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ÖNSÖZ

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
iki temel taşıdır. Laik, demokratik ve çağdaş uygarlığa yönelik 
devletimizi kuran iki asker, iki siyasetçi ve iki diplomattır.

İstiklal Savaşı başladığı gün bir araya gelmiş, savaşın her aşa-
masında yan yana olmuş, hem yurt içi ve hem de yurt dışı düş-
manlarla savaşmışlardır. Barışı birlikte yaratmış, yeni Türkiye’yi 
birlikte kurmuşlardır.

Bu kitap, ne Mustafa Kemal’in ne de İsmet Paşa’nın hayat 
hikayesidir. Bu kitap, bu iki liderin bir araya gelmesinin, birlik-
te çalışmasının ve birlikte yüklendikleri sorumlulukların hika-
yesidir. Yirminci yüzyılın başında başlar ve Mustafa Kemal’in 
ebediyete göç ettiği tarihe kadar sürer. Bu nedenle bir açıdan, 
“Milli Mücadelemizin” bir tarihidir. 

Bu tarihi oluşturmada, o günleri yaşamış kimselerin hatı-
raları temel kaynağımız oldu. Mustafa Kemal de İsmet Paşa da 
sevgi, saygı ve minnetle bağlı olduğumuz büyüklerimiz olduğu 
için öğrendiklerimizi tarafsız bir gözle yansıtmamız kaçınıl-
mazdı. Bu çalışmamızın onları daha iyi tanımamıza yardımcı 
olacağını umuyoruz. 

Moda, 14 Mart 2017  Vural Fuat Savaş
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1

İsmet İnönü, 24 Eylül 1884 günü İzmir’de doğmuş ve nüfusa 
“Mustafa İsmet” adıyla kaydolmuştur. Ona “İnönü” soyadını, 10 
Ocak 1921’de Birinci ve 1 Nisan 1921’de İkinci İnönü savaşla-
rını kazandığı için Atatürk 26 Kasım 1934’te vermiştir. Babası 
Reşit Bey, annesi Cevriye Hanım'dır. Babası bir adliye memuru, 
annesi de ev hanımıdır.

Baba Reşit Bey ciddi, ağırbaşlı ve otoriter bir mizaca sahipti. 
İkinci çocuğu olan İsmet dahil beş çocuğunu sıkı disiplin içinde 
yetiştirmiştir. İnönü, hatıralarını anlatırken (Aydemir, 1976, S.18):

“Kolordu Komutanı olduğum zaman bile babamın ya-
nında sigara içmedim.” demiştir.

Mustafa İsmet dört yaşında iken, babası Sivas’a tayin olmuş. 
İsmet Efendi, bir mahalle mektebinde ilköğrenimini tamamla-
dıktan sonra Sivas Askeri Rüşdiyesi'ne girer (1892) ve “İsmet 
Efendi” diye çağrılmaya başlanır. Rüşdiye’nin son sınıfında başa-
rısız olup sınıfı tekrarlamaya mecbur kalır. Bu başarısızlık İsmet 
Efendi'yi olumlu şekilde etkiler ve ondan sonraki bütün sınıfları 
birincilikle tamamlar.

Rüşdiye’den sonra, Haliç’te Halıcıoğlu’nda bulunan ve “Mü-
hendishane” diye bilinen Topçu Harp Okulu’nun idadi kısmına 
ve bundan sonrada Topçu Harbiyesi’ne girdi ve 1 Eylül 1903’te, 
19 yaşındayken Teğmen olarak mezun oldu.

Topçu teğmeni İsmet Efendi, bundan sonra Pangaltı’daki 
Erkanı Harbiye Mektebi’ne girdi. Bu öğrencilik dönemi, konu-
muzu oluşturan iki kahramanın ilk defa aynı yerde bir arada bu-
lundukları bir dönemdir. İsmet Efendi birinci sınıfta iken Mus-
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tafa Kemal Efendi üçüncü sınıf öğrencisi idi. Aralarında sıkı bir 
arkadaşlık kurulmamışsa da ikisinin de birbirlerine bir göz aşi-
nalığı oluşmuştu. Bu aşinalık, aşağıda görüldüğü üzere kısa bir 
süre sonra daha yakın bir ilişkiye dönüşecekti. İsmet Efendi 26 
Eylül 1906’da Erkanı Harbiye Mektebi’ni birincilikle bitirdi ve 
Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. Padişah, bir takdir ödülü 
olarak Yüzbaşı Mustafa İsmet Efendi’ye bir “Maarif Madalya-
sı” verilmesini buyurdu. Yüzbaşı Mustafa İsmet Efendi 2 Ekim 
1906’da Edirne’de bulunan İkinci Ordu’ya atandı.

22 yaşında kıta hizmetine başlayan genç Kurmay Yüzbaşı 
İsmet Efendi kısa bir sürede kendini tanıttı. Birliğindeki subay-
lara modern topçuluk eğitimi verirken, akşamları da askerlerine 
okuma-yazma öğretiyordu. Daha sonra yayımlanan hatırasında 
(Akis Dergisi, 1959, S.40) bu günleri şöyle anlatmıştı:

“İlk önce kıta subayı hayatının ameli taraflarını öğren-
meye verdim kendimi. Birkaç ay içinde, zihnimde büyüt-
tüğüm güçlükler yenildi. Bir taraftan da askerlerime ge-
celeri okuma yazma öğretiyordum. 8. ve 7. alay subayları 
arasında hatırı sayılır bir dost mevkii almıştım.

Fazla olarak yeni topların, yeni muharebelerde rolleri-
ne dair son Rus-Japon harbinden misaller vererek subay-
lar arasında bir merak da uyandırmıştım. Vakit vakit oda-
larımızda toplanır, ufak konferanslar verirdik.”

İşte bu küçük konferanslar duyulmakta gecikmedi. Ordu 
çevresinde ilgi uyandırdı. Yüzbaşı İsmet adı, yaşı ve rütbesiyle 
orantılı olmayan bir genişlikte yayıldı. Saray tarafından Edir-
ne’ye talim ve terbiyenin düzenlenmesi amacıyla, Cevat Paşa’nın 
yönetiminde bir heyet gönderilmişti. Bu heyet de konferansla-
rına katılmaya başlamıştı. İsmet Bey hatıralarında bu olayı şöyle 
nakleder (Aydemir, 1976, S40-41):

“Cevat Paşa Karargâhı'nın daimi Kurmay Subayı hali-
ne gelmiştim. Ayrıca topçu fırkasında tabiye ve topçuluk 
dersleri veriyordum. Ders salonunu Paşa ile beraber fırka-
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nın en yüksek rütbeli amirleri de şereflendiriyordu. Man-
zara, benim gibi genç ve tecrübesiz öğretmenleri teşvik 
etmenin yanında, ordunun muharebe gayretini arttırmak 
için, geniş bir gayretin ifadesini taşıyordu. Biz genç ve id-
dialı subaylar, meslek faaliyetinde bir fırsat bulmuştuk.”

23 yaşında bir kurmayın, paşaların ve üst rütbeli subayların 
katıldığı bir kursta aylarca ders vermesi, iyi bir başlangıçtı ve 
böyle başlayan bir mesleğin, gelecekte çok daha önemli yerlere 
ulaşacağı belliydi. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti Üyeliği

Yüzbaşı İsmet Efendi’nin Edirne’de bulunan İkinci Ordu’ya 
katıldığı 1906 yılı Osmanlı İmparatorluğu’nun korku, endişe ve 
karmaşa içinde bulunduğu bir dönemdi. Ordu’da Avusturya-
lı, Rus, Fransız subayları danışmanlık görevi yaparken; Bulgar, 
Sırp, Yunan ve Karadağ orduları ulusal bağımsızlıklarını sağ-
lamak amacıyla seferberlik durumuna geçmişti. Trablus (Lib-
ya)’ta, Yemen’de, Suriye’de isyanlar patlak verdiği gibi Rumeli’de 
de büyük bir kaynaşma vardı. 

Bu koşullar içinde ülkeyi kurtarmanın tek yolunun, bir askeri 
ihtilalle, mevcut rejimi devirmek olduğunu düşünen subaylar vardı 
ve bu amacı gerçekleştirmek için “İttihat ve Terakki Cemiyeti” adlı 
gizli bir örgüt kurmuşlardı. Merkezi Selanik’te bulunan bu örgüt, 
ordu içinde gizlice yayılıyor, seçkin subayları kendi teşkilatına üye 
yapıyordu. Selanik ve Makedonya’da yerleşmiş bulunan İttihat ve 
Terakki, Edirne’den de üye kazanmaya çalışıyordu. 

Bu çalışmanın içine Yüzbaşı İsmet Efendi de alınmıştı. Se-
lanik’te İttihat ve Terakki’nin önemli yöneticilerinden biri olan 
Kurmay Fethi (Okyar) Bey, İsmet Efendi’ye gizli bir mektup 
göndererek İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılmaya davet et-
miştir. Fethi Bey'i Erkanı Harbiye’den iyi ve güvenilir bir asker 
olarak tanıyan İsmet Efendi, tereddüt etmeden bu daveti ka-
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bul etmiş ve cemiyete üye olmuştur. Henüz 23 yaşındaki İsmet 
Efendi, bu karar ile askeri kariyerinin yanına şimdi bir de siyasi 
kariyer eklemiş oluyordu. İsmet Bey o günlerdeki duygu ve dü-
şüncelerini, daha sonra şöyle anlatmıştır (Aydemir, 1976, S.44):

“Makedonya’dan aldığımız haberler bizi meşgul ediyordu. 
Garip bir ruh haleti, taşkın bir surette ruhlarımızı işgal etmiş-
ti. Vaziyeti hazmetmek bizim için mümkün olmuyordu.

Odalarımızda toplandığımız zaman, subay arkadaşla-
rımızda toplandığımız zaman, subay arkadaşlarla vaziyeti 
tetkik ederdik. Sanki devletin müdafaasını ve yüksek siya-
setini ilgilendiren bu konuların mesulüymüşüz ve çareleri 
bizim elimizdeymiş gibi meşgul oluyorduk.”

Bu heyecan ve kaygı dolu günlerden birinde İsmet Efendi Se-
lanik’e gitti. Orada Fethi Bey'le buluştu, fakat en önemlisi Mus-
tafa Kemal ile bu ziyarette tanıştı. Erkanı Harbiye’de göz aşinalı-
ğından ibaret olan tanışma, Selanik’teki bu buluşma ile yakın bir 
arkadaşlığa dönüştü. 1907 yılında başlayan bu arkadaşlık, her 
ikisinin geleceğini de belirleyen derin bir dostluğa dönüşecekti. 
Mustafa Kemal ile ilk kez buluşmanın, üzerinde yarattığı etkiyi 
Yüzbaşı İsmet şöyle anlatmıştı (Aydemir, 1976, S47): 

“Fethi Bey'le hemen hep beraberdik ve Atatürk’le çok 
görüştük. Atatürk’le Erkanı Harbiye sınıfında görüştü-
ğümüz olurdu. Ama aramızda iki sene vardı. Bu mesafe, 
mektep hesabıyla iyice geniştir. Daha mektepteyken Ata-
türk, sınıflar arasında dikkati çeken, hususi halleri ve tavır-
ları olan bir şahsiyet tesiri yapardı. Yaradılıştan hevesli ve 
istidatlı olduğu bir tarafı vardır. Mutlaka birkaç kişi, yani 
bir cemiyet içinde bulunmayı, o cemiyette konuşmayı ara-
yan tabiatı belliydi. Bu mizaç muhitinde daima kabul ve 
tehalük görmüştür. Fevkaladelik şundadır ki, konuşma-
sından ve tesirinden uzak kalmak isteyenler de, nihayet 
o tesire kapılmışlar ondan zevk almışlardır. Anlaşılıyordu 
ki gelecekte büyük işler başında bulunmak istidadı, Ata-
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türk’te cemiyet içinde yaşamak ve toplayıcı, tesir edici va-
sıflar sahibi olmak şeklinde belirmiştir.”

Yüzbaşı İsmet Bey gizli ihtilal cemiyetinin artık yalnız içinde 
değil, ortasındaydı. Bu arada bir gün gelip kendisinin lideri ola-
cak bir kişiyi, Kolağası Mustafa Kemal’i de böylece, Selanik’te 
daha yakından tanımış bulunuyordu.

31 Mart İsyanı

Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde oluşan dostluk 
Mustafa Kemal ve İsmet Bey'i kısa bir süre sonra yeniden bir 
araya getirdi. Söz konusu olay, “31 Mart İsyanı” diye bilinen ve 
13 Nisan 1909’da patlak veren isyandı. İsyanın temel sebebi, 
Osmanlı Ordusu’nda uzun yıllardan beri süre gelen “alaylı-mek-
tepli subay çekişmesi”ydi. Alaylı subaylar yanlarına katılan gerici 
kimselerle birlikte sokaklara çıkıp:

“Şeriat isteriz! Gavurluk istemeyiz! Mektepli zabit isteme-
yiz! Padişah çok yaşa!” diye bağırarak dolaşmaya başlamışlardı. 
Mebusan Meclisi’ne doğru yürürken rastladıkları Adliye Nazırı 
Nazım Paşa’yı arabasından indirip, sürükleyerek öldürürler. Bu 
ayaklanma, kısa bir süre önce kurulan “İttihadı Muhammedi 
Cemiyeti’nin başkanı Derviş Vahdeti tarafından yönetiliyor ve 
bu derneğin yayınladığı “Volkan” adlı bir gazete tarafından da 
propagandası yapılıyordu. Bedi-ü-zzaman Said-i Kürdi unvanı 
ile dolaşan kişi de Derviş Vahdeti’nin yardımcısıydı. 

İsyan, Selanik’te duyulunca ordu derhal harekete geçmiş ve 
İstanbul üzerine bir ordu göndermeye karar verilmiştir. Selanik’teki 
bu gelişme Edirne’deki askeri birlikte de harekete neden olmuştur. 
Selanik’ten Hüsnü Paşa kumandasında iki tümenle, Edirne’den 
bir tümen yola çıkmıştı. İşte bu askeri hareket iki kahramanımızı 
tekrar bir araya getirdi. Kolağası Mustafa Kemal, Hüsnü Paşa 
Karargâhı'nda Hareket Şubesi Kurmay Subayı, kolağalığına yeni 
yükselen İsmet Bey de Edirne Tümeni Komutanı Şevket Turgut 


