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.Gönen'de 
Milli Mücadele 
Yıllarındaki 
Faaliyetler 
• Z E R K Ü P E L İ 

ftfyon Kocatepe Üniversitesi 
tarih uzmanı 

Bu çalışma, "XIX. Yüzyıl Sonları 
XX. Yüzyıl Başlarında Gönen 
Kazası (1882-1922)" başlıklı Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü yayımlanmamış 
lisans tezimin ''Milli Mücadele'de 
Gönen" kısmı esas alınarak çeşitli 
ilavelerle zenginleştirilmek 
suretiyle hazırlanmıştır. 

GİRİŞ 

Cumhuriyet devrinde Balı-
kesir iliııc bağlı bir ilçe merke-
zi olan Gönen'in kuruluşu YIÖ 

yüzyıla kadar inmekledir. 
Bununla ilgili rivayete göre 
Gönen, YIÖ 5. yüzyılda Belkıs 
şehrini almak için buralardan 
geçen Büyük iskender'in em-
riyle kurulmuştur.1 

Helenistik dönemlerde Ar-
lema2 adıyla bilinen yöreye 
Türklerin gelişi I I. yüzyıl son-
ları. 12. yibcyıl başlarına rastla-
maktadır. Ancak Gönen'de, 
Türk hâkimiyetinin yerleşmesi 
kesin larib olarak bilinmemek-
le beraber muhtemelen Orhan 
Bey zamanında 1334-1335 yıl-
larındadır.3 Bıı tarihte Gönen 
Orhan Bey taralından fethedil-
miş, ardından Bolu tarafların-
dan Akça Koca, Rüslem,' Mal-
koç4 gibi beyler beraberinde-
kilerle bu havaliye gelip yer-
leşmişler ve şehirde Türk iskâ-
nını tesis etmişlerdir.5 

Yörenin Osmanlı hâkimiye-
tine geçmesiyle beraber burası 
I liidavendigâr Sancağı dahilin-
deki kazalardan biri olmuştur.6 

1804 yılına kadar Hüdavendi-
gâr Sancağı'na bağlı bir kaza 
olan Gönen bu tarihte "Gönen -
i Karesi" adıyla Iliidavendigâr 
Eyaleli'ııe bağlı bir liva olan 
Karesi Sancağı'na bağlanmış-
tır.7 Vilayet sistemine geçi lmek 
suretiyle yeııi mülki düzenle-
melerin yapıldığı 1867 yılında 
Gönen'in kaza statiisii nahiye-
ye çevrilmek sureliyle Gönen 
havalisi Erdek Kaizası'na dahil 

edilmiş ve bir müdür layiıı 
edilmiştir.® 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Kafkasya, 
Kırım ve Balkanlar'dan devam-
lı göç alan Gönen'in nüfusun-
da bir azalma olmamasına rağ-
men kaza statüsünden nahiye 
statüsüne çevrilmesini anla-
mak mümkün değildir. Nite-
kim 1878 yılında Erdek'ten ay-
rılarak Bandırma'ya bağlanan 
Gönen,9 1882 yılında tekrar 
kaza statüsüne çevrilerek Ka-
resi Sancağı'na bağlanmıştır.10 

Bu statüsünü Türkiye Cum-
huriyeti'nin kuruluşuna kadar 
sürdüren Gönen, 1926 yılında-
ki ıniilki düzenlemelerle Balı-
kesir Vilayeti'nin bir ilçesi ol-
muştur. 

Kısaca tarihçesini nakletti-
ğimiz Gönen'de esas konumuz 
olan milli mücadele yıllarında-
ki faaliyetlere geçmeden önce, 
Gönen'deki durumun I. Diiııya 
Savaşı sonlarında Batı Anado-
lu'nun diğer şehirlerinden hiç 
de farklı olmadığını belirtme-
miz gerekir. 

MONDROS MÜTAREKESİ 
SONRASİ 

Birinci Dünya Savaşı 1918 
yılında sona erdiği zaman Os-
manlı Devleti mağlup devletler 
safında yer alınış ve İtilaf Dev-
letleriyle 30 Ekim 1918 tarihin-
de Mondros Ateşkes Miitareke-
si'ni imzalamıştır.11 Ardından 
mütarekenin bazı maddelerine 
dayanarak Anadolu'yu işgale 
başlayan İtilaf Devletlerine 
karşı Türk Milleli'ııiıı bağımsız 
yaşama arzusu olarak Vliida-
faa-i Hukuk Cemiyetleri kurul-
muş ve yine bu işgale karşı 
halkın silahlı mücadelesi olan 
Kuvay-ı Milliye ortaya çıkmış-
tır. Vatan toprağında işgallerin 
başlaması üzerine kurulan bu 
cemiyetlerden her biri bir di-
ğerinden habersiz şekilde, 
kendi bölgesindeki diişman iş-
gallerine ve azınlıkların çapul-
culuklarına karşı faaliyetlerde 
bulunuyorlardı. Millî cemiyet-
ler bu haldeki konumlarını, Si-
vas Kongresi sırasında 7 Eylül 
1919 tarihinde yayımlanan 
"Anadolu ve Bıımeli Müdafaa-i 
llııkuk Cemiyeti Nizamname-
si" ile miidafaa-i milliye cemi-
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yetilerinin tek bir çatı altında 
toplanmasına kadar devam el-
I i rm işi erdir.12 

İzmir'in Yıınanlılarca işgali-
nin ardından tüm Balı Anado-
lu'da millî teşekküllerde bir 
hızlaııırıa görülmektedir, Bu sı-
rada Gönen'de de millî müda-
faa cemiyetine ihtiyaç duyul-
ması üzerine yapılan girişimler 
sonucunda Emekti Binbaşı Ha-
zım Bey reisliğinde 12 Eylül 
19İÜ tarihinde Gönen Müdafaa-
i Hukuk Cemiyeti kurulmuş-
tur.13 Karargâh olarak Eski 
Han'ı kullanan cemiyetin ilk 
teşkilatımla fteiş Emekli Binba-
şı Hazım Bey, Kalayeıoğlıı Hacı 
Alımed Ağa» Çerpeşli Hakkı 
Efendi, Hacı Meeid'iıı Lülfi, 
Kırlı İsmail Usta, Burunoğlu 
Hafız Halil, Hafız Çavuş, Uncu 
Ali Aga, Tabak İlacı Hasan, Ke-
çiderc Köylü Esat Bey, eski 11111-
kavelatçı Sadi oğlu Salih Elen-
di, ilacı Meeid'iıı Hüseyin ve 
Belediye Reisi Hüseyin Çavuş 
yer almışlar ve bu teşkilat altı 
ay kadar görevde kalmıştır,14 

Mondros MiHarekesi'nin ar-
dından yurdun çoğu yerinde 
olduğu gibi Gönen ve civarın-
da da memleketin karışık du-
rumundan faydalanmayı düşü-
nen Çok sayıda asker kaçağı ve 
eşkıya türemişti. Özellikle dağ-
lık bölgelerin bunlarla dolu ol-
masından dolayı Balıkesir'den 
Edremit'e, Edremit'ten Ayva-
lık'a, Gönen'den Bandırma'ya 
gitmek çok tehlikeli olup so-
yulmak ihtimali kesindi,15 Bu 
donemde Gönen ve civarında 
yaşayan Çerkezleriıı biiyük 
kısmının hayvan hırsızlığı ile 
uğraştı klan ve ci varın en müt-
hiş hayvan hırsızlarının Gö-
nen'e tâbi Sızıköy'de olduğu 
belirtilmektedir.16 Bu hırsızlar 
sayesinde Çanakkale, Lapseki, 
Eziııc ve Bayramiç'ten çalman 
hayvanlar Biga üzerinden tran-
sit olarak Gönen'e geçirilmek-
teydi.17 Yine bu sıralarda Gö-
nen'de pek çok çetenin faali-
yette bulunduğu bilinmektedir. 
Bunlardan özellikle Sızıköylü 
Neşet Çetesi18 yüz yırıni kişilik 
mevcuduyla faaliyet alanım Bi-
ga'ya kadar genişletmiş,19 ordu 
müfrezelerinin önünü kesmek 
suretiyle onların silah ve cep-
hanelerini gasp ediyor, buna 

rağıneıı bir liirlü yakalanamı-
vordu.20 Yine bu dönemde 
Bandırma, M i haliç (Karaca-
bey), Gönen, Kirmasti (Musta-
fakemalpaşa) taraflarında pek 
çok başıboş çetenin bulunduğu 
ve asayişin temini için bunla-
rın derdest edilmesinin gerek-
liği belirtilmiştir.21 

Vaziyetin böyle miilıim bir 
halde bulunduğu sırada kuru-
lan ceırıivet, ahaliyi şakilerin 
elinden kurtarmak ve biraz ol-
sun asayişi düzeltmek için aha-
liden topladıkları paralarla si-
I '.eler teşkil etmiş ve 
bu müfrezeler geceli gündüzlü 
kasabanın etrafında koruma 
görevi yapmaya başlamıştır.22 

Bum 1 takiben Gönen'in Sarı na-
hiyesinde Veli Onbaşı oğlu İs-
mail Güven reisliğinde bir mü-
dafaa-i hukuk teşkilatı oluştu-
rulmuştur.23 Ancak bu sıralarda 
Gönen kaymakamı olan Çerkez 
Tevf ik 2 4 adlı birinin sözde ma-
halli jandarmaya yardımcı ol-
mak maksadıyla terli]) edilmiş 
otuz kişiden mürekkep süvari 
müfrezesinin tüm ihtiyaçlarının 
karşılanmasını Türk köylerine 
havale etmesi, köylülerin tepki-
sine neden olmuştur.25, Kııva-yı 
Milliye teşkilatının kurulması-
nın gerekli olduğu bir zaman-
da, bunun gerçekleşmesinin, 
bıı tiir hareketleriyle Kuva-yı 
Milliye için gerekli ortamı en-
gelleyen Kaymakam Tevfik 
Bey'in Gönen'den kaldırılma-
sıyla mümkün olabileceğinin 
anlaşılması üzerine Çerkez 
Tevfik Bey Sındırgı'ya, Sındırgı 

G önen ve çevresinde faaliyet 
gösteren Kuva-yı Millryeciler, 30 
Kânunısâni 1339. Soldan saga: 
Çakırcalı Mustafa'nın biraderi 
Osman, Edincikli Tatar Hüseyin 
Efe, Çerpeşli Hakkı Efendi'n in 
oğlu Rıfat, Altıparmak Nuri Efe, 
Çetmili Osman Bey, mebus 
İYİ e h med Vehbi Bey, Yortanlı 
Emin Vehbi Efe, Sarıköylü Hasan 
Efer Kavaklı Hasan Efe, Edincikli 
Bacak Hasan Efe, ?, Edincikli 
Tevfik. 
Bu makalede kullanılan fotoğraflar 
Zekeriya Özdemir'ln Kaplıcalar 
Şehri Gönen (Ankara, 1998) adlı 
kitabından alınmıştır. 

Belediye reisi Hüseyin Çavuş. 
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Kaymakamı Ali M ün i s Bey de 
Gönen'e tayin edilmiştir.26 

Bu olaydan sonra Gönen'de 
Müdafaa-i llühuk teşkilatının 
güçlendirilmesi için sırayla Ed-
remit Kaymakamı Köprülü 
llamdi Bey, Sarı Edip Efe ve 
Balıkesir Heyet-i Merkeziye 
Reisi Vehbi Bey Gönen'e gele-
rek ahaliyi telkin ve teşvik edi-
ci konuşmalarda bulunmuşlar-
dır.27 Ayrıca Ki Haziran 1919 
tarihinde Hacim Muhittin Bey 
ve Halil Efendi birlikte geldik-
leri Gönen'de Tiirk-Çerkez ay-
rımının ön planda olduğunu 
görmüşler ve İni sèbeple işgal-
lere karşı mukavemet oluştur-
mak için kentin ileri gelenle-
riyle yaptıkları üç görüşmeden 
de sonuç alamamışlardır.28 Bu-
na rağmen, bu telkinler sonu-
cunda ahaliden aldığı yardım-
larla güçlenen millî teşkilat ka-
sabanın muhafazası için kur-
duğu bekçi teşkilatını genişle-
terek, kasabanın dışarıdan ge-
lecek tehlikelere karşı korun-
masını güçlendirmiştir.29 Bu-
nun yanı sıra kaza eşrafından 
seçilen İbrahim ve Hasan bey-
ler 26 Temmuz 1919 tarihinde 
toplanan Balıkesir Kongresi'ne 
Gönen'i temsilen katılmışlar-
dır.30 30 Temmuz 1919 tarihin-
de neticelenen kongrede oluş-
turulacak milli teşkilat namına 
ortaya çıkacak masrafın %G'sı-
nın karşılanması Gönen kaza-
sına tevdi edilmiştir.31 

ANZAVUR İSYANLARI 
SIRASINDA 

GÖNEN VE HAVALİSİ 

Anadolu'da Millî Mücadele 
günden güne büyürken karşı-
sında beliren en büyük tehlike-
lerden biri de iç isyanlar olmuş-
tur. Millî kuvvetlerin kazandığı 
başarılar üzerine Anadolu'nun 
çeşitli yerlerinde çıkarları tehli-
keye düşen İtilaf Devleileri'ııİn 
desteği ve İstanbul hükümeti-
nin Anadolu'daki millî direnişe 
karşı olan düşmanlığı iç isyan-
ların çıkmasına veya çıkarılma-
sına neden olmuştur. Bıı isyan-
ların eıı önemlilerinden biri 
Kuzeybatı Anadolu'da Biga, Gö-
nen ve Manyas yöresindeki fa-
aliyetleri ile ıııillî kuvvetleri 
uzun süre ıneşgııl edeıı Ahmed 
Anzavur'un isyanıdır. 

Ahnıed A nzavur'un Ortaya 
Çıkışı re İlk İsyanı 
(25 Ekini-}0 hasım f<HV) 
Sırasında Gönen 

Anadolu halkından büyük 
itibar gören Kuva-yı Milliye'yi 
içten parçalamak için, Vlillî 
Mücadele aleyhinde faaliyet 
gösteren Hürriyet ve İtilaf Fır-
kası ile Askeri Nigebban Cemi-
yeti ve Kızıl Hançerliler Cemi-
yeti "Boğazlardaki İngiliz hâki-
miyeti sayesinde Anadolu ile 
Boğazlar arasında bir irtica 
bölgesi" oluşturmaya çalışmış 
ve bunun için de aralarında 
anlaşarak "Cemiyet-i Ahmedi-
ye"yi32 kurmuşlardır. Onlar bu 
suretle, Yunanlılara karşı oluş-
turulmuş Balıkesir'deki Türk 
Millî Cephesini dağıtmayı dü-
şünüyor ve ahalinin içinde bu-
lunduğu durumdan yararlana-
rak "Kuva-yı Mu h anı med iye" 
adıyla bir kuvvet toplamayı, Bi-
ga'da teşkilatlarını tamamla-
dıktan sonra Gönen'i ele 
geçirip Bursa'ya doğru ilerle-
meyi ve burada İngilizler ile 
birleşip Anadolu'daki millî hü-
kümeti düşürmeyi düşünüyor-
lardı.33 İşte, ilk olarak Biga'da 
teşkilatlanan Kııva-yı Mulıaııı-
mediye'nin başında Ahıııed 
Anzav ur 34 bıı I un maktadır. 

Gönen ve civarında Ahıııed 
Aıızavıır ilk faaliyetlerine başla-
dığı sıralarda bıı bölge 14. Ko-
lordu'ya dahil bulunuyordu. Bu 
civardaki halkın çoğunluğu 
Müslüman olmakla beraber, 
bunlar arasındaki çıkar çatışma-
ları nedeniyle birtakım gruplaş-
malar oluşmakta ve dolayısıyla 
bunların çatışmaları yüzünden 
zaman zaman iç düzen bozul-
maktaydı.35 Bununla beraber bıı 
civarda Çerkezlerle Arnavutlar, 
Türklerle Rumlar arasında şalisi 
ve mahalli ele olsa bazı geçim-
sizlikler söz konusuydu.36 

Aıızavıır yukarıda zikrettiği-
miz durumdan da istifade ede-
rek 25 Ekim 1919 tarihinde 
bölgeye gelerek "sabık İzmit 
Mutasarrıfı"*7 namıyla Millî 
Mücadele aleyhinde taraftar 
toplamak ve kuvvetlenmek için 
çalışmalarına başlamıştı. Gö-
nen ve Manyas havalisindeki 
köyleri lek lek dolaşarak açık-
ça ıııillî kuvvetler aleyhinde 
propaganda yapan ve bıı yöre-

de bir teşkilat oluşturmaya baş-
layan Alımed Anzavur ilk ola-
rak Eşkıya Kadir diye tanınan 
İ lacı Yakup'la anlaşmıştır.38 

Anzavıır, bir taraftan Gönen ve 
köylerinde padişah ile ingiliz-
ler lehine faaliyetlerini devam 
ettirirken, diğer taraftan bu 
bölgedeki silahlanmış köyleri 
kendine ilhak ettirerek bir hay-
li kuvvet oluşturmuştur.39 

Anzavur'un bu faaliyetleri-
ne rağmen bütün Manyas ve 
Gönen havalisinde umumi bir 
hareket yapabileceği zaıınedil-
ıııenıektedir.40, Buna rağmen 
Anzarvur'ıırı Gönen, Manyas 
Çerkez köylerinde aleyhte pro-
paganda yaptığını işiten Hamdi 
Bey ve mahalli lıükiimet, Dl-
matokalı İsmail Hakkı, llacı-
köylii Kaymakam Tabir Bey ve 
Bigalı Safer Bey'i -ki her üçü 
de Çerkez'di- Anzavur'un tel-
kinlerini boşa çıkarmak için 
nasihat heyeti olarak bu bölge-
ye göndermiştir.41 

Bu civarda faaliyette bulu-
nan eşkıyadan Şah İsmail ve 
Kirmastili Zafer'in de kendisine 
katılımıyla daha da güçlenen 
Anzavıır, Balıkesir üzerine ha-
rekete geçti.42 Ancak Deıııirka-
pı civarında karşılaştığı Razım 
Özalp kumandasındaki millî 
kuvvetlere yenilen Aıızavıır 
kaçmak zorunda kaldı.43 Önce 
Manyas'a, oradan da Gönen'in 
Keçeler köyüne gelen Aıızavıır 
22 Kasım 1922 tarihinde Gönen 
kasabasına girdi.44 Gönen'e 
girdiğinde ilk olarak beyanna-
me yayımlayan Anzavıır burada 
özetle uKııva-yı Milliye kutsal 
adı altında gizlenenlerin Padi-
şaha başka İd irmiş adi asiler ol-
duklarını, ülkenin yazgısı belir-
leneceği bir sırada Avrupa'nın 
gözleri önünde barışı bozdukla-
rını ileri sürüyordu. Faaliyetle-
rinin alanı olan Bursa, Kütahya, 
Eskişehir, Bolu, İzmit ve Kare-
si'de halkı Padişah için müca-
deleye çağırıyordu. O kadar çok 
kanın boşuna akıtıldığı dört sa-
vaş yılından sonra, Selanik ve 
diğer yerlerden gelen hainler, 
ülkeye barış ve güvenlik gelir-
ınek isteyen Padişahı devirmek 
ve cumhuriyetçiliği egemen 
kılmak emeliııdeydtler. Bunun 
için Padişahlık hukukuna teca-
vüzle asker ve vergi toplanıyor, 
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arada mala ve cana kıyılıyordu. 
Sulh ve sükûn Sııltanahrned 
Meydanı'nda mitinglerle va da 
Avrupa'yı tehdit etmekle değil. 
Padişahın önünde, kulları ola-
rak, boyun eğip oııdaıı barış di-
lemekle sağlanırdı" demekley-
di.45 Öte yandan hükümet mer-
kezi ve telgrafhaneyi de kontrol 
altına alan An gavur, Gönen 
Kaymakamını tutuklattı.46 Gö-
nen telgraftıanesinden Baııdır-
ma'daki 14. Kolordu kumanda-
nı Yusuf İzzet Paşa'ya ve Çerkez 
Kttıem'e tehdit telgrafları çeken 
Aıızavur, Gönen'de yağma va-

». t. 

adiyle etrafındakileriıı sayısını 
yüz otuz kişiye çıkardı.47 Anza-
vıır, ayrıca eytam sandığını kır-
dırmak suretiyle buradaki üç 
bin lirayı gasp elıııiş ve miidde-
i umûmî ile jandarma kuman-
danını azleder ek, onları hapset-
tirmiştir.48 Anzavur'uıı Gönen'e 
girmesiyle ilgili olarak 14. Ko-
lordu Kumandanı Yusuf İzzet 
Paşa, 50, Fırka Kumandanı Be-
kir Sami Bey'e yolladığı şifrede 
şöyle demektedir:49 

Aıızavur mel 'ûnu Gönen 'e kaç-
lı. Orada 20-30 Çerkez budalası 
telef ve o kadar ıl«ı ai le de yasa 
boğuldu. Arlık tarih yerine tra-
jedi yazıyorum. Diin Gönen yö-
resinde Anzavıır ' ı ı ı ı refâkalin-
dekiler önemli yağmalarda bu-
lundular. Oraya kuvvetti bir 
müfreze gönder i lmek üzeredir. 

Anzavur'uıı Gönen'e girme-
sinden sonra gerçekten de Yu-
suf İzzet Paşa'nın söylediği gibi 
seksen kişilik bir müfreze Ban-
dıruıa'dan yola çıkınış ve Gö-
nen'deki yüz elli milisle bera-
ber Anzavur'u kuşatmış, ancak 
bu milislerin Pomaklara saldı-
rıp saldırmayacağının kuşkulu 
olması üzerine Kaymakam 
(Yarbay) Rahmi Bey kumanda-
sındaki yeııi bir müfreze yola 
çıkarılmıştır.50 

Bu sıralarda Anzavur'u orta-
dan kaldırmak maksadıyla Balı-
kesir ve Balya mıntıkalarından 
Çerkez Ethem ve Parti Pehli-
van'a mensup bir kısım kuvvet 
Gönen'e gelerek mukabil hare-
ket ve faaliyetlerde, bulunmuş-
lardır.51 Yine bu maksatla böl-
geye gelmiş bulunan Balıkesir 
ıııilis kumandam Keçecizade 
Mehmet Emin Bey civardaki 
köylerde asayişi ihlal edenlerin 

cezalandırılmasını sağlamış-
tır.52 Nihayet ınillî kuvvetlerin 
baskısına daha fazla dayanama-
yan Aıızavur, Bandırma yoluyla 
önce Karacabey'e, oradan Mus-
tafakemalpaşa'ya, orada da tu-
tunamayınca bir yolunu 
bularak Biga'ya kaçmıştır.53 

Anzavur'uıı ilk isyanının bu 
şekilde bastırılmasından sonra 
Gönen'de şiddetli bir takip ha-
reketi başlatılmış ve bıı olayla 
ilgili olarak 12 kişi tutuklan-
mıştır.54 Yine Anzavur'un yeni 
bir taarruzuna karşı bazı ön-
lemler alınmaya çalışılmıştır.55 

Diğer taraftan Gönen'in 
Çerkez köylerinden Sızı llasaıı 
Bey köyünü üs tutan Aıızavur 
ve avenesi üzerine -az önce de 
söylediğimiz gibi- Kuva-yı Mil-
liye kuvveti gönderi lmesine 
rağmen, Biga'dan gelen Suphi 
ve Kara Hasan çetelerinin inti-
kam amacıyla Çerkez köylerini 
yağmalaması, bıı sıralarda yay-
gın olan -özellikle Karaca-
bey'de- Tıirklük-Çerkezlik me-
selesini had safhaya ulaştırdı-
ğından istanbul Hükümeti ha-
diselerin müsamaha gösterile-
rek halledilmesini istemiştir.56 

Aıızavur'un ilk isyanı bu şe-
kilde sona ermesine rağmen 
ciddi bir takip hareketinin uy-
gulanmaması nedeniyle Aııza-
vur ele geçirilememiştir. 

Anzavur'un ikinci 
isyanı (16 Şubat - /V Nisan 
I920) Sırasında dönen 

Anzavur'un ilk isyanının bu 
şekilde sona ermesinin üzerin-
den birkaç ay geçmesine rağ-

Gönen ve çevresinde bulunan 
Kuva-yı Milliye müfrezeleri. 
Oturanlar: Bacak Hasan Efe, 
Kürt Hasan Efe, Balıkesir 
mebusu Vehbi Bey, Altıparmak 
Nuri Efe, Pıtır Hüseyin Efe. 
Ayaktakiler: Çepnili Osman Bey, 
Kavaklı Hasan Bey, Yortanlı Emin 
Beyr Hakkı Bey'in oğlu Rıfat, 
Edincikli Tahsildar Tevfik Bey. 

Alay Komutanı Kaymakam 
Rahmi Bey. 
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mt»n Gönen ahalisiııinin şikâ-
yetleri bitmiyordu. Çiinkii bu 
dolaylarda faaliyet gösteren 
Kara Masan57 kendisine bağlı 
milis birliği sayesinde köylere 
kadar genişlettiği bekçi teşkila-
tı ile köylülerden para toplu-
yor, halk arasındaki anlaşmaz-
lıkların çözümüne karışıyor, 
adeta hükümet içinde hükümet 
olarak etkinlik gösteriyor ve bu 
durum halkın tepkisine neden 
oluyordu.58 Diğer taraftan Şu-
bat 1920'de Gönen ve civarında 
oluz kadar çete faaliyet gösteri-
yordu.59 Bu çetelerin yapmış 
oldukları faaliyetler, Millî Mü-
cadele aleyhindeki kişilerin 
propagandası sonucu Kııva-yı 
Milliye ile alakalı görülüyor ve 
ahali bu konudaki şikâyetlerin-
de Kuva-yı Milliye'deıı zulüm 
gördüğünü dile getiriyordu. 
Öyle ki 14 Nisan 1920 tarihinde 
Gönen'den Dahiliye Nezare-
t ine gönderilen bir tezkirede 
şöyle denilmektedir:80 

... Kııvâ-yı Milliye ile ona iltihak 
eden bir kısım el'râd-ı ahâlî ta-
rafından gayr-i meşru emelleri-
ne ilâ'at etmediklerinden dolayı 
Gönen Kazası dâhilinde Sızı Ha-
san Bey, Çerkez Keçidere, Kii-
raagaçalanı, İlacı Veli Obası, 
•\yvalıılere köyleri asker kuvve-
ti, jandarma ve Kııvâ-yı Milliye 
ile bunların cebirle kendilerine 
uydurdukları Sarıköy, Yortan, 
Cüıuloğaıı köylerinin bir kısım 
ahâlîsi tarafından sarılarak ev 
eşyası, türlü zahireler ve çift 
hayvanâtı, alet ve edevatı ve di-
ğ e r hayvanlar kamilen zalıt ve 
yağma ve talırîb edildi. Bu köy-
lerde oluz ev, un beş dairi, on 
allı samanlık yıkılmak suretiyle 
bir buçuk milyon liralık zarar 
verildiği yapılan keşiflerden ve 
vaki' tahkikattan anlaşıldı... 
A!ıâlî-i kurâııın bu yüzden el-
yevm muhtaç ve merhamet ve 
mı fâvene l bir halde bulunmuş 
olduğu da'ire-yi taTsilâtı ve ahâ-
lînin sefâletlen tahsisi z ımmın-
da lâzım gelen meskenlerin 
vekdiye inşâ ve tohumluk zahi-
re ve çin hayvanâtı i'lâsı için 
me bal iğin tahsisi lüzumunu... 

Diğer taraftan Çerkezler, 
M e el is-i Viikela'ya gönderdik-
leri bir arzuhalde Gönen kaza-
sı dahilindeki Çerkez köylerin-
de mezalim vuku bulunduğun-
dan bahisle bıı durumda sade-
ce Gönen'de bulunan Çerkez-

lerin değil, Biga ve Karesi San-
caklarında ve Hüdavendigâr 
Vilayeti'nde bulunan Çerkezle-
rin dahi heyecan içinde bulun-
duğunu belirtmektedirler.81 

Görüldüğü üzere Gönen ve 
Biga havalisinde durum böyle 
nazik bir vaziyetle iken Edre-
mit Kaymakamı Köprülülü 
Ilamdı Bey'iıı Biga'da kurmaya 
çalıştığı millî teşkilat için ge-
rekli parayı ahaliden tedarik 
etme yoluna başvurması esa-
sen bu gibi isteklerden usan-
mış yöre ahalisini daha huzur-
suz duruma düşürmüş, bunun 
ötesinde ahaliyi millî teşkilat 
kurmak için silah altına alma-
ya başlamasıyla bu huzursuz-
luk özell ikle Pomak ahalide 
daha da artmıştır.62 Zaten ken-
dilerinden olan eşkıya Kara 
Hasan'ııı, İlamdı Bey tarafın-
dan hapsedilmesinden dolayı, 
Haindi Bey'e sempati duyma-
ya ıı Pomaklar, bu civardaki di-
ğer bazı Pomak elebaşılarının 
etkisiyle hareketlenmeye baş-
ladılar.63 ö t e yandan bıı civar-
da saklanmakta olan Alımed 
Anzavıır da Çerkez köylerini 
dolaşarak ıııillî teşkilatı kötüle-
yici propagandaya başlamış,64 

ayrıca Kuva-yı Mil l iye'ye karşı 
olan şikâyetlerden faydalanan 
millî teşkilat aleyhindekiler 
-özellikte Teal i İslam Cemiye-
ti'nin bölgedeki mensupları-
padişah yanlısı propagandalar-
da bulunarak Karabiga, Ban-
dırma, Gönen dolaylarındaki 
Çerkezleri Kuva-yı Mill iye 
aleyhine yapılacak bir ayaklan-
maya ha zı rla m ışl a rd ı.65 

Bu arada Çerkezler in her-
hangi bir hareketini önlemek 
amacıyla onlara nasihat etmek 
üzere 4 Aralık'ta istanbul Mu-
hafızı Ahmed Fevzi Paşa iyi ni-
yetle Balıkesir'e gelmiş ve ora-
dan Gönen'e geçmiştir.66 An-
cak lleyet-i Teft işiye Reisi sıfa-
tıyla dolaşan bu zatın raporları 
oldukça mantıksız ifadeler ta-
şımakladır. Hatla bu zat rapor-
larından birinde Gönen'de ilk 
iş olarak Aıızavıır meselesin-
den dolayı binbir güçlükle ele 
geçir i lebi len kişilerin tahliyesi-
ni talep etmiştir.®7 

Görüldüğü üzere 1920 yılı 
başlarındaki bu karışık durum-
dan faydalanmak isleyen Gavur 

İmanı6 8 ve Şah ismail6 9 etrafla-
rına topladıkları çapulcularla 
17Şubat'ta Biga'ya taarruz et-
mişler ve güçlü bir mukave-
metle karşılaşmayınca kasaba-
ya girmişlerdir. Bunun üzerine 
Aıızavıır on beş kadar adamıyla 
Biga'ya gelerek hükümet kona-
ğına yerleşmiş ve ayaklanma-
nın idaresini eline almıştır.70 

Anzavur ve adamları Bi-
ga'ya hâkim olduktan sonra 
hemen şekavetlerine başlayıp 
ilk iş olarak Edremit Kaymaka-
mı Haindi Bey'i şehit ettiler.71 

Daha sonra Biga ve Gönen ka-
saba ve köylerinden kendileri-
ne çok sayıda halkın katılımıy-
la Ahmed Anzavur ve Gavur 
İman, Venice köyündeki silah 
deposunu e le geçirmek için 
harekete geçti ler.7 2 Bıı sırada 
bir beyanname yayımlayan An-
zavur, amacının halkı Kuva-yı 
Mill iyecilerden kurtarmak ol-
duğunu ve bunda da muvaffak 
olacağını açıklamıştır.73 Ayııı 
tarihlerde Aydın7 4 Umum 
Kuva-yı Milliye Kumandanı 
Demirci Mel ımed Efe de Bur-
sa, Biga, Karacabey, Gönen 
müftülükleri ile surel-i beledi-
ye riyasetlerine, Balıkesir He-
yet-i Mill iyesi 'ne ve Kuva-yı 
Mill iye riyasetlerine hitab eden 
bir beyanname 7 5 yayımlayarak 
burada Kuva-yı Mill iye'yi öv-
müş ve ona destek verilmesini 
istemiştir.76 

Anzavur'un Yenice'ye hâkini 
olmasından sonra millî kuvvet-
ler tarafından bir Takip Müfre-
zesi oluşturulmuş ve bu müfre-
zenin başına da Kaymakam 
(Yarbay) Süleyman Sabri Bey 
getirilmiştir.77 Kaymakam Sü-
leyman Sabri Bey 2 Mart 
1920'de Gönen'e geldiğinde ka-
zanın güneyinde bulunan Hacı 
Veli Obası ve Üçpınar köylerin-
den üzerlerine ateş açılmış ve 
Güııdoğan, Babayaka, Hasan-
bey, Karalar Çiftliği ve Bakirli 
sırtlarını tutmuş bulunan Anza-
vıır ve Gavur İmanı kuvvetle-
riyle ilk çarpışmalar bu şekilde 
meydana gelmiştir.78 

Gönen'de 2-3 Mart günle-
rinde Muradlar, Keçeler ve Ka-
raağaçalanları köylerinin Aıı-
zavur'u tutarak millî kuvvetle-
re direnmeleri yüzünden, mey-
dana geleıı muharebelerde bu 
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köyler kısmen harap olmuştur. 
Yine bu olayla ilgili olarak 3-4 
Marl tarihinde merkeze gönde-
rilen muharebe raporunda An-
zavur'un Sızıköy, Babayaka, 
Keçidere, Mııradlar hatlında 
lutunabileceği belirtilmiş ve 
ileri hareket esnasında direnen 
köy olursa buralarda mümkün 
olduğunca haneleri tahrip ve 
yağmadan kaçınılması, eepha-
ııeııiıı sarfiyatında tasarruflu 
davranıhnası işlenmiştir.79 

4 Mart 1920 giinü saldırıya 
geçen Takip Müfrezesi Giindo-
ğaıı, Dereköy, Sarıköy ve Sızı-
köy'de asileri ßozguna uğrata-
rak Biga'ya çekilmek zorunda 
bırakmıştır.80 Aııcak lier ne ka-
dar yağma ve tahripten uzak 
durulması istenmişse de bu 
muharebeler sonucunda bu tür 
hareketler önle ne m eni iştir.81 

Aıızavur ve avenesi Biga'ya 
kadar takip edilmiş, ancak Aıı-
zavur, Süleyman Sabri komu-
tasındaki birlikleri Biga'da 
durdurmaya muvaffak olmuş-
tur. Dört gün devam eden çar-
pışmalarda millî kuvvetler bir 
başarı elde edemeyerek geri 
çekilmek zorunda kaldılar.82 

Gönen'e çekilen Kaymakam 
Süleyman Sabri Bey harekâtın 
güçlüğünden yakınarak erlerin 
aç ve yorgun olduklarını ve bu 
nedenle kaçma teşebbüslerine 
giriştiklerini belirtmiş, bunun 
üzerine 14. Kolordu Komutanı 
Yu su f İzzel Paşa, Kaymakam 
Kahini Bey komutasındaki 174. 
Alay d ışında ki. Iıütiin kuvvetle-
rin Gönen'den Balıkesir'e dön-
melerini emretmiştir.83 

Kaymakam Sabri Bey'iu Gö-
nen'e çekilmesi şakilerin cesa-
retini artırmış ve onların Gö-
nen'e saldırma ihtimali belir-
mişti. Ayrıca Kaymakam Sabri 
Bey komutasındaki Takip Müf-
rezesinin Gönen'den ayrılması 
şakilere büsbütün cesaret ver-
mişti. Onların Gönen'e saldır-
ına ihtimalinden endişe duyan 
Kaymakam Kahini Bey, Gönen 
Kuva-yı Milliye ileri gelenleri 
ve Belediye Reisi Hüseyin Ça-
vuş ile görüşerek Gönen kasa-
basının etrafına siperler kaz-
dırmak suretiyle önlem almış 
ve elindeki kuvvetlerle Aııza-
vur'un saldırmasını beklemeye 
başlamıştı.84 Buna rağmen 

Kaymakam Rahmi Bey, Gö-
nen'de t ııtuııam ayacağından 
bahsederek, askerlerin "biz 
halk üzerine ateş edemeyiz" 
dediklerini ve askerlerden bir 
gecede elli dört kişinin kaçtı-
ğından, ayrıca civar köylerin 
süratle Anzavur'a katıldıkların-
dan şikâyet ederek, Bandır-
uıa'ya çekilmeyi önermiştir.85 

Kaymakam Rahmi Bey bu 
şekilde durumundan yakınır-
ken, 31 Mart 1920'd e Gönen 
Kaymakamı Ali Bey, Bandır-
ma'daki 14. Kolordu Kuman-
daıılığı'na çektiği telgrafta Aıı-
zavur'un Biga istikametinde 
bulunan Tahirova, Hodııl, 
Agıuıya köyleri üzerinden Gö-
nen'e yürümekte olduğunu, 
emri altında iki-iiç bin kişinin 
bulunduğunu, yanlarında on 
katırlık yedek cephane getir-
diklerini ve kısa bir süre sonra 
Gönen'e varacaklarını telaşla 
bildirmiştir.86 Gerçekten de 
Aıızavur beraberinde çok sayı-
da piyade, topçu ve süvariden 
oluşan bir kuvvet ile iki top ve 
birkaç mitralyözle Gönen'e 
gelmişti.87 Umumi karargâhını 
Dereköy, Karalar Çiftliği köyle-
rine kuran Aıızavur toplarını 
da Babayaka köyündeki kale-
nin88 içine yerleştirdi.89 Gö-
nen'de ise Kaymakam Rahmi 
Bey kumandasında iki yüz as-
ker ve ahaliden gönüllü birlik 
1er vardı.90 

Aıızavur'un Gönen'i muha-
sara etmesi üzerine 3 Nisan 
1920'de Bandırma'va gelen 

Balıkesir Kuva-yı Mil/iyesi 
Heyet-i Merkezi azası 
Gönenli Osman Bey (solda). 

Müftü Şevket Efendi. 

Şehzade Cemaleddin Efendi, 
yanındaki bazı kimselerle be-
raber Gönen'in Çalıoba köyü-
ne gelmiş ve burada Aıızavur 
ile görüşerek ondan durum 
hakkında bilgi almıştır.91 

Aıızavur ve beraberindeki-
ler çok üstün kuvvetlerle 4 Ni-
san 1920'de Gündoğan, Kara-
lar Çiftliği ve Tuzakçı köylerin-
den olmak üzere üç koldan 
saldırıya geçmişler, kasabada-
ki millî kuvvetler kırk sekiz sa-
at süreyle kasabayı savunmuş-
larsa da Aıızavur ve avenesinin 
Gönen'e girişini önleyememiş-
lerdir.92 Muharebe esnasında 
174. Alay Kumandanı Kayma-
kam Rahmi Bey şehit olmuş, 
kasabaya giren şakiler ele ge-
çirdikleri subayları ve Kuva-yı 
Milliye mensuplarını tul tıkla-
mışlar, bunun vanı sıra birçok 
subay ve jandarmayı da öldür-
müşlerdir.93 Bu arada Göneıı 
Müftüsü Şevket Efendi, Müda-
l'aa-i Hukuk Heyeti Reisi Hiise-
yiıı Bey, vine Gönen'deki Kuva-
V \> 7 V 

yı Milliye teşkilatının önde ge-
lenlerinden Rainiz Bev ile 
Mehınel Bey şehit olanlar ara-
sındadır.94 

Aıızavur İni şekilde Gönen'e 
hâkim olduktan sonra Padişah 
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İşgal yıllarında Yunan Karargâhı 
olarak kullanılan Eski Konak 
Otel. 

Vahdettin tara lin d an kendisine 
mir-i miranlık, yani sivil paşa-
lık rütbesi verilmiştir.95 

Anzavur'un Gönen'i işgalin-
den sonra Gönen eşrafından 
oluşturulan bir heyet Gönen 
halkının padişaha bağlılığını 
bildirmek amacıyla İstanbul'a 
gitmiş, lakin geri dönmeleri 
için gereken parayı bulama-
yınca masraflarının karşılan-
masını padişahtan talep etmiş-
ler ve ancak öyle geri dönebil-
m işlerdir.96 

Şakilerin Gönen'i ele geçir-
mesinden sonra bir kol Aııza-
vur komutasında Bursa'yı he-
def alarak Bandırma'ya, diğer 
kol da Gavur İmanı komuta-
sında Balya üzerinden Balıke-
sir'e yürümek üzere harekete 
geçti.97 Bunun üzerine Çerkez 
Etlıem kumandasında süvari 
ve piyadelerden kurulu iki bin 
kişilik bir müfreze. Parti Pehli-
van ve zeybekleri, Aydın cep-
hesinden Danişmendli İsmail 
Ere kumandasında allı yüz sü-
vari zeybek,98 14. Süvari Ala-
yı'nın büyük kısmı ile İvrindi 
ve Ayvalık bölgelerinden bazı 
müfrezelerin katılımıyla oluş-
turulan kuvvetler Anzavur ve 
Gavur imam üzerine yollan-
mıştır.99 Kuvvetlerin Balıke-
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sir'den hareketinden bir güıı 
sonra 15 Nisan 1920'de Sultaıı-
çayırı civarında Arıza vur'la 
karşılaşılmış ve burada mey-
dana gelen muharebede Anza-
vur büyük bir bozguna uğratıl-
mıştır. Diğer taraftan Gavur 
İmam da ayııı şekilde millî 
kuvvetlerce mağlup edilmiş ve 
şakiler iki koldan Biga'ya doğ-
ru kaçmaya başlamışlardır.1®0 

Biga'ya doğru kaçan şakiler 
sahile kadar kovalanmış, ya-
bancı gemilere binebilenler 
kurtulmuş, biııemeyenler ise 
Millî Kuvvetler tarafından imha 
edilmişlerdir. 

Mustafa Kemal Paşa, Aııza-
vur meselesi ve bitişi ile ilgili 
olarak mecliste şövlc beyanat-
ta bulunmuştur:101 

Meselenin mebdeini tekrar et-
mek lazım gelirse .Anzavur ba-
şına topladığı birtakım serseri-
lerle KirmasÜ'ye [Mustafake-
malpaşa] kadaı- ilerlemiş ve alı-
nan mukabil tedabir neticesin-
de ilk müsademeyi Susıgırlık'ta 
|Susıtrluk] kabul etmiştir. Bu 
müsademede mağlup oklu, Bi-
ga'ya gitti, takip olundu ve ora-
da da mağlup oldu, yanındaki 
serseriler dağıldı, tek başına 
Gönen'e gittiği anlaşıldı. Oraya 
giden kuvvetlerimiz tarafından 
yaralandı ve mecruh olarak İs-
tanbul'a giltiğiııi en son aldığı-
mı/. malumattan anladık. 

Anzavur Biga'da bindiği bir 
gemiyle İstanbul'a kaçmış, da-
ha sonra Kocaeli Bölgesi'nde 
Kuva-yı Milliye'ye karşı sava-
şan Halife Ordusu'nda bulun-

muş ve nihayet Yunan işgali sı-
rasında onların hizmetine gire-
rek Türklere pek çok zulüm 
yapmıştır. Sakarya Muharebe-
s i n d e n sonra Biga'da Şehit 
Köprülülü Haindi Bey'in adam-
ları tarafından sıkıştırılan Anza-
vur silahlı çatışmada vurularak 
öldürülmüştür.102 

Aıızavur isyanları sonucun-
da Gönen ve civarında pek çok 
maddi ve manevi hasarlar 
meydana gelmiştir. Bunların 
hepsini tespit etmek mümkün 
olmamakla birlikte Anzavur'un 
sadece Gönen Hükümet Kona-
ğı'na verdiği zarar bin altı yüz 
doksan beş kuruştur.103 

Anzavur isyanının bastırıl-
masından sonra Gönen ve Biga 
yöresindeki halkları cephelere 
yeteri katlar istifade temin et-
mek için Avni Bey, Biga muta-
sarrıfı olarak gönderilmiş ve 
birtakım müfrezeler Avni 
Bey'in emrine verilerek Biga 
ve Gönen bölgelerinde esaslı 
bir şekilde millî teşkilat kurul-
ması yoluna gidilmiştir.104 

Y U N A N İŞGALİ 

Anzavur isyani'nın sona er-
mesinden kısa bir süre sonra, 
Gönen'de bir başka tehlike or-
taya çıkmıştı ki bu tehlike böl-
genin Yunan işgaline uğraması 
ihtimaliydi. Mayıs ayı içinde 
beraberinde Balıkesir Müda-
faa-i llukuk-ı Heyet-i Merkezi-
vesi olduğu halde Gönen'e ge-
len Kavaklı Osman Bey105 bu-
rada Kuva-yı Milliye faaliyetle-
rinin hızlandırılmasına çalış-
mıştır.106 Bu maksatla 20 Hazi-
ran 1920 tarihinde Gönen'de 
seferberlik ilan edilmiş ve yüz 
elli fişek ile iki harp silahı, yüz 
lira, çift koşumlu bir araba ge-
tirenin bu içtiıııadaıı affedile-
ceği belirtilmiştir.107 Bunun 
üzerine beş yiiz-altl yüz. civa-
rında silah toplanmış ve ayrıca 
iiç-beş yüz kişilik, ekserisi si-
villerden oluşan bir müfreze 
teşkil edilmiştir.108 Bıı müfreze 
daha sonra Esat Bey komuta-
sında Soma'ya millî kuvvetlere 
yardımcı olmak maksadıyla 
gönderilmiştir.10* 

Kaza dahilinde hal böyle 
iken, 22-23 Haziran 1920 tari-
hinde başlayan Yunan taarruzu 



sonucunda kısa zamanda Mar-
mara'nın güneyi Yunanlıların 
eline geçmiştir. Bıı suretle 6 
Temmuz 1920 Salı günü (iö-
ııen, Yunan işgaline maruz kal-
ınışlır.110 Bu bölgelere Yunan 
taarruzu başlamadan önce Bi-
ga, Gönen, Bandırma çevresin-
de bulunan ve Anzavıır İsya-
nı'ndan sonra bölgenin asayişi-
ni sağlamakla yükümlü Biga 
Mutasarrıfı Miralay Avni Bey 
komutasındaki 190. Piyade 
Alayı Bandırma, Karacabey yo-
luyla safha safha Bursa'ya çe-
kilmiştir.111 _ 

Yunan işgal kuvvetleri , Gö-
nen'i işgal ettikleri andan iti-
baren kazada yaşayan Rumlar 
ve Çerkezler Yunanlıların ya-
nında yer alarak Türk ahaliye 
karşı zulüm ve işkenceye baş-
lamışlardır. Öyle ki bu baskı-
dan dolayı ahali evler inden dı-
şarı ç ıkamaz duruma gelmiş-
tir.112 Diğer taraftan Yunanlı-
lar kendileri içiıı tehlikeli gör-
dükleri Şahısları Atina'ya sür-
gün etmek yoluyla kazadan 
uzaklaştırmalardır.1 1 3 Bunun 
üzerine Yunanlıların yapmış 
olduğu zulmü tespil için İstan-
bul'dan bir heyet gönderi lmiş-
tir.114 Ayrıca Mülkiye Müfetti-
şi Nedim Bey Gönen, Manisa, 
Bergama ve dolaylarını dola-
şarak buralardaki Yunan 
işgaline dair bir rapor hazırla-
mıştır. Öyle ki bıı rapor dosya-
sının içinde bulunan bir telg-
rafla Gönen eşrafından birta-
kım kişiler, Gönen ve Manyas 
havalisinde bulunan Çerkez 
çetelerden şikâyetle bunların 
göç eden ahaliyi soyduklarını 
ve bundan dolayı asayişin bil-
an evvel teminini Karesi mu-
tasarrıfı olarak bildikleri 
"Aı ızavur Paşa"dan istemekte-
dirler.1 1 5 Ancak Aıızavıır, Ka-
resi mutasarrıfl ığına atanmış-
sa da hiçbir zaman için bu 
makama oturamamış, ayrıca 
ahalinin şikâyetçi olduğu 
Çerkez çetelerini daima 
himaye etmiş, hatta kendi 
emel ler i için bu çetelerle bir-
lik olmuştur. 

Bunun yanı sıra hükümet 
merkezini işgal eden Yunanlı-
lar, ayrıca kaza kasasında bu-
lunan paraya el koymuşlar, 
bunuıı üzerine İstanbul hükü-

meti yeni tahsil edi lecek para-
ların Yunanlıların el ine geç-
mesini ön lemek için kaza tah-
sildarlarının tahsilata çıkma-
larını yasaklamıştır.116 Diğer 
taraftan Yunanlılar, kaza Rum 
muhtarının ve papazının ma-
rifetiyle hükümet konağına 
Yunan bayrağı çekmişler, an-
cak bu, kaymakam ve Türk 
ahalinin büyük tepkisine ne-
den olunca Yııııan bayrağı in-
dirilip Osmanlı Sancağı asıl-
mıştır.117 

Öte yandan Gönen ve civa-
rında Yunanlılar menfaat ine 
faaliyet gösteren bir kısım çe-
teler mevcut olup, Canbazlı 
Hakkı, Çerkez Davud, Boşnak 
Kara İbrahim bunlar arasında 
gelmekte, Altıparmak Ahıııed, 
Yaşar İbrahim Çavuş gibi çe-
teler de kendi çıkarları için 
şekavetlerde bulunmakta-
dır.1 1« 

Diğer tarafla il Batı Anado-
lu'da Yunan işgali devam ettiği 
sırada içlerinde Gönen kasaba-
sının da bulunduğu mıntıkada 
yaşayan Çerkezler, İtilaf dev-
letlerinin özell ikle Yunanlıla-
rın desteğini alarak "Şarkî Ka-
rıp Çerkezleri Temln- i Hukuk 
Cemiyeti"ni kurmuşlar ve bu 
sayede Anadolu'da kurmak is-
tedikleri bir Çerkez devletinin 
temelini atmışlardır.119 Bu ce-
miyete Gönen adına Yakup 
Laıı ıpez ve Salıekomit Hafız 
Sait Efendi katılmış ve bu kişi-
ler Millî Mücadele sonrasında 
vatan haini ilan edilip yurtdışı-
na çıkarılmışlardır. 

6 Eylül 2922: Gönen'in Yunan 
işgalinden kurtuluş günü. 

YUNAN İŞGALİNDEN 
KURTULUŞ 

Gönen'de Yunan işgali de-
vam ettiği sırada zaman zaman 
bu havalideki Türk çeteler ile 
Yunanlılar arasında muhare-
beler vııkıı bulmuştur. Bunlar-
dan birinde 50 Haziran 1921 
tarihinde Gönen'in Çakmak 
köyü civarında meydana gelen 
iiç yüz Yunan askeri ile yüz elli 
mücahit arasındaki muharebe-
de Yunanlılar çekilmek zorun-
da kalmışlardır.120 Bundan , 
sonra civarın Yunan işgalinden 
kurtarılması için bu çetelerin 
tazyikleri daha da artmıştır. 

1922 yılı eylül ayı başların-
dan itibaren Gönen üzerine 
tazyiklerini daha da şiddetlen-
diren Türk çeteler kazayı iş-
galden kurtarmak için hareke-
te geçmişlerdir. 5 Eyliil sali gü-
nü Balcı köyünde toplanan Al-
tıparmak Nuri, Bacak Hasan, 
Kürt Hasan, Süleymanlı Ah-
ıııed, Yüzbaşı Mevliit, Karadağ-
lı Hurşid efelerin kuvvetleri 
kazayı dört cihetten ablukaya 
almışlar, bu esnada kasabanın 
Hıristiyan ve Çerkez mahalle-
rinden ateş açılmış ve bu su-
retle başlayan muharebe sa-
bah saat ondan, akşam saat se-
kize kadar devam etmiştir.121 

Çetin geçen muharebeler so-
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nucunda 6 Eylül Çarşamba gü-
nü Gönen Çayı kenarındaki 
Yunan garnizonunun ele geçi-
rilmesinin ardından kısa süre-
de Sarıköy ve Elbeslik (bugün-
kü Hafız Hüseyin Bey) Ko-
vü111 d eki Yunan garnizonları 
da ele geçirilmiştir.1*2 Gö-
nen'in kurtarılması sırasında 
kaza ahalisi de gayel fedakâra-
ne çalışmış, Yunanlılardan yüz 
elli kişi ölü, yüz yetmiş kişi sağ 
olarak ele geçirilmiştir.123 Bu-
nun yanı sıra Yunanlılardan 
kırk yedi sandık Alman, kırk 
beş sandık Osmanlı ve yirmi 
sandık dokuzlu cephane, on al-
tı sandık lüfeıık bombası, az 
sayıda el bombası ve birçok si-
lah ele geçirilmiştir.124 Ote 
yandan Gönen'in muhasarası 

sırasında yaralıların tedavisi-
nin daha çabuk yapılabilmesi 
için iki yüz yataklı "Akıncı 
Müfrezeler i Hastanesi" teşkil 
edilmiş ve ilaç bakımından 
zengin olan Gönen eczanesi 
buraya tahsis edilmiştir.125 

Gönen'in bu havalideki 
Türk çeteler tarafından kurta-
rılmasından bir süre sonra 
Millî Kuvvetler kazaya gelmiş 
ve asayişi temin için yeni müf-
rezeler teşkil edilmiştir.126 

Yunanlılar Gönen'den çıka-
rıldıktan sonra Edincik'e sığın-
mışlar, ancak burası da bu çe-
teler tarafından muhasara edi-
lince Bandırma'ya kaçmışlar, 
diğer taraftan da arkalarında 
takipte bulunan mücahitlere 
bir heyet gönderip barış tekli-

finde bulunarak sahilden ge-
nıilere binmek için müddet is-
temişler, ayrıca geride kalan 
Rıırıı ahaliye iyi davranılması 
ricasında bulunmuşlardır.127 

Gönen'in kurtarılması sıra-
sında sadece Gönen ve Manyas 
havalisindeki çeteler değil, bi-
ga'dan Çingene Ali, Yeııiçifllik-
li Mehmed, Arnavud Rahman 
çeteleriyle, ayrıca Karabigah 
Halit Bey gibi ileri gelen Bigalı 
vatanseverler dahi görev al-
mışlardır.128 

Bu şekilde Gönen'in 6 Eylül 
1922 tarihinde Türk çeteler ta-
rafından kurtarılmasının ar-
dından kısa bir süre sonra da 
Sarıköy, Ed incik ve Bandırma 
da Yunan işgalinden kurtarıl-
mıştır. Diğer taraftan 9 Eylül 
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1922 tarihinde Yunanhlar'ııı İz-
mir'den çıkarılmasıyla Anado-
lu'da Yunan işgali tümüyle son 
bulmuştur. 

SONUÇ 

Kuruluşu oldukça eskilere 
dayanan ve 19. yüzyıldaki mu-
hacir göçleri neticesinde ol-
dukça renkli bir nüfus yapısına 
sahip olan Gönen kazası, 
Mondros Ateşkes Anllaşmâ-
sı'nm ardından Boğazlar Hattı-
na dahil edilmiştir. 

Müttefik devletlerin Anado-
lu'yu işgale başlamasıyla bera-
ber her yerde olduğu gibi Gö-
nen'de de millî müdafaa teşki-
latı oluşturulmuş ve memleke-
tin işgaline tepki olarak bazı 
ça11şmaIarda bu 1 ııııııImuştur. 
Ancak Anadolu'daki millî hare-
keti en kısa sürede bastırmak 
ve İstanbul hükümeti ile Anka-
ra hükümeti arasında tampon 
bölge oluşturmak için İstanbul 
hükümetinin ve müttefik dev-
letlerin desteğiyle birtakım is-
yanlar çıkarılmıştır. 

Ihı isyanların eıı başında 
Anzavur isyanı gelmektedir. İl-
ki 1919 yılı sonlarında, ikincisi 
1920 yılı başlarında olmak üze-
re iki defa isyan eden Anzavur 
Ahmed özellikle hu havalideki 
Tü rk -Çerkez- Arnavu t ayrı m ı n ı 
çok iyi kullanarak her iki isya-
nında da memlekete büyük za-
rarlar vermiştir. Lakin iki is-
yan da başarıya ulaşamadan 
sona ermiştir. Öte yandan hu 
havalideki faaliyetlerde bulu-
nan çeşitli Türk ve Çerkez çe-
teleri halka lier türlü zuluıü 
yapmışlardır. 

Anzavur'un ikinci isyanının 
ardından kaza ahalisi kendisi-
ni topal layanından bu sefer 
1920 yılı haziran ayı sonlarında 
Yunan işgaline maruz kalmış-
tır. işgal sırasında Yunanlılar 
ve kazanın Rıını ahalisi, Türk 
halkına büyük zulümlerde bu-
lunmuş, pek çok Türkii Ati-
na'ya sürgün etmişlerdir. 

Türk Ordusu'ııun Sakarya 
Meydan Muharebesi 'nde Yu-
nanlıları büyük bozguna uğrat-
masından sonra Gönen ve ha-
valisindeki Türk çeteler, Yu-
nanlılara karşı saldırıya geçe-
rek önce çay kıyısındaki garni-

zonu, ardından Rum köyü El-
beslik'teki karakolu ele geçir-
mişlerdir (6 Eylül 1922). Bun-
dan sonra Edincik istikametine 
doğru kovulan Yunanlılar, bu-
radaki garnizonlarını da terk 
ederek Bandırma'dan denize 
dökülürcesine gemiler ine bi-
nip kaçınışlar, kaçarken de ar-
kalarından gelen Türk çetelere 
yalvararak ger ide kalan yan-
daşlarına iyi davranılınasını is-
temişlerdir. 

Bundan sonra önce Aııza-
vıır isyanlarının, sonra da Yu-
nan işgalinin ger ide bıraktığı 
maddî ve manevî kayıpların te-
lafisine başlanmıştır. 

1. Doğan Özgökçeler,/4r£emea, Gö-
nen, İzmir 1971. s. 45 

2. W. M. Hamsa y, \nadohTnun tarihî 
CogruJyası, {çev. Mihri Heklaş), is-
tanbul 1961. s. İli7. 

5. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi, V, (Haz. Tevfik Temel-
kuran-Necati Aktaş) İManbul 15)78. 
s. IB55. 

4. Bu beylerin soyları ve faaliyetleri 
hakkında ayrıntılı bilgiye sahip ol-
mamakla beraber bunlardan Akça 
Koca'nııı Osman Bey ve daha son-
la Orhan Bey'in kumandanların-
dan uları Akça Koca olması ihtima-
li düşünülmüşse de kendisi daha 
Gönen fethedilmeden 728/1528 ta-
rihinde vefal ettiğinden dolayı bıı 
şahıs olmasına iıııkâıl yoktur. 
Olum tarihi için tık/.. Sala Öc-al, 
Derlet kuran Kahramanlar, İstan-
bul 1987, s. 88. 

5. Kemal Özer, Turistik Gönen re 
Ömer Ser/ettin, Bandırma 1962, 
s. 8-9. 

fi. Tarettin Akkus,A7'7. Yüzyılda do-
nen re Yöresi, İstanbul i niversilesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Yeniçağ Tarihi Aııabiliııı Dalı, ba-
sılmamış yüksek lisans lezi, İstan-
bul 1996,8. 12. 

7. Abdülmecil Mu laf, Salnamelerde 
haresi Sancağı (1847-tV22), Balı-
kesir 1995, s. 95. 

8. Age. 
9. Age, 
10. BOA, Şura yı Devlet llüdavendigâr 

tasnifinde bulunan, thkcil kullanı-
lamaz durumdaki bir belgenin ka-
talog özetinden anladığımız kada-
rıyla Gönen'de tekrar kaymakam-
lık teşkili 5 Muharrem 1500, yani 
miladî olarak 16 Kasım 1882 tari-
hindedir. 

11. Mütareke hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Fahri Beleıı, Türk Kurtu-
luş Savaşı, Ankara 1983, s. 7-17; 
Sefahattin Tanset, Mondros'ları 
Mudanya'ya Kadar. I, İstanbul 
1991, s. 9-150; Ali Fuat Türkgeldi, 
Mondros ve Mudanya Mütarekele-
rinin Tarihi, Ankara 1948. 

12. Sefahattin Tanset. Mondros'ları 
Mudanya'ya kadar, II, İstanbul 
1991, s.' 103. 

15. Türk İstiklal Harbi, Han Cephesi, 11 -
'2, Ankara 1974, s. 96'da bu larilı 12 
Ryliil 1919 olarak verilirken, Kemal 

Özer, Kurtuluş Savaş'nda Gönen, 
Balıkesir I9fî4, s. i r d e bu tarih 10 
Ey Iii I 1919 olarak veri I m işi i ı\ 

14. özer , age. 
15. Avdın Ayhan, izmir'in işgali Sıra-

sında Balıkesir", Milli Mücudele'de 
Balıkesir, İstanbul 1990, s, 51. 

16. Zühtü Güven, Anzavur İsyanı, İs-
tiklâl llarbi Hatıralarından Arı bir 
Sulhu, Ankara 1965, s. Ifi. 

17. th ı ğ İğdemir, Biga \yaklantııusı 
ve Anzarvur (Havları, Aııkara 
1989, s. 35 

18. Bu çelenin ıiamı bugün lıalk ara-
sında hfilâ devam etmektedir. 

19. (iüveıı, age., s. 21-22 
20. BOA, DM.KMS.. nr;5fl-1/16 (2 Mu-

harrem 1558/27 KylÜl 1919) 
21. BOA, Dİ t.KMS., nr: 55-1 /4 (18 Zil-

kade 1557/ 15 Ağuslos 1919) 
22. özer, age. 
25. Age., s. 47 
24. Kendisi Çerkez Elhem'in kardeşi-

dir. age., s. 60 
25. Age. 
26. Age., s. 60-61. 
27. Age., s. 45-44. 
28. Adnan Sol'uoŞlu, Kuva-yr Milliye 

Döneminde Kuzeybatı tnadolu, 
Ankara 1994, s. 100. 

29. özer , age., s. 44. 
30. Kazım Özalp. Milli Mücadele 191 f-

t»11, t. Ankara 1985, s. 44; Ahmed, 
Türk İstiklal Itarbi Başında Mitli 
Mücadele, (Yay, İsmail Aka vd.), 
Izmir 1995. s. 54/59; Balıkesir 
kongreleri hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Hacim Muhillin Çarıklı. 
Katı kesir re Alaşehir Kongreleri ve 
Hacim Muhillin ÇarıktTrun Kuvây 
i Milliye Hatıraları (f9t9-l920), 
(Yay. Ş. Turan), Ankara 1967; -Ina 
dulu ve Rumeli'de Gerçekleştirilen 
Ulusal ve Yerel Kongreler ve Kong-
re Ketlileri Bibliyografyası, III, 
TBMM Kültür, Sanal ve Yayın Ku-
rulu Vay., Ankara 1993, S. 50-72. 

' I. Anadolu ve Rumeli'de Gerçekfeştiri 
len ..., s. 34. 

32. Bu cemiyetin kuruluşu ve hedefle-
ri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Özcaıı Mert, "Anzavur'un İkinci 
Ayaklanmasında Ceıniyel-i Alıme-
diye", Tarih Enstitüsü Dergisi, nr. 
15, İstanbul 1997. s. 575-584. 

55. Sefahattin Tansel, Mondros'tan 
Mudanya'ya Kadar, III, istanbul 
1991, s. 26: diğer bir görüşe giire, 
Ahmed Anzavur sarayla bağlantısı 
dolayısıyla hilafeti ve saltanatı bi-
rinci planda lulan bilisi olarak. İn-
gilizlerin elinde oyuncak haline 
gelmiş bululan padişahın emriyle 
Çanakkale Boğazı'mn iki yakasın-
daki İngiliz ve Fransızların işgal 
bölgesini ve bıı alanlardaki çeşitli 
depoları emniyet allına atmak içiıı 
ve özellikle Yunanlılara karşı sa-
vaşan milli kııvvelieri arkadan 
vurmak amacıyla Biga, Güııeıı, 
Manyas ve civarındaki Çerkezler 
üzerinde elkili oluşu göz ününe 
alınarak bu bölgeye gönderilmiş-
tir. Türk istiklal Harbi, iç Ayaklan 
malar. VI, Ankara 1974, s. 67; Mi-
ralay Bekir Sami Günsav'a göre ise 
İngilizlerin fi/.ellikle desteklemek-
te olduğu Ahmed Anzavur. Bursa 
ve Balıkesir yöresindeki Kuva-yı 
Milliye'nin sebep olduğu asayişsiz-
likleri ortadan kaldırmak içiıı 
Manyas, Kiga ve Gönen ahalisinin 
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koruyucusu sıfatıyla ortaya çık 
mışlır. Bekir Sami Giinsav, I1 i ra-
iny Bekir Saıııi (iiiıısav'ırı Kurtuluş 
Savaşı Andan, (l-laz. Muhittin 
Ünal), İstanbul 1094, s. 187; yiııe 
bir başka kaynakta, Alııııed Anza-
vur hu bölgeye gönderilmekle, 
unun Manyas ve havalisindeki nü-
fuzundan istifade edilmek Ve bu 
sayede daha ikice Umum Jandfir-
mıı Kumandantığmea serbest l*ı•*<•-
kılmış olan ve halta silahlı gezme-
lerine iv, i il verilerek kuvve-i Zabı-
ta'ya yardım maksadıyla aylığa 
bağlanmış olan şakileri, müdafaa 
teşkilatının aleyhinde kullanarak 
bölgedeki koni rolün ele geçirilme-
si amaçlanıyordu. Soiiıoğİu, age., 
s. 12-5; Anzavur birinci Isyanı'ııın 
sebepleri ve laaliye 
rak ayrıntılı bilgi i-çin bkz. özcan 
Vieri, "Anzavlir'uii Birinci İsyanı", 
i 'lus Jura ram Ikinci Uatürk Sem 
jiazyıımu, İnkara v-tt Eylül t W t. 
II, Ankara 1996, s. 791-807. 

45. Alımed Anzavur'un ailesi aslen 
Çerkez olup vaktiyle Kafkasya'dan 
liierelle Biga'ya gelip yerleşmiştir. 
Kendisi Biga'da doğmuştur. Kız 
kardeşi Sultan II. Abdiilhanıid'in 
sarayında cariye olan Anzavur, bu 
dururdu iyi değerlendirerek ve di-
ğer bazı şahsiyetlerin yakınlığım 
kazanarak ataya girmiş, daha son-
ra jandarma subaylığına kadar 
yükselerek kumandan olarak Ana-
dolu'nun çeşitli yerlerinde görev 
yapmıştır. Daha sonra İzmir'deki 
Çakıcı Efe eşkıyasının (19. yüzyılın 
.sorııı, '20. yüzyılın başı arasında 
Batı Anadolu'nun hu meşhur 
şakisi için bkz. Zeynel Besim Sun, 
Çakıcı İ<]fe, Ticaret Matbaası, İzmir 
1934; pek bilinmeyen bu eserin 
tablil ve tanıtımı için bkz. Turan 
Akkoyuıı. "Zeynel Besim Şun'uu 
Miihinı Bir Eseri", Tarih ve Top-
lum, tır. 115, (Temmuz 1993), İs-
tanbul, s. 80-64; Ayrıca bkz. Şeref 
Üsküp, Çakıcı l\fe. Hür Efe Matba-
ası, İzmir 1975) derdest edilmesi 
hareketine katılan Anzavur, bura-
daki yararlılıkları sebebiyle jan-
darma yüzbaşılığına terli edilmiş, 
birtakım yerlerde tabur kuman-
danlığı görevlerinde bulunduktan 
sonra binbaşı rütbesiyle emekli ol-
muştur. Birinci Diinya Savaşı sıra-
sında Biga'da ikamet eden Ahmed 
Anzavur, sahibi olduğu atlarıyla 
koşulara katılarak geçimini temin 
etmiş, Biga'ya gelip ayaklanmayı 
başlatmadan önce bir süre İzmit 
mutasarrıf!ığıııda bulunmuştur. 

35. İç Ayak lan nıalar, aynı yer. 
Özer, age., s. 50. 

40. Ğiinsay age., s. 225. 
41. Güven, age., s. 43. 
42. İç Ayaklanmalar, s. (İH. 
43. Age, s. 70 
44. Age, aynı yer. 
45. Akşin, age., s. IOft-107. 
46. Sofüoğlu, a,sr., s. 232. 
47. İç Ayaklanmalar, aynı yer. 
4S. Özer, age., s. 72. 
49. Giinsav, age., s. 234-235. 
50. Age., S.JZ79. 
51. Özer, age., s. 74; krş. İç Ayaklan-

malar. aynı yer. 
52. İç Ayaklanmalar, s. 71. 
53. Age, aynı yer. 
54. BOA, İ)l I .ŞRF, nr; 150 / 1 71 (3 

Ocak 1338/1920) 

55. 
56. 

57. 

58. 
59. 
60. 

01. 

02. 
63. 
64. 
65. 
60. 
67. 

68. 

69 

70. 
71. 
72. 
73. 

74. 

75. 

76. 

77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 

Özer, aj.;c., .s. 75. 
BOA, DII.ŞRK, :ır: 105/ I 10(21 
Rebiyulevvel 1338/14 Aralık 1919). 
Kara llasaıı Çetesi Biga'da ilk milli 
leşkilat kurulduğu zaman milli 
kuvvetlere yardiineı olmuş, batta 
Anzavur'un Gönen ve Manyas'ta 
çıkardığı ilk karışıklıklar sırasında 
Anzavurla savaşmıştır. Daha sonra 
Biga'da mitli bir teşkilat oluştur-
mayı düşünen Edremit Kaymaka-
mı Haindi Bey. Kara Hasan Çetr-
si'niıı faaliyetlerinin bıı girişime 
eıif?e| olduğunu anlayınca Kara 
llasan'ı ve çetenin bazı fertlerini 
tutuklatarak Biga Hapishanesine 
koymuştur. Ahali arasında gizle-
nen çelenin bazı fertleri llamdi 
Bey aleyhine propaganda yaparak 
Biga'da ikinci isyanın çıkmasına 
etken olmuşlardır. Kara Hasan, Bi-
ga'nın basılması sırasında Kaııi 
Bey ve adamları taralından hapis-
hanede öldürülmüştür, (jçAyak-
lanmalar, s. 27-30; Kara Hasan bu-
rada yanlışlıkla Kara Alııııed ola-
rak yazılmıştır.) 
Age., s. 72. 
Giinsav, age,, s, 282, 
BOA, DH.KMS., nr; 33-4/ 45 (25 
Recep 1338/14 Nisan J920). 
BOA, Met lis i Vükela, nr; 218/ 125 
(28 Muri 1920). 
İç Ayaklanmalar, aynı ver. 
Age., s. 73 
Age, aynı yer. 
Tansel, ///, s. 28-29. 
Özalp, age., s. 70. 
Ali Fual Gebesov, Milli Mücâdele 
Baslarken, Ankara 1965, s. 301. 
Asıl adı İmam Feyzi olup Pomak 
asıllı bir şakidir. 

Çerkez asitli bir hırsız ve şaki o!ti|) 
Anzavur'uıı eti güvendiği adamla-
rından biridir. 
İç Ayaklanmalar, ay. yer. 
Age., s. 74. 
İğdemir, age., s. 8fi. 
Bu beyanname için bkz. Tansel, 
İH, s. 50-31. 

Aydm'daki ıviilli Mücadele faaliyet-
leri için bkz. Turan Akkoyımhı, is-
tiklâl Savaşt'nda Ayılın Kuva-yı Mil-
liyesi, (D.E.t- Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Enstitüsü), Yayınlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi. izmir 
1988; Aydın ve havalisinde Kuva-yı 
Milliye, cephe tesisi ve faaliyetleri 
için.bkz. aynı yazar, "Ayılın Kuva-yı 
Milliyesi'niıı Bazı Faaliyetleri ve 
Mustafa Kemal l'aşa'nm Teşekkü-
rü", Tarih İncelemeleri Dergini, VI, 
Izmir 1991, s. 183-206. 
Demirci Metımed Efe, Millî Müca-
dele tarihinde sert telgraflanyla 
Umulmakladır. Turan Akkoyuıı. 
Türk İnkılap Tarihi, Afyon Î997,s. 
110-111. 
Bıı beyanname için bkz. age., s. 
31-32. 
Tansel, İli, s. 81. 
İç Ayaklanmalar, s. 76. 
Age. , s. 79. 
Age,, s. 80, 
Age, aynı yer. 
Özalp, age. s. 100. 
İç Ayaklanmalar, s. 83. 
Özer, age., s. 81. 
Giinsav, age., s. 331. 
Jç Ayaklanmalar, s. 84 -85. 
Özalp. age. s. 109. 

88. Kiiçiik bir tepenin üzerinde bulu-
nan ve Türk öncesi döneme ail ka-
le diye bilinen bu vapı Gönen şeh-
rini ve Gönen Ovası'nı çok net bir 
şekilde karşıdan görmektedir. 

89. Üzer. age. s. 80; 1995 yılında üni-
versiteye yeni başladığını sıralarda 
1912 doğumlu dedem Ali Mizamoğ-
lu'daıı, Aıızavur'un. köye gelerek 
toplarım kaleye yerleştirdiğini, 
bıııdan sonra başlayan muharebe 
sırasında top mermilerinin köy içi-
ne ve yakınlarına isabet etmesi do-
layısıyla kendilerinin iki ateş ara-
sında kaldıklarını ve bunun üzeri-
ne köyün dışında, ama neresi oldu-
ğunu hatırlayamadığı güvenli bir 
yere sığındıklarım dinlemiştim. 

90. Özalp, age, aynı yer. 
91. Özer, age, aynı yer; krş. tçAyak-

lanmalar, s.' 85-84. 
92. Özalp, aynı yer; krş. Özer, age., s. 

80.; krş. !ç. Ayaklanmalar, s. 85. 
93. Özalp, age, aynı yer. 
94. Özalp, age, aynı ver; krş. İç Ayakla-

malar, aynı yer. 
95 İğdemir, age. a. 89. 
96. BOA. Meclis-i Vükela, nr; 219/58 

(1920). 
97. Özalp, age. s. 112. 
98. İç ayaklanmaların bastırılmasında 

önemli yararlar sağlayan Aydııı 
zeybeklerinin l>ıı faaliyetleri için 
bkz. Ak koy un, agi, ss. 146-154. 

99. Özalp, age. s. 113, 
100. Age. s. 115. 
101. Age. s. 141-142. 
102. Age. s. 115-116. 
103. BOA, DH.SN.THR., ur:87/34 (4 Sa-

ler 1539/19 Ekim 1920). 
104. Özalp, age... s. 126. 
105. Kavaldı Osman Bey, Gönen'in Ka-

vak Köyü'ııden olup Millî Mücade-
le'de büyük yararlılıkları görül-
müş, Balıkesir Mfldafaa-i Hukuk 
Teşkilatı'nda Göııeıı azası olarak 
görev alınış, yeııi Türkiye Cumhu-
riyeli'ııde de Gönen adına hizmet-
lerde bulunduktan sonra 1933 yı-
lında vefat etmiştir. 

106. Özer, age., s. 97. 
m. Age., s. 97-98. 
108. Age., s. 98. 
109. Age., s. 99. 
110. Age., s. 104. 
111. Halı Cephesi, 11-2, s. 209. 
112. Özer, age., s. 104 105. 
113. Age. s. 107. 
114. BOA, Meclis-i Vükela, nr: 223/168. 
115. BOA- IHI. KM S., nr: 53-4 / 54 (13 

Gemaziyelahir 1340/11 Şubat 
1922). 

116. BOA- Dİ 1.1.UM., ur: 20-24/14-35 
(15 Zilhicce 1338). 

117. BOA, DH.I.I M., nr: 20-25/ 14-29 
(29 Ocak 13.39). 

I 18. İbrahim Elhem Akıncı, Demirci 
A kınaları. A n k a ra 1989. s. 185. 

119. İç Ayaklanmalar, s. 518-322 arasın-
da bıı cemiyetin kuruluş beyan na-
mesinin tam ıııelııi bulunmaktadır. 

120. Akıncı, age., s. 238. 
121. Age., s. 360. 
122. özer , age., s. 137. 
123. Akıncı, age., aynı yer. 
124. Age.. s. 374. 
125. Güven, age., s. 105. 
126. Akıncı, age., s, 373. 
127. Age., s. 390. 
128. Güven, age., s. 104. 
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