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Doç. Dr. smail Akbal’n Sina Akin’in yönetiminde doktora tezi olarak hazrlad bu
çalma Milli Mücadele yllarnda , Anadolu’da en karmak iliki ve mücadelenin
yaand illerden biri olan Trabzon’u konu
edinmektedir. 1918 -1923 yllar arasnda;
Adem-i Merkeziyetçilerden Boleviklere,
Enverciler ve Tekilat- Mahsusaclardan
Pontusçulara, Hilafet ve Saltanatçlardan
Cumhuriyetçi Ankara Hükümeti yanllarna
kadar çeitli güç odaklarnn mücadelesine
sahne olan Trabzon’da TBMM Hükümeti
ancak 1923 balarnda kontrolü ele alabilmitir. Öyle ki ; Envercilerle Ankara Hükümetinin Trabzon ‘daki güç ve egemenlik mücadelesi 1922 ylnda bir gensoru ile TBMM
gündemine bile tanmtr.
Bu süreçte meydana gelen fail-i meçhul
cinayetler Kahya Yahya olay, Mustafa Suphi’nin üpheli ölümü, stiklal mahkemesi
yarglamalar bu ksa tarihsel kesitte meydana gelen önemli olaylardr.
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ttihat ve Terakki ve Tekilat- Mahsusa’nn Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey;
Yenibahçeli Nail, Bahattin akir, Kara Kemal,
Yakup Cemil gibi önemli ahsiyetlerinin
yolunun bir ekilde Trabzon’dan geçtiini ve
ilikiler yumanda güçlü bir ttihatç örgütlenmenin oluturulduu bilinmektedir.
Dou Karadeniz bölgesi Rusya ile snr
olduunda Tekilat- Mahsusa için önemlidir.
Bu nedenle daha sava balamadan Tekilat Mahsusa’nn örgütlenmesi için büyük çaba
sarf edilir. ttihat tam anlamyla Trabzon’a
çkarma yapmtr.
ttihat ve Terakkinin stanbul katib-i
mes’ulleri son derece geni yetkilerle ve son
derece gizli olarak, kara yoluyla Erzincan’a
hareket ederler. Bunlarn banda Hamal
Ferit, Hasan Basri, Memduh evket (Esendal)
Etem, ve Küçük Hasan vardr. Bu hareket
çok gizli olarak yürütülür.
Bu heyetin dnda Bahaeddin akir,
Ömer Naci, Reit Bey, Rueni (Barkn) olduu
20 kiilik gurup da Erzurum’a hareket eder.
Yenibahçeli Nail (1926 ylnda M. Kemale
suikast teebbüsünde bulunduu gerekçesiyle idam edilmitir) de bu srada Trabzon’a
gelmi, Trabzon ttihat ve Terakki katib-i
mes’ullüünü üstlenmitir. Bahaeddin akir
Erzurum’da kalrken, Kara Kemal birinci
gruptakileri Trabzon’a çarr. Yenibahçeli
Nail, Trabzon’da Trabzonlu Rza ile birlikte
bölgede Tekilat- Mahsusa’y örgütlemeye
balarlar. lk i bölgedeki ekyaya boyun
edirecek ve kendilerine balayacak önlemleri almaya balarlar.. Bölgede ayrca ttihat
ve Terakkinin önemli fedaileri de idari görevlerdedirler. Serez fedailerinden Abdülkadir
(1926 ylnda M. Kemale suikast teebbüsünde bulunduu gerekçesiyle idam edilmitir) de bu srada Gümühane mutasarrfdr.
Stratejik konumu itibaryla Sovyet Rusya’ya açlan bir kap konumunda olmas
sebebiyle Trabzon Rusya’dan gelen ve Rusya’ya geçen komünistlerin geçi noktasndadr. Ayrca hemen snrlarn bitiminde
Batum’da Enver Paa taraftarlarnn gözü
kula bir taraftan Anadolu’daki mücadele
sürecindedir. Bir ekilde sürece ve bu vesileyle güç ve iktidar mücadelesine dahil olmak istemektedirler.
Be yl gibi ksa bir tarihsel süreçte meydana gelen onlarca karmak ve girift iliki


smail Akbal’n tutarl, berrak ve güçlü üslubuyla baarl bir ekilde aktarlmaktadr. Son
dönem Türk tarih yazclnda olaylarn
kimin azndan , nasl anlatlaca, bir tarihsel kesitteki lüzumsuz ayrntnn nasl ayklanp anlatnn kurgulanaca meselesi ihmal
edildii gözlemlenmektedir Bir tarihsel metnin anlatmnda izlenecek “anlatm tutumu”
açsndan kanaatimce örnek gösterilebilecek
bir çalma niteliindedir.
Eser, ttihat ve Terakki kararlln ve ülkücü romantizmini maksimalist tavrn bunun yannda M. Kemal ekseninin minimalist
gerçekçi ve mücadeleci yapsn bir kent
örneinde bir polisiye roman kvamnda
soluk solua okuma imkann sunmaktadr.
Bu kitap; Milli Mücadele döneminden günümüze kadar süregelen siyasi tartmalara
önemli yantlar içermektedir.smail Akbal’
bu çalmas için tebrik eder, bu alandaki
yeni çalmalarn merakla beklediimizi ifade
etmek isterim.
Böylesine
önemli
bir
çalmay
okuyucuyla buluturduu için Serander
yaynevini tebrik ederim.
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