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Hikayesi



Sevgili
İnnovalılar,
19 Mayıs 1919, bundan tam 102 yıl önce topraklarımızda dünyada bir 
benzeri olmayan kurtuluş mücadelesinin başladığı o tarihi gün! 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi doğum günü ilan ettiği ve 
Cumhuriyetimizi emanet bıraktığı gençlere armağan ettiği bu 
anlamlı günle Türk tarihi adeta sil baştan yazıldı. Ulu önderin 
kurmaylarıyla birlikte başlattığı mücadelenin tanıklarından biri de 
Bandırma Vapuru. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 
dönemin şahidi, Atatürk’ü İstanbul’dan Samsun’a, bir kahramanlık 
destanının tam ortasına götüren Bandırma Vapuru, bağımsız 
Türkiye’nin de en önemli simgelerinden biri. Gelin bu sayımızda 19 
Mayıs 1919 tarihinde Atatürk’ün Samsun’a yaptığı yolculukla başlayan 
kurtuluş destanını, Bandırma Vapuru’nun sesinden dinleyelim. İşte 
kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından biri olan Bandırma 
Vapuru’nun hikayesi!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Yapımı ve
Osmanlı’ya Geçişi
Gemi 1878’de, İskoçya bağımsızlığını ilan etmeden önce İngiltere 
sınırlarında kalan Glasgow kentinde inşa edildi. Dussey and Robinson 
şirketi, gemiyi Torocaderto adıyla 5 yıl boyunca yolcu ve yük vapuru 
olarak çalıştırdı. 1883’te Kymi adıyla Yunanistan'ın hizmetine girdi. 
1891’de kaza sonucu batan gemi, aynı yıl içinde yeniden 
yüzdürülerek, İstanbul Rama Derasimo firmasına satıldı ve İstanbul 
limanına kayıt edildi. 1894’de adı Panderma olarak değiştirilerek o 
dönemin Deniz Yolları İşletmesi olan "İdare-i Mahsusa"ya nakledildi.  
Marmara Denizi kıyılarında, Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabigah, 
Erdek arasında yük ve yolcu seferleri için kullanıldı. 1910 yılında 
Bandırma adını aldı ve posta vapuru haline dönüştürüldü.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Yolculuk Öncesi
1918 yılında 1. Dünya Savaşı kaybedildiğinde, Osmanlı devleti 
parçalanmış bir haldeydi. Mustafa Kemal Paşa, 7 Kasım 1918 tarihinde 
İstanbul’a gelirken bir tesadüf sonucunda işgal kuvvetlerinin 
İstanbul’a girmekte olduğunu gördü. "Geldikleri gibi giderler" 
sözünün yaratıcısı olan bu an, onu derinden etkiledi. Ali Fuat Paşa, 
İsmet İnönü, Rauf Bey ve diğer yakın arkadaşlarıyla Şişli'deki 
evlerinde yurdun kurtuluşu için toplantılar yaparak çareler aramaya 
başladı.

Çanakkale Savaşı ile halkın sevgisini ve 
saygısını kazanan Mustafa Kemal Paşa, 
Osmanlı Devleti içerisinde de en güvenilir 
kişi olarak bilinirdi. İşgal kuvvetleri 
komutanlığı, Samsun dolaylarında asayişin 
bozulduğundan, yerel yönetimce asayişin 
sağlanamadığından şikâyetçiydi. Sadrazam 
Damat Ferit Paşa, dönemin İçişleri Bakanı 
Mehmet Ali Bey'den Samsun ve yöresinde 
asayişi sağlayacak askeri komutan için isim 
istedi. Mehmet Ali Bey hiç düşünmeden, 
Yıldırım Orduları komutanı Tuğgeneral 
Mustafa Kemal Paşa'nın adını verdi.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Tarihler 1 Mayıs 1919’u gösterdiğinde, 
Damat Ferit Paşa, Dışişleri Köşkü’nde 
Mustafa Kemal Paşa’yı ağırladı. 
Anadolu'nun asayiş durumu masaya 
yatırıldı. Mustafa Kemal Paşa, 12 Mayıs 
1919’da 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı. 
Devleti kurtarması için Padişah Vahdettin 
tarafından "Fahri Yaverlik" verildi. Bu 
gelişmeler karşısında, Samsun ve 
çevresindeki karışıklığı yerinde önlemek 
için hızla planlar yapmaya başladı. 

1. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı donanması ağır hasar almıştı. 
Mevcut ve onarıma muhtaç olan gemiler de Almanya'ya bakıma 
gönderilmişti. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını Samsun'a 
götürmek için Bandırma Vapuru ayrılmıştı. O dönemde 41 yaşında olan 
Bandırma Vapuru, Marmara Denizi kıyılarında çalışmıştı. Karadeniz'in 
hırçın dalgalarına dayanma gücü yok denecek kadar azdı. Ancak 
geminin kaptanı İsmail Hakkı, iyi bir birikim sahibi ve Karadeniz'i çok iyi 
tanıyan bir kaptandı. 21 yıllık kaptanlık sürecinde 5 yıl bir fiil 
Karadeniz'de çalışmış, Hindistan ve Uzak Doğuya kadar giderek güçlü 
bir deneyim elde etmişti. Mustafa Kemal Paşa, İsmail Hakkı Kaptan ile 
Şili’deki evinde görüştü. Düşman savaş gemilerinin muhtemel 
saldırılarından korunup en hızlı yoldan Samsun'a ulaşmak için planlar 
yapıldı. Mustafa Kemal Paşa’nın gözlerinde vatan sevgisinin ışıltısını 
gören İsmail Hakkı Kaptan, her ne pahasına olursa olsun gemiyi 
Samsun’a çıkarmak için adeta ant içti. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Harekete Geçme
Zamanı
Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a hareketinden birkaç gün önce işgal 
kuvvetleri komutanlığı tarafından vapurun geçişine izin 
verilmeyeceği ya da Karadeniz'e çıktıktan sonra batırılacağının 
haberini aldı. Tüm felaket senaryolarını göz önünde tutarak planını 
değiştirdi. Beşiktaş Vapur İskelesi'nden Kız Kulesi açıklarında bekleyen 
Bandırma Vapuru'na geçerek, İsmail Hakkı Kaptan'a hareket emrini 
verdi. Bandırma Vapuru, Sirkeci Rıhtımı'nda durdurularak İngilizler 
tarafından sıkı bir denetimden geçirildi. İstanbul Boğazı'ndan 
Karadeniz'e çıkan gemi, şiddetli fırtınanın yarattığı dev dalgalarla 
mücadele etti. İngiliz işgal kuvvetleri tarafından bir destroyer, 
Bandırma Vapuru'nu geri çevirmek ya da batırmakla 
görevlendirilmişti. Fakat vapur, İngiliz işgal kuvvetlerinin planladığı 
rotayı takip etmediği için davasına devam etti. 

Bandırma Vapuru, planlandığı gibi 18 Mayıs 
1919 günü Sinop limanına girdi. Mustafa 
Kemal Paşa, kendilerini takip eden savaş 
gemisinden kurtulmak için Sinop'tan kara 
yoluyla Samsun'a gitmeyi düşündü. Ancak 
zorlu koşulları hesap ederek vapur ile 
devam etme kararı aldı.



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü, sabah 08:15'de 
Samsun'a demir attı. Ulu önder ve kurmaylarını, İngiliz kuşatması 
altındaki İstanbul’dan Samsun’a, ağır ve zor şartlarda taşıyan 
Bandırma Vapuru, Türk tarihinin yeniden yazıldığı, destansı bir 
mücadelenin başladığı tarihi ana şahitlik etti. Kendisi için hiç de 
sıradan olmayan bu yolculuk, bir ulusun yeniden doğuşunun 
simgesi oldu. Bu yolculuk sayesinde Mustafa Kemal Paşa ve 
kurmayları, Bandırma Vapuru’nda yaktıkları bağımsızlık meşalesini 
Anadolu topraklarına taşımayı başardılar.



O Günlerden
Bugünlere…
Atatürk ve arkadaşlarını Samsun’a ulaştırarak milli mücadeleyi 
başlatan Bandırma Vapuru, o günlerden bu yana tam bağımsızlığım 
sembolü oldu. 19 Mayıs 1919’dan sonra posta hizmetlerine devam 
etti. 1924’te “Türkiye Seyrüsefain İdaresi” tarafından hizmet dışı 
bırakıldı. 1925’te İlhami Söke tarafından satın alındı ve Haliç’te 
söküldü. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki önemine istinaden 2001 yılında 
yeniden inşa edilmeye başlandı. 2003 yılında aslına uygun şekilde 
inşa edilerek müzeye dönüştürüldü. Bugün Bandırma Müzesi olarak, 
Samsun’un Canik ilçesinde 102 yıllık tarihini yaşatıyor.  

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

