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ÖNSÖZ

Uzun y›llard›r, kan›mca tüm Türk tarihinin en önemli yap›t› olan
Nutuk’u yeni kuflaklar›n anlayaca¤› bir Türkçe ile yay›nlatmay› arzula-
maktay›m. Bu amaçla, uzun ve yorucu bir çal›flma sonucunda, bir yan-
da Ulu Atatürk’ün özgün ve tam metni di¤er yanda da benim çevirim-
le bu belgeyi haz›rlad›m. Çevirinin sonunda önemli sa¤l›k sorunlar›yla
karfl›laflt›m. Yap›t›n buna karfl›n tamamlanabilmifl olmas›; Atatürk’e
içten ba¤l›l›¤›m›n, hiç eksilmeyen ulusal görev coflkumun sonucudur.

Eminim ki, yap›t, bugüne dek yap›lm›fl di¤er çevirilerden biraz da-
ha de¤iflik bir biçimde okurlara Ata’m›z›n gerçekten ne demek istedi-
¤ini anlatacakt›r.

Bedi Yaz›c›, Moda,

fiubat 1995



1335 senesi May›s›n›n 19 uncu günü Samsuna ç›kt›m. Vaziyet ve manzarai
umumiye:

Osmanl› Devletinin dahil bulundu¤u grup, Harbi Umumîde ma¤lûp ol-
mufl, Osmanl› ordusu her tarafta zedelenmifl, fleraiti a¤›r, bir mütarekename im-
zalanm›fl. Büyük Harbin uzun seneleri zarf›nda, millet yorgun ve fakir bir hal-
de. Millet ve memleketi Harbi Umumîye sevkedenler, kendi hayatlar› endiflesi-
ne düflerek, memleketten firar etmifller. Saltanat ve hilâfet mevkiini iflgal eden
Vahdettin, mütereddi, flahs›n› ve yaln›z taht›n› temin edebilece¤ini tahayyül et-
ti¤i denî tedbirler araflt›rmakta. Damat Ferit Paflan›n riyasetindeki kabine; âciz,
haysiyetsiz, cebîn, yaln›z padiflah›n iradesine tâbi ve onunla beraber flah›slar›-
n› vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete raz›.

Ordunun elinden esliha ve cephanesi al›nm›fl ve al›nmakta...
‹tilâf Devletleri, mütareke ahkâm›na riayete lüzum görmüyorlar. Birer ve-

sile ile, ‹tilâf donanmalar› ve askerleri ‹stanbulda. Adana vilâyeti, Frans›zlar;
Urfa, Marafl, Ay›ntap, ‹ngilizler taraf›ndan iflgal edilmifl. Antalya ve Konyada,
‹talyan k›taat› askeriyesi; Merzifon ve Samsunda ‹ngiliz askerleri bulunuyor.
Her tarafta, ecnebî zabit ve memurlar› ve hususî adamlar› faaliyette. Nihayet,
mebdei kelâm kabul etti¤imiz tarihten dört gün evvel, 15 May›s 1335 de ‹tilâf
Devletlerinin muvafakatile Yunan ordusu ‹zmire ihraç ediliyor.

Bundan baflka, memleketin her taraf›nda, anas›r› h›ristiyaniye hafî, celî,
hususî emel ve maksatlar›n›n temini istihsaline, devletin bir an evvel, çökmesi-
ne sarf› mesai ediyorlar.

Bilâhare elde edilen mevsuk malûmat ve vesaik ile teeyyüt etti ki, ‹stanbul
Rum Patrikhanesinde teflekkül eden Mavri Mira heyeti (Vesika:1), vilâyetler
dahilinde çeteler teflkil ve idare etmek, mitingler ve propagandalar yapt›rmakla
meflgul. Yunan Salibiahmeri, resmî muhacirin komisyonu; Mavri Mira heyeti-
nin teshili mesaisine hâdim. Mavri Mira heyeti taraf›ndan idare olunan Rum
mekteplerinin izci teflkilâtlar›, yirmi yafl›n› mütecaviz gençler de dahil olmak
üzere heryerde ikmal olunuyor.

Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de, Mavri Mira heyetile hemfikir olarak ça-
l›fl›yor. Ermeni haz›rl›¤› da tamamen Rum haz›rl›¤› gibi ilerliyor.

Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde teflekkül etmifl ve ‹stan-
buldaki merkeze merbut Pontus Cemiyeti sühuletle ve muvaffak›yetle çal›fl›yor
(Ves.2).

Vaziyetin dehflet ve vahameti karfl›s›nda, heryerde, her m›nt›kada birtak›m
zevat taraf›ndan mukabil halâs çareleri düflünülmeye bafllanm›fl idi. Bu düflün-
ce ile al›nan teflebbüsat, birtak›m teflekküller do¤urdu. Meselâ: Edirne ve hava-
lisinde Trakya-Paflaeli unvanile bir cemiyet vard›. fiarkta, (Ves.3) Erzurumda ve
Elâzizde (Ves.4) merkezi umumîsi ‹stanbulda olmak üzere Vilâyat› fiarkîye
Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti teflkil edilmiflti. “Trabzonda Muhafazai
Hukuk nam›nda bir cemiyet mevcut oldu¤u gibi Dersaadette de, Trabzon ve
Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti, vard›. Bu cemiyet merkezinin gönderdi¤i
murahhaslarla, Of kazasile Lâzistan livas› dahilinde flubeler aç›lm›flt› (Ves.5,6).

‹zmirin iflgal olunaca¤›na dair May›s›n on üçündenberi filî emareler gören
‹zmirde baz› genç vatanperverler, ay›n 14/15 inci gecesi, bu elîm vaziyet hak-
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1919 senesi May›s›n›n 19 uncu günü Samsuna ç›kt›m. Genel durum ve gö-
rünüm:

Osmanl› Devletinin içinde bulundu¤u grup, Genel Savaflta yenilmifl, Os-
manl› ordusu her tarafta zedelenmifl, flartlar› a¤›r bir ateflkes anlaflmas› imza-
lanm›fl. Büyük Savafl›n uzun seneleri içinde, millet yorgun ve fakir bir halde.
Millet ve memleketi Genel Savafla sevkedenler, kendi hayatlar›n›n kayg›s›na
düflerek, memleketten kaçm›fllar. Padiflah ve halife olan Vahdettin, soysuz,
kendini ve yaln›z taht›n› koruyabilece¤ini hayal etti¤i alçakça önlemler arafl-
t›rmakta. Damat Ferit Paflan›n baflkanl›¤›ndaki kabine; âciz, haysiyetsiz, kor-
kak, yaln›z padiflah›n iradesi alt›nda ve onunla beraber flah›slar›n› esirgeyebi-
lecek herhangi bir duruma raz›.

Ordunun elinden silâhlar› ve cephanesi al›nm›fl ve al›nmakta...
‹tilâf Devletleri*, ateflkes hükümlerine uymay› gerekli görmüyorlar. Birer

bahane ile, ‹tilâf donanmalar› ve askerleri ‹stanbulda. Adana ili, Frans›zlar;
Urfa, Marafl, Gaziantep, ‹ngilizler taraf›ndan iflgal edilmifl. Antalya ve Konya-
da, ‹talyan birlikleri; Merzifon ve Samsunda ‹ngiliz askerleri bulunuyor. Her
tarafta, yabanc›lar›n subay ve görevlileri ve özel adamlar› faaliyette. En so-
nunda, konuflmaya bafllang›ç noktas› yapt›¤›m›z tarihten dört gün önce, 15
May›s 1919 da ‹tilaf Devletlerinin oluru ile Yunan ordusu ‹zmire ç›kar›l›yor.

Bundan baflka, memleketin her taraf›nda, H›ristiyan unsurlar gizli, aç›k,
özel h›rs ve amaçlar›n›n elde edilmesine, devletin bir an önce, çökmesine ça-
l›fl›yorlar.

Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle belirlendi ki, ‹stanbul
Rum Patrikhanesinde oluflan "Mavri Mira" kurulu (Belge 1), illerde çeteler
kurmak ve yönetmek, mitingler ve propagandalar yapt›rmakla meflgul. Yunan
K›z›l Haç›, resmî göçmenler komisyonu;" Mavri Mira "kurulunun çal›flmala-
r›n› kolaylaflt›rmaya hizmet ediyor." Mavri Mira" kurulu taraf›ndan yönetilen
Rum okullar›n›n izci örgütleri, yirmi yafl›n› aflan gençler de dahil olmak üzere
heryerde tamamlan›yor.

Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de, "Mavri Mira" kuruluyla ayn› fikirde
olarak çal›fl›yor. Ermeni haz›rl›¤› da tamamen Rum haz›rl›¤› gibi ilerliyor.

Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz k›y›lar›nda kurulmufl ve ‹stanbulda-
ki merkeze ba¤l› olan "Pontus" derne¤i kolayca ve baflar› ile çal›fl›yor (Belge 2).

Durumun korkunçlu¤u ve a¤›rl›¤› karfl›s›nda, her yerde, her bölgede bir-
tak›m kifliler taraf›ndan kurtulufl yollar› düflünülmeye bafllanm›fl idi. Bu dü-
flünce ile yap›lan giriflimler, birtak›m kurulufllar do¤urdu. Örne¤in: Edirne ve
yöresinde "Trakya-Paflaeli" ad› ile bir dernek vard›. Do¤uda, "Haklar› Koru-
ma" (Belge 3) Erzurumda ve Elaz›¤da (Belge 4) genel merkezi ‹stanbulda ol-
mak üzere kurulmufltu. Trabzonda Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Der-
ne¤i ad›nda bir dernek bulundu¤u gibi ‹stanbulda da, "Trabzon ve Yöresi Ye-
rinden Yönetim Derne¤i" vard›. Bu dernek merkezinin gönderdi¤i delegeler-
le, Of ilçesiyle Rize sanca¤›nda flubeler aç›lm›flt› (Belge 5) ve (Belge 6).

‹zmirin iflgal olunaca¤›na dair May›s›n onüçündenberi elle tutulur belirtiler
gören ‹zmirdeki baz› genç vatanseverler, ay›n 14/15 inci gecesi, bu ac›kl› durum
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* ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya gibi karfl› cephede olan devletler grubu (B.Y.)



k›nda müdavelei efkâr eylemifller ve emrivaki haline geldi¤ine flüphe kalm›yan
Yunan iflgalinin ilhakla neticelenmesine mâni olmak esas›nda müttefik kalm›fl-
lar ve Reddi ‹lhak prensibini ortaya atm›fllard›r. Ayn› gecede bu maksad›n tefl-
milini temin için ‹zmirde Yahudi Maflatl›¤›na toplanabilen halk taraf›ndan bir
miting yap›lm›flsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin r›ht›mda görül-
mesile bu teflebbüs ümit edilen derecede temini maksat edememifltir.

Bu cemiyetlerin maksad› teflekkülleri ve hedefi siyasîleri hakk›nda muhta-
saran itay› malûmat eylemek muvaf›k olur mütaleas›nday›m.

Trakya-Paflaeli Cemiyetinin rüesas›ndan baz›larile daha ‹stanbulda iken
görüflmüfl idim. Osmanl› Devletinin izmihlalini çok kuvvetli bir ihtimal dahi-
linde görüyorlard›. Vatan› Osmanînin ink›sama u¤rayaca¤› tehlikesi karfl›s›n-
da, Trakyay›, mümkün olursa Garb› Trakyay› da raptederek, bir kül olarak is-
lâm ve Türk camias› halinde kurtarmay› düflünüyorlard›. Fakat bu maksad›n
temini için o zaman varidi hât›rlar› olan yegâne çare ‹ngilterenin, bu mümkün
olmazsa Fransan›n muavenetini temin etmek idi. Bu maksatla baz› ecnebî rical
ile temas ve mülâkatlar da aram›fllard›. Hedeflerinin bir Trakya cumhuriyeti
teflkili oldu¤u anlafl›l›yordu.

Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin maksad› teflekkü-
lü de, (nizamnamelerinin ikinci maddesi) flark vilâyetlerinde mütemekkin bil-
cümle unsurlar›n dinî ve siyasî haklar›n›n serbestîi ink›flaf›n› temin edecek es-
bab› meflruaya teflebbüs etmek, mezkûr vilâyetler ahalii islâmiyesinin tarihî ve
millî haklar›n›, indelhace, âlemi medeniyet huzurunda müdafaa eylemek; flark
vilâyetlerinde vaki olan mezalim ve cinayat›n esbap ve avamili ve fail ve mü-
sebbipleri hakk›nda bitarafane tahkikat icrasile mücrimlerin müsaraaten teczi-
yelerini talep etmek; anas›r beynindeki suitefehhümün izalesi ile kemafissab›k
revab›t› hasenenin teyidine gayret etmek, hali harbin vilâyat› flarkîyede tevlit et-
ti¤i harabî ve sefalete, hükûmet nezdinde teflebbüsatta bulunmak suretile, müm-
kün mertebe, çaresaz olmaktan ibaret idi.

‹stanbuldaki merkezi idarelerinden verilmifl olan bu direktif dahilinde, Er-
zurum flubesi, vilâyat› flark›îyede Türkün hukukunu muhafaza ile beraber teh-
cir esnas›nda yap›lan suimuamelâtta milletin kat'iyyen melhaldar bulunmad›¤›-
n› ve Ermeni emvalinin Rus istilâs›na kadar muhafaza edildi¤ini, buna muka-
bil müslümanlar›n pek gaddarane harekâta maruz kald›¤›n› ve hatta hilâf› emir
tehcirden al›konulan baz› Ermenilerin hamilerine karfl› reva gördükleri mu-
amelât›, müdellel vesaikle âlemi medeniyete arz ve iblâ¤a ve vilâyat› flarkîyeye
karfl› dikilen enzar› ihtiras› hükümsüz b›rakmak için çal›flmaya karar veriyor
(Erzurum flubesinin beyannamesi).

Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin ilk Erzurum flu-
besini teflkil eden, zevat, vilâyat› flarkîyede yap›lan propagandalar ve bunlar›n
hedefleri, Türklük-Kürtlük-Ermenilik mesailini; ilmî, fennî ve tarihî noktai na-
zarlardan, tetkik ve tetebbü ettikten sonra, müstakbel mesailerini flu üç nokta-
da tesbit ediyorlar (Erzurum flubesinin matbu raporu):

1) Kat'iyyen muhaceret etmemek. 2) Derhal ilmî, iktisadî, dinî teflkilât yap-
mak. 3) Tecavüze maruz kalacak vilâyat› flarkîyenin herhangi bir buca¤›n› mü-
dafaada birleflmek.
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hakk›nda fikir al›flveriflinde bulunmufllar ve olup bitti haline geldi¤ine kuflku
kalm›yan Yunan iflgalinin ‹zmirin Yunanistana kat›lmas›yla sonuçlanmas›n›
önlemek esas›nda birleflmifller ve "Kat›lmay› reddetme" prensibini ortaya at-
m›fllard›r. Ayn› gecede bu amac›n yay›lmas›n› sa¤lamak için ‹zmirde Yahudi
Mezarl›¤›na toplanabilen halk taraf›ndan bir miting yap›lm›flsa da ertesi gün
sabahleyin Yunan askerlerinin r›ht›mda görülmesi ile bu giriflim amaca umu-
lan ölçüde ulaflamam›flt›r.

Bu derneklerin kurulufl maksatlar› ve siyasî amaçlar› hakk›nda k›saca bil-
gi vermek uygun olur diye düflünüyorum.

Trakya-Paflaeli derne¤inin bafl›ndakilerden baz›lar›yla daha ‹stanbulday-
ken görüflmüfltüm. Osmanl› Devletinin yok olmas›n› çok kuvvetli bir olas›l›k
say›yorlard›. Osmanl› vatan›n›n bölünmesi tehlikesi karfl›s›nda, Trakyay›, ola-
bilirse Bat› Trakya ile birleflerek, bir bütün olarak ‹slam ve Türk toplulu¤u ha-
linde kurtarmay› düflünüyorlard›. Fakat bu amac›n elde edilmesi için o zaman
akla gelen tek yol ‹ngilterenin, bu olamazsa Fransan›n yard›m›n› sa¤lamakt›.
Bu amaçla baz› yabanc› devlet ileri gelenleri ile temas ve görüflmeler de ara-
m›fllard›. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti kurmak oldu¤u anlafl›l›yordu.

"Do¤u ‹lleri Ulusal Savunma Haklar›" derne¤inin kurulufl amac› da, (tü-
züklerin ikinci maddesi) do¤u illerinde oturan tüm unsurlar›n dinî ve siyasî
haklar›n›n serbestçe geliflmesini sa¤layacak meflru giriflimlerde bulunmak; o
illerin Müslüman halk›n›n tarihî ve ulusal haklar›n›, gerekti¤inde, uygar dün-
ya önünde savunmak; do¤u illerinde yap›lan zalimlikler ve cinayetlerin ne-
denleri ile bunlar› yapanlar ve bunlara neden olanlar hakk›nda tarafs›zca so-
ruflturmalar yap›p suçlular›n h›zla cezaland›r›lmalar›n› istemek; unsurlar ara-
s›ndaki yanl›fl anlafl›lmalar›n giderilmesi ve eskiden oldu¤u gibi iyi iliflkilerin
oluflmas›na çal›flmak, savafl halinin do¤u illerinde do¤urdu¤u viranl›k ve sefa-
lete, hükûmet kat›nda giriflimlerde bulunmak yoluyla, olabildi¤i kadar çare
bulmaktan ibaret idi.

‹stanbuldaki idare merkezlerinden verilmifl olan bu direktife uyarak, Er-
zurum flubesi, do¤u illerinde Türkün haklar›n› korumakla beraber göç ettirme
s›ras›nda yap›lan kötü muamelelerde milletin hiç mi hiç parma¤› bulunmad›-
¤›n› ve Ermeni mallar›n›n Rus istilas›na kadar korundu¤unu, buna karfl›n
Müslümanlar›n pek gaddarca hareketlere u¤rad›klar›n› ve hatta emre ayk›r›
olarak göç ettirilmekten al›konulan baz› Ermenilerin koruyucular›na karfl› uy-
gun gördükleri muameleleri kan›tlanm›fl belgelerle uygarl›k dünyas›na göste-
rip iletmeye ve do¤u illerine karfl› dikilen ihtirasl› bak›fllar›n› etkisiz b›rakmak
için çal›flmaya karar veriyor (Erzurum flubesinin bildirisi).

"Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i"nin ilk Erzurum flubesini
kuran kifliler, do¤u illerinde yap›lan propagandalar ve bunlar›n hedefleri,
Türklük-Kürtlük-Ermenilik sorunlar›n›; bilimsel teknik ve tarihsel görüfl aç›-
lar›ndan, inceleyip araflt›rd›ktan sonra, gelecekteki çal›flmalar›n› flu üç nokta-
da sapt›yorlar (Erzurum flubesinin bas›l› raporu):

1) Kesinlikle göç etmemek. 2) Derhal bilimsel, ekonomik, dinî örgüt kur-
mak. 3) Sald›r›ya u¤rayacak do¤u illerinin herhangi bir buca¤›n› savunmak
konusunda birlikte hareket etmek.
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amaçlar›



Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin ‹stanbuldaki mer-
kezi idaresinin medenî ve ilmî vesaitle temini maksat edilebilece¤i hakk›nda
fazla nikbin oldu¤u anlafl›l›yor. Filhakika bu yolda sarf› mesaiden geri durmu-
yor. Vilâyat› flarkîyede Müslüman anas›r›n hukukunu müdafaa için Le Pays
nam›nda Frans›zca bir gazete neflrediyor. Hadisat gazetesinin imtiyaz›n› de-
ruhde ediyor. Bir taraftan da ‹stanbuldaki Düveli Mütelife mümesillerine ve ‹ti-
lâf Devletleri baflvekillerine muht›ra veriyor. Avrupaya bir heyet izam›na tefleb-
büs ediyor (Ves.7).

Bu izahattan sühuletle anlafl›laca¤›n› zannederim ki, Vilâyat› fiarkîye Müda-
faai Hukuku Millîye Cemiyetini vücuda getiren mühim sebep ve endifle, vilâyat›
flarkîyenin Ermenistana verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin tahakkuku da,
flark vilâyetleri nüfusunda Ermenilerin haizi ekseriyet gösterilmesine ve tarihi hu-
kuk noktai nazar›ndan mukaddem telâkki ettirilmesine çal›flanlar›n, ilmî ve tarihî
vesaikle cihan efkâr› umumîyesini i¤fale muvaffak›yetinde ve bir de Müslüman
ahalinin Ermenileri katliam eder vahfliler oldu¤u iftiras›n›n hakikat fleklinde ka-
bulü halinde olabilece¤i faraziyesi hâkim oluyor. Binaenaleyh cemiyet, ayni esbap
ve vesaitle mücehhez olarak hukuku millîye ve tarihîyeyi müdafaaya çal›fl›yor.

Karadenize sahil olan m›nt›kalarda da, bir Rum Pontus hükûmeti vücuda
getirilece¤i korkusu vard›. ‹slâm ahaliyi, Rumlar›n boyunduru¤u alt›nda b›rak-
may›p, hakk› beka ve mevcudiyetlerini muhafaza gayesile, Trabzonda da baz›
zevat ayr›ca bir cemiyet teflkil eylemifllerdi.

Merkezi ‹stanbulda olan Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiye-
tinin maksat ve hedefi siyasîsi, isminden müsteban olmaktad›r. Her halde mer-
kezden ayr›lmak gayesini takip ediyor.

Vücuda gelmeye bafll›yan bu teflekküllerden baflka, memleket dahilinde
daha birtak›m teflebbüsler ve teflekküller de vukua gelmiflti. Ezcümle Diyarbe-
kir (Ves.8,9), Bitlis, Elâziz vilâyetlerinde, ‹stanbuldan idare olunan Kürt Teali
Cemiyeti vard›. Bu cemiyetin maksad›, ecnebî taht› himayesinde, bir Kürt hü-
kûmeti vücuda getirmekti.

Konya ve havalisinde, ‹stanbuldan idare olunan, Tealii ‹slâm Cemiyeti tefl-
kiline çal›fl›l›yordu. Memleketin hemen her taraf›nda ‹tilâf ve Hürriyet, Sulh ve
Selâmet Cemiyetleri de vard›.

‹stanbulda, muhtelif maksatlarla hafî ve alenî olmak üzere de, birtak›m f›r-
ka veya cemiyet unvan› alt›nda teflekküller vard›.

‹stanbulda, mühim addolunacak teflebbüslerden biri ‹ngiliz Muhipleri Ce-
miyeti idi. Bu isimden, ‹ngilizlere muhip olanlar›n teflkil etti¤i bir cemiyet anla-
fl›lmas›n! Bence, bu cemiyeti teflkil edenler, kendi flah›slar›n› ve menfaati flahsî-
yelerini sevenler ve flah›slarile menfaatlerinin masuniyeti çaresini Lloyd Geor-
ge hükûmeti marifetile ‹ngiliz himayesini teminde ar›yanlard›r. Bu bedbahtla-
r›n, ‹ngiltere Devletinin, kül halinde, bir Osmanl› Devleti muhafaza ve himaye
etmek emelinde olup olamayaca¤›n›, bir defa mülâhaza edip etmedikleri cayi
teemmüldür.

Bu cemiyete intisap edenlerin bafl›nda Osmanl› padiflah› ve halifei ruyi ze-
min unvan›n› tafl›yan Vahdettin, Damat Ferit Pafla, Dahilîye Nezaretini iflgal
eden Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Sait Molla bulunuyordu. Cemi-
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Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma derne¤inin ‹stanbuldaki idare mer-
kezinin uygar ve bilimsel araçlarla amaca var›labilece¤i konusunda afl›r› iyim-
ser oldu¤u anlafl›l›yor. Gerçekten bu yolda çal›flmaktan geri durmuyor. Do¤u
illerinde Müslüman unsurlar›n haklar›n› savunmak için Le Pays (Vatan) ad›n-
da Frans›zca bir gazete yay›nl›yor. Hadisat (Olaylar) gazetesinin imtiyaz›n›
üstleniyor. Bir taraftan da ‹stanbuldaki ‹tilaf Devletleri temsilcilerine ve ‹tilaf
Devletleri baflvekillerine nota veriyor. Avrupaya bir heyet göndermeye girifli-
yor (Belge 7).

Bu aç›klamadan kolayl›kla anlafl›laca¤›n› san›r›m ki, "Do¤u ‹lleri Ulusal
Haklar› Savunma" derne¤ini oluflturan önemli neden ve kayg›, do¤u illerinin
Ermenistana verilmesi olas›l›¤› oluyor. Bu olas›l›¤›n gerçekleflmesinde, do¤u
illeri nüfusunda Ermenilerin ço¤unlukta gösterilmesine ve tarihsel hukuk ba-
k›m›ndan öncelik tan›nmas›na çal›flanlar›n, bilimsel ve tarihsel belgelerle dün-
ya kamu oyunu aldatabilecekleri ve bir de Müslüman halk›n Ermenileri soy-
k›r›ma u¤ratan vahfliler oldu¤u iftiras›n› gerçekmifl gibi kabul ettirebilece¤i
varsay›m› etkin oluyor. Bu nedenle dernek, ayn› sebepler ve araçlarla dona-
t›lm›fl olarak ulusal ve tarihsel haklar› savunmaya çal›fl›yor.

Karadenize sahil olan bölgelerde de, bir Rum Pontus hükûmeti oluflturu-
laca¤› korkusu vard›. Müslüman halk›, Rumlar›n boyunduru¤u alt›nda b›rak-
may›p, var olma haklar›n› korumak amac›yla, Trabzonda da baz› kifliler ayr›-
ca bir dernek kurmufllard›.

Merkezi ‹stanbulda olan "Trabzon ve Yöresi Yerinden Yönetim" derne-
¤ininin siyasal amaç ve hedefi, isminden anlafl›lmaktad›r. Her halde merkez-
den ayr›lmak amac› güdüyor.

Oluflmaya bafll›yan bu kurulufllardan baflka, memleket içinde daha birta-
k›m giriflimler ve kurulufllar da ortaya ç›km›flt›. Bu arada Diyarbak›r (Belge 8
ve 9), Bitlis, Elaz›¤ illerinde, ‹stanbuldan yönetilen "Kürt Yükselme Derne¤i
vard›. Bu derne¤in amac›, yabanc› korumas› alt›nda, bir Kürt devleti olufltur-
makt›.

Konya ve yörelerinde, ‹stanbuldan yönetilen, "‹slâm Yükselme Derne¤i"
kurmaya çal›fl›l›yordu. Memleketin hemen her taraf›nda "Uyuflma ve ba¤›m-
s›zl›k" dernekleri de vard›.

‹stanbulda, de¤iflik amaçlarla gizli ve aç›ktan olmak üzere de, birtak›m
parti veya dernek ad› alt›nda kurulufllar vard›.

‹stanbulda önemli say›lacak giriflimlerden biri "‹ngiliz Dostlar› Derne¤i"
idi. Bu isimden, ‹ngilizlere dost olanlar›n meydana getirdi¤i bir dernek anla-
fl›lmas›n! Bence, bu derne¤i oluflturanlar, kendilerini ve kiflisel ç›karlar›n› se-
venler ve kendileriyle ç›karlar›n›n korunmas› çaresini Lloyd George hükûme-
ti arac›l›¤› ile ‹ngiliz korumas›n› sa¤lamakta arayanlard›r. Bu kötü-bahtl›lar›n,
‹ngiltere Devletinin, tüm olarak, bir Osmanl› Devleti sürdürmek ve korumak
iste¤inde olup olam›yaca¤›n›, bir kere olsun düflünüp düflünmedikleri üzerin-
de durmaya de¤er.

Bu derne¤e kat›lanlar›n bafl›nda Osmanl› padiflah› ve yeryüzü halifesi san›n›
tafl›yan Vahdettin, Damat Ferit Pafla, ‹çiflleri Bakanl›¤›nda bulunan Ali Kemal,
Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Sait Molla bulunuyordu. Dernekte ‹ngiliz ulusun-
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yette ‹ngiliz milletine mensup baz› sergüzefltcular da vard›. Meselâ: Rahip Frew
gibi. Ve muamelât ve icraattan anlafl›ld›¤›na göre, cemiyetin reisi Rahip Frew idi.

Bu cemiyetin iki cephe ve mahiyeti vard›. Biri alenî cephesi ve medeni te-
flebbüsatla, ‹ngiliz himayesini talep ve temine matuf mahiyeti idi. Di¤eri hafî ci-
heti idi. As›l faaliyet bu cihette idi. Memleket dahilinde teflkilât yaparak isyan ve
ihtilâl ç›karmak, fluuru millîyi felce u¤ratmak, ecnebî müdahalesini teshil etmek
gibi hainane teflebbüsat, cemiyetin bu hafî kolu taraf›ndan idare edilmekte idi.
Sait Mollan›n cemiyetin alenî teflebbüsat›nda oldu¤u gibi hafî cihetinde de on-
dan daha ziyade roleur oldu¤u görülecektir. Bu cemiyet hakk›nda söyledikle-
rim, s›ras› geldikçe verece¤im izahat ve icab›nda irae edece¤im vesaikle daha va-
z›h anlafl›lacakt›r.

‹stanbulda bir k›s›m rical ve nisvan da, halâs› hakikînin Amerika mandas›-
n› talep ve teminde oldu¤u kanaatinde bulunuyorlard›. Bu kanatte bulunanlar
fikirlerinde çok ›srar ettiler, isabeti mutlakan›n noktai nazarlar›n›n tervicinde ol-
du¤unu ispata çok çal›flt›lar. Bu hususta da s›ras› gelince baz› izahat verece¤im.

Vaziyeti umumîyeyi tespit için ordu cüzütamlar›n›n, nerelerde ve ne halde
oldu¤unu tasrih etmek isterim. Anadoluda, bafll›ca, iki ordu müfettiflli¤i tesis
olunmufltu. Mütarekeye dahil olur olmaz, k›taat›n muharip efrad› terhis olun-
mufl, silâh ve cephanesi elinden al›nm›fl, k›ymeti harbîyeden mahrum birtak›m
kadrolar haline getirilmiflti.

Merkezi, Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettiflli¤ine mensup k›taat›n va-
ziyeti flöyle idi:

Bir f›rkas› (41 inci F›rka) Konyada ve bir f›rkas› (23 üncü F›rka) Afyon
Karahisar›nda bulunan 12 nci Kolordu, karargâhile Konyada bulunuyordu. ‹z-
mirde esir olan 17 nci Kolordunun, Denizlide bulunan 57 nci f›rkas› da, bu ko-
lorduya ilhak edilmiflti.

Bir f›rkas› (24 üncü F›rka) Ankarada ve bir f›rkas› (11 inci F›rka) Ni¤dede
bulunan 20 nci Kolordu, karargâhile Ankarada.

‹zmitte bulunan 1 inci F›rka, ‹stanbuldaki 25 inci Kolorduya raptedilmiflti.
‹stanbulda da 10 uncu Kafkas F›rkas› vard›.

Bal›kesir ve Bursa havalisinde bulunan, 61 inci ve 56 nc› F›rkalar, karargâ-
h› Band›rmada bulunan ‹stanbula merbut 14 üncü Kolorduyu teflkil ediyorlar-
d›. Bu kolordunun kumandan› Meclisin küflad›na kadar, merhum Yusuf ‹zzet
Pafla idi.

3 üncü Ordu Müfettiflli¤i ki müfettifli ben idim, karargâh›mla Samsuna ç›k-
m›fl bulunuyorum. Do¤rudan do¤ruya taht› emrimde iki kolordu bulunacakt›.
Biri, merkezi S›vasta bulunan 3 üncü Kolordu, (kumandan› beraberimde getir-
di¤im Miralay Refet Bey). Bu kolorduya mensup bir f›rkan›n (5 inci Kafkas F›r-
kas›) merkezi Amasyada. Di¤eri, merkezi Erzurumda bulunan 15 inci Kolordu
idi. Kumandan› Kâz›m Karabekir Pafla idi. F›rkalar›ndan birinin (9 uncu F›r-
ka) merkezi Erzurumda, kumandan› Rüfltü Bey. Di¤erinin (3 üncü F›rka) mer-
kezi Trabzonda idi. Kumandan› Kaymakam Halit Bey idi. Halit Bey, ‹stanbu-
la davet edilmifl oldu¤undan kumandadan çekilerek Bayburtta ihtifa etmifl, f›r-
ka vekâletle idare olunuyor; kolordunun di¤er iki f›rkas›ndan 12 nci F›rka Ha-
sankale flark›nda hudutta, 11 inci F›rka Bayaz›tta bulunuyordu.
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dan kimi serüvenciler de vard›. Örne¤in: Papaz Frew gibi. Ve yap›lan ifl ve ifl-
lemlerden anlafl›ld›¤›na göre, cemiyetin baflkan› Papaz Frew idi.

Bu derne¤in iki yönü ve niteli¤i vard›. Biri d›fltan görünen yönü ve uygar-
ca giriflimlerle, ‹ngiliz korumas›n› isteyip sa¤lamaya yönelik niteli¤i idi. Di¤eri
gizli yönü idi. As›l çal›flmalar da bu yönde idi. Memleket içinde örgütler kura-
rark isyan ve ihtilâl ç›karmak, ulusal bilinci felce u¤ratmak, yabanc›lar›n ifle ka-
r›flmas›n› kolaylaflt›rmak gibi haince giriflimler, derne¤in bu gizli kolu taraf›ndan
yönetilmekte idi. Sait Mollan›n derne¤in aç›k giriflimlerinde oldu¤u gibi gizli yö-
nünde de ondan daha fazla rol oynad›¤› görülecektir. Bu demek hakk›nda söy-
lediklerim, s›ras› geldikçe yapaca¤›m aç›klamalar ve gerekti¤inde gösterece¤im
belgelerle daha iyi anlafl›lacakt›r.

‹stanbulda, ileri gelen kad›n erkek bâz› kifliler de, gerçek kurtuluflun Ame-
rika mandas›n› isteyip elde etmekte oldu¤u kan›s›nda bulunuyorlard›. Bu kan›-
da olanlar düflüncelerinde çok direndiler, kesinkes do¤ru olan›n›n, kendi görüfl-
lerinin desteklenmesinde oldu¤unu kan›tlamaya çok çal›flt›lar. Bu konuda da s›-
ras› gelince baz› aç›klamalar yapaca¤›m.

Genel durumu belirtmek için ordu birliklerinin, nerelerde ve ne durumda
oldu¤unu aç›klamak isterim. Anadoluda, bafll›ca, iki ordu müfettiflli¤i kurul-
mufltu. Ateflkes dönemine girilir girilmez, k›talar›n savafl s›n›f› erleri koyuveril-
mifl, silâh ve cephanesi elinden al›nm›fl, savafl de¤erlerinden yoksun birtak›m
kadrolar durumuna getirilmiflti.

Merkezi Konyada bulunan, ‹kinci Ordu Müfettiflli¤ine ba¤l› k›talar›n duru-
mu flöyle idi:

Bir tümeni (41 inci Tümen) Konyada ve bir tümeni (23 üncü Tümen) Af-
yonda bulunan 12 nci Kolordu, karargâhile Konyada bulunuyordu. ‹zmirde esir
olan 17 nci Kolordunun, Denizlide bulunan 57 nci tümeni de, bu kolorduya ka-
t›lm›flt›.

Bir tümeni (24 üncü Tümen) Ankarada ve bir tümeni (11 inci Tümen) Ni¤-
dede bulunan 20 nci Kolordu, karargâhile Ankarada.

‹zmitte bulanan l inci Tümen, ‹stanbuldaki 25 inci Kolorduya ba¤lanm›flt›.
‹stanbulda da 10 uncu Kafkas Tümeni vard›.

Bal›kesir ve Bursa yöresinde bulunan, 61 inci ve 56 nc› Tümenler, karargâ-
h› Band›rmada bulunan ‹stanbula ba¤l› 14 üncü Kolorduyu oluflturuyorlard›. Bu
kolordunun komutan›, Meclisin aç›l›fl›na kadar, rahmetli Yusuf ‹zzet Pafla idi.

3 üncü Ordu Müfettiflli¤i ki müfettifli bendim, karargâh›mla Samsuna ç›k-
m›fl bulunuyorum. Do¤rudan do¤ruya emrim alt›nda iki kolordu bulunacakt›.
Biri, merkezi S›vasta bulunan 3 üncü Kolordu, (komutan› beraberimde getirdi-
¤im Albay Refet Bey). Bu kolorduya ba¤l› bir tümenin (5 inci Kafkas Tümeni)
merkezi Amasyada. Öbür tümenin (15 inci Tümen) merkezi Samsunda idi. Ko-
mutan› Kâz›m Karabekir Pafla idi. Tümenlerinden birinin (9 uncu Tümen) mer-
kezi Erzurumda, komutan› Rüfltü Bey. Öbürünün (3 üncü Tümen) merkezi
Trabzonda idi. Komutan› Yarbay Halit Bey idi. Halit Bey, ‹stanbula ça¤r›lm›fl
oldu¤undan komutadan çekilerek Bayburtta saklanm›fl, tümen vekâletle yöne-
tiliyor; kolordunun öteki iki tümeninden 12 nci Tümen Hasankale do¤usunda
s›n›rda, 11 inci Tümen Bayaz›tta bulunuyordu.
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Diyarbekir havalisinde bulunan, iki f›rkal›, 13 üncü Kolordu, müstakil idi,
‹stanbula tâbi bulunuyordu. Bir f›rkas›, (2 nci F›rka) Siirtte; di¤er f›rkas› (5 in-
ci F›rka) Mardinde idi.

Benim, bu iki kolorduya do¤rudan do¤ruya emir ve kumandam cari oldu-
¤undan fazla bir salâhiyetim vard› ki, müfettifllik m›nt›kas›na mücavir bulunan
k›taat› askerîyeye dahi tebligat yapabilecektim. Kezalik m›nt›kamda bulunan
ve m›nt›kama mücavir bulunan vilâyata da tebligatta bulunabilecektim.

Bu salâhiyete göre Ankarada bulunan 20 nci Kolordu ve bunun mensup
oldu¤u müfettifllik ile ve Diyarbekirdeki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu
rüesay› memurîni mülkîyesile muhabere ve münasebette bulunabilecektim.

Bu vâsi salâhiyetin, beni ‹stanbuldan nefyü teb'it maksadile Anadoluya
gönderenler taraf›ndan, bana nas›l tevdi edildi¤i mucibi isti¤rab›n›z olabilir!
Derhal ifade etmeliyim ki, bana bu salâhiyeti onlar bilerek ve anlayarak verme-
diler. Herçibadabat benim ‹stanbuldan uzaklaflmam› arzu edenlerin icad ettik-
leri sebep "Samsun ve havalisindeki asayiflsizli¤i mahallinde görüp tedbir al-
mak için Samsuna kadar gitmek" idi. Ben, bu vazifenin ifas›, bir makam ve sa-
lâhiyet sahibi olmaya mütevakk›f oldu¤unu ileri sürdüm. Bunda hiçbir beis
görmediler. O tarihte Erkân›harbîyei Umumîyede bulunan ve benim maksad›-
m› bir dereceye kadar istiflmam eden zevat ile görüfltüm. Müfettifllik vazifesini
buldular ve salâhiyete müteallik talimat› da, ben kendim yazd›rd›m. Hatta Har-
biye Naz›r› olan fiakir Pafla bu talimat› okuduktan sonra imzada tereddüt et-
mifl, anlafl›l›r anlafl›lmaz bir tarzda, mührünü basm›flt›r.

*
*  *

Bu izahattan sonra manzarai umumîyeyi, daha dar bir çerçeve dahiline
alarak, seri ve sehil bir surette, hep beraber müflahede edelim:

Muhas›m devletler Osmanl› devlet ve memleketine maddeten ve manen te-
cavüz halinde; imha ve taksime karar vermifller. Padiflah ve halife olan zat, ha-
yat ve rahat›n› kurtarabilecek çareden baflka bir fley düflünmüyor. Hükûmeti de
ayni halde. Fark›nda olmad›¤› halde bafls›z kalm›fl olan millet, zulmet ve müp-
hemiyet içinde tecelliyata muntaz›r. Felâketin dehflet ve s›kletini idrake bafll›-
yanlar, bulunduklar› muhit ve hissedebildikleri tesirata göre çarei halâs telâkki
eyledikleri tedbirlere mütevessil.. Ordu, ismi var cismi yok bir halde. Kuman-
danlar ve zabitler, Harbi Umumînin bunca mihnet ve meflekkatlerile yorgun,
vatan›n parçalanmakta oldu¤unu görmekle dilhun, gözleri önünde derinleflen
karanl›k felâket uçurumu kenar›nda dima¤lar› çare, çarei halâs aramakla mefl-
gul..

Burada, pek mühim olan, bir noktay› da kayît ve izah etmeliyim. Millet ve
ordu, padiflah ve halifenin h›yanetinden haberdar olmad›¤› gibi o makama ve
o makamda bulunana karfl› as›rlar›n köklefltirdi¤i dinî ve an'anevî rab›talarla
mûti ve sad›k. Millet ve ordu çarei halâs düflünürken bu mevrus itiyad›n sevki-
le kendinden evvel makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n halâs ve masuniyetini
düflünüyor. Halife ve padiflahs›z halâs›n manas›n› anlamak istidad›nda de¤il..
Bu akiydeye muhalif, rey ve içtihat izhar edeceklerin vay haline! Derhal dinsiz,
vatans›z, hain, merdut olur..
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Diyarbak›r yöresinde bulunan, iki tümenli 13 üncü Kolordu, ba¤›ms›z idi,
‹stanbulun emrinde bulunuyordu. Bir tümeni (2 nci Tümen) Siirtte; öbür tü-
meni (5 inci Tümen) Mardinde idi.

Benim, bu iki kolorduya do¤rudan do¤ruya emir ve komutum geçerli ol-
duktan baflka bir yetkim de vard› ki, müfettifllik bölgesine komflu bulunan as-
kerî k›talara da emir verebilecektim. Ayr›ca bölgemde bulunan ve bölgeme
komflu olan valiliklere de emir nitelikli bildirilerde bulunabilecektim.

Bu yetkiye göre Ankarada bulunan 20 nci Kolordu ve bunun ba¤l› oldu-
¤u müfettifllik ile ve Diyarbak›rdaki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu
mülkî âmirlerile yaz›flabilecek ve bunlarla iliflki kurabilecektim.

Bu genifl yetkinin, beni ‹stanbuldan sürüp uzaklaflt›rmak amac›yla Ana-
doluya gönderenler taraf›ndan, bana nas›l verildi¤ine flaflabilirsiniz. Derhal
belirtmeliyim ki, bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne
olursa olsun benim ‹stanbuldan uzaklaflmam› isteyenlerin icat ettikleri sebep
"Samsun ve yöresindeki asayiflsizli¤i yerinde görüp önlem almak için Samsu-
na kadar gitmek" idi. Ben, bu ödevin yap›lmas›n›n bir görev ve yetki sahibi ol-
maya ba¤l› oldu¤unu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sak›nca görmediler. O tarih-
te Genelkurmayda bulunan ve benim amac›m› bir dereceye kadar sezen kifli-
lerle görüfltüm. Müfettifllik görevini buldular ve yetkiye iliflkin talimat› da,
ben kendim yazd›rd›m. Hatta Savafliflleri Bakan› olan fiakir Pafla bu talimat›
okuduktan sonra imzada duraksam›fl, anlafl›l›r anlafl›lmaz bir flekilde, mührü-
nü basm›flt›r.

*
*  *

Bu aç›klamalardan sonra, genel görünümü, daha dar bir çerçeve içine
alarak, çabuk ve basitçe hep beraber gözden geçirelim:

Düflman devletler Osmanl› devlet ve ülkesine nesnel ve tinsel yönlerden
sald›r› halinde; yok etmeye ve bölmeye karar vermifller. Padiflah ve halife olan
kifli, hayat ve rahat›n› kurtarabilecek çareden baflka bir fley düflünmüyor, hü-
kûmeti de ayn› durumda. Fark›nda olmad›¤› halde bafls›z kalm›fl olan ulus, ka-
ranl›k ve belirsizlik içinde ne olaca¤›n› bekliyor. Felâketin korkunçlu¤unu ve
a¤›rl›¤›n› kavramaya bafll›yanlar, bulunduklar› çevre ve hissedebildikleri etki-
lere göre kurtulufl çaresi sayd›klar› önlemlere bafl vuruyorlar.. Ordu, ismi var
cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, Genel Savafl›n bunca güçlük
ve s›k›nt›lar›ndan yorgun, vatan›n parçalanmakta oldu¤unu görmekle yürek-
leri kan a¤l›yor, gözleri önünde derinleflen karanl›k felâket uçurumu kenar›n-
da kafalar› ç›kar yol, kurtulufl yolu aramakla meflgul..

Burada, pek önemli olan, bir noktay› da belirtmeli ve aç›klamal›y›m.
Ulus ve ordu, padiflah ve halifenin hainli¤inden haberi olmad›¤› gibi o maka-
ma ve o makamda bulunana karfl› yüzy›llar›n köklefltirdi¤i din ve gelenek ba¤-
lar›yla uyumlu ve sâd›k. Ulus ve ordu kurtulufl yolu düflünürken kuflaktan ku-
fla¤a geçen bu al›flkanl›kla kendinden evvel yüce hilâfet ve saltanat makam›-
n›n kurtulufl ve dokunulmazl›¤›n› düflünüyor. Halife ve padiflahs›z kurtulma-
n›n anlam›n› kavrama yetene¤i yok... Bu inanca ayk›r›, görüfl ve düflünceleri
aç›¤a vuracaklar›n vay haline. Derhal dinsiz, vatans›z, hain, istenmez olur.
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Di¤er mühim bir noktay› da ifade etmek lâz›md›r. Çarei halâs ararken, ‹n-
giltere, Fransa, ‹talya gibi düveli muazzamay› gücendirmemek esas gibi telâk-
ki olunmakta idi. Bu devletlerden yaln›z biriyle dahi bafla ç›k›lamayaca¤› veh-
mi, hemen bütün dima¤larda yer etmiflti. Osmanl› Devletinin yan›nda, kosko-
ca Almanya, Avusturya-Macaristan varken hepsini birden ma¤lûp eden, yerle-
re seren ‹tilâf kuvvetleri karfl›s›nda, tekrar anlarla husumete müncer olabilecek
vaziyetler almaktan daha büyük mant›ks›zl›k ve ak›ls›zl›k olamazd›.

Bu zihniyette olan yaln›z avam de¤ildi; bilhassa havas denilen insanlar
böyle düflünüyordu.

O halde çarei halâs ararken iki fley mevzuubahs olm›yacakt›. Bir defa ‹ti-
lâf Devletlerine karfl› vaz'› husumet al›nm›yacakt› ve padiflah ve halifeye canla
baflla merbut ve sâd›k kalmak flart› esasî olacakt›.

fiimdi, Efendiler, müsaade buyurursan›z, size bir sual soray›m, bu vaziyet
ve flerait karfl›s›nda halâs için, nas›l bir karar vâridi hat›r olabilirdi?

‹zah etti¤im malûmat ve müflahedata göre üç nevi karar ortaya at›lm›flt›:
Birincisi, ‹ngiltere himayesini talep etmek.
‹kincisi, Amerika mandas›n› talep etmek.
Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanl› Devletinin bir kül halinde muhafaza-

s›n› düflünenlerdir. Osmanl› memalikinin muhtelif devletler beyninde taksimin-
den ise kül halinde, bir devletin taht› himayesinde bulundurmay› tercih edenler-
dir.

Üçüncü karar: Mahallî halâs çarelerine matuftur. Meselâ; baz› m›nt›kalar,
kendilerinin Osmanl› Devletinden fekkedilece¤i nazariyesine karfl› ondan ay-
r›lmamak tedbirlerine tevessül ediyor. Baz› m›nt›kalar da, Osmanl› Devletinin
imha ve Osmanl› memleketlerinin taksim olunaca¤›n› emrivaki kabul ederek
kendi bafllar›n› kurtarmaya çal›fl›yorlar.

Bu üç nevi karar›n esbab› mucibesi vermifl oldu¤um izahat meyan›nda
mevcuttur.

Efendiler, ben, bu kararlar›n hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü, bu ka-
rarlar›n istinat etti¤i bütün deliller ve mant›klar çürüktü, esass›z idi. Hakikati
halde, içinde bulundu¤umuz tarihte, Osmanl› Devletinin temelleri çökmüfl, öm-
rü tamam olmufltu. Osmanl› memleketleri tamamen parçalanm›flt›. Ortada bir
avuç Türkün bar›nd›¤› bir ata yurdu kalm›flt›. Son mesele, bunun da taksimini
teminle u¤rafl›lmaktan ibaretti. Osmanl› Devleti, onun istiklâli, padiflah, halife,
hükûmet, bunlar hepsi medlûlü kalmam›fl birtak›m bimâna elfazdan ibaretti.

Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne muavenet talep olunmak is-
teniyordu?

O halde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu vaziyet karfl›s›nda, bir, tek karar vard›. O da hakimiyeti mil-

lîyeye müstenit, bilâkaydüflart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek!
‹flte, daha, ‹stanbuldan ç›kmadan evvel düflündü¤ümüz ve Samsunda

Anadolu topraklar›na ayak basar basmaz tatbikat›na bafllad›¤›m›z karar, bu
karar olmufltur.

*
*  *
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Önemli baflka bir noktay› da söylemek gerekir. Kurtulufl yolu ararken,
‹ngiltere, Fransa, ‹talya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi
say›lmakta idi. Bu devletlerden yaln›z biriyle bile bafla ç›k›lam›yaca¤› kurun-
tusu, hemen bütün kafalarda yer etmiflti. Osmanl› Devletinin yan›nda, kosko-
ca Almanya, Avusturya-Macaristan varken hepsini birden yenik eden, yerle-
re seren ‹tilâf kuvvetleri karfl›s›nda, tekrar onlarla düflmanl›¤a varabilecek tu-
tumlar almaktan daha büyük mant›ks›zl›k ve ak›ls›zl›k olamazd›.

Bu anlay›flta olan yaln›z basit halk de¤ildi; özellikle, seçkin denilen insan-
lar böyle düflünüyordu.

O halde kurtulufl yolu ararken iki fley söz konusu olmayacakt›. Bir defa
‹tilâf Devletlerine karfl› düflman konumuna girilmeyecekti ve padiflah ve hali-
feye canla baflla ba¤l› ve sâd›k kalmak temel koflul olacakt›.

fiimdi, Efendiler, izin verirseniz, size bir sual soray›m, bu durum ve ko-
flullar karfl›s›nda kurtulufl için, nas›l bir karar almak akla gelebilirdi?

Aç›klad›¤›m bilgi ve gözlemlere göre üç tür karar ortaya at›lm›flt›:
Birincisi, ‹ngiltere'nin koruyuculu¤unu istemek.
‹kincisi, Amerika'n›n mandas›n› istemek.
Bu iki türden karara varm›fl olanlar, Osmanl› Devletinin bir bütün olarak

kalmas›n› düflünenlerdir. Osmanl› ülkesinin de¤iflik devletler aras›nda bölü-
flülmesinden ise ülkeyi bütün olarak, bir devletin korumas› alt›nda bulundur-
may› ye¤leyenlerdir.

Üçüncü karar: yerel kurtulufl yollar›na yöneliktir. Örne¤in; baz› bölgeler,
kendilerinin Osmanl› Devletinden kopar›laca¤› varsay›m›na karfl› ondan ay-
r›lmamak önlemlerine bafl vuruyor. Baz› bölgeler de, Osmanl› Devletinin yok
edilece¤i ve Osmanl› ülkelerinin paylafl›laca¤›n› bir olup bitti sayarak kendi
bafllar›n› kurtarmaya çal›fl›yorlar.

Bu üç tür karar›n gerekçeleri vermifl oldu¤um aç›klamalar aras›nda vard›r.
Efendiler, ben, bu kararlar›n hiçbirini yerinde bulmad›m. Çünkü, bu ka-

rarlar›n dayand›¤› bütün kan›tlar ve mant›klar çürüktü, esass›z idi. Gerçekte,
içinde bulundu¤umuz tarihte, Osmanl› Devletinin temelleri çökmüfl, ömrü ta-
mam olmufltu. Osmanl› memleketleri tümüyle parçalanm›flt›. Ortada bir avuç
Türkün bar›nd›¤› bir ata yurdu kalm›flt›. Son sorun, bunun da bölüflülmesini
sa¤lamaya çal›flanlarla u¤rafl›lmaktan ibaretti. Osmanl› Devleti, onun ba¤›m-
s›zl›¤›, padiflah, halife, hükûmet bunlar hepsi içeri¤i kalmam›fl birtak›m anlam-
s›z sözlerden ibaretti.

Neyin ve kimin korunmas› için kimden ve ne yard›m istenmek düflünülü-
yordu?

O halde ciddî ve gerçek karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu durum karfl›s›nda bir, tek bir karar vard›. O da ulusal ege-

menli¤e dayal›, kay›ts›z flarts›z ba¤›ms›z yeni bir Türk Devleti kurmak!
‹flte, daha, ‹stanbuldan ç›kmadan önce düflündü¤ümüz ve Samsunda

Anadolu topraklar›na ayak basar basmaz uygulamaya bafllad›¤›m›z karar, bu
karar olmufltur.

*
*  *
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Bu karar›n istinat etti¤i en kuvvetli muhakeme ve mant›k flu idi:
Esas, Türk millîyetinin haysiyetli ve flerefli bir millet olarak yaflamas›d›r. Bu

esas ancak istiklâli tamme malikiyetle temin olunabilir. Ne kadar zengin ve mü-
reffeh olursa olsun istiklâlden mahrum bir millet, befleriyeti mütemeddine muva-
cehesinde uflak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye kespi liyakat edemez.

Ecnebî bir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek insanl›k evsaf›ndan
mahrumiyeti, aczü meskeneti itiraftan baflka bir fley de¤ildir. Filhakika bu dere-
keye düflmemifl olanlar›n istiyerek bafllar›na bir ecnebî efendi getirmelerine asla
ihtimal verilemez.

Halbuki Türkün haysiyet ve izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyük-
tür. Böyle bir millet esir yaflamaktansa mahvolsun evlâd›r!

Binaenaleyh, ya istiklâl ya ölüm!
‹flte halâs› hakikî istiyenlerin parolas› bu olacakt›.
Bir an için, bu karar›n tatbikat›nda ademi muvaffak›yete duçar olunaca¤›n›

farzedelim! Ne olacakt›? Esaret!
Peki Efendim. Di¤er kararlara mutavaat halinde netice bunun ayn› de¤il mi-

di!
fiu fark ile ki, istiklâli için ölümü göze alan millet, insanl›k haysiyet ve flere-

finin icab› olan bütün fedekârl›¤› yapmakla müteselli olur ve bittabi esaret zinci-
rini kendi elile boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir milllete nazaran yâr ve a¤-
yar nazar›ndaki mevkii farkl› olur.

Sonra Osmanl› hanedan ve saltanat›n›n idamesine çal›flmak, elbette, Türk
milletine karfl›, en büyük fenal›¤› ifllemekti. Çünkü millet her türlü fedekârl›¤› sar-
federek istiklâlini temin etse de, saltanat devam etti¤i takdirde, bu istiklâle müem-
men nazarile bak›lamazd›. Art›k, vatanla, milletle hiçbir alâkai vicdanîye ve fik-
rîyesi kalmam›fl bir sürü mecaninin, devlet ve millet istiklâl ve haysiyetinin muha-
f›z› mevkiinde bulundurulmas› nas›l tecviz olunabilirdi?

Hilâfet vaziyetine gelince, ilim ve fennin nurlara müsta¤rak k›ld›¤› hakikî
medeniyet âleminde gülünç telâkki edilmekten baflka bir mevzuu kalm›fl m›yd›?

Görülüyor ki, verdi¤imiz karar›n tatbikat›n› temin için henüz milletin ünsi-
yet etmedi¤i meselelere temas etmek lâz›mgeliyordu. Umumca mevzuubahs ol-
mas›nda azîm mahzurlar tasavvur olunan hususlar›n mevzuubahs olmas›nda za-
rureti mutlaka bulunuyordu.

Osmanl› hükûmetine, Osmanl› padiflah›na ve müslimînin halifesine isyan et-
mek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lâz›mgeliyordu.

Türk ata yurduna ve Türkün istiklâline tecavüz edenler kimler olursa olsun
onlara bütün milletçe müsellâhan mukabele ve onlarla mücadele eylemek icap
ediyordu. Bu mühim karar›n bütün icabat ve zarurîyat›n› ilk gününde izhar ve
ifade etmek, elbette musip olamazd›. Tatbikat› birtak›m safhalara ay›rmak ve va-
kayi ve hadisattan istifade ederek milletin hissiyat ve efkâr›n› ihzar eylemek ve
kademe kademe yürüyerek hedefe vâs›l olmaya çal›flmak lâz›mgeliyordu. Nite-
kim öyle olmufltur. Ancak dokuz senelik ef'al ve icraat›m›z bir silsilei mant› k›ye
ile mütalea olunursa, ilk günden, bugüne kadar takip etti¤imiz istikameti umumî-
yenin ilk karar›n çizdi¤i hattan ve teveccüh eyledi¤i hedeften asla inhiraf eyleme-
mifl oldu¤u kendili¤inden tebarüz eder.
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Bu karar›n dayand›¤› en kuvvetli düflünüfl ve mant›k flu idi:
Esas; Türk milletinin haysiyetli ve onurlu bir millet olarak yaflamas›d›r. Bu

esas ancak tam ba¤›ms›zl›¤a sahip olmakla sa¤lanabilir. Ne kadar zengin ve re-
fah içinde olursa olsun ba¤›ms›zl›ktan yoksun bir ulusa, uygar insanl›k, uflakl›k-
tan üstün bir nitelik yak›flt›rmaz.

Yabanc› bir devletin koruma ve kay›rmas›n› kabul etmek insanl›k nitelik-
lerinden yoksunlu¤u, güçsüzlü¤ü miskinli¤i benimsemekten baflka bir fley de¤il-
dir. Gerçekten bu afla¤›l›k duruma düflmemifl olanlar›n istiyerek bafllar›na bir
yabanc› efendi getirmelerine hiç olas›l›k yoktur.

Halbuki Türkün de¤eri ve onuru ve yetene¤i çok yüksek ve büyüktür. Böy-
le bir millet tutsak yaflamaktansa yok olsun daha iyidir.

Bundan ötürü, ya ba¤›ms›zl›k ya ölüm!
‹flte gerçek kurtulufl isteyenlerin parolas› bu olacakt›.
Bir an için, bu karar›n uygulanmas›nda baflar›s›zl›¤a düflülece¤ini varsaya-

l›m!
Ne olacakt›? Tutsakl›k!
Peki Efendim. Öbür kararlara uyulmas› halinde sonuç bunun ayn› de¤il

miydi!
fiu farkla ki, ba¤›ms›zl›¤› için ölümü göze alan ulus, insanl›k de¤er ve onu-

runun gere¤i olan bütün özveriyi yapmakla övünür ve do¤ald›r ki tutsakl›k zin-
cirini kendi eliyle boynuna geçiren uyufluk, onursuz bir ulusa oranla dost ve
düflman gözündeki yeri baflka olur.

Sonra, Osmanl› hanedan ve saltanat›n›n sürdürülmesine çal›flmak, elbette,
Türk milletine karfl›, en büyük fenal›¤› ifllemekti. Çünkü millet her türlü özve-
riyi yaparak ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lasa da, saltanat sürerse, bu ba¤›ms›zl›k güvence-
li say›lamazd›. Art›k, vatanla, ulusla hiçbir vicdan ve düflünce ilgisi kalmam›fl bir
sürü delinin devlet ve ulusun ba¤›ms›zl›k ve onurunun koruyucusu yerinde bu-
lundurulmas› nas›l uygun görülebilirdi?

Halifeli¤e gelince, bilim ve tekni¤in ayd›nl›¤a bo¤du¤u gerçek uygarl›k
dünyas›nda gülünç say›lmaktan baflka bir anlam› kalm›fl m›yd›?

Görülüyor ki, verdi¤imiz karar›n uygulanmas›n› sa¤lamak için ulusun daha
al›flmam›fl oldu¤u sorunlara de¤inmek gerekiyordu. Kamuca konu edilmesinde
büyük sak›ncalar bulunaca¤› düflünülen hususlar›n konu edilmesinde kesin zo-
runluk vard›.

Osmanl› hükûmetine, Osmanl› padiflah›na ve Müslümanlar›n halifesine is-
yan etmek ve bütün ulusu ve orduyu ayakland›rmak gerekiyordu.

Türk ata yurduna ve Türkün ba¤›ms›zl›¤›na sald›ranlar kimler olursa olsun
onlara bütün ulusça silâhl› olarak karfl›l›k vermek ve onlarla savaflmak gereki-
yordu. Bu önemli karar›n bütün gereklerini ve zorunluluklar›n› ilk gününde be-
lirtip dile getirmek, elbette yerinde olamazd›. Uygulamalar› birtak›m evrelere
ay›rmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düflüncelerini haz›rlamak
ve ad›m ad›m yürüyerek hedefe varmaya çal›flmak gerekiyordu. Nitekim öyle
olmufltur. Ancak dokuz senedir yap›p ettiklerimiz bir mant›k zinciri içinde dü-
flünülürse, ilk günden, bugüne kadar izledi¤imiz genel gidiflin ilk karar›n çizdi¤i
hattan ve yöneldi¤i hedeften hiç sapmam›fl oldu¤u kendili¤inden belirir.
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Burada, zihinlerde mevcut olmas› ihtimali bulunan baz› tereddüt dü¤ümle-
rinin, çözülmesini teshil için, bir hakikati beraber müflahede etmeliyiz. Tezahür
eden millî mücadele, haricî istilâya karfl› vatan›n halâs›n› yegâne hedef addetti¤i
halde bu millî mücadelenin muvaffak›yete iktiran ettikçe safha safha bugünkü
devre kadar iradei millîye idaresinin bütün esasat ve eflkâlini tahakkuk ettirme-
si tabiî ve gayrîkabili içtinap bir seyri tarihî idi. Bu mukadder seyri tarihîyi
an'anevî itiyadatile, derhal ihtisas eden hanedan› hükümdarî ilk andan itibaren
millî mücadelenin hasm› bîaman› oldu. Bu mukadder seyri tarihîyi ilk anda ben
de müflahede ve ihtisas ettim. Fakat nihayete kadar flamil olan bu ihtisasat›m›z›
ilk anda kâmilen izhar ve ifade etmedik. Müstakbel ihtimalât üzerine fazla be-
yanat, giriflti¤imiz hakikî ve maddî mücadeleye, hayalât mahiyetini verebilirdi;
haricî tehlikenin yak›n tesirat› karfl›s›nda, müteessir olanlar aras›nda, an'anele-
rine ve fikriî kabiliyetlerine ve ruhî halellerine mugayir olan muhtemel tahavvü-
lâttan ürkeceklerin ilk anda mukavemetlerini tahrik edebilirdi. Muvaffak›yet
için amelî ve emin yol her safhay› vakti geldikçe, tatbik etmekti. Milletin inkiflaf
ve itilâs› için selâmet yolu bu idi. Ben de böyle hareket ettim. Ancak bu amelî ve
emin muvaffak›yet yolu, yak›n refiki mesaim olarak tan›nm›fl zevattan baz›lari-
le aram›zda, zaman zaman içtihadatta, muamelâtta, icraatta esasl› ve tâli birta-
k›m ihtilâflar, i¤birarlar ve hatta iftiraklar›n da sebebi ve izah› olmufltur. Millî
mücadeleye beraber bafll›yan yolculardan baz›lar› millî hayat›n bugünkü cüm-
huriyete ve cümhuriyet kanunlar›na kadar gelen tekâmülât›nda, kendi fikriyat
ve ruhiyat›n›n ihatas› hududu bittikçe bana mukavemet ve muhalefete geçmifller-
dir. Bu noktalar›, tenevvür etmeniz için, efkâr› umumîyenin tenevvürüne medar
olmak için, s›ras› geldikçe, birer birer iflaret etmeye çal›flaca¤›m.

Bu son sözlerimi hulâsa etmek lâz›mgelirse, diyebilirim ki, ben, milletin
vicdan›nda ve istikbalinde ihtisas etti¤im büyük tekâmül istidad›n›, bir millî s›r
gibi vicdan›mda tafl›yarak peyderpey, bütün heyeti içtima›yemize tatbik ettirmek
mecburiyetinde idim.

*
*  *

fiimdi, Efendiler, ilk ifl olmak üzere bütün ordu ile temasa gelmek lâz›md›.
Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan›na 21 May›s 1335 de yazd›-

¤›m bir flifrede “ahvali umumîyemizin almakta oldu¤u flekli vahimden pek mü-
teessir ve mütellim oldu¤umu; millet ve memlekete medyun oldu¤umuz en son
vazifei vicdanîyeyi yak›ndan, müflterek mesai ile, en iyi ifa etmek mümkün ola-
ca¤› kanaatile bu son memuriyeti kabul etti¤imi; bir an evvel Erzuruma gitmek
arzusunda bulundu¤umu ve fakat Samsun ve havalisinin vaziyeti, asayiflsizlik
yüzünden fena bir ak›bete duçar olmak mahiyetinde bulundu¤undan buralarda
birkaç gün kalmak zarureti oldu¤unu bildirdikten sonra, beni flimdiden tenvire
medar olacak hususat varsa ifl'ar›n›” rica ettim (Ves.10).

Filhakika Samsun ve havalisinde Rum çetelerinin ‹slâm ahaliye tecavüzü
ve zaten vas›tas›z b›rak›lm›fl olan hükûmeti mahallîyenin ecnebî müdahalât› yü-
zünden hiçbir tedbir alamamas›, vaziyeti müflkül k›lm›flt›.

Tan›d›¤›m›z ve kendisinden büyük enerji ümit etti¤imiz bir zat›n Samsuna
mutassarr›f tayinini temin için teflebbüs almakla beraber, Üçüncü Kolordu Ku-
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Burada, kafalarda olmas› olas› bulunan baz› duraksama dü¤ümlerinin çö-
zülmesini kolaylaflt›rmas› için, bir gerçe¤e birlikte bakmal›y›z. Beliren ulusal sa-
vafl›m, d›fl sald›r›ya karfl› vatan›n kurtulmas›n› tek amaç edindi¤i halde bu ulusal
savafl›m baflar›ya ulaflt›kça evre evre bugünkü döneme kadar ulusal irade yöne-
timinin bütün ilke ve biçimlerini gerçeklefltirmesi do¤al ve kaç›n›lmaz bir tarih
ak›fl›yd›.Tarihin bu kaç›n›lmaz ak›fl›n› geleneksel al›flkanl›klar›yla, hemen sezin-
leyen padiflah soyu, ilk andan beri ulusal savafl›m›n ac›mas›z düflman› oldu.Ta-
rihin bu kaç›n›lmaz ak›fl›n› ilk anda ben de gördüm ve sezinledim. Ancak sona
kadar tüm evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda tümüyle aç›¤a vurmad›k ve
dillendirmedik. Gelecekteki olas›l›klar üzerine fazla konuflmak, giriflti¤imiz ger-
çek ve nesnel savafl›ma, hayal niteli¤i verebilirdi; d›fl tehlikenin yak›n etkileri
karfl›s›nda, üzüntü duyanlar aras›nda, geleneklerine ve düflünme yeteneklerine
ve ruhsal durumlar›na ayk›r› bulunan olas› de¤iflikliklerden ürkeceklerin ilk an-
da direnmelerine yol açabilirdi. Baflar› için pratik ve güvenilir yol her evreyi
vakti geldikçe, uygulamakt›. Ulusun geliflmesi ve yükselmesi için hay›rl› sonuca
götürecek yol bu idi. Ben de böyle yapt›m. Ancak bu pratik ve güvenilir baflar›
yolu, yak›n çal›flma arkadafl›m olarak tan›nm›fl kiflilerden baz›lar›yla aram›zda,
zaman zaman görüfllerde, davran›fllarda, yapt›klar›m›zda asal veya ikinci dere-
cede birtak›m anlaflmazl›klar›n, k›rg›nl›klar›n ve hatta ayr›lmalar›n da nedeni ve
etkeni olmufltur. Ulusal savafl›ma birlikte bafllayan yolculardan baz›lar›, ulusal
hayat›n bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlar›na kadar gelen geliflme-
lerinde, kendi düflünce ve ruh yeteneklerinin s›n›r› afl›l›nca bana direnmeye ve
karfl› ç›kmaya bafllam›fllard›r. Bu noktalar›, ayd›nlanmas› için, kamuoyunun ay-
d›nlanmas›na yaras›n diye, s›ras› geldikçe, birer birer belirtmeye çal›flaca¤›m.

Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, diyebilirim ki, ben ulusun vicdan›n-
da ve gelece¤inde sezdi¤im büyük geliflme yetene¤ini, bir ulusal s›r gibi vicda-
n›mda tafl›yarak yavafl yavafl, s›ras› geldikçe bütün toplumumuza uygulatmak
zorunda idim.

*
*  *

fiimdi, Efendiler, ilk ifl olarak bütün ordu ile iliflki kurmak gerekliydi.
Erzurumda Onbeflinci Kolordu komutan›na 21 May›s 1919 da yazd›¤›m bir

flifreli telgrafta "Genel durumumuzun almakta oldu¤u korkunç biçimden çok
üzüntü ve ac› duydu¤umu; ulusa ve ülkeye borçlu oldu¤umuz en son vicdan
ödevinin yak›ndan ve birlikte çal›flmakla, en iyi yap›labilece¤i kan›s›yla bu son
görevi kabul etti¤imi; bir an önce Erzuruma gitmek istedi¤imi ve fakat Samsun
ve yöresinin durumu, asayiflsizlik yüzünden kötü sonuçlara dönüflebilecek nite-
likte bulundu¤undan, buralarda birkaç gün kalmak zorunlu¤u oldu¤unu" bildir-
dikten sonra," beni flimdiden ayd›nlatmaya yarayacak birfleyler varsa bildiril-
mesini rica ettim (Belge 10).

Gerçekten Samsun ve yöresinde Rum çetelerinin Müslüman halka sald›r-
mas› ve ötedenberi araçs›z b›rak›lm›fl olan yerel hükûmetin yabanc›lar›n kar›fl-
mas› yüzünden, hiçbir önlem alamamas›, durumu güçlefltirmiflti.

Tan›d›¤›m›z ve kendisinden büyük enerji umdu¤umuz bir kiflinin Samsu-
na mutasarr›f atanmas›n› sa¤lamak için giriflimde bulunmakla birlikte, Üçüncü
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mandan›n› muvakkaten Canik mutasarr›f› tayin ettim. Mümkün olan tedabiri
mahallîye al›nmaya ve bilhassa ahalinin vaziyeti hakikiye hakk›nda tenvirine
ve orada bulunan ecnebî müfreze ve zabitlerinden içtinap ve ihtiraza mahal ol-
mad›¤›n› izaha ehemmiyet verildi ve hemen o havalide millî teflkilâta tevessül
olundu.

23 May›s 1335 de Ankarada bulunan Yirminci Kolordu Kumandan›na,
“Samsuna geldi¤imi ve kendisile daha s›k› temasta bulunmak istedi¤imi ve ‹z-
mir havalisine dair daha kolayl›kla alabilece¤i malûmattan haberdar olmak is-
tedi¤imi” bildirdim.

Bu kolordunun vaziyeti ile daha ‹stanbulda iken alâkadar olmufltum. Ce-
nuptan Ankara havalisine flimendiferle nakli mevzuubahs idi. Bu nakliyata
mümanaat edilmekte oldu¤unu anlam›fl oldu¤umdan ‹stanbuldan hareketim
günlerinde Erkân›harbiyei Umumîye Reisi olan Cevat Pafladan, kolordunun
flimendiferle nakli teahhur ederse karadan yürüyerek Ankaraya flevkini rica et-
mifltim. Bundan dolay› bahsetti¤im flifre telgrafnamemde “Yirminci Kolordu
aksam›n›n kâmilen Ankaraya gelmeye muvaffak olup olm›yaca¤›n› sordum.
Canik livas› hakk›nda malûmat verdikten sonra bir iki güne kadar Samsundan
karargâh›mla, bir müddet için Havzaya gidece¤imi ve her halde Samsundan
hareketimden evel beni tenvir edecek malûsbmata intizar eyledi¤imi” yazd›m.

Yirminci Kolordu Kumandan›ndan, üç gün sonra 26 May›s 1335 de ald›-
¤›m cevapta "‹zmirden muntazam malûmat alamad›klar›n›, Manisan›n da iflgal
edildi¤ini telgraf memurlar›n›n haber verdi¤ini, kolordunun Ere¤lide bulunan
aksam›n›n, kâmilen, flimendiferle nakline muvaffak olamad›klar›ndan karadan
yürüyüfle bafllad›klar›n›, fakat, mesafenin uzakl›¤› sebebile Ankaraya ne vak›t
muvasalat edece¤inin malûm bulunmad›¤›n›" bildiriyordu.

Kolordu kumandan› ayn› telgrafnamesinde “Afyon Karahisar›nda bulu-
nan 23 üncü F›rkan›n, mevcudunun pek az oldu¤undan ve orada ellerine geçen
efrad› bu f›rkaya göndermekte olduklar›ndan bahsettikten sonra, Kastamonu
ve Kayseri havalisinde baz› muhilli asayifl vakayi hakk›nda haberler gelmeye
bafllad›¤›n› zikrediyor ve peyderpey malûmat verece¤ini” yaz›yordu (Ves. 11).

27 May›s 1335 tarihinde, Havzadan, Yirminci Kolordu Kumandan›ndan
ve ayn› zamanda, bu kolordunun mensup oldu¤u Konyadaki ordu müfettiflli-
¤inden “Afyon Karahisar›ndaki F›rkan›n takviyesi için hangi menabiden istifa-
de edilmekte oldu¤unu ve tezyidi kuvvetine imkân› maddî bulunup bulunam›-
yaca¤›n› ve bugünkü ahval ve vaziyetimize nazaran, bu f›rkaya, nas›l bir vazi-
fenin tevcihi düflünüldü¤ünü” sordum (Ves. 12, 13).

Kolordu kumandan›, 28 May›s 1335 de sordu¤um hususata dair malûmat
veriyor ve Yirmi Üçüncü F›rka "düflman›n bir iflgalî vaziyeti karfl›s›nda mevki-
ini terketmiyecek ve duçar› tecavüz olursa, ahalii mahallîyeden alacaklar› tak-
viye ile mevkiini müdafaa edecektir" diyordu (Ves. 14).

Ordu müfettifli de 30 May›s 1335 de verdi¤i cevapta "Yirmi Üçüncü F›rka-
n›n Karahisardaki asayifli muhafaza ile beraber her türlü iflgal hadisesine her
türlü vesaitle mukavemet edecektir" diyordu. Bu vesaitin haz›rlanmakta oldu-
¤unu ve Konyada orduya zâhir olabilecek bir kuvvet ihzar›na çal›fl›ld›¤›n›, an-
cak bir isim ve unvana malik olmad›¤›n› bildiriyordu.
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Kolordu Komutan›n› geçici Samsun mutasarr›f› atad›m. Elden gelen yerel ön-
lemler al›nmaya ve özellikle halk›n gerçek durum hakk›nda ayd›nlat›lmas›na
ve orada bulunan yabanc› birlik ve subaylardan kaç›n›p korkmaya yer olma-
d›¤›n› anlatmaya önem verildi ve hemen o yörede ulusal örgütlenmeye giriflil-
di.

23 May›s 1919 da Ankarada bulunan Yirminci Kolordu Komutan›na,
“Samsuna geldi¤imi ve kendisiyle daha s›k› iliflki kurmak istedi¤imi ve ‹zmir
yöresi hakk›nda onun daha kolayl›kla alabilece¤i bilgileri ö¤renmek istedi¤i-
mi” bildirdim.

Bu kolordunun durumu ile daha ‹stanbulda iken ilgilenmifltim. Güney-
den Ankara yöresine demiryoluyla tafl›nmas› sözkonusu idi. Bu nakliyat›n en-
gellenmekte oldu¤unu anlam›fl oldu¤umdan ‹stanbuldan ayr›ld›¤›m günlerde
Genelkurmay Baflkan› olan Cevat Pafladan, kolordunun demiryoluyla tafl›n-
mas› gecikirse karadan yürüyerek Ankaraya gönderilmesini rica etmifltim.
Bundan dolay› bahsetti¤im flifreli telgraf›mda "Yirminci Kolordu bölümleri-
nin tümü ile Ankaraya gelmeyi baflar›p baflaram›yaca¤›n›" sordum. "Samsun
sanca¤› hakk›nda bilgi verdikten sonra bir iki güne kadar Samsundan karar-
gâh›mla, bir süre için Havzaya gidece¤imi ve her halde Samsundan hareke-
timden evvel beni ayd›nlatacak bilgiler bekledi¤imi" yazd›m.

Yirminci Kolordu Komutan›ndan, üç gün sonra 26 May›s 1919 da ald›¤›m
yan›tta "‹zmirden düzenli bilgi alamad›klar›n›, Manisan›n da iflgal edildi¤ini
telgraf memurlar›n›n haber verdi¤ini, kolordunun Ere¤lide bulunan bölümle-
rinin, tümüyle demiryolundan tafl›nmas›n› baflaramad›klar›ndan karadan yü-
rüyüfle bafllad›klar›n›, fakat, yerin uzakl›¤› nedeniyle Ankaraya ne vak›t var›-
laca¤›n›n bilinmedi¤ini" bildiriliyordu.

Kolordu komutan› ayn› telgraf›nda "Afyonda bulunan 23 üncü Tümenin,
mevcudunun pek az oldu¤undan ve orada ellerine geçen erleri bu tümene
göndermekte olduklar›ndan bahsettikten sonra, Kastamonu ve Kayseri yöre-
sinde baz› yerel asayifl olaylar› hakk›nda haberler gelmeye bafllad›¤›n› söylü-
yor ve yavafl yavafl s›ras› geldikçe bilgi verece¤ini" yaz›yordu (Belge 11).

27 May›s 1919 tarihinde, Havzadan, Yirminci Kolordu Komutan›ndan ve
ayn› zamanda, bu kolordunun ba¤l› oldu¤u Konyadaki ordu müfettiflli¤inden
"Afyondaki tümenin kuvvetlendirilmesi için hangi kaynaklardan yararlan›l-
makta oldu¤unu ve tümenin gücünün artt›r›lmas›na maddî olanak bulunup
bulunam›yaca¤›n› ve bugünkü durum ve konuma göre, bu tümene, nas›l bir
ödev verilmesi düflünüldü¤ünü" sordum (Belge 12,13).

Kolordu komutan› 28 May›s 1919 da sordu¤um hususlara ait bilgi veriyor
ve "Yirmiüçüncü Tümen düflman›n bir iflgalci durum almas› karfl›s›nda, bulun-
du¤u yeri b›rakm›yacak ve sald›r›ya u¤rarsa, oran›n halk›ndan sa¤layacaklar›
yard›mc› kuvvetlerle konumunu savunacakt›r" diyordu (Belge 14).

Ordu müfettifli de 30 May›s 1919 da verdi¤i yan›tta "Yirmiüçüncü Tüme-
ni Afyondaki asayifli korumakla birlikte her türlü iflgal olay›nda her türlü
araçla dayanacakt›r" diyordu. Bu araçlar›n haz›rlanmakta oldu¤unu ve Kon-
yada orduya yard›mc› olabilecek bir kuvvet haz›rlanmas›na çal›fl›ld›¤›n›, an-
cak bu kuvvetin bir ad ve san› olmad›¤›n› bildiriyordu.



Ben, Müfettiflli¤e yazd›¤›m telgrafta, Konyada bir vatan ordusu teflkil edil-
mekte oldu¤una dair baz› havadisler flayidir, bunun mahiyet ve teflkilât› nedir,
demifltim. Böyle bir sual tevcihinden maksad›m biraz da medar› teflvik ve ten-
bih olmak idi. Müfettiflli¤in son malûmat› bunun üzerinedir (Ves. 15).

Kolordu kumandan› bu istizah›ma “Konyada vatan ordusunun teflkilin-
den haberdar de¤ilim” demiflti.

Yirminci Kolordu ve Konyadaki Ordu Müfettiflli¤i ile temas›m neticesinde
edindi¤im malûmattan teyakkuz ve intibah› mucip noktalar› 1 Haziran 1335 de
Erzurumda On Beflinci Kolordu ve Samsunda Üçüncü Kolordu ve Diyarbe-
kirde On Üçüncü Kolordu Kumandanlar›na bildirdim (Ves. 16).

Trakyada bulunan kuvvet ve kumanda vaziyetini bilmiyordum. O m›nt›-
ka ile de irtibat tesisi lâz›m idi. Bu maksatla, ‹stanbulda, Erkân›harbiyei Umu-
miye Reisi Cevat Pafladan 16 Haziran 1335 de zatî flifre ile - Cevat Pafla ile mu-
farekatim günü mahrem ve flahsî bir flifre kararlaflt›rm›fl idik - Edirnede kolor-
du kumandan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin nerede bulundu¤unu
sordum (Ves.17). Cevat Pafla 17 Haziranda cevap verdi Cafer Tayyar Beyin Bi-
rinci Kolordu Kumandan› olarak Edirnede bulundu¤unu ö¤rendim (Ves.18).

Amasyadan 18 Haziran 1335 tarihinde, Edirnede, Birinci Kolordu Ku-
mandan› Cafer Tayyar Beye flifre ile verdi¤im direktifte esasl› olarak flu husu-
sat› kaydettim: “‹stiklâli millîmizi bo¤an ve ink›sam› vatan tehlikelerini ihzar
eden Düveli ‹tilâfiyenin icraat› ve hükûmeti merkeziyenin esir ve âciz vaziyeti
malûmunuzdur.”

“Milletin mukadderat›n› bu mahiyette bir hükûmete teslim etmek, ink›ra-
za münkat olmakt›r.”

“Trakya ve Anadolu teflkilât› millîyesini tevhit ve saday› millîyi gür sesle
cihana duyuracak emin bir mahal olan S›vasta müflterek ve kuvvetli bir heyet
teflkili mukarrerdir.”

“Trakya-Paflaeli Cemiyeti, haizi selâhiyet olmamak üzere ‹stanbulda bir
heyet bulundurabilir.”

“Ben ‹stanbulda iken Trakya Cemiyeti azas›ndan baz›larile teatii efkâr et-
mifl idim. fiimdi zaman› geldi. ‹cap edenlerle mahremane görüflerek derhal tefl-
kilât yap›n›z ve benim yan›ma da murahhas olarak k›ymettar bir iki zat gönde-
riniz. Onlar gelinciye kadar Edirne vilâyetinin hukukunun müdafaii olmak
üzere beni tevkil ettiklerine dair imzalar› taht›nda bir vesikay› imzan›zla flifreli
telgrafla bildiriniz.”

“Gayei istiklâlin istihsaline kadar tamamile milletle birlikte, fedekârane
çal›flaca¤›ma mukaddesat›m nam›na yemin ettim. Art›k benim için Anadolu-
dan hiçbir yere gitmemek kat'idir.”

Trakya kuvvei maneviyesini takviye maksadile bu talimata flu malûmat› da
dercettim: Anadolu ahalisi bafltan afla¤› yekvücut bir hale getirildi. Kararlar, bi-
lâistisna tekmil kumanda heyetleri ve arkadafllar›m›zla müflterek ittihaz edili-
yor. Vali ve mutassarr›flar›n hemen kâffesi bizimle beraberdir. Anadoludaki
teflkilât› millîye kaza ve nahiyelere kadar tevessü etti. ‹ngiliz himayesi alt›nda
bir müstakil Kürdistan teflkili hakk›ndaki propaganda ve taraftarân› bertaraf
edildi, Kürtler Türklerle birleflti (Ves. 19).

*
*  *
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Ben, Müfettiflli¤e yazd›¤›m telgrafta, Konyada bir vatan ordusu teflkil edil-
mekte oldu¤una dair baz› havadisler yayg›nd›r, bunun nitelik ve örgütleri nedir,
demifltim. Böyle bir soru yöneltmekten amac›m biraz da özendirme ve uyarma yo-
luyla yard›mc› olmak idi. Müfettiflli¤in verdi¤i bilgiler bunun üzerinedir (Belge 15).

Kolordu komutan› bu aç›k bilgi istememe "Konyada vatan ordusunun olufl-
turulmas›ndan haberim yok" demiflti.

Yirminci Kolordu ve Konyadaki Ordu Müfettiflli¤i ile temas›m sonucunda
edindi¤im ve insan›n gözünü açt›ran noktalar› 1 Haziran 1919 da Erzurumda On
Beflinci Kolordu ve Samsunda Üçüncü Kolordu ve Diyarbak›rda Onüçüncü Ko-
lordu Komutanlar›na bildirdim (Belge 16).

Trakyada bulunan kuvvet ve komuta durumlar›n› bilmiyordum. O bölge ile
de iliflki kurmak gerekli idi. Bu amaçla, ‹stanbulda, Genelkurmay Baflkan› Cevat
Pafladan 16 Haziran 1919 da kifliye özel flifre ile - Cevat Pafla ile ayr›ld›¤›m gün giz-
li ve kiflisel bir flifre kararlaflt›rm›fl idik - Edirnede kolordu komutan›n›n kim oldu-
¤unu ve Cafer Tayyar Beyin nerede bulundu¤unu sordum (Belge 17). Cevat Pafla
17 Haziranda yan›t verdi. Cafer Tayyar Beyin Birinci Kolordu Komutan› olarak
Edirnede bulundu¤unu ö¤rendim (Belge 18).

Amasyadan 18 Haziran 1919 tarihinde, Edirnede, Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar Beye flifre ile verdi¤im talimatta esasl› olarak flu hususlar› yazd›m:
"Ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› bo¤an ve vatan›n bölünmesi tehlikelerini haz›rlayan ‹tilâf
Devletlerinin yapt›klar›n› ve ‹stanbuldaki hükûmetin tutsak ve güçsüz durumunu
bilirsiniz."

"Ulusun kaderini bu nitelikte bir hükûmete b›rakmak, çökmeye boyun e¤-
mektir."

"Trakya ve Anadoludaki ulusal örgütlenmeleri birlefltirip ulusal hayk›r›fl› gür
sesle dünyaya duyuracak güvenli bir yer olan S›vasta karma ve güçlü bir kurul
oluflturmak kararlaflt›r›lm›flt›r."

"Trakya-Paflaeli Derne¤i, yetki sahibi olmamak koflulu ile ‹stanbulda bir ku-
rul bulundurabilir."

"Ben ‹stanbulda iken Trakya Derne¤i üyelerinden baz›lar›yla düflünce al›flve-
riflinde bulunmufltum. fiimdi zaman› geldi. Gerekenlerle gizlice görüflerek derhal
örgüt kurunuz ve benim yan›ma da delege olarak de¤erli bir iki kifli gönderiniz.
Onlar gelinceye kadar Edirne ilinin hukukunun savunucusu olmak üzere bana ve-
kâlet verdiklerini gösterir alt›nda imzalar bulunan bir belgeyi imzan›zla flifreli telg-
rafla bildiriniz."

"Ba¤›ms›zl›k amac›n›n elde edilmesine kadar tamam›yla ulusla birlikte, feda-
kârca çal›flaca¤›ma kutsal bildi¤im de¤erler üzerine and içtim. Art›k benim için
Anadoludan hiçbir yere gitmemek kesindir."

Trakyan›n moralini yükseltmek amac› ile bu talimata flu bilgileri de koydum:
Anadolu halk› bafltan afla¤› tek vücut bir duruma getirildi. Kararlar, istisnas›z tüm
komuta kurullar› ve arkadafllar›m›zla ortakça al›n›yor. Vali ve mutasarr›flar›n he-
men tümü bizimle birliktir. Anadoludaki ulusal örgütler ilçe ve bucaklara kadar
yay›ld›. ‹ngiliz korumas› alt›nda ba¤›ms›z bir Kürdistan oluflturulmas› yolundaki
propaganda ve bunun yandafllar› yok edildi, Kürtler Türklerle birleflti (Belge 19).

*
*  *



Bu tarihe kadar, Yunan ordusunun Manisa ve Ayd›n civarlar›n› da iflgal
eyledi¤inden haberdar oldum. Fakat ‹zmirde ve Ayd›nda bulunduklar›n› bildi-
¤im kuvvetlerin ne halde olduklar›na dair hiçbir taraftan henüz sarih bir malû-
mata destres olam›yordum. Do¤rudan do¤ruya bu kuvvetler kumandanlar›na
da baz› emirler yazm›flt›m. Nihayet 29 Haziranda, F›rka 56 Kumandan› Bekir
Sami Beyin iki gün evvelki tarihli bir flifre telgraf›n› ald›m.

56 nc› F›rkaya ‹zmirde Hürrem Bey nam›nda bir zat kumanda ediyormufl.
Bu zat ve ‹zmirdeki iki alay›n bak›yetüssüyufu zabitlerile beraber hemen kâf-
fesi esir olmufllar. Yunanl›lar bunlar› gemilerle Mudanyaya nakletmifller. Bekir
Sami Bey bu bak›yetüssüyufun kumandas›n› deruhde etmek üzere gönderilmifl.

Bekir Sami Bey 27 Haziran 1335 tarihli telgrafnamesinde 22 Haziran 1335
tarihli iki emrimi ancak 27 Haziranda Bursaya muvasalat›nda alabildi¤ini söy-
lüyor ve verdi¤i malûmat ve izahatta “Makas›d› millîyeyi hayyizi file isal ede-
cek vesaiti kâfiye bulamad›¤›mdan, f›rkam› tanzim ve lensika muvaffak olur-
sam daha iyi hidemat›m icras›n› kabil gördü¤ümden 21 Haziran sabah› Kula-
dan Bursa istikametinde harekete mecbur oldum. Maamafih birçok mevanie
ra¤men hareketi millîyenin memleketin istihlâs› için elzem oldu¤u fikrini her
tarafa yaymaya muvaffak oldum.” diyor, kanaat ve icraat›ma kavi iman› oldu-
¤unu bildiriyor ve bu hususta hemen teflebbüsata bafllad›¤›n›; Çinede bulunan
57 nci F›rkaya da emir vermekli¤imi ve kendisine de emir vermekle devam et-
memi istiyordu (Ves. 20).

Bir hafta kadar, Samsunda ve 25 May›stan 12 Hazirana kadar, Havzada
kald›ktan sonra Amasyaya gittim. Bu müddet zarf›nda bütün memlekette, mil-
lî teflkilât vücuda getirilmesi lüzumunu tamimen bilcümle kumandanlara ve rü-
esay› memurîni mülkîyeye tebli¤ ettim.

fiayan› dikkattir ki, ‹zmirin ve bunu takiben Manisan›n ve Ayd›n›n iflgali
ve icra olunan tecavüz ve mezalim hakk›nda henüz millet tenevvür etmemifl ve
mevcudiyeti millîyeye vurulan bu feci darbeye karfl› alenen bir gûna teessür ve
flikâyet izhar olunmam›flt›. Milletin, bu haks›z darbe karfl›s›nda sakit ve hare-
ketsiz kalmas›, elbette milletin lehinde tefsir olunamazd›. Onun için milleti ikaz
edip harekete getirmek lâz›md›. Bu maksatla 28 May›s 1335 tarihinde, valilere
ve müstakil mutasarr›fl›klara, Erzurumda On Beflinci Kolordu, Ankarada Yir-
minci Kolordu ve Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›klar›na,
Konyada Ordu Müfettiflli¤ine tamimen flu yolda tebligatta bulundum:

‹zmirin ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Ayd›n›n iflgali, müstakbel tehlikeyi da-
ha alenî ihsas etmifltir. Tamamiyeli mülkiyemizin muhafazas› için, tezahürat› millîyenin da-
ha canl› olarak, izhar ve idamesi lâz›md›r. Hayat ve istiklâli millîyi rahnedar eden iflgal ve il-
hak gibi hadiseler, bütün milleti dilhun etmektedir. Teessürat zaptolunam›yor. Kabili haz›m
ve tahammül olam›yan bu ahvalin derhal izalesini, bütün medeni milletlerle, büyük devletle-
rin adil ve tesirinden sab›rs›zl›kla intizar, zemininde önümüzdeki hafta zarf›nda ve muhtelif
vilâyata göre pazartesi bafllay›p çarflamba günü, müracaat›n arkas› al›nmak üzere, büyük ve
heyecanl› mitingler akt›le tezahürat› millîyede bulunulmas› ve bunun tekmil mühlakata da
teflmili ve bütün düveli muazzama mümessillerile Bab›aliye müessir telgraflar verilmesi ve ec-
nebî olan yerlerde ecnebîlere de tesir yap›lmakla beraber tezahürat› millîyede âdâp ve sükû-
netin fevkalâde mahfuziyeti ve h›ristiyan halka karfl› bir taarruz ve nümayifl ve husumet gibi
etvar al›nmamas› elzemdir. Zât› âlilerinin bu fikirler etraf›nda hassas ve müessir bulunmala-
r› cihetile iflin hüsnü idaresinden ve muvaffak›yetten âcizlerinde itminan› tam mevcuttur. Ne-
ticesinin imha buyurulmas›n› rica eylerim.
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Bu tarihe kadar, Yunan ordusunun Manisa ve Ayd›n dolaylar›n› da iflgal
etti¤i haberini ald›m. Fakat ‹zmirde ve Ayd›nda bulundu¤unu bildi¤im kuv-
vetlerin ne durumda olduklar›na dair hiçbir taraftan henüz aç›k bir bilgi ala-
m›yordum. Do¤rudan do¤ruya bu kuvvetlerin komutanlar›na da baz› emirler
yazm›flt›m. Sonunda 29 Haziranda, 56 nc› Tümen Komutan› Bekir Sami Be-
yin iki gün önceki tarihli bir flifre telgraf›n› ald›m.

56 nc› Tümene ‹zmirde Hürrem Bey ad›nda birisi komuta ediyormufl.
Hürrem Bey ve ‹zmirdeki iki alay›n k›l›çart›¤› subaylarla birlikte hemen hep-
si tutsak olmufllar. Yunanl›lar bunlar› gemilerle Mudanyaya götürmüfller. Be-
kir Sami Bey bu k›l›çart›klar›n›n komutas›n› üstlenmek üzere gönderilmifl.

Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 tarihli telgraf›nda 22 Haziran 1919 ta-
rihli iki emrimi ancak 27 Haziranda Bursaya vard›¤›nda alabildi¤ini söylüyor
ve verdi¤i bilgiler ve yapt›¤› aç›klamalarla "Ulusal amac› eyleme dönüfltüre-
cek yeterli araç bulamad›¤›mdan, tümenimi derleyip toparlamay› baflar›rsam
daha iyi hizmetlerin yap›lmas›n› olas› gördü¤ümden 21 Haziran sabah› Kula-
dan Bursaya do¤ru yola ç›kmak zorunda kald›m. Bununla beraber birçok en-
gellere ra¤men ulusal savafl›m›n ülkenin kurtar›lmas› için son derece gerekli
oldu¤u düflüncelerini her tarafa yaymay› baflard›m", diyor, görüfl ve eylemle-
rime kuvvetle iman› oldu¤unu bildiriyor ve bu yolda hemen giriflimlere baflla-
d›¤›n›; Çinede bulunan 57 nci Tümene de emir vermemi ve kendisine de emir
vermekte devam etmemi istiyordu (Belge 20).

Bir hafta kadar, Samsunda ve 25 May›stan 12 Hazirana kadar, Havzada
kald›ktan sonra Amasyaya gittim. Bu sürede bütün memlekette, ulusal örgüt-
ler oluflturulmas› gere¤ini genelgelerle tüm komutanlara ve üst düzey sivil gö-
revlilere bildirdim.

Dikkate de¤er ki, ‹zmirin ve daha sonra Manisan›n ve Ayd›n›n iflgali ve
yap›lan sald›r› ve zulümler hakk›nda henüz ulus ayd›nlanmam›fl ve varl›¤›m›-
za vurulan bu korkunç yumru¤a karfl› ulusça aç›ktan hiçbir üzüntü ve k›nama
gösterisinde bulunulmam›flt›. Ulusun, bu haks›z sald›r› karfl›s›nda suskun ve
durgun kalmas›, elbette ulus aç›s›ndan iyiye yorumlanamazd›. Onun için ulu-
su uyar›p harekete geçirmek gerekliydi. Bu amaçla 28 May›s 1919 tarihinde,
valilere ve ba¤›ms›z mutasarr›fl›klara, Erzurumda On Beflinci Kolordu, Anka-
rada Yirminci Kolordu ve Diyarbak›rda Onüçüncü Kolordu Komutanl›klar›-
na, Konyada Ordu Müfettiflli¤ine genelge ile flu yolda bildiride bulundum:

"‹zmirin, ve yaz›k ki, ard›ndan Manisa ve Ayd›n›n iflgali ilerideki tehlikeyi daha aç›k
olarak duyurmufltur. Yurt bütünlü¤ümüzün korunmas› için, ulusal tepki gösterilerinin daha
canl› olarak, yap›lmas› ve sürdürülmesi gereklidir. Ulusal hayat ve ba¤›ms›zl›¤› yaralayan
yurdun düflman eline geçmesi ve ona kat›lmas› gibi olaylar, bütün ulusa kan a¤latmaktad›r.
Üzüntüler zaptolunam›yor. Katlan›lam›yacak ve dayan›lam›yacak olan bu gibi hallerin der-
hal giderilmesi, bütün uygar uluslarla büyük devletlerin adalet ve etkinli¤inden sab›rs›zl›k-
la beklenmektedir, yollu önümüzdeki hafta içinde ve de¤iflik illere göre Pazartesi bafllay›p
Çarflamba günü, baflvurunun arkas› al›nmak üzere, büyük ve heyecanl› mitingler yaparak
ulusal gösterilerde bulunulmas› ve bunun köylere kadar her yere yay›lmas› ve bütün büyük
devlet temsilcilerine, ‹stanbuldaki Hükûmete etkileyici telgraflar çekilmesi ve yabanc› bu-
lunan yerlerde yabanc›lara da etki yap›lmakla birlikte ulusal gösterilerde edep ve düzenin
ola¤anüstü bir derecede korunmas›na ve H›ristiyan halka karfl› sald›r› ve gösteri ve düflman-
l›k gibi davran›fllarda bulunulmamak son derece gereklidir. Yüksek kiflili¤inizin bu düflün-
celer etraf›nda titiz ve etkili bulunmas› nedeniyle iflin iyi yönetilece¤ine ve baflar›ya ulafl›la-
ca¤›na tam güvenim vard›r. Sonucun bildirilmesini rica ederim."
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Verdi¤im bu talimat üzerine heryerde mitingler yap›lma¤a baflland›.
Yaln›z mahdut yerlerde, baz› tevehhümat tesirile tereddüt edildi¤i anlafl›l-

m›flt›r. Meselâ: On Beflinci Kolordu Kumandan›n›n, Trabzon hakk›nda gön-
derdi¤i 9 Haziran 1335 tarihli flifreden (Ves. 21): “Miting esnas›nda Rumlar›n
münasebetsizli¤ine maruz kal›nmas› ve hiç yoktan bir hâdise ç›kmas› düflünce-
sine binaen mitinge karar verilmifl iken mevkii fiile konulmad›¤›... miting heye-
tinin içtima›nda ‹strati, Polidinin de haz›r bulundu¤u” anlafl›l›yordu.

Trabzon, Karadeniz sahilinde, mühim bir merkez oldu¤undan orada, mil-
lî teflebbüsat ve faaliyet hususlar›nda mütereddidane hareket ve Yunanl›lar
aleyhinde tezahürat› millîye müzaterat›na, ‹strati, Polidi Efendileri ifltirak ettir-
mek gibi teflebbüsün ademi ciddiyetine delâlet edecek gevfleklikler, bittabi ‹stan-
bul ve düflmanlar için pek k›ymetli emareler telâkki edilir.

Verdi¤im talimattaki noktai nazar›, aleyhte kullanacak kadar, meharet
gösterenler de oldu. Meselâ: Sinoba yeni tayin olunan bir mutasarr›f, orada ya-
p›lan tezahürat› bizzat tedvir ediyor ve miting mukarrerat›n› bizzat yaz›p aha-
liye imza ettirdi¤ini söylüyor ve bize de bir suretini gönderiyor. Bu zat›n, zaval-
l› ahaliye, gürültü pat›rd› aras›nda imza ettirdi¤i uzun yaz›lar içinde, flu sat›rlar
gizleniyordu: Türkler terakki ve tekâmül edemedi ve Avrupan›n esasat› mede-
nîyesini kabul ve temessül edemedise bu da flimdiye kadar iyi bir idareye maz-
har olamamas›ndan ileri gelmifltir. Türk milleti, ancak kendi padiflah›n›n salta-
nat ve hakimiyeti taht›nda olmak flartile Avrupan›n nezaret ve murakebesile te-
flekkül edecek bir idare ile yafl›yabilir.

Efendiler, Sinop ahalisi nam›na ‹tilâf Devletleri mümessillerine verilen 3
Haziran 1335 tarihli bu muht›ran›n zirindeki imzalara göz gezdirirken müftü
vekili efendinin imzas›n› müteak›p gördü¤üm imza, arzetti¤im sat›rlar› yazan
ve yazd›ran ruhu bana keflfettirdi. O imza, Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas› reisi sani-
si olan zat›n imzas› idi.

Her tarafta, tezahürat, yap›lmas› için yapt›¤›m tebligat tarihinden üç gün
sonra, yani 31 May›s 1335 tarihli Harbiye Naz›r›n›n flu telgraf›n› ald›m:

‹ngiltere Fevkâlade Komserli¤inden Bab›aliye tebli¤ olunup Harbiye Nezaretine tevdi
olunan nota sureti aynen berveçhizirdir:

Bugüne kadar gelen raporlardan üçüncü Kolordu m›nt›kas›nda flekaveti adiyeden bafl-
ka birfley olmad›¤› malûm olmakla beraber son notada beyan olunan ahval hakk›nda tahki-
kat› mahsusa bilicra neticesinin sürati ifl'ar›n› rica ederim.

31/5/1335 Harbiye Naz›r› fievket
Suret

1- S›vastaki hal ve mevkii haz›ra ve flehri mezkûrda veyahut bu flehrin kurbinde azîm
m›ktarda tecemmu etmekte bulunan Ermeni mültecilerinin selâmetine mütedair ahiren ol-
dukça daii endifle havadis alm›fl oldu¤umu zât› samii fahimânelerine bildirmekle kespi fahre-
derim.

2- Binaenaleyh askerî kumandan›n›n dairei memuriyeti dahilinde bulunan Ermenile-
rin hüsnü muhafazas› ile himayeleri için bilcümle tedabiri mümkine ittihaz etmesini âmir ve
bir gûna kital veyahut sui muamele vukua geldi¤i takdirde kendisinin do¤rudan do¤ruya
mes'ul tutulaca¤›n› müfl’ir bir telgrafnamenin Harbiye Nezareti Celilesince mumaileyh ku-
mandana acilen keflidesi z›mm›nda evamir ita buyurulmas›n› zât› samii fahimânelerinden ri-
ca ederim.

3- Bu talimata mümasil talimat›n memurîni mülkiyei aidesine itas›n› ayr›ca rica ederim.
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Verdi¤im bu talimat üzerine heryerde mitingler yap›lmaya baflland›.
Yaln›z az say›da baz› yerlerde, baz› kuruntular yüzünden duraklamalar

oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Örne¤in: On Beflinci Kolordu Komutan›n›n, Trabzon
hakk›nda gönderdi¤i 9 Haziran 1919 tarihli flifreden (Belge 21): "Miting esna-
s›nda Rumlar›n münasebetsizli¤i ile karfl›lafl›lmas› ve hiç yoktan bir olay ç›k-
mas› düflüncesine dayan›larak, mitinge karar verilmifl iken, bu karar›n uygu-
lanmad›¤›... miting kurulunun toplant›s›nda ‹strati ve Polidi Efendilerin de
haz›r bulundu¤u" anlafl›l›yordu.

Trabzon, Karadeniz k›y›s›nda önemli bir merkez oldu¤undan orada, ulu-
sal giriflimler ve çal›flmalarda karars›z davranmak ve Yunanl›lara karfl› ulusal
gösteri görüflmelerinde ‹strati ve Polidi Efendileri bulundurmak gibi giriflimin
ciddî olmad›¤›n› gösterecek gevfleklikler, elbette ‹stanbul ve düflmanlar için
pek de¤erli belirtiler say›l›r.

Verdi¤im talimattaki düflünceyi, bize karfl› kullanacak kadar, ustal›k gös-
terenler de oldu. Örne¤in; Sinoba yeni atanan bir mutasarr›f, orada yap›lan
gösterileri kendi yönetiyor ve miting kararlar›n› kendi yaz›p halka imza ettir-
di¤ini söylüyor ve bize de bir örne¤ini gönderiyor. Bu adam›n, zavall› halka,
gürültü pat›rd› aras›nda imza ettirdi¤i uzun yaz›lar içinde, flu sat›rlar gizleni-
yordu: "Türkler ilerleyip geliflemediyse ve Avrupan›n uygarl›k ilkelerini ka-
bul edip sindiremediyse bu da flimdiye kadar iyi bir yönetime kavuflamad›kla-
r›ndan ileri gelmifltir. Türk milleti, ancak kendi padiflah›n›n saltanat ve ege-
menli¤i alt›nda olmak kofluluyla Avrupan›n gözetim ve denetiminde kurula-
cak bir yönetim ile yafl›yabilir."

Efendiler, Sinop halk› ad›na ‹tilâf Devletleri temsilcilerine verilen 3 Ha-
ziran 1919 tarihli bu notan›n alt›ndaki imzalara göz gezdirirken müfti vekili
efendinin imzas›n›n ard›nda gördü¤üm imza, arzetti¤im sat›rlar› yazan ve yaz-
d›ran ruhu bana keflfettirdi. O imza, Hürriyet ve ‹tilâf Partisi ikinci baflkan›
olan kiflinin imzas› idi.

Her yerde, gösteriler yap›lmas› için yapt›¤›m bildiri tarihinden üç gün
sonra, yani 31 May›s 1919 tarihli Savafliflleri Bakan›n›n flu telgraf›n› ald›m:

"‹ngiltere Ola¤anüstü Komserli¤inden Hükûmete bildirip Savafliflleri Bakanl›¤›na ve-
rilen nota örne¤i hiç de¤ifltirilmeden afla¤›ya al›nm›flt›r:

Bugüne kadar gelen raporlardan Üçüncü Kolordu bölgesinde ola¤an haydutluktan
baflka bir fley olmad›¤› bilinmekle beraber son notada bildirilen durumlar hakk›nda özel so-
ruflturma yap›larak sonucun çabuk bildirilmesini rica ederim.

31/5/1919 Savafliflleri Bakan› fievket
Örnek

1 - S›vas›n bugünkü durum ve konumu ve bu kentte ya da bu kentin yak›nlar›nda çok
say›da toplanmakta olan Ermeni s›¤›nmac›lar›n›n esenli¤i hakk›nda son zamanlarda olduk-
ça kayg› verici haberler alm›fl oldu¤umu anlay›fll› yüksek kiflili¤inize bildirmekten onur du-
yar›m.

2 - Bundan dolay› askerî komutan›n›n görev bölgesi içinde bulunan Ermenilerin iyice
korunmas› ve gözetilmesi için elden gelen tüm önlemlerin almas›n› emreder ve herhangi bir
flekilde öldürme ya da kötü davran›fl olursa kendisinin do¤rudan do¤ruya sorumlu tutulaca-
¤›n› bildiren bir telgraf›n Yüksek Savafliflleri Bakanl›¤›nca sözü geçen komutana ivedilikle
çekilmesi yolunda emirler verilmesini anlay›fl› yüksek kiflili¤inizden rica ederim.

3 - Bu talimata benzer talimat›n ilgili sivil memurlara da verilmesini ayr›ca rica ederim.

Mitingler
millî teza-
hürler

Mitingler,
ulusal gös-
teriler

Millî teza-
hürlerin
akisleri

Ulusal gös-
terilerin
yank›lar›



4- Dahili memleketteki asayiflsizlik hakk›nda zât› samii fahimânelerinin ne derece, mu-
hik surette endiflenak bulunduklar›n› bildi¤im cihetle zât› samii fahimânelerine ayr›ca iflbu
(................) mümaflat buyurulaca¤›ndan mutmainim.

5- Mevzuabahs olan talimat›n tarihi itas› hakk›nda verilecek malûmat›n mahzuziyeti se-
naveranemi mucip olaca¤›n› beyan ederim.

S›vas Vali Vekâletinden 2 Haziran 1335 tarihli ald›¤›m bir telgrafta da
“bugün Miralay Demang imzasile al›nan telgrafnamede (Aziziyede ‹zmirin ifl-
gali üzerine h›ristiyanlar›n katil ile tehdit edildi¤i ve bu ise muvaf›k olmay›p si-
ze vaziyeten haber veriyorum ki bu haller müttefik askerleri taraf›ndan vilâye-
tinizin iflgaline sebep olur.) mealinde ifl'aratta bulunulmaktad›r.. ilâ” denilmek-
te idi.

Hakikatte, ne S›vasta daii endifle bir hal vard› ve ne de h›ristiyanlar›n katil
ile tehdit edildi¤i vaki idi. Mesele, milletçe yap›lmaya bafllan›lan mitinglerden
müteessir olan ve bunu emellerinin husulüne mâni addeden anas›r› h›ristiyani-
yenin, ecnebîlerin nazar› dikkatini celp için bililtizam yapt›klar› iflaat kabîlin-
den olarak kabul etmek lâz›md›r (Ves. 22, 23, 24). Harbiye Nezaretinin nota
suretini ihtiva eden telgraf›na verdi¤im cevab› aynen arzedece¤im.

‹stihbarat Gayet aceledir Adet 58 3 Haziran 1335
Harbiye Nezareti Celilesine

C: 2 Haziran 1335 flifre:
S›vas ve civar›nda evvelce bulunan Ermenileri ve bilâhare gelen mültecileri tethifl ede-

cek hiçbir hâdise olmam›flt›r. Ne S›vasta ve ne de civar›nda daii endifle hiçbir hal yoktur. Her-
kes sakinane ifl ve güçlerile meflguldur. Bunu sureti kat'iyede arz ve temin ederim. Binaena-
leyh ‹ngiliz notas›ndaki istihbarat memba›n›n ne oldu¤u âcizlerince bilinmek lâz›md›r. ‹zmi-
rin ve Manisanm iflgali haberi müessifi üzerine ahalii islâmiyece yap›lan ve anas›r› h›ristiya-
niye hakk›nda hiçbir fikri husumet tazammun etmiyen içtimalardan belki de baz›lar›n›n mü-
tevahhifl olmalar› vâridi hât›rd›r. ‹tilâf Devletleri milletimizin hukuk ve istiklâline riayetkâr
kald›kça ve millet, vatan›n tamamii masuniyetinden emin bulundukça anas›r› gayrimüslime-
nin duçar› haflyet olmas›na hiçbir sebep yoktur ve bu bapta devlete karfl› her türlü mes'uliye-
ti taahhüt ve buna tamamile, emniyet buyurulmas›n› istirham ederim. Fakat istiklâl ve mev-
cudiyeti millîyeyi imha ve bekay› hayat› tehlikeye isal eden iflgal, suikast ve taaddi gibi ‹zmir
havalisinde görülmekte olan filiyat›n zuhûrat› mümasilesine karfl› ne milletin heyecan ve te-
essürat› vicdanîyesini ve ne de buna müstenit tezahürat› millîyeyi men ve tevkif için nefsimde
ve hiç kimsede kudret ve takat göremeyece¤im gibi bu yüzden tahaddüs edecek vakayi ve ha-
disat›n karfl›s›nda da mes'uliyet kabul edebilecek ne kumandan ve ne de mülkiye memuru ve
ne de hükûmet tasavvur ederim.

Mustafa Kemal
Bu nota suretile taraf›mdan verilen cevap sureti bilûmum kumandanla-

ra,vali ve mutasarr›flara tamimen tebli¤ edildi.
Bu tarihlerde bütün milletin ‹ngiliz Muhipler Cemiyetine ifltirakle ‹ngiltere

muzaheretinin talep edilmesi, bu cemiyet nam›na, Sait Molla imzasile umum be-
lediye riyasetlerine bir telgrafla bildirildi¤i ve bu telgraf›n tesirini akim b›rakmak
için milleti lüzumu gibi tenvir etmekle beraber hükûmet nezdindeki teflebbüsa-
t›m malûmunuz olmufltur (Ves. 25). Bundan baflka 27 May›s 1335 tarihinde
Türkiye-Havas Reuter ismindeki ajans›n in'ikat eden fiûray› Saltanat hakk›nda-
ki tafsilâtta “heyeti umumiyenin fikri, Türkiyenin düveli muazzamadan birinin
muzaheretini temin merkezindedir” havadisini neflrü tamim etmesi üzerine sad-
razama “Milletin istiklâli millîyi muhafazaya âzim oldu¤unu ve bütün avak›bi
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4 - Ülke içindeki asayiflizlik hakk›nda anlay›fll› yüksek kiflili¤inizin ne derece hakl› ola-
rak kuflkulu bulundu¤unu bildi¤im için anlay›fll› yüksek kiflili¤inize ayr›ca bu (.....) uyulaca-
¤›na inanmaktay›m.

5 - Söz konusu olan talimat›n verildi¤i tarih hakk›nda verilecek bilginin sizi öven be-
nim için sevinç nedeni olaca¤›n› bildiririm."

S›vas Vali Vekilli¤inden ald›¤›m 2 Haziran 1919 tarihli bir telgrafta da
"Bugün Albay Demange imzas›yla al›nan telgrafta (‹zmirin düflman eline düfl-
mesi üzerine Aziziyede H›ristiyanlar›n ölümle korkutuldu¤u ve bu ise uygun
olmay›p size durumdan haber veriyorum ki bu haller müttefik askerleri tara-
f›ndan ilinizin iflgaline neden olur) yollu bildirimlerde bulunulmaktad›r....ilâ"
denilmekte idi.

Gerçekte, ne S›vasta kayg›land›r›c› bir durum vard› ve ne de H›ristiyan-
lara gözda¤› verilmekte idi. Sorun, ulusça yap›lmaya bafllan›lan mitinglerden
üzüntü duyan ve bunu emellerine engel sayan H›ristiyan unsurlar›n, yabanc›-
lar›n dikkatini çekmek için bile bile yayd›klar› uydurma haberler olarak kabul
edilmek gerekir (Belge 22,23,24). Savafliflleri Bakanl›¤›n›n nota örne¤ini içe-
ren telgraf›na verdi¤im yan›t› oldu¤u gibi sunaca¤›m.

Haber alma Çok ivedidir Say› 58 3 Haziran 1919
Yüksek Savafliflleri Bakanl›¤›na

K: 2 Haziran 1919 flifre:
S›vas ve yöresinde eskiden bulunan Ermenileri ve sonradan gelen s›¤›nmac›lar› ürkü-

tecek hiçbir olay olmam›flt›r. Ne S›vasta ve ne de yöresinde kuflkulan›lacak hiçbir durum
yoktur. Herkes sessizce ifl ve gücüyle meflguldür. Bunu kesin olarak bildirir inanman›z› is-
terim. Bu nedenle ‹ngiliz notas›ndaki haberin kayna¤›n›n ne oldu¤unu benim de bilmem ge-
rekir. ‹zmir ve Manisan›n düflman eline geçmesinin ac› haberi üzerine Müslüman halk tara-
f›ndan yap›lan ve H›ristiyan unsurlar hakk›nda hiçbir düflmanca düflünce gütmeyen toplan-
t›lardan belki de baz›lar›n›n ürkmüfl olmalar› akla gelir. ‹tilâf Devletleri ulusumuzun hakla-
r›na ve ba¤›ms›zl›¤›na sayg›l› kald›kça ve ulus, vatan›n dokunulmazl›¤›n›n kesinli¤inden
emin bulundukça gayrimüslim unsurlar›n korkuya düflmelerine hiçbir neden yoktur ve bu
konuda devlete karfl› her türlü sorumlulu¤u yüklenir ve bundan tamamile emin olman›z› ri-
ca ederim. Fakat ulusal varl›k ve ba¤›ms›zl›¤› yok edecek ve hayat› tehlikeye sokacak iflgal,
suikast ve sald›r› gibi ‹zmir yöresinde görünmekte olan ifllerin benzerlerinin ortaya ç›kma-
s›na karfl› ne ulus vicdan›n›n heyecan ve üzüntüsünü ve ne de bundan kaynaklanan ulusal
gösterileri yasaklamak ve durdurmak için kendimde ve hiç kimsede erk ve güç göremiyece-
¤im gibi bu yüzden meydana gelebilecek durum ve olaylar karfl›s›nda da sorumluluk kabul
edebilecek ne komutan ve ne de sivil memur ve ne de hükûmet düflünürüm.

Mustafa Kemal
Bu nota örne¤i ile taraf›mdan verilen yan›t örne¤i bütün komutanlara,

vali ve mutasarr›flara yay›mlanarak bildirildi.
Bu tarihlerde bütün ulusun ‹ngiliz Muhipleri Derne¤ine girerek ‹ngiltere-

nin yard›m›n›n istenmesi, bu dernek ad›na, Sait Molla imzasile bütün belediye
baflkanl›klar›na bir telgrafla bildirildi¤i ve bu telgraf› etkisiz b›rakmak için ulu-
su gere¤i gibi ayd›nlatmakla birlikte hükûmet kat›ndaki giriflimlerimi biliyorsu-
nuz (Belge 25). Bundan baflka 27 May›s 1919 tarihinde Türkiye-Havas-Reuter
ad›ndaki ajans›n, toplanan Saltanat Dan›flma Kurulu hakk›ndaki ayr›nt›larda
kurula egemen olan düflünce, Türkiyenin büyük devletlerden birinin yard›m›n›n
sa¤lamas› merkezindedir haberini yay›mlay›p yaymas› üzerine Baflbakana "Ulu-
sun, ulusal ba¤›ms›zl›¤› korumaya kararl› oldu¤unu ve bütün u¤ursuz sonuçlara
karfl› en son özveriyi göze ald›rd›¤›n› ve ulusal vicdan› yans›tmayan bildirile-



mefl'umeye karfl› en son fedekârl›¤› göze ald›rd›¤›n› ve vicdan› millîyi temsil etmi-
yen ihbarat›n flayan› endifle akisler tevlit etti¤ini” yazmakla beraber bütün mille-
ti de bu keyfiyetten nas›l haberdar etti¤imi baflka bir münasebetle beyan etmifltim.

Sadrazam Ferit Paflan›n Parise malûm olan daveti üzerine Birinci Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin ilk içtima günlerinde baz› beyanatta bulunmufltum.
Bu meselede noktai nazar ve sureti hareketimin ne oldu¤unu tavsih maksadile
flu vesikay› aynen arzedece¤im:

fiifre Havza, 3/6/1335
Aceledir Zata mahsustur

Samsunda Üçüncü Kolordu Kumandan› Refet Beyefendiye
Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine

Canik Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Erzurum Valisi Münir Beyefendiye

S›vas Vali Vekili Hâkim Hasbi Efendi Hazretlerine
Kastamonu Valisi ‹brahim Beyefendiye

Ankarada K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Konyada Y›ld›r›m K›taat› Müfettifli Cemal Pafla Hazretlerine

Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan Vekili Cevdet Beyefendiye
Van Valisi Haydar Beyefendiye

Fransa mümessili siyasîsi Mösyö Defrance nezdi sadaretpenahiye gelerek hukuku Os-
maniyeyi konferans huzurunda müdafaa için Parise azimet edebileceklerini tebli¤ eyledi¤i
Dahiliye Nezaretinin tebligat› resmîyesinden ve ajans neflriyat›ndan anlafl›lm›flt›r. ‹zmir
vak'as› üzerine milletimizin gösterdi¤i asabiyeti millîye ve bu suretle muhfazai istiklâliyet hu-
susunda tezahür eden azmi kat’isi neticesi olan bu nazhariyet flayan› flükrand›r. Fakat buna
ra¤men Yunanl›lar ‹zmir Vilâyetinde iflgalden menedilmifl de¤ildir. Herhalde milletin, huku-
kunu müdrik ve onu çi¤netmemek için yekvücut olarak fedekârane harekete müheyya oldu-
¤u Düveli ‹tilâfiyeye karfl› izhar ve ispata devam edildikçe düveli müflarileyhimin milletimize
hürmetkâr ve hukukuna riyetkâr olaca¤›na flüphe yoktur.

Sadrazam Pafla Hazretlerinin konferans huzurunda hukuku Osmaniyeyi müdafaa için bez-
li himmet buyuracaklar› tabiidir. Ancak milletçe kat'iyyen müdafaas› matlup ve mültezem olan
hukuk, bilhassa iki noktada kespi nezaket eder. Birincisi, alel›tlak devlet ve milletin istiklâliyeti
tammesi. ‹kincisi de eczayi aslîyei vatanda ekseriyetin ekalliyetlere feda edilmemesidir. Bu husus-
ta Parise müteheyyii hareket heyetin içtihadile vicdan› millînin talebi kat'isi aras›nda mutabakati
tamme flartt›r. Aksi takdirde millet, gayet müflkül vaziyette ve gayrikabili telâfi emrivakiler karfl›-
s›nda kalabilir. Bu endifleyi tevlit eden sebepler flunlard›r: Sadarazam Pafla Hazretleri mesmu olan
beyanat›nda bir Ermeni muhtariyeti esas›n› kabul etmifl oldu¤unu bildirdi. Bunun hududunu zik-
retmedi. Bundan vilâyat› flarkiye ahalisi bittabi müteessir ve istizah› keyfiyete mecbur oldu. ‹n'ikat
etmifl olan fiûray› Saltanatta da hemen heyeti umumiye istiklâli millînin muhafazas›n› ve mukad-
derat› milletin bir flûray› millîye tevdiini talep eyledi¤i halde yaln›z hükûmetin istinat eyledi¤i ‹ti-
lâf ve Hürriyet F›rkas› nam›na reisi Sad›k Beyin tahriri ifadesinde ‹ngilterenin himayesi teklif
olundu. Bir Ermenistan muhtariyeti vasias›n› ve devletin bir ecnebî himayesini kabul mesailinde
arzuyu millî ile hükûmeti haz›ran›n içtihad›nda mutabakat olmad›¤› taayyün ediyor. Sadrazam
Pafla Hazretlerile beraberinde hareket edecek olan heyetin müdafaai hukuku millette takip edece-
¤i esasat ve program milletçe malûm olmad›kça marülarz noktalarda endiflenak olmaktan men'i
nefs edilemez. Bu suretle, vilâyat ve mülhakat›ndaki Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak
Cemiyetlerinin heyeti mümessileleri ve henüz teflkilât› ikmal edilemiyen yerlerde de belediye he-
yetleri Sadrazam Pafla Hazretlerine ve do¤rudan do¤ruya zat› flahaneye telgrafnamelerle müraca-
at ederek istiklâli tam› millînin masuniyeti ve hukuku ekseriyeti millîyenin mahfuziyeti milletçe
flart› esasî oldu¤unu beyan ve buna nazaran gidecek heyetin müdafaa esasat›n› millete resmen ve
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rin kuflku verici yank›lar do¤urdu¤unu" yazmakla birlikte bütün ulusu da bu
durumdan nas›l haberli k›ld›¤›m› baflka bir münasebetle söylemifltim.

Baflbakan Ferit Paflan›n Parise bilinen ça¤r›l›fl› üzerine Birinci Türkiye
Büyük Millet Meclisinin ilk toplant› günlerinde baz› sözler söylemifltim. Bu
sorun hakk›ndaki görüflümün ne oldu¤unu ve ne yapm›fl oldu¤umu aç›klamak
amac›yla flu belgeyi oldu¤u gibi okuyaca¤›m:

fiifre Havza, 3/6/1919
‹vedidir Kifliye özeldir

Samsunda Üçüncü Kolordu Komutan› Refet Beyefendiye 
Erzurumda Onbeflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine 

Samsun Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Erzurum Valisi Münir Beyefendiye

S›vas Vali Vekili Yarg›ç Hasbi Efendi Hazretlerine
Kastamonu Valisi ‹brahim Beyefendiye

Ankarada K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Konyada Y›ld›r›m Birlikleri Müfettifli Cemal Pafla Hazretlerine

Diyarbak›rda Onüçüncü Kolordu Komutan Vekili Cevdet Beyefendiye
Van Valisi Haydar Beyefendiye

Fransa siyasal temsilcisi Mösyö Defrance'in baflbakan›n yan›na gelerek Osmanl› hak-
lar›n› konferansta savunmak için Parise gidebileceklerini tebli¤ etti¤i ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
resmî bildirisinden ve ajans yay›mlar›ndan anlafl›lm›flt›r. ‹zmir olay› üzerine milletimizin
gösterdi¤i ulusal k›zg›nl›k ve bu yolda ba¤›ms›zl›k kurmak hususunda beliren kesin karar-
l›l›k sonucu olan bu baflar› teflekküre de¤er. Fakat buna ra¤men Yunanl›lar ‹zmir ilini ifl-
galden al›konmufl de¤ildir. Herhalde ulusun, haklar›n› bilip onlar› çi¤netmemek için tek
bir beden gibi özverili davranmaya haz›r oldu¤u ‹tilâf Devletlerine gösterilip kan›tlamaya
devam edildikçe bu devletlerin ulusumuza sayg›l› ve hakk›m›za uyumlu olaca¤› kuflkusuz-
dur.

Baflbakan Pafla Hazretlerinin konferansta Osmanl› haklar›n› savunmak için büyük
çaba harc›yacaklar› do¤ald›r. Ancak ulusça kesin olarak savunulmas› istenilen ve gerekli
görülen haklar, özellikle iki noktada önem kazan›r. Birincisi, genel olarak devlet ve ulu-
sun tam ba¤›ms›zl›¤›. ‹kincisi de vatan›n asal ögelerinde ço¤unlu¤un az›nl›¤a feda edilme-
mesidr. Bu konuda Parise gitmeye haz›rlanan heyetin görüflü ile ulusal vicdan›n kesin is-
te¤i aras›nda tam bir uyum gereklidir. Böyle olmazsa ulus, çok güç durumda ve giderile-
mez olup bittiler karfl›s›nda kalabilir. Bu kayg›y› do¤uran nedenler flunlard›r: Baflbakan
Pafla Hazretleri kula¤›m›za gelen demecinde bir Ermeni özerkli¤i ilkesini kabul etmifl ol-
du¤unu bildirdi. Bunun s›n›rlar›n› söylemedi. Bundan do¤u illeri halk› do¤al olarak üzün-
tü duydu ve durumun aç›klamas›n› istemek zorunda kald›. Toplanm›fl olan Saltanat Da-
n›flma Kurulunda da hemen bütün kat›lanlar ulusal ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›n› ve milletin
kaderinin bir ulusal dan›flma kurulunca belirlenmesini istedi ise de yaln›z hükûmetin da-
yand›¤› ‹tilâf ve Hürriyet Partisi ad›na Baflkan Sad›k Beyin yaz›l› bildirisinde ‹ngilterenin
koruyuculu¤u önerildi. Genifl bir Ermenistan özerkli¤i ve devletin bir yabanc› devlet ko-
ruyuculu¤unu kabulü konular›nda ulusal istekle hükûmetin görüflleri aras›nda uygunluk
olmad›¤› anlafl›l›yor. Baflbakan Pafla Hazretlerile yan›nda gidecek heyetin ulus haklar›n›
savunmada izleyece¤i ilke ve program ulusça bilinmedikçe yukar›da bilginize sunulan hu-
suslardan kaygulanmaktan geri kal›namaz. Böylece illerdeki ve illere ba¤l› yerlerdeki
Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Reddetme derneklerinin temsilci kurullar›nca ve
henüz örgütlenmeleri tamamlanamam›fl olan yerlerde de belediye kurullar› Baflbakan Pa-
fla Hazretlerine ve do¤rudan do¤ruya Padiflaha telgraflarla baflvurarak ulusal tam ba¤›m-
s›zl›¤›n dokunulmazl›¤› ve ulusun ço¤unlu¤unun haklar›n›n sakl› bulunmas› ulusça temel
koflul say›ld›¤› bildirildi ve buna göre gidecek heyetin savunma esaslar›n›n ulusa resmen



alenen iblâ¤› talep olunmal›d›r. Milletin bu tarz› hareketile, gidecek heyetin müdafaas›na ça-
l›flaca¤› esasat›n hakikaten milletin arzu ve talebi oldu¤u Düveli ‹tilâfiyece malûm olacak ve
bittabi daha ziyade ehemmiyetle nazar› dikkate al›narak heyetin vazifesini teshil eyliyccektir.
Müteleat› meflrudenin icap edenlere sürati iysal ve iblâ¤›n› vatan›m›z›n mukadderat› nam›na
zat› alii vatanperverilerinden hassaten istirham eylerim. Bu telgraf›n zaman› vusülunün ifl'ar
buyurulmas›n› da rica ederim.

Mustafa Kemal
Bu tarihten befl gün sonra, yani 8 Haziran 1335 de ‹stanbula harbiye naz›-

r› taraf›ndan davet olundu¤umu ve mahrem sualim üzerine kimler taraf›ndan
ve ne için talep edildi¤imi, ricalimizden bir zat›n haber verdi¤ini vaktile bilmü-
nasebe vukubulan beyanat›mda ifade etmifltin. O zat, Erkân›harbiyei Umumî-
ye Riyaseti makam›nda bulunan Cevat Pafla idi. Bunun üzerine, ‹stanbul ile
vukubulmufl olan muhaberat›n bir k›sm› umumca malûm olmufltur. Bu muha-
berat, Erzurumda istifa etti¤im tarihe kadar muhtelif harbiye naz›rlarile ve
do¤rudan do¤ruya saray ile devam etmifltir.

Anadoluya dahil olal› bir ay olmufltu. Bu müddet zarf›nda bütün ordular
aksamile temas ve irtibat temin edilmifl ve millet mümkün oldu¤u kadar tenvir
edilerek teyakkuz ve intibaha getirilmifl, teflkilât› millîye fikri taammüme baflla-
m›flt›r. Vaziyeti umumiyeyi art›k bir kumandan s›fatile sevk ve idareye devam
imkân› kalmam›flt›. Vukubulan davet emrine ademi itaat ve ademi icabet gös-
termifl olmakla beraber millî teflkilât ve harekât›n sevk ve teminine devam et-
mekte oldu¤uma göre flahsan asi vaziyete geçmifl oldu¤uma flüphe edilemezdi.
Bundan baflka ve bilhassa tatbikîma karar verdi¤im teflebbüsat ve icraat›n esas-
l› ve fledit olaca¤›n› tahmin güç de¤ildi. Binaenaleyh teflebbüsat ve icraat›n bir
an evvel flahsî olmak mahiyetinden ç›kar›lmas› ve bütün milletin vahdet ve te-
sanüdünü temin ve temsil edecek bir heyet nam›na olmas› elzemdi.

Bu sebeple, 18 Haziran 1335 tarihinde Trakyaya verdi¤im direktifte iflaret
etti¤im bir noktan›n, tatbiki zaman› gelmifl bulunuyordu. Hat›r›n›zdad›r ki o
nokta, Anadolu ve Rumeli teflkilât› millîyesini tevhid ederek, bir merkezden
temsil ve idare eylemek üzere, S›vasta umumî bir heyeti millîye toplamakt›. Bu
maksad›n temini için yaverim Cevat Abbas Beye 21/22 Haziran 1335 gecesi
Amasyada dikte etti¤im tamimin esas noktalar› flunlar idi:

1- Vatan›n tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir. 2- Hükûmeti merke-
ziye deruhde etti¤i mes'uliyetin icabat›n› ifa edememektedir. Bu hal milletimizi
madum tan›tt›r›yor. 3- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve karar› kurtara-
cakt›r. 4- Milletin hal ve vaz'›n› derpifl etmek ve saday› hukukunu cihana iflit-
tirmek için her türlü tesir ve murakabeden azade bir heyeti millîyenin vücudu
elzemdir. 5- Anadolunun bilvücuh en emin mahalli olan S›vasta millî bir kong-
renin serian in'ikad› takarrür etmifltir. 6- Bunun için tekmil vilâyetlerin her li-
vas›ndan milletin itimad›na mazhar üç murahhas›n sürati mümkine ile yetifl-
mek üzere hemen yola ç›kar›lmas› icap etmektedir. 7- Her ihtimale karfl› keyfi-
yetin bir s›rr› millî halinde tutulmas› ve murahhaslar›n lüzum görülen mahal-
lerde seyahatlerinin mütenekkiren icras› lâz›md›r. 8- Vilâyat› flarkîye nam›na 10
Temmuzda Erzurumda bir kongre in'ikat edecektir. Mezkûr tarihe kadar vilâ-
yat› saire murahhaslar› da S›vasa vâs›l olabilirlerse Erzurum Kongresinin aza-
s› da S›vas içtima› umumîsine dahil olmak üzere hareket eder (Ves. 26).

30 31

aç›kça bildirilmesi istenmektedir. Ulusun bu davran›fl› ile; gidecek heyetin savunmaya çal›fla-
ca¤› ilkelerin gerçekten ulusun iste¤i oldu¤u ‹tilâf Devletlerince anlafl›lacak ve do¤ald›r ki da-
ha çok önemle göz önünde bulundurularak kurulun görevini kolaylaflt›racakt›r. Bildirilen gö-
rüfllerimizin gerekenlere h›zla iletilip bildirilmesini vatan›m›z›n al›nyaz›s› ad›na siz vatansever
yüce kifliden özellikle dilerim. Bu telgraf›n al›nd›¤› zaman›n bildirilmesini de rica ederim.

Mustafa Kemal
Bu tarihten befl gün sonra, yani 8 Haziran 1919 da ‹stanbula Savafliflleri

Bakan› taraf›ndan ça¤›r›ld›¤›m› ve kimler taraf›ndan ve ne için istendi¤imi giz-
lice sormam üzerine, devlet büyüklerimizden birinin haber verdi¤ini vaktile
yeri gelmiflken söylemifltim. O kifli, Genelkurmay Baflkan› bulunan Cevat Pa-
fla idi. Bunun üzerine, ‹stanbul ile yap›lm›fl olan yaz›flmalar›n bir k›sm› herkes-
ce ö¤renilmifltir. Bu yaz›flmalar, Erzurumda istifa etti¤im tarihe kadar de¤iflik
savafliflleri bakanlar›yla ve do¤rudan do¤ruya saray ile devam etmifltir.

Anadoluya geleli bir ay olmufltu. Bu süre içinde bütün ordu bölümleriy-
le iliflki ve ba¤lant› sa¤lanm›fl ve ulus elden geldi¤ince ayd›nlat›larak uyar›l-
m›fl, ulusca örgütlenme düflüncesi yay›lmaya bafllam›flt›. Genel durumu art›k
bir komutan olarak yürütüp yönetmeye devam olana¤› kalmam›flt›. Yap›lan
ça¤r› emrine uymam›fl ve gitmemifl olamakla birlikte ulusal örgütler kurmaya
ve ulusal ayaklanmay› yönetip sa¤lamay› sürdürmekte oldu¤uma göre flahsen
isyan etmifl duruma geçmifl oldu¤uma flüphe edilemezdi. Bundan baflka ve
özellikle uygulamaya karar verdi¤im giriflim ve ifllerin köklü ve sert olaca¤›n›
kestirmek güç de¤ildi. Bu nedenle giriflim ve ifllerin bir an önce kiflisel olmak-
tan ç›kar›lmas› ve bütün ulusun birlik ve dayan›flmas›n› sa¤layacak ve bunu
temsil edecek bir kurul ad›na yap›lmas› çok gerekli idi.

Bu nedenle, 18 Haziran 1919 tarihinde Trakyaya verdi¤im direktifte be-
lirtti¤im bir noktan›n, uygulanmas› zaman› gelmifl bulunuyordu. Hat›r›n›zda-
d›r ki o nokta, Anadolu ve Rumelinin ulusal örgütlerini birlefltirerek, bir
merkezden temsil etmek ve yönetmek üzere, S›vasta genel bir ulusal kurul
toplamakt›. Bu amac›n sa¤lanmas› için emir subay›m Cevat Abbas Beye
21/22 Haziran 1919 gecesi Amasyada dikte etti¤im genelgenin ana noktalar›
flöyleydi:

1 - Vatan›n bütünlü¤ü, ulusun ba¤›ms›zl›¤› tehlikededir. 2 - ‹stanbul hü-
kûmeti üstlendi¤i sorumlulu¤un gere¤ini yapamamaktad›r. Bu durum ulusu-
muzu yok olmufl gibi gösteriyor. 3 - Ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› yine ulusun direnifl
ve kesin karar› kurtaracakt›r. 4 - Ulusun durumunu ve davran›fl›n› gözönünde
tutmak ve haklar›n› dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden
uzak bir ulusal delege heyetinin bulunmas› çok gereklidir. 5 - Anadolunun her
yönden en güvenli yeri olan S›vasta ulusal bir kongrenin tezelden toplanmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. 6 - Bunun için tüm illerin her sanca¤›nda halk›n güvenini
kazanm›fl üç delegenin olabildi¤ince çabuk yetiflmek üzere hemen yola ç›ka-
r›lmas› gerekmektedir. 7 - Her olas›l›¤a karfl› bunun bir ulusal s›r gibi gizli tu-
tulmas› ve delegelerin lüzum görülen yerlerde kimliklerini gizleyerek yolcu-
luk etmeleri gerekir. 8 - Do¤u illeri ad›na 10 Temmuzda Erzurumda bir kong-
re toplanacakt›r. O tarihe kadar öbür illerin delegeleri de S›vasa varabilirler-
se Erzurum Kongresinin üyeleri de S›vas genel toplant›s›na kat›lmak üzere
yola ç›kar (Belge 26).
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Görüyorsunuz ki, bu dikte etti¤im husus, zaten vermifl ve dört gün evvel
Trakyaya tebli¤ etmifl oldu¤um bir karar›n Anadoluya da tamimen tebli¤ine
müteallik bulunuyor. Bu karar›n 21/22 Haziran 1335 gecesi, karanl›k bir odada
ittihaz edilmifl mahuf ve esrarengiz, yeni bir karar olmad›¤›, zann›mca sühulet-
le takdir buyurulur.

Bu noktan›n tavazzuhu için, arzu buyurursan›z küçük bir izahta buluna-
y›m.

Efendiler, o müsvedde iflte aynen flu kâ¤›tlard›r. (Göstererek) Dört mad-
deydi ihtiva ediyor, muhteviyat›n› beyan ettim. Nihayetinde benim imzam var-
d›r. Bir de vazife itibarile erkân›harbiye reisim bulunan Miralay Kâz›m Beyin
(elyevm ‹zmir Valisi Kâz›m Pafla), erkân›harbiyemden tebli¤e memur, Hüsrev
Beyin (elyevm sefir), makamat› askeriyeye flifre eden yaverim Muzaffer Beyin
ve makamat› mülkîyeye flifre eden bir memur efendinin imzalar› vard›r. Bundan
baflka daha baz› imzalar vard›r.

Bu imzalar›n, bu müsveddeye konmas› bir nüshü talih ve tesadüftür.
Daha, Havzada bulundu¤um s›rada Ankarada bulunan Yirminci Kolordu

Kumandan› Ali Fuat Pafladan bir flifre telgraf ald›m. Bu telgraf, “tan›d›¤›n›z bir
zat baz› rüfeka ile ‹stanbuldan buraya gelmifltir. Sureti hareketleri hakk›nda ne
emir buyuruyorsunuz” mealinde idi. Adeta bir muammay› and›ran bu telgraf,
pek ziyade merak ve isti¤rab›m› mucip oldu. Mevzuubahs zat› tan›yorum, ben-
den hatt› hareket soruyor, Ankarada arkadafl›m olan emin bir kumandan›n ya-
n›nda, telgraf da flifredir. O halde neden ismini flifre olarak dahi yazd›rmaktan
içtinap ediyor?! Bir hayli düflündüm. ‹ntikal eder gibi oldum; tahmin buyurulur
ki muamma hallile ifltigale zaman›m müsait de¤ildi. Fakat, Fuat Paflay› yak›n-
dan görmek, m›nt›kalar›, muhitleri, düflünceleri hakk›nda müdavelei efkâr eyle-
mek, bence pek ziyade flayan› arzu idi. Bu muammal› telgraftan mühlem olarak
kendisine flu ricada bulundum: “Ankaradan ayr›ld›¤›n›z›, ihsas etmiyecek terti-
bat ve tedabir ald›ktan sonra, tebdili nam ve k›yafet ederek birkaç gün için seri-
an bana mülâki olunuz. ‹stanbuldan gelen arkadafllar› da beraber getiriniz.”

Filhakika Fuat Pafla, dedi¤im gibi Havzaya hareket eder. Fakat, baz› müc-
bir esbaptan dolay›, derhal Havzay› terkedip Amasyaya gitmeye mecbur olmufl-
tum. Fuat Pafla, Havza yolunda, vaziyeti anlar ve Amasyaya teveccüh eder. ‹flte
bu suretle 21/22 de Amasyada nezdimde bulunuyor. ‹smi flifrede zikrolunm›yan
zat da Rauf Bey idi.

‹stanbulu terketmek üzere, ikametgâh›mdan otomobile binece¤im esnada
Rauf Bey nezdime gelmiflti. Râkip olaca¤›m vapurun takip olunaca¤›n› ve ‹stan-
bulda iken tevkif etmediklerine göre belki de Karadenizde bat›r›laca¤›m› mev-
sukan iflitmifl, onu haber verdi. Ben ‹stanbulda kal›p tevkif olunmaktansa bat›p
bo¤ulmay› müreccah gördüm. Ve hareket ettim. Kendisine de evvel ve âhir ‹s-
tanbuldan ç›kmak mecburiyetinde kal›rsa benim yan›ma gelmesini söyledim.

Rauf Bey, filhakika ‹stanbuldan ç›kmak lüzumunu hissetmifl ve ç›km›fl: Fa-
kat benim yan›ma gelmedi, arkadafl› olan Elli Alt›nc› F›rka Kumandan› Miralay
Bekir Sami Beye mülâki olmak ve ‹zmir cephesine daha yak›n bir yerde, daha
faal ve daha faydal› olaca¤›n› farzederek Band›rma-Akhisar tarik›yle Manisa ha-
valisine gitmifl. Gitti¤i yerde ahvali maneviyeyi bozuk, vaziyeti mühlik ve müt-
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Görüyorsunuz ki, bu yazd›rd›klar›m, önceden vermifl ve dört gün evvel
Trakyaya bildirmifl oldu¤um bir karar›n Anadoluya da genelge ile bildirilme-
sinden baflka birfley de¤ildir. Bu karar›n 21/22 Haziran 1919 gecesi, karanl›k
bir odada al›nm›fl korkunç ve esrarengiz, yeni bir karar olmad›¤›, san›r›m, ko-
lay anlafl›l›r.

Bu noktan›n ayd›nlanmas› için, isterseniz küçük bir aç›klamada buluna-
y›m.

Efendiler, o müsvedde iflte aynen flu kâ¤›tlard›r, (göstererek) dört mad-
dedir, içeri¤ini söyledim. Alt›nda benim imzam vard›r. Bir de görevi dolay›si-
le kurmay baflkan›m olan Albay Kâz›m Beyin (bugün ‹zmir Valisi Kâz›m Pa-
fla), kurmaylar›mdan, bildiri iflleriyle görevli, Hüsrev Beyin (bugün elçi), as-
kerî makamlara flifre eden emir subay›m Muzaffer Beyin ve sivil makamlara
flifre eden bir memur efendinin imzalar› vard›r. Bundan baflka daha baz› im-
zalar vard›r.

Bu imzalar›n, bu müsveddeye konmas› güzel bir talih ve rastlant›d›r.
Daha, Havzada bulundu¤um s›rada Ankarada bulunan Yirminci Kolor-

du Komutan› Ali Fuat Pafladan bir flifre telgraf ald›m. Bu telgraf, "Tan›d›¤›n›z
bir kifli baz› arkadafllarlarla ‹stanbuldan buraya gelmifltir. Ne yapmalar›n› em-
redersiniz?" anlam›nda idi. Bilmece gibi olan bu telgraf, beni çok meraklan-
d›rd› ve flafl›rtt›. Sözkonusu kifliyi tan›yorum, benden ne yapaca¤›n› soruyor,
Ankarada arkadafl›m olan güvenilir bir komutan›n yan›nda, telgraf da flifredir.
O halde neden ismini flifre olarak bile yazd›rmaktan çekiniyor!? Bir hayli dü-
flündüm. Anlar gibi oldum: siz de tahmin edersiniz ki bilmece çözmekle u¤ra-
flacak vaktim yoktu. Fakat, Fuat Paflay› yak›ndan görmek, bölgeleri, çevrele-
ri, düflünceleri hakk›nda görüflmek, çok istedi¤im bir fleydi. Bu bilmeceli telg-
raftan esinlenerek, kendisinden flu ricada bulundum: "Ankaradan ayr›ld›¤›n›-
z›, hissettirmeyecek düzenlemeler yap›p önlem ald›ktan sonra, ad›n›z› ve k›-
yafetinizi de¤ifltirerek birkaç gün için tezelden yan›ma geliniz. ‹stanbuldan ge-
len arkadafllar› da birlikte getiriniz."

Gerçekten Fuat Pafla, dedi¤im gibi Havzaya do¤ru yola ç›kt›. Ama, baz›
zorlay›c› nedenlerden dolay›, derhal Havzadan ayr›l›p Amasyaya gitmem ge-
rekmiflti. Fuat Pafla, Havza yolunda, durumu anlar ve Amasyaya yönelir. ‹flte
böylece 21/22 de Amasyada yan›mda bulunuyor. ‹smi flifrede bildirilmeyen ki-
fli de Rauf Bey idi.

‹stanbuldan ayr›lmak üzere, evimden otomobile binece¤im s›rada Rauf
Bey yan›ma gelmiflti. Binece¤im vapurun izlenece¤ini ve ‹stanbulda iken tu-
tuklamad›klar›na göre belki de Karadenizde bat›r›laca¤›m› güvenilir kimse-
lerden iflitmifl, onu haber verdi. Ben ‹stanbulda kal›p tutuklanmaktansa bat›p
bo¤ulmay› ye¤ledim. Ve yola ç›kt›m. Kendisine de eninde sonunda ‹stanbul-
dan ç›kmak zorunda kal›rsa benim yan›ma gelmesini söyledim.

Rauf Bey, gerçekten ‹stanbuldan ç›kmak gere¤ini duymufl ve ç›km›fl... fa-
kat benim yan›ma gelmedi, arkadafl› olan Elli Alt›nc› Tümen Komutan› Albay
Bekir Sami Beyle buluflmak ve ‹zmir cephesine daha yak›n bir yerde, daha et-
kili ve daha yararl› olaca¤›n› sanarak Band›rma-Akhisar yolu ile Manisa yö-
resine gitmifl. Gitti¤i yerde, tinsel durumu bozuk, durumu tehlikeli ve korkunç
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hifl görmüfl. Derhal tebdili nam ederek oradan Ödemifl, Nazilli, Afyon Karahi-
sar üzerinden Aziziye-Sivrihisar tarik›yle ve araba ile de Ankaraya Fuat Pafla-
n›n nezdine gelmifl ve bana müracaat etmifl; pek güzel ama! ismini saklamak su-
retile beni üzmekte mana var m›yd›?.

Di¤er taraftan, Üçüncü Kolordu kumandan›m olup Samsun Mutasarr›fl›-
¤›nda b›rakt›¤›m Refet Beyi, art›k S›vasa, kolordu merkezine göndermek isti-
yordum. Birkaç defa gelmesi için emir vermifltim. Mülhakata ç›km›fl. Emirleri-
me cevap dahi alam›yordum. Nihayet o da, bittesadüf o gün gelmiflti.

fiimdi, imza meselesine gelelim:
Ben, müsveddenin yeni gelen arkadafllar taraf›ndan da imzalanmas›n› arzu

ettim. O esnada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Pafla di¤er bir oda-
da bulunuyorlard›.

Rauf Bey, misafir oldu¤undan bu müsveddeye vaz'› imza için kendinde bir
alâka ve salâhiyet görmedi¤ini nezaketen ifade etti. Bunun bir hat›rai tarihiye ol-
du¤unu dermeyan ederek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti.

Refet Bey, imzadan istinkâf etti ve böyle bir kongre aktindeki maksat ve
fayday› anl›yamad›¤›n› söyledi.

‹stanbuldan beri, beraber getirdi¤im bu arkadafl›n -tuttu¤umuz yola naza-
ran- anlafl›lmas› pek basit olan bir meselede, izhar etti¤i haleti fikriye ve hissiye-
den müteellim oldum. Fuat Paflay› ça¤›rtt›m. Pafla, noktai nazar›m› anlay›nca
derhal imza etti. Fuat Paflaya, Refet Beyin tereddüdü sebebini anl›yamad›¤›m›
söyledim. Fuat Pafla, Refet Beyden, biraz ciddî, istizahta bulunduktan sonra Re-
fet Bey müsveddeyi eline alarak kendine mahsus bir iflaret vazetti. Öyle bir ifla-
ret ki, bunu, bu müsveddede bulmak biraz müflküldür.

(Buyurun! Merak eden tetkik edebilir.)
Efendiler, lüzumsuz gibi görülebilen bu izahat, müteak›p senelere ve hadi-

selere ait baz› muzlim noktalar› tenvire medar olur zannile dermeyan edilmifltir.
Kongreye daveti mutazamm›n tamim, makamat› mülkîye ve askerîyeye flif-

re olarak verildi. Bundan baflka ‹stanbulda bulunan baz› zevata da gönderildi.
Fakat bu zevata ayr›ca bir de umumî mektup yazd›m. Kendilerine mektup yaz-
d›¤›m zevat flunlard›: Abdürrahman fieref Bey, Reflit Akif Pafla, Ahmet ‹zzet
Pafla, Seyit Bey, Halide Edip Han›m, Kara Vas›f Bey, Ferit Bey (naf›a naz›r›
idi), Sulh ve Selâmet F›rkas› Reisi Ferit Pafla (bilâhare harbiye naz›r› oldu), Ca-
mi Bey, Ahmet R›za Bey.

Bu mektupta söyledi¤im noktalar› muhtasaran tekrar edece¤im:
1) Yaln›z mitingler ve tezahürat, büyük gayeleri, hiçbir vak›t kurtaramaz.
2) Bunlar, ancak sinei milletten bilfiil do¤an kudreti müflterekeye istinat

ederse rehakâr olur.
3) Zaten ac› olan vaziyeti mühlik flekle koyan, en müessir amil, ‹stanbulda-

ki muhalif cereyanlar ve amali millîyeyi muz›r bir flekilde infirada u¤ratan siya-
sî ve gayrimillî propagandalard›r. Bunun mücazat›n› vatan›m›z aleyhinde, pek
mebzul bir surette görmekteyiz.

4) Art›k ‹stanbul Anadoluya hâkim de¤il tâbi olmak mecburiyetindedir.
5) Size teveccüh eden fedekârl›k pek büyüktür (Ves. 27).

*
*  *
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bulmufl. Derhal ad›n› de¤ifltirerek oradan Ödemifl, Nazilli, Afyon üzerinden
Aziziye-Sivrihisar yoluyla ve araba ile de Ankaraya Fuat Paflan›n yan›na gelmifl
ve bana baflvurmufl; pek güzel ama! ‹smini saklamak suretile beni üzmenin an-
lam› var m›yd›?

Öte yandan, Üçüncü Kolordu komutan›m olup Samsun Matasarr›fl›¤›nda
b›rakt›¤›m Refet Beyi, art›k S›vasa, kolordu merkezine göndermek istiyordum.
Birkaç kez gelmesi için emir vermifltim. Bölgesinde gezide imifl. Emirlerime kar-
fl›l›k bile alam›yordum. Sonunda o da, rastlant› sonucu o gün gelmiflti.

fiimdi, imza sorununa gelelim:
Ben, müsveddenin yeni gelen arkadafllar taraf›ndan da imzalanmas›n› iste-

dim. O s›rada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Pafla baflka bir odada
bulunuyorlard›.

Rauf Bey, konuk oldu¤undan bu müsveddeye imza koymak için kendinde
bir ilgi ve yetki görmedi¤ini incelikle söyledi. Bunun bir tarihsel an› oldu¤unu
belirterek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti.

Refet Bey imzadan kaç›nd› ve böyle bir kongre yapman›n amaç ve yarar›-
n› anl›yamad›¤›n› söyledi.

‹stanbuldan beri, beraber getirdi¤im bu arkadafl›n - tuttu¤umuz yola göre -
anlafl›lmas› pek kolay olan bir konuda, düflünce ve duygular› bana ac› geldi. Fu-
at Paflay› ça¤›rtt›m. Pafla, düflüncemi anlay›nca derhal imza etti. Fuat Paflaya Re-
fet Beyin çekinmesi nedenini anl›yamad›¤›m› söyledim. Fuat Pafla, Refet Beyin,
biraz s›k›ca, sorgulay›nca Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine özgü bir
iflaret koydu.. Öyle bir iflaret ki, bunu, bu müsveddede bulmak biraz zordur.

(Buyurun! Merak eden inceleyebilir.)
Efendiler, gereksiz gibi görülebilen bu aç›klamalar, ileriki senelere ve olay-

lara iliflkin bir tak›m karanl›k noktalar› ayd›nlatmaya yarayabilir diye yap›lm›fl-
t›r.

Kongreye ça¤r› genelgesi, sivil ve askerî makamlara flifre olarak verildi.
Bundan baflka ‹stanbulda bulunan baz› kimselere de gönderildi. Ayr›ca bunlara
bir de genel mektup yazd›m. Kendilerine mektup yazd›klar›m flunlard›: Abdür-
rahman fieref Bey, Reflit Akif Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla, Seyit Bey, Halide Edip
Han›m, Kara Vas›f Bey, Ferit Bey (bay›nd›rl›k bakan› idi), Sulh ve Selâmet Par-
tisi Baflkan› Ferit Pafla (sonradan savafliflleri bakan› oldu), Cami Bey, Ahmet R›-
za Bey.

Bu mektupta söyledi¤im noktalar› özet olarak tekrar edece¤im:
1 - Yaln›z mitingler ve gösteriler, büyük amaçlar›, hiçbir zaman kurtaramaz.
2 - Bunlar, ancak do¤rudan do¤ruya ulusun ba¤r›ndan do¤an ortak güce

dayan›rsa kurtar›c› olur.
3 - Zaten ac› olan durumu öldürücü biçime sokan, en keskin etken, ‹stan-

buldaki karfl› ak›mlar ve ulusal emelleri zararl› bir biçimde desteksiz b›rakan
ulusal olmayan politik propagandad›r. Bunun cezas›n› yurdumuzun nas›l çekti-
¤ini, pek s›k görmekteyiz.

4 - Art›k ‹stanbul Anadoluya egemen de¤il ba¤l› olmak zorundad›r.
5 - Size düflen özveri pek büyüktür (Belge 27).

*
*  *
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25 Hazirana kadar Amasyada kald›m. Hat›rlardad›r ki, o tarihlerde Dahi-
liye Nezaretinde bulunan Ali Kemal Bey, benim azledildi¤im ve art›k benimle
hiçbir muamelei resmiyeye giriflmemek ve hiçbir matlubumu is'af etmemek hu-
susunda flifre ile bir tamim yapm›flt›.

23 Haziran 1335 tarih ve 84 numaral› olan bu flifre muhteviyat›, flayan›
dikkat bir zihniyeti gösterir vesika oldu¤u için aynen arzedece¤im:

Dahiliye Naz›r› Ali Kemal Beyin 23/6/1335 tarihli ve 84 numaral› 
flifresinin mahlûlü suretidir.

Mustafa Kemal Pafla büyük bir asker olmakla beraber siyaseti zamana o derece agâh
olmad›¤› için, fart› hamiyyet ve gayretine ra¤men, memuriyeti cedidesinde asla muvaffak ola-
mad›. ‹ngiliz mümessili fevkalâdesinin talep ve ›srarile azledildi ve edildikten sonra yapt›kla-
r› ve yazd›klar› ile de bu kusurlar›n› daha ziyade meydana vurdu. Reddi ‹lhak Cemiyetleri gi-
bi Karasi ve Ayd›n havalisinde ahalii islâmiyeyi nahak yere k›rd›rmaktan ve fakat bu vesile-
den istifade ile halk› haraca kesmekten baflka bir ifl görmiyen emirsiz, sayg›s›z ve gayr›kanu-
nî teflkil edilen baz› heyetler için ötedenberi çekti¤i telgrafnamelerle de hatay› siyasîsini idare-
ten de artt›rd›. Müflarileyhin ‹stanbula celbi Harbiye Nezaretine ait bir vazifedir. Lâkin Da-
hiliye Nezaretinin size emri kat'isi art›k o zat›n mazul oldu¤unu bilmek, kendisile hiçbir mu-
amelei resmîyeye giriflmemek, umuru hükûmete müteallik hiçbir matlubunu is'af ettirmemek-
tir. Bu talimat dairesinde hareket eylemekle ne gibi mes'uliyetlerin mündefi olaca¤›n› takdir
buyuraca¤›n›zdan ve bu mühim ve vahim dakikalarda memur, ahali, her Osmanl›ya terettüp
eden en büyük vazife, sulh konferans›nca mukadderat›m›za dair karar verilirken ve befl se-
nedir yapt›¤›m›z cinnetlerin hesaplar› görülürken art›k akl›m›z› bafl›m›za devflirdi¤imizi gös-
termek, âk›lâne ve müdebbirane hareketlere imtisal etmek, f›rka, mezhep, ›rk ihtilâflar›n› gö-
zetmeksizin her ferdin hayat›n›, mal›n›, ›rz›n› s›yanetle nazar› medeniyette bu memleketi bir
daha lekelememek de¤il midir?

Bu flifre tamimden, ben, ancak S›vasa muvasalat etti¤im 27 Haziran 1335
tarihinde haberdar oldum. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu tamimi ile
düflmanlara ve padiflaha mühim bir vazife ifa ettikten sonra 26 Haziran 1335
tarihinde hükûmetten çekilmifltir. Ali Kemal Beyin sadarete verdi¤i resmî isti-
fanameden baflka, saraya gidip padiflaha bizzat verdi¤i istifanamesi suretlerine
ve flifahî maruzat›na ve padiflah›n ona verdi¤i cevaba çok sonra muttali oldum.

Ali Kemal Bey istifanamelerinde, bilhassa padiflaha olan›nda: “bilâd› Os-
maniyenin mehali muhtelifesinde serzedei zuhûr olan asar› ihtilâl ve ifltiflafltan;
nairei ihtilâlin derhal ve mevzian teskinü itfa ve imhas› maksadile ittihaz› tedabir,
s›rf makam›ma ait iken mazhar oldu¤u iltifat ve itimad› flahaneyi çekemiyen ba-
z› rüfekas›n›n birçok âzar› vahiye serdile ihtilâlin tevsii dairei flümul etmesine, se-
bebiyet vermekte olduklar›ndan” bahsettikten sonra “memuriyeti resmiyeden çe-
kilmekle beraber sureti hususîyede arz› hizmet ve sadakat edece¤ini” ilave ediyor
ve flifahen de, “vazifei resmiyeden tecerrüdü nimelvesile addeden husemas›n›n te-
hacümünden kulunuzu muhafaza buyurunuz” istirham›nda bulunuyor.

Padiflah, cevaben beni büsbütün yaln›z b›rakm›yaca¤›na eminim. Sadaka-
tiniz, beni, büyük ümit ve tesellilere sevketmiflti. Saray, her dakika size aç›kt›r.
Refik Beyle teflriki mesaiden ayr›lmay›n›z iltifat›nda bulunuyorlar (Ves. 28).

Sadakatinden padiflah›n büyük ümit ve teselliye kap›ld›¤› Ali Kemali, ne-
zaret makam›nda ve huzuru flahanede gördükten sonra, onu, bir de as›l, haki-
kî vazifesi bafl›nda görelim!

Can›n›z s›k›lmazsa, Sait Mollan›n, Rahip Frew’ya yazd›¤› mektuplardan
birini gözden geçirelim:
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25 Hazirana kadar Amasyada kald›m. Hat›rlardad›r ki, o tarihlerde ‹çifl-
leri Bakanl›¤›nda bulunan Ali Kemal Bey, benim görevimden al›nd›¤›m ve ar-
t›k benimle hiçbir resmî ifllem yap›lmamas› ve hiçbir iste¤imin yerine getiril-
memesi hususunda flifre ile bir genelge yay›mlam›flt›.

23 Haziran 1919 tarih ve 84 say›l› olan bu flifrenin içeri¤i dikkate de¤er
bir görüflü yans›tan belge oldu¤u için oldu¤u gibi bilgilerinize sunaca¤›m. 

‹çiflleri Bakan› Ali Kemal Beyin 23/6/1919 tarihli ve 84 say›l› 
flifresinin aç›lm›fl örne¤idir.

Mustafa Kemal Pafla büyük bir asker olmakla beraber güncel siyaseti yeterince bilme-
di¤i için, afl›r› yurtseverlik ve çabalar›na karfl›n, yeni görevinde hiç baflar›l› olamad›. ‹ngiliz
ola¤anüstü temsilcisinin istek ve üstelemesile görevinden al›nd› ve görevden al›nd›ktan son-
ra yapt›klar› ve yazd›klar› ile de bu kusurlar›n› daha çok meydana vurdu. ‹zmirin Yunanl›-
lara Kat›lmas›n› Reddetme dernekleri gibi Bal›kesir ve Ayd›n yöresinde Müslüman halk›
haks›z yere k›rd›rmaktan ve böyle bir durumdan yararlanarak halk› haraca ba¤lamaktan
baflka bir ifl görmiyen emirsiz, sayg›s›z ve kanunsuz yollardan oluflturulan baz› kurullar için
ötedenberi çekti¤i telgraflarla da siyasî yan›lg›s›n› yönetim aç›s›ndan artt›rd›. Ad›geçenin ‹s-
tanbula getirilmesi Savafliflleri Bakanl›¤›na ait bir görevdir. Ama ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n size
kesin emri, art›k o kiflinin görevden al›nm›fl oldu¤unu bilmek, kendisile hiçbir resmî iflleme
giriflmemek, hükûmet iflleriyle ilgili hiçbir iste¤ini yerine getirmemektir. Bu direktife göre
hareket etmekle ne gibi sorumluluklar›n ortadan kalkaca¤›n› kavrayaca¤›n›z› ve bu önemli
ve korkulu dakikalarda memur, halk, her Osmanl›ya düflen en büyük görev, bar›fl konferan-
s›nca kaderimiz üzerine karar verilirken ve befl senedir yapt›¤›m›z deliliklerin hesaplar› gö-
rülürken art›k akl›m›z› bafl›m›za devflirdi¤imizi göstermek, ak›ll›ca ve tedbirlice davran›flla-
ra uymak, parti, din, ›rk ayr›l›klar› gözetmeksizin herkesin hayat›n›, mal›n›, ›rz›n› korumak-
la uygarl›k dünyas› karfl›s›nda bu memleketi bir daha lekelememek de¤il midir?

Bu flifreli genelgeden, ben, ancak S›vasa vard›ktan sonra 27 Haziran 1919
tarihinde haber ald›m. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu genelgesi ile
düflmanlara ve padiflaha önemli bir görev yapt›ktan sonra 26 Haziran 1919 ta-
rihinde hükûmetten çekilmifltir. Ali Kemal Beyin baflbakanl›¤a verdi¤i resmî
çekilme yaz›s›ndan baflka, saraya gidip padiflah›n kendisine elden verdi¤i isti-
fa yaz›s›n›n örneklerini ve sözlü aç›klamalar›n› ve padiflah›n ona verdi¤i yan›-
t› çok sonra ö¤rendim.

Ali Kemal Bey istifa yaz›lar›nda, özellikle padiflaha verdi¤inde: "Osman-
l› beldelerinin de¤iflik yerlerinde baflgösteren ihtilâl belirtileri; ihtilâl ateflinin
derhal ve yerinde söndürülerek yok edilmesi amac› ile önlem almak, sade
kendi iflgal etti¤i makama ait iken padiflahtan gördü¤ü ilgi ve güveni çekemi-
yen baz› arkadafllar›n›n birçok bofl nedenler ileri sürerek ihtilâlin geniflleme-
sine yol açmakta olduklar›ndan" söz ettikten sonra "resmî görevden çekil-
mekle beraber özel olarak hizmet edece¤ini ve padiflaha ba¤l›l›ktan ayr›lm›-
yaca¤›n› ekliyor ve sözlü olarak da, "resmî görevden ayr›lmam›" f›rsat sayan
düflmanlar›m›n sald›r›lar›ndan ben kulunuzu koruyun" diye yalvar›yor.

Padiflah, yan›t›nda "Beni büsbütün yaln›z b›rakm›yaca¤›na eminim. Ba¤-
l›l›¤›n›z, bana, büyük umut ve teselli vermiflti. Saray, her dakika size aç›kt›r.
Refik Beyle iflbirli¤inden ayr›lmay›n" yollu okflay›c› sözler söylüyor (Belge 28).

Ba¤l›l›¤›ndan padiflah›n büyük umut ve teselliye kap›ld›¤› Ali Kemali, ba-
kanl›k görevinde ve padiflah›n yan›nda gördükten sonra, onu, bir de as›l, ger-
çek görevi bafl›nda görelim!

Can›n›z s›k›lmazsa, Sait Mollan›n, Papaz Frew’ya yazd›¤› mektuplardan
birini gözden geçirelim:
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“Ali Kemal Beye son felâkati üzerine beyan› teessür etti¤inizi söyledim. Bu
zat› elde bulundurmak lâz›m, bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir hediye takdimi için en
münasip bir zamand›r.”

“Ali Kemal Bey dün o zatla görüflmüfl. Matbuat meselesinde biraz teenni lâ-
z›m oldu¤unu söylemifl. Bir kere lehine icale edilen erbab› fikir ve kalemi, evvel-
kine muhalif bir gayeye sevketmek bizde kolayl›kla mümkün olmaz. Bütün res-
mî memurlar harekât› millîyeyi flimdilik iyi görüyorlar demifl. Ali Kemal Bey, ta-
limat›n›za harfiyen riayet edecek, Zeynelabidin partisile de teflriki mesaiye çal›-
fl›yor. Hulâsa, ifller buland›r›lacak.”

Aynî mektubun bir hafliyesi vard›r. fiimdi onu da, okuyal›m: “Hafliye: Bir-
kaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paflaya ve ta-
raftarlar›na biraz müsait görülmeli ki kendisi kemali emniyetle buraya gelebil-
sin. Bu ifle fevkalâde ehemmiyet veriniz. Kendi gazetelerimizle taraftarl›k ede-
meyiz.”

Bu vesaik hakk›nda s›ras› gelince, daha ziyade malûmat veririm. fiimdilik
bu kadar› kâfidir.

Ali Kemal Beyin, Amasyada iken henüz haberdar olmad›¤›m› arzetti¤im,
tamimi, memurînin ve halk›n efkâr›n› hakikaten teflettüte sevketmifl. Heryerde,
eksik olm›yan menfi ruhlu kimseler, derhal aleyhimde propagandaya ve faaliye-
te geçmifller.

Bu yoldaki menfi tezahürat›n ve filiyat›n en mühimmi S›vasta haz›rlanma-
ya bafllanm›fl.

Müsaade buyurursan›z, bunu muhtasaran tasvir edeyim: Dahiliye Naz›r›
Ali Kemal Beyin tamimen verdi¤i emrin tarihi olan 23 Haziran günü, S›vasta,
Ali Galip Bey nam›nda bir zat, on kadar refakatile haz›r bulunuyormufl. Bu zat,
‹stanbuldan, Mamuretülâziz valisi olarak gönderilmifl olan Erkân›harp Mirala-
y› Ali Galiptir. Gûya, vilâyet memurîni tâliyesi olmak üzere, birtak›m insanlar›
da, ‹stanbuldan intihap etmifl, beraberinde götürüyor.

Ali Galip güzergâh›nda bulunan, S›vasta tevakkuf etmifl. Vazifei mahsusa-
s› bulundu¤una flüphe etmemek lâz›mgelen, Ali Galip, orada derhal kuvvetli ta-
raftarlar bulmufl. Vazifesini hüsnü tatbik için tertibat ve tedabir almaya bafllam›fl.

Dahiliye Nezaretinin, aleyhimdeki emri gelir gelmez, faaliyet bafllam›fl. S›-
vas sokaklar›nda benim; “hain, asi, muz›r bir adam oldu¤uma” dair duvarlara
yaftalar yap›flt›r›lm›fl.

Kendisi de, bir gün; S›vasta vali bulunan Reflit Pafla merhumun nezdine gi-
derek, Dahiliye Nezaretinin emrinden bahsettikten sonra, S›vasa gitti¤im takdir-
de hakk›mda tatbik edece¤i muameleyi sormufl.

Reflit Pafla, ne yap›labilece¤ini istizah etmifl. Ali Galip, ben senin yerinde ol-
sam, derhal kollar›n› ba¤lar, tevkif ederim ve senin de böyle yapman lâz›md›r
demifl.

Reflit Pafla, bu iflin bu kadar basit olaca¤›na inanamam›fl, müzakere hayli
uzam›fl. Müzakereye ifltirak edenler ço¤alm›fl... Hatta bir k›s›m ahali verilecek
karar› anlamak üzere toplanm›fl...

Bugün, Haziran›n 27 nci günüdür. Nazarlar›m›z›, tekrar temas etmek üze-
re bir an için, bu levhadan ay›ral›m ve Amasyaya tevcih edelim.
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"Ali Kemal Beye son felâketi üzerine üzüntü duydu¤unuzu söyledi¤inizi
ilettim. Bu kifliyi elde bulundurmak gerek, bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir arma-
¤an vermek için en uygun bir zamand›r.

Ali Kemal Bey dün o kifliyle görüflmüfl. Bas›n iflinde biraz a¤›rdan almak
gerekti¤ini söylemifl. Bir kere herhangi bir gidiflten yana çevrilen düflünürleri
ve yazarlar›, öncekine ayk›r› bir amaca yöneltmek bizde kolay olmaz. Bütün
resmî görevliler ulusal ayaklanmaya flimdilik iyi gözle bak›yorlar demifl. Ali
Kemal Bey, talimat›n›za harfi harfine uyacak. Zeynelabidin partisile de iflbir-
li¤ine çal›fl›yor. Özetle, ifller buland›r›lacak."

Bu mektubun bir dipnotu vard›r. fiimdi onu da, okuyal›m: “Dipnot: Bir-
kaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paflaya ve
yandafllar›na biraz arka ç›kar gibi görünmeli ki kendisi ürkmeden buraya ge-
lebilsin. Bu ifle ola¤an üstü derecede önem veriniz. Kendi gazetelerimizle ta-
raf tutamay›z."

Bu belgeler hakk›nda s›ras› gelince, daha çok bilgi veririm. fiimdilik bu
kadar yeter.

Ali Kemal Beyin, Amasyada iken henüz haberim olmad›¤›n› söyledi¤im,
genelgesi, görevlilerin ve halk›n kafalar›n› gerçekten kar›flt›rm›fl. Her yerde,
eksik olmayan y›k›c› ruhlu kimseler, hemen bana karfl› propagandaya ve ça-
l›flmaya bafllam›fllar. Bu yoldaki olumsuz görüntülerin ve baltalay›c› ifllerin en
önemlisi S›vasta haz›rlanmaya bafllanm›fl.

‹zin verirseniz bunu k›saca anlatay›m: ‹çiflleri Bakan› Ali Kemal Beyin
genelgeyle verdi¤i emrin tarihi olan 23 Haziran günü, S›vasta, Ali Galip Bey
ad›nda birisi, on kadar arkadafllar›yla haz›r bulunuyormufl. Bu kifli, ‹stanbul-
dan, Elaz›¤ valisi olarak gönderilmifl olan Kurmay Albay Ali Galiptir. Sözde,
ilin ikinci derecedeki görevlileri olmak üzere, birtak›m adamlar› da, ‹stanbul-
dan seçmifl beraberinde götürüyor.

Ali Galip yolu üzerinde bulunan, S›vasta durmufl. Özel ödevi bulundu¤u-
na flüphe etmemek gereken, Ali Galip, orada hemen kuvvetli yandafllar bul-
mufl. Görevini iyi uygulamak için düzen kurup önlem almaya bafllam›fl.

‹çiflleri Bakanl›¤›n›n, aleyhimdeki emri gelir gelmez, çal›flmalar bafllam›fl.
S›vas sokaklar›nda benim; hain, baflkald›r›c›, zararl› bir adam oldu¤um yollu
duvarlara yaftalar yap›flt›r›lm›fl.

Kendisi de, bir gün; S›vasta vali bulunan Reflit Pafla merhumun yan›na gi-
derek, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n emrinden sözettikten sonra, S›vasa gitti¤im tak-
dirde hakk›mda uygulayaca¤› muameleyi sormufl.

Reflit Pafla, ne yap›labilece¤ini sormufl. "Ali Galip, ben senin yerinde ol-
sam, derhal kollar›n› ba¤lar, tutuklar›m ve senin de böyle yapman gerekir"
demifl.

Reflit Pafla, bu iflin bu kadar basit olaca¤›na inanmam›fl, görüflme hayli
uzam›fl. Görüflmeye kat›lanlar ço¤alm›fl.. Hatta bir k›s›m halk verilecek kara-
r› anlamak üzere toplanm›fl...

Bugün, Haziran›n 27 nci günüdür. Gözlerimizi, yeniden bu noktaya dön-
mek üzere, bir an için, bu levhadan ay›ral›m ve Amasyaya yöneltelim.

Ali Galip
Bey S›vasta

Ali Galip
Bey S›vasta



Ay›n 25 inci günü, S›vasta aleyhimde baz› münasebetsiz ahval cereyana
bafllad›¤›ndan haberdar oldum. 25/26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Be-
yi ça¤›rd›m ve yar›n sabah karanl›kta Amasyadan cenuba hareket edece¤iz de-
dim. Bu hareketimizin gizli tutularak haz›rlan›lmas› için emir verdim.

Bir taraftan da, Beflinci F›rka Kumandan› ve erkân›harbiyemle, mahrem
olarak, flu tedbiri kararlaflt›rd›k: Beflinci F›rka Kumandan›, f›rkas›ndan güzide
zabit ve etraftan mürekkep ve mümkün oldu¤u kadar kuvvetli bir atl› piyade
müfrezesini derhal o geceden bafll›yarak serian teflkil edecekti. Ben, 26 Haziran
sabah› karanl›kta arkadafllar›mla beraber otomobil ile Tokada hareket edecek-
tim. Müfreze, teflekkül eder etmez, Tokat üzerinden S›vas istikametine sevkolu-
nacak ve benimle irtibat arayacakt›. Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildiril-
miyecek ve mümkün oldu¤u kadar Amasyada da iffla olunm›yacakt›.

26 da Amasyadan hareket ettim. Tokada vâs›l olur olmaz telgrafhaneyi
kontrol alt›na ald›rarak benim muvasalat›m›n S›vasa ve hiçbir tarafa bildiril-
memesini temin ettim. 26/27 gecesini orada geçirdim, 27 de S›vasa hareket et-
tim. Otomobil ile Tokattan S›vasa takriben alt› saattir.

S›vas valisine, Tokattan S›vasa hareket etti¤ime dair aç›k bir telgraf yaz-
d›m. ‹mzada, Ordu Müfettiflli¤i unvan›n› istimal etmifltim.

Telgrafta bililtizam saati hareketimi kaydetmifltim. Fakat bu telgraf›n, ha-
reketimden alt› saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar hiçbir suretle S›vasa
malûmat verilmemesini temin edecek tedabiri ald›rd›m.

fiimdi, Efendiler; nazarlar›m›z› tekrar S›vasta terketti¤imiz levhaya atfede-
lim.

Ali Galip Bey ve Reflit Pafla aras›nda hakk›mda tatbik olunacak muame-
lenin münakaflas› sahnesine... Münakaflan›n hararetli bir safhas›nda, Reflit Pa-
flan›n eline, benim Tokattan çekilen telgraf›m›, verirler. Reflit Pafla, hemen Ali
Galip Beye uzat›r. “‹flte kendisi geliyor, buyurun, tevkif edin!” der. Reflit Pafla,
telgrafta yaz›l› olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini ç›kar›r, ba-
kar... Efendim geliyor de¤il, gelmifl olacakt›r, diye ilâve eder.

Bunun üzerine, Ali Galip, “Ben tevkif ederim dedimse, benim vilâyetim
dahilinde olursa tevkif ederim demek istedim”, deyince, hali içtimada bulunan-
lar› bir heyecan kaplar... Hep birden “haydi öyle ise istikbaline gidelim” diye-
rek içtimaa hitam verirler... Ancak, eflraf ve mütehayyizan ve ahali ve askerle
parlak bir istikbal ihzar edebilmek için biraz zaman kazanmak lâz›mgeldi¤ini;
halbuki hesapça, benim; S›vas flehri methallerine kadar takarrüp etmifl olaca¤›-
m› nazar› dikkate alarak beni; methale yak›n olan Z›raat Nümune Çiftli¤inde;
bir istirahate imale edecek çare düflünmüfller. Vali Pafla karargâh›m›n s›hhiye
reisi olup evvelce teflkilât için, S›vasa göndermifl oldu¤um Tali Beyi davet ve bu
vazifenin ifas›n› ondan rica etmifl ve tertibat› temin eder etmez kendisinin de bi-
ze mülâki olaca¤›n› söylemifl...

Filhakika, tam Nümune Çiftli¤i civar›nda, karfl›m›za ç›kan bir otomobilin
içinden, Tali Bey göründü. Otomobillerden indik, çiftli¤in avlusunda oturduk.
Tali Bey, hikâye etti¤im vaziyeti bertafsil izah ettikten sonra, vazifesinin, beni
burada biraz meflgul etmek oldu¤unu söyleyince, derakap aya¤a kalkt›m, “ça-
buk otomobillere ve S›vasa” dedim!
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Ay›n 25 inci günü, S›vasta aleyhimde baz› uygunsuz davran›fllar bafllad›-
¤›n› haber ald›m. 25/26 Haziran gecesi emir subay›m Cevat Abbas Beyi ça¤›r-
d›m ve yar›n sabah karanl›kta Amasyadan güneye do¤ru yola ç›kaca¤›z de-
dim. Bu hareketimizin gizli tutularak haz›rlan›lmas› için emir verdim.

Bir yandan da, Beflinci Tümen Komutan› ve kurmaylar›mla, gizli olarak,
flu önlemi kararlaflt›rd›k: Beflinci Tümen Komutan›, tümeninden, seçme subay
ve erlerden olabildi¤ince kuvvetli bir atl› piyade birli¤ini derhal o geceden
bafll›yarak süratle oluflturulacakt›. Ben, 26 Haziran sabah› karanl›kta arkadafl-
lar›mla birlikte otomobil ile Tokada hareket edecektim. Birlik oluflur olufl-
maz, Tokat üzerinden S›vas yönüne gönderilecek ve benimle ba¤lant› araya-
cakt›. Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmiyecek ve mümkün oldu¤u
kadar Amasyada da aç›klanm›yacakt›.

26 da Amasyadan yola ç›kt›m. Tokada gelir gelmez telgrafhaneyi kontrol
alt›na ald›rarak benim geliflimin S›vasa ve hiçbir tarafa bildirilmemesini sa¤la-
d›m. 26/27 gecesini orada geçirdim. 27 de S›vasa hareket ettim. Otomobil ile
Tokattan S›vas yaklafl›k alt› saattir.

S›vas valisine, Tokattan S›vasa hareket etti¤ime dair aç›k bir telgraf yaz-
d›m. ‹mzada, Ordu Müfettiflli¤i san›n› kullanm›flt›m.

Telgrafta bilerek isteyerek yola ç›k›fl saatimi yazm›flt›m. Ama, bu telgra-
f›n, yola ç›kt›¤›mdan alt› saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar hiçbir yol-
dan S›vasa bilgi verilmemesini sa¤layacak önlemleri ald›rd›m.

fiimdi, Efendiler; gözlerimizi tekrar S›vasta b›rakt›¤›m›z sahneye çevire-
lim.

Ali Galip Bey ve Reflit Pafla aras›nda hakk›mda uygulanacak ifllemin gö-
rüflülmesi sahnesine.. Tart›flman›n, k›z›flm›fl oldu¤u bir aflamas›nda, Reflit Pa-
flan›n eline, benim Tokattan çekilen telgraf›m›, verirler. Reflit Pafla hemen Ali
Galip Beye uzat›r. "‹flte kendisi geliyor, buyurun, tutuklay›n!" der. Reflit Pa-
fla, telgrafta yaz›l› olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini ç›kar›r,
bakar.. "Efendim geliyor de¤il, gelmifl olacakt›r," diye ekler. Bunun üzerine,
Ali Galip, "Ben tutuklar›m dedimse, benim ilimin içinde olursa tutuklar›m
demek istedim," deyince, toplanm›fl bulunanlar› bir telâfl kaplar. Hep birden
"haydi öyle ise karfl›lamaya gidelim" diyerek toplant›ya son verirler..

Ancak, flehrin ileri gelenleri ve halk ve askerle parlak bir karfl›lama töre-
ni haz›rlayabilmek için biraz zaman kazanmak lâz›m geldi¤ini; halbuki hesap-
ça, benim; S›vas flehri girifllerine kadar yaklaflm›fl olaca¤›m göz önünde bulun-
durularak beni; girifle yak›n olan Tar›m Örnek Çiftli¤inde, bir dinlenmeye
özendirecek bir çare düflünmüfller. Vali Pafla karargâh›m›n sa¤l›k iflleri baflka-
n› olup evvelce örgüt için, S›vasa göndermifl oldu¤um Tali Beyi ça¤›r›p bu gö-
revin yap›lmas›n› ondan rica etmifl ve önlemler al›n›r al›nmaz kendisinin de
bize kat›laca¤›n› söylemifl..

Gerçekten, tam Örnek Çiftli¤i yak›nlar›nda, karfl›m›za ç›kan bir otomo-
bilin içinden, Tali Bey göründü. Otomobillerden indik, çiftli¤in avlusunda
oturduk. Tali Bey, hikâye etti¤im durumu ayr›nt›lar›yla aç›klad›ktan sonra,
görevinin, beni burada biraz oyalamak oldu¤unu söyleyince, hemen aya¤a
kalkt›m, "Çabuk otomobillere ve S›vasa" dedim.

S›vasa
hareket
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Bunun sebebini ifade edeyim. O anda hat›r›ma gelen flu idi: ‹stikbal mera-
simi yapaca¤›z diye Tali Beyi i¤fal etmifl olabilirler ve hakikatte aksi bir tertip
yapmak için zaman kazanmak istiyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzere iken
S›vas taraf›ndan di¤er bir otomobil yan›m›za yaklaflt›. ‹çinde Vali Pafla vard›.

Reflit Pafla, “Efendim birkaç dakika daha istirahat buyurulmaz m›” diye
söze bafllad›. “Yar›m dakika dahi istirahate ihtiyac›m yoktur. Derhal hareket
edece¤iz ve sen benim yan›ma gel” dedim.

— Efendim, dedi, sizin yan›n›za Raf Bey binsin, ben arkadaki otomobille
de gelirim.

— Hay›r hay›r, dedim. Siz buraya..
Bu basit tedbirden maksat, muhtac› izah de¤ildir.
S›vas flehrinin methaline vusulümüzde, caddenin iki taraf› azîm bir kala-

bal›k ile dolmufl, k›tali askerîye vaz'› mahsusunu alm›fl bulunuyordu. Otomo-
billerden indik. Yürüyerek askeri ve ahaliyi selâmlad›m...

Bu manzara, S›vas›n muhterem ahalisinin ve S›vasta bulunan kahraman
zabit ve askerlerimizin bana, ne kadar merbut ve muhabbetkâr oldu¤unu ispat
eden canl› bir flahit idi...

Binaenaleyh, do¤ru Kolordu Kumandanl›k dairesine gittim ve derakap
maiyetile beraber Ali Galibi ve onun vas›tai icraiyesi oldu¤unu anlad›¤›m
müfsitleri celbettirdim. Onlara yapt›¤›m muameleyi izah ederek zaten, kâfi de-
recede, yorgunlu¤u mucip oldu¤una flüphe etmedi¤im teferruat› uzatmak iste-
mem.

Yaln›z, bir noktay›, iflaret etmekle iktifa edece¤im.
Efendiler; bu Ali Galip, gördü¤ü suimuameleden sonra, mahrem beyana-

t› oldu¤unu söyliyerek gece yaln›z olarak yan›ma gelmek istedi. Kabul ettim.
Harekât›n›n zevahirine ehemmiyet vermemekli¤imizi rica ile Mamuretülâziz
vilâyetini kabul ederek gelmekten maksad›n›n, benim noktai nazar›ma hadim
olmak bulundu¤unu ve S›vasta tevakkufu, bana mülâki olup bizzat talimat al-
mak için oldu¤unu izah ve bin türlü delillerle ispata çal›flt› ve bizi sabaha ka-
dar iflgal etmek suretile, muvaffak dahi oldu¤unu itiraf etmeliyim.

*
*  *

S›vasta, teflkilât ve tarz› hareket hakk›nda icap edenlere talimat verdikten
sonra, hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabah›nda bir bayram günü, S›vas-
tan Erzurum istikametinde hareket edildi.

Bir haftal›k meflakkatli bir otomobil yolculu¤undan sonra 3 Temmuz 1335
günü ahalinin ve askerin cidden samimî tezahürat› içinde, Erzuruma muvasa-
lat olundu. Hükûmeti merkeziyenin muhtemel menfi tebligat›n› kontrol ve tev-
kif için muhabere kanal› olan mühim merkezlerde tedabir ve tertibat al›nmas›
için umum kumandanlara, 5 Temmuz 1335 tarihinde emir verdim (Ves. 29).

Kumandan, vali ve Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti
Erzurum fiubesile temasa gelindi.

Vali Münir Bey, ‹stanbulca azledilmiflti. Hareket etmeyip Erzurumda kal-
mas› hakk›ndaki ifl'ar›m üzerine henüz Erzurumda bulunuyordu. Bitlis vilâye-
tinden infikâk edip ‹stanbula gitmek üzere Erzurumdan geçen Mazhar Müfit
Bey de ayni suretle Erzurumda bana intizar ediyordu.
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Bunun nedenini söyleyeyim. O anda akl›ma gelen flu idi: Karfl›lama töre-
ni yapaca¤›z diye Tali Beyi aldatm›fl olabilirler ve gerçekte aksi bir düzen yap-
mak için zaman kazanmak istiyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzere iken
S›vas taraf›ndan baflka bir otomobil yan›m›za yaklaflt›. ‹çinde Vali Pafla vard›.

Reflit Pafla, "Efendim birkaç dakika daha dinlenmez misiniz" diye söze
bafllad›. "Yar›m dakika bile dinlenme gere¤i duymuyorum. Derhal hareket
edece¤iz ve sen benim yan›ma gel" dedim.

— Efendim, dedi, sizin yan›n›za Rauf Bey binsin, ben arkadaki otomobil-
le de gelirim.

— Hay›r hay›r, dedim siz buraya..
Bu basit önlemin amac› kendili¤inden anlafl›l›r.
S›vas flehrinin girifline geldi¤imizde, caddenin iki yan› büyük bir kalaba-

l›k ile dolmufl, askerî birlikler özel tören durumu alm›fl bulunuyordu. Otomo-
billerden indik. Yürüyerek askeri ve halk› selâmlad›m.

Bu görünüm, S›vas›n say›n halk›n›n ve S›vasta bulunan kahraman subay
ve erlerimizin bana, ne kadar ba¤l› olduklar›n› ve beni ne kadar sevdiklerini
gösteren canl› bir kan›t idi..

Bu nedenle, do¤ru Kolordu Komutanl›k dairesine gittim ve derhal ya-
n›mdakilerle beraber Ali Galibi ve onun maflas› oldu¤unu anlad›¤›m fesatç›-
lar› getirttim. Onlara yapt›klar›m› anlatarak zaten, sizi kâfi derecede, yormufl
oldu¤una flüphe etmedi¤im ayr›nt›lar› uzatmak istemem.

Yaln›z, bir noktay›, belirtmekle yetinece¤im.
Efendiler; bu Ali Galip, gördü¤ü kötü muameleden sonra, gizlice söylen-

mesi gereken fleyler oldu¤unu bildirerek gece yaln›z olarak yan›ma gelmek is-
tedi. Kabul ettim. Yapt›klar›n›n d›fl görünüflüne önem vermememi rica ile
Elaz›¤ valili¤ini kabul ederek gelmekten amac›n›n, benim görüfllerime yar-
d›mc› olmak bulundu¤unu ve S›vasta durmay›, bana kat›l›p do¤rudan do¤ru-
ya direktif almak için oldu¤unu aç›klayarak ve bin dereden su getirerek kan›t-
lamaya çal›flt› ve bizi sabaha kadar meflgul etmek suretile, baflar›l› oldu¤unu
kabullenmeliyim.

*
*  *

S›vasta, örgütler konusunda ve ne yap›laca¤› hakk›nda gerekenlere tali-
mat verdikten sonra, hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabah›nda bir bay-
ram günü, S›vastan Erzuruma do¤ru yola ç›k›ld›.

Bir haftal›k zor bir otomobil yolculu¤undan sonra 3 Temmuz 1919 günü
halk›n ve askerin gerçekten içten gösterileri içinde, Erzuruma var›ld›. ‹stanbul
hükûmetinin olas› ters tebligatlar›n› kontrol etmek ve durdurmak için iletiflim
kanal› olan önemli merkezlerde önlemler al›n›p düzenlemeler yap›lmas› için
bütün komutanlara, 5 Temmuz 1919 tarihinde emir verdim. (Belge 29).

Komutan, vali ve Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i Erzurum
fiubesile iliflki kuruldu.

Vali Münir Bey, ‹stanbulca görevden al›nm›flt›. Gitmeyip Erzurumda
kalmas›n› bildirmifl oldu¤umdan daha Erzurumda bulunuyordu. Bitlis valili-
¤inden ayr›l›p ‹stanbula gitmek üzere Erzurumdan geçen Mazhar Müfit Bey
de ayn› suretle Erzurumda beni bekliyordu.

Erzuruma
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Bu iki vali beylerle, On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir
Pafla beraberimde bulunan Rauf Bey, ‹zmit mutasarr›f› sâb›k› Süreyya Bey ve
karargâh›ma mensup Erkân›harbiye Reisi Kâz›m Bey ve Erkân›harp Hüsrev
Bey, Doktor Refik Bey arkadafllar›mla ciddî bir müdavelei efkârda bulunmay›
münasip gördüm. Kendilerine umumî ve hususî vaziyeti ve takibi mecburî olan
hatt› hareketi mevzuubahs ettim. Bu münasebetle en gayrimüsait vaziyetleri ve
umumî, flahsî mehaliki; her ihtimale karfl› ihtiyar› zarurî olan fedekârl›¤› izah
ettim. Bir de, “millî gaye için ortaya at›lacaklar›n, bugün imhas›n› düflünen yal-
n›z saray, hükûmet ve ecnebîlerdir. Fakat, bütün memleketin i¤fal edilmesine
ve aleyhe çevrilmesini de ihtimal dahilinde görmek lâz›md›r. Piflüva olacakla-
r›n, her ne olursa olsun, gayeden dönmemesi, memlekette bar›nabilecekleri son
noktada, son nefeslerini verinciye kadar, gaye u¤runda fedekârl›¤a devam ede-
ceklerine iflin bafl›nda karar vermeleri icap eder. Kalplerinde bu kuvveti hisset-
miyenlerin teflebbüse geçmemeleri elbette evlâd›r. Zira, bu takdirde, hem ken-
dilerini ve hem de milleti i¤fal etmifl olurlar.

Bir de mevzuubahs vazife, resmî makam ve üniformaya s›¤›narak el alt›n-
dan kabili tedvir de¤ildir. Bu tarz›n bir derecesi olabilir. Fakat, art›k, o devir
geçmifltir. Alenen ortaya ç›kmak ve milletin hukuku nam›na yüksek sada ile ba-
¤›rmak ve bütün milleti, bu sadaya ifltirak ettirmek lâz›md›r.

Benim, azlolundu¤uma ve her türlü avak›ba mahkûm bulundu¤uma flüp-
he yoktur. Benim ile alenen teflriki mesai etmek, ayn› avak›b› flimdiden kabul
etmektir. Bundan baflka, mevzuubahs etti¤imiz vaziyetin talep etti¤i adam›n,
di¤er birçok noktai nazarlardan dahi, mutlaka benim flahs›m olabilece¤i gibi,
bir iddia mevcut de¤ildir. Yaln›z, her halde, bu memleket evlâd›ndan birinin
ortaya at›lmas› zarurî olmufltur. Benden baflka bir arkadafl› dahi düflünmek
mümkündür. Yeter ki o arkadafl, bugünkü vaziyetin kendisinden talep etti¤i
tarzda harekete muvafakat etsin!” dedim.

Bu beyanat ve izahattan sonra, sümmettedarik karar vermek muvaf›k ola-
m›yaca¤›ndan bir müddet düflünmek ve hususî müdavelei efkâr edebilmek için,
müzakereye hitam verdi¤imi, beyan ettim.

Tekrar içtima etti¤imizde; iflin bafl›nda, benim, devam etmemi ve kendile-
rinin bana muin ve zahir olacaklar›n› beyan ettiler. Yaln›z bir arkadafl, Münir
Bey, ciddî mazeretine binaen bir zaman için kendisinin filî vazifeden aff›n› ri-
ca etti. Ben, fleklen, vazife ve askerlikten istifa ettikten sonra t›pk› flimdiye ka-
dar oldu¤u gibi mafevk kumandan imiflim gibi emirlerimin ifas›, muvaffak›yet
için, flart› esasî oldu¤unu zikrettim. Bu cihet, tamamen, tasvip ve tasdik olun-
duktan sonra içtimaa nihayet verildi.

Efendiler; ‹stanbulda, Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti makam›nda,
yekdi¤erine halef, selef olan Cevat ve Fevzi Paflalardan, ‹stihzarat› Sulhiye Ko-
misyonunda çal›flan ‹smet Beyden bafllayarak Erzuruma gelinciye kadar, her-
yerde temas ve münasebette bulundu¤um kumandan, zabit ve her türlü rical ve
zevat ile burada, Erzurumda, yapt›¤›m gibi müzakereler ve anlaflmalar yapm›fl-
t›m. Bundaki fayda takdir buyurulur.

*
*  *
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Bu iki vali beylerle, On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir
Pafla ve beraberimde bulunan Rauf Bey, eski ‹zmit mutasarr›f› Süreyya Bey
ve karargâh›ma ba¤l› Kurmay Baflkan› Kâz›m Bey ve Kurmay Hüsrev Bey,
Doktor Refik Bey arkadafllar›mla ciddî bir görüflme yapmay› uygun buldum.
Kendilerine genel ve özel durum ve izlenmesi zorunlu olan hareket hatt›ndan
sözettim. Bu arada en elveriflsiz durumlar ve genel ve kiflisel tehlikeleri; her
ihtimale karfl› yap›lmas› gereken özverileri anlatt›m. Bir de, "ulusal amaç için
ortaya at›lacaklar›n yok edilmesini düflünen bugün yaln›z saray, ‹stanbul
hükûmeti ve yabanc›lard›r. Ama, bütün memleketin aldat›lmas›n› ve bize kar-
fl› duruma getirilmesini de olas› görmek gerekir. Önder olacaklar›n, her ne
olursa olsun, amaçtan dönmemesi, memlekette bar›nabilecekleri son nokta-
da, son nefeslerini verinceye kadar, amaç u¤runda özveriyi sürdüreceklerine
iflin bafl›nda karar vermeleri gerekir. Yüreklerinde bu kuvveti duymayanlar›n
hiç giriflimde bulunmamalar› elbette daha iyidir. Çünkü, aksi halde, hem ken-
dilerini ve hem de ulusu aldatm›fl olurlar.

Bir de söz konusu ödev resmî makam ve üniformaya s›¤›narak el alt›ndan
yürütülemez. Bu yolda hareket bir ölçüde baflar›l› olabilir. Ama, art›k o dö-
nem geçmifltir. Aç›ktan aç›¤a ç›kmak ve ulusun haklar› ad›na yüksek sesle ba-
¤›rmak ve bütün ulusun, bu hayk›r›fla kat›lmas›n› sa¤lamak gerekir.

Benim, görevden al›nd›¤›m ve her türlü sonuçla karfl›laflabilecek durum-
da bulundu¤um kuflkusuzdur. Benim ile aç›kça iflbirli¤i etmek, ayn› sonuçlar›
flimdiden kabul etmektir. Bundan baflka, sözkonusu etti¤imiz durumun istedi-
¤i adam›n, birçok baflka görüfl aç›lar›ndan da, mutlaka benim kendim olabile-
ce¤i gibi, bir iddia yoktur. Yaln›z, her halde, bu memleket evlâd›ndan birinin
ortaya at›lmas› zorunlu olmufltur. Benden baflka bir arkadafl da düflünülebilir.
Yeter ki o arkadafl, bugünkü durumun kendisinden bekledi¤i yolda davran-
maya râz› olsun!" dedim.

Bu konuflma ve aç›klamadan sonra, hemen ayaküstü karar vermek uygun
olam›yaca¤›ndan bir süre düflünmek ve özel konuflmalar yapabilmek için, gö-
rüflmeleri bitirdi¤imi, söyledim.

Yeniden topland›¤›m›zda; iflin bafl›nda, benim, kalmam› istediklerini ve
kendilerinin bana yard›mc› ve destek olacaklar›n› söylediler. Yaln›z bir arka-
dafl, Münir Bey, önemli özrü nedeni ile bir zaman için kendisinin edimli gö-
revden ba¤›fllanmas›n› rica etti. Ben, görünüflte, görev ve askerlikten istifa et-
tikten sonra t›pk› flimdiye kadar oldu¤u gibi üst komutan imiflim gibi emirle-
rimin yerine getirilmesi, baflar› için, temel flart oldu¤unu söyledim. Bu da, ta-
mamen, uygun bulunup onayland›ktan sonra toplant›ya son verildi.

Efendiler; ‹stanbulda, Genelkurmay Baflkanl›¤›nda, ayr›lan, Cevat ve ye-
ni gelen Fevzi Paflalardan, Bar›fl Haz›rl›klar› Komisyonunda çal›flan ‹smet
Beyden bafllayarak Erzuruma gelinceye kadar, heryerde karfl›laflt›¤›m ve ilifl-
ki kurdu¤um komutan, subay ve her türlü devlet ileri gelenleri ile burada, Er-
zurumda, yapt›¤›m gibi görüflmeler ve anlaflmalar yapm›flt›m. Bunun yarar›n›
de¤erlendirebilirsiniz.

*
*  *
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Erzuruma muvasalat›m›n ilk günlerinde, Erzurum Kongresinin in’ikad›n›
temin için ittihaz› tedabir ile ifltigale ehemmiyet verildi.

Efendiler, Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin, 3 Mart
1335 tarihinde bir heyeti faale vücuda getirmek suretile teflekkül etmifl olan Er-
zurum flubesi, Trabzon ile de anlaflarak 1335 senesi Temmuzunun onuncu gü-
nü Erzurumda bir Vilâyat› fiarkîye Kongresi aktine teflebbüs etti. Benim henüz
Amasyada bulundu¤um tarihlerde, Haziran içinde, flark vilâyetlerine murah-
has göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. Vilâyetlerden murahhas cel-
bi için o tarihten itibaren, benim Erzuruma muvasalat›ma kadar ve ondan son-
ra da, bu hususta fevkalade sarf› gayret etti.

Fakat, o günlerin fleraiti içinde böyle bir maksad›n teminindeki müflkülâ-
t›n büyüklü¤ü sühuletle takdir olunur. Kongrenin yevmi içtima› olan 10 Tem-
muz takarrüp etti¤i halde, vilâyetlerden icap eden murahhaslar intihap ve izam
olunmuyordu.

Halbuki, bu kongrenin aktini temin etmek art›k pek mühim olmufltu. Bu
sebeple, taraf›m›zdan da ciddî teflebbüsat al›nmak icap etti.

Vilâyetlerin herbirine alenî ifl'aratta bulunmakla beraber, bir taraftan da
flifre telgraflarla valilere, kumandanlara icab› gibi tebligatta bulunuldu. Niha-
yet on üç gün teahhurla m›ktar› kâfi murahhas celp ve cemine muvaffak›yet hâ-
s›l oldu.

Efendiler, faaliyeti millîyeye ordu mensuplar›n›n muzahereti ve askerî ve
millî faaliyeti hemahenk k›lmak hususu, mühimdi.

Trabzondaki f›rka, vekâletle idare olunuyordu. As›l kumandan› Halil Bey
Bayburtta muhtefi idi. Halil Beyi iki noktai nazardan ihtifagâh›ndan ç›karmak
lâz›md›. Biri ve en mühimmi, ‹stanbula davetin ve bu davete ademi icabetin
korkulacak, ihtifa edilecek mahiyette olmad›¤›n› millete ve bilhassa ordu men-
suplar›na göstererek kuvvei manevîyeyi yükseltmek icap ediyordu. Di¤er se-
bep, sahilde mühim bir nokta olan Trabzona haricin bir tasallutu vukuunda
oradaki f›rkan›n bafl›nda ateflîn bir kumandan bulundurmak muvaf›k idi.

Binaenaleyh, Halil Beyi Erzuruma celbettirdim, kendisine bizzat talimat›
mahsusa verdikten sonra icab›nda, derhal f›rkas›n›n bafl›na geçmek üzere Maç-
kada bulunmas› için emir verdirdim.

Biz bu ifllerle meflgul olurken, bir taraftan da ‹stanbulda Harbiye Nezare-
ti makam›nda bulunan Ferit Paflan›n ve padiflah›n, ‹stanbula avdetimi temin
için temadi eden i¤falkâr telgraflar›na da birer suretle cevap vermekle, izaai
vakte mecbur bulunuyorduk.

Harbiye Nezareti, ‹stanbula gel! diyor. Padiflah evvelâ tebdilhava al, Ana-
doluda, bir yerde otur, fakat bir ifle kar›flma diye bafllad›. Nihayet, ikisi birlikte
behemmehal gelmelisin! dedi. Gelemem! dedim. Nihayet 8/9 Temmuz 1335 ge-
cesi, sarayla aç›lan bir telgraf bafl› muhaberesi esnas›nda, birdenbire; perde ka-
pand› ve 8 Hazirandan, 8 Temmuza kadar, bir ayd›r devam eden, oyun hitama
erdi. ‹stanbul, benim, o dakikada resmî memuriyetime hitam vermifl oldu, ben
de ayni dakikada 8/9 Temmuz 1335 gecesi saat 10:50 sonrada Harbiye Nezare-
tine, saat 11 sonrada padiflaha vazifei memuremle beraber silki askeriden isti-
fam› müfl'ir telgraflar› vermifl oldum.
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Erzuruma var›fl›m›n ilk günlerinde, Erzurum Kongresinin toplanmas›n›
sa¤lamak için önlem alma ifline önem verildi.

Efendiler, Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤inin, 3 Mart 1919
tarihinde, bir çal›flma kurulu meydana getirmek suretile kurulmufl olan Erzu-
rum flubesi, Trabzon ile de anlaflarak 1919 senesi Temmuzunun onuncu günü
Erzurumda bir Do¤u ‹lleri Kongresi toplamaya giriflti. Benim daha Amasya-
da bulundu¤um tarihlerde, Haziran içinde, do¤u illerine delege göndermeleri
için öneri ve ça¤r› yapt›.

‹llerden delege getirilmesi için o tarihten bafllayarak benim Erzuruma va-
r›fl›ma kadar ve ondan sonra da, bu konuda ola¤anüstü çaba gösterdi.

Ama, o günlerin koflullar› içinde böyle bir amac›n gerçeklefltirilmesinde-
ki güçlü¤ün büyüklü¤ü kolayl›kla anlafl›l›r. Kongrenin toplanma günü olan 10
Temmuz yaklaflt›¤› halde, illerden gereken delegeler seçilip gönderilmiyordu.

Oysa, bu kongrenin toplanmas›n› sa¤lamak art›k çok önem kazanm›flt›.
Bu nedenle, bizce de ciddî giriflimlerde bulunmak gerekti.

‹llerin herbirine aç›k bildirimlerde bulunmakla birlikte, bir taraftan da
flifre telgraflarla valilere, komutanlara gere¤i gibi haberler iletildi. Sonunda
on üç gün gecikmeyle yeter say›da delege getirilip toplanma ifli baflar›ld›.

Efendiler, ulusal ifllere orduda bulunanlar›n arka ç›kmas›n› ve askerin ve
halk›n efl düzende hareket etmelerini sa¤lamak, önemli idi.

Trabzondaki tümeni, komutan vekili yönetiyordu. As›l komutan Halit
Bey Bayburtta gizlenmifl idi. Halit Beyi iki bak›mdan sakland›¤› yerden ç›kar-
mak gerekli idi. Biri ve daha önemlisi, ‹stanbula ça¤r›lman›n ve ça¤r›ya uyma-
man›n korkulacak, gizlenilmeyi gerektirecek bir yönü olmad›¤›n› halka ve
özellikle ordudakilere göstererek moral yükseltmek gerekiyordu. Bir de, k›y›-
da önemli bir yer olan Trabzona düflman›n bir sald›r›s› olursa oradaki tüme-
nin bafl›nda ateflli bir komutan bulundurmak uygun olacakt›.

Bunun için, Halit Beyi Erzuruma getirttim, ona kendim özel direktifler
verdikten sonra gerekti¤inde, derhal tümeninin bafl›na geçmek üzere Maçka-
da bulunmas›n› emrettirdim.

Biz bu ifllerle u¤rafl›rken, bir yandan da ‹stanbulda Savafliflleri Bakan› bu-
lunan Ferit Paflan›n ve padiflah›n, ‹stanbula dönmemi sa¤lamak için sürüp gi-
den aldat›c› telgraflar›na da türlü karfl›l›klar vermekle, vak›t kaybetmek zo-
runda bulunuyorduk.

Savafliflleri Bakanl›¤›, ‹stanbula gel! diyor. Padiflah, önce hava de¤iflimi
al, Anadoluda, bir yerde otur, fakat bir ifle kar›flma diye bafllad›. Sonunda, iki-
si birlikte ille gelmelisin! dedi. Gelemem! dedim. En sonunda 8/9 Temmuz
1919 gecesi, sarayla aç›lan bir telgraf bafl› konuflmas› s›ras›nda, birdenbire;
perde kapand› ve 8 Hazirandan, 8 Temmuza kadar, bir ayd›r devam eden,
oyun son buldu. ‹stanbul, benim, o dakikada resmî görevime son vermifl oldu.
Ben de ayn› dakikada 8/9 Temmuz 1919 gecesi saat 10:50 sonrada Savafliflleri
Bakanl›¤›na, saat 11 sonrada padiflaha bana verilen görevimle birlikte asker-
likten de çekildi¤imi bildiren telgraflar› çekmifl oldum.
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Keyfiyet, taraf›mdan, ordulara ve millete iblâ¤ edildi. Bu tarihten son-
ra resmî s›fat ve salâhiyetten mücerret olarak, yaln›z milletin flefkat ve ci-
vanmertli¤ine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret memba›ndan ilham
ve kuvvet alarak, vicdanî vazifemize devam ettik...

Biz, 8/9 Temmuz gecesi ‹stanbul ile telgraf bafl›nda konuflurken, bunu baflka
dinliyenlerin ve alâkadar olanlar›n da bulundu¤unu tahmin etmek güç de¤ildir.

O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda, en hafif tabirle safdilliliklerini
muktezay› kiyaset ve tedbir gösterme¤e çal›flm›fl olanlar hakk›nda, bir fikir ver-
mifl olmak için, müsaade buyurursan›z, flu vesikay› aynen ›tt›la¤›n›za arzetmek
isterim.

140/140 Saat: 6 Konyadan, 9 Temmuz 1335
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Seryaverli¤ine

Telgraf ve Posta Müdiri Umumisi Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6/7
Temmuz gecesi, telgrafla makine bafl›nda muhabere ettiler. Muhaberenin flu suretle cereyan
etti¤ini haber ald›m.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin icab›na bak›ld›. ‹stanbula getirilecek. Cemal Pafla
Hazretlerinin de hakk›nda, yap›lacak muamele derdesttir.

Konya valisi de:
- Teflekkür ederim. Dediler.
Münasip surette Pafla Hazretlerine arzetmesini rica ederim.

‹kinci Ordu Müfettiflli¤i fiifre Müdürü Hasan
Filhakika Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettifli Cemal Paflan›n on gün

müddetle mezunen Dersaadete gitti¤inden dört gün evvel haberdar olmufl ve
mütehayyir kalm›flt›m.

Cemal Pafla ile Samsuna ç›kt›¤›mdan itibaren, makas›d› millîyeyi temin
için teflriki mesai sadedinde ve askerî, millî tertibat ve teflkilât hususlar›nda mu-
haberat›m›z vard›. Kendisinden, ümitbahfl, müspet cevaplar alm›flt›m.

Benim ile, bu tarzda münasebete girmifl olan bir kumandan›n, kendi ken-
dine, mezuniyet al›p ‹stanbula gitmesi kâr› akil olamamak lâz›mgelirdi. Bu se-
beple: 5 Temmuz 1919 tarihli flifre ile Konyada On ‹kinci Kolordu Kumanda-
n› Miralay Salâhattin Beye flu iki maddeyi yazd›m:

1- Cemal Paflan›n on gün müddetle Dersaadete hareketinin sebebi hakikisini vaz›han ve
serian ifl'ar buyurman›z›,

2- Zât› âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvan›n bafl›ndan infikâkiniz caiz de¤il-
dir. Bu bapta Fuat Pafla ile de muhabere ederek en menfi ihtimale karfl› tedabir alman›z el-
zemdir. Hergün vaziyetiniz hakk›nda k›sa malûmat vermenizi, rica ederim.

Ayn› flifrenin suretini ayn› tarihte Ankarada Fuat Paflaya da verdim.
Salâhattin Beyin Konyadan 6/7 Temmuz tarihinde, yani Refik Halit Beyin

Konya Valisi Cemal Beyle telgraf bafl›nda konufltu¤u s›rada, verdi¤i cevabî flif-
re telgrafta “Cemal Pafla, ‹stanbulda baz› zevat ile temas etmek ve ailesile gö-
rüflmek üzere on gün müddetle ve kendi arzusile mezunen Dersaadete gitmifl-
tir” denilmekte idi (Ves. 30, 31, 32, 33).

Cemal Pafla gitti, fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali R›za Pa-
fla Kabinesinde Harbiye Naz›r› görece¤iz.

Maateessüf, bu vaziyetin flahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yan›ndan ay-
r›lmamas› tavsiye olunan Salâhaddin Beyin de bir müddet sonra ‹stanbula git-
ti¤ini haber ald›k. Cemal Paflan›n gösterdi¤i bu suimisal üzerine 7 Temmuz
1335 tarihinde, flu umumî tebligatta bulundum:
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Durum, taraf›mdan, ordulara ve ulusa duyuruldu. Bu tarihten sonra res-
mî görev ve yetkiden ayr›lm›fl olarak, yaln›z ulusun sevecenlik, yi¤itlik ve
mertli¤ine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve güç kayna¤›ndan esinlenip kuv-
vet alarak, vicdan ödevimizi sürdürdük...

Biz, 8/9 Temmuz gecesi ‹stanbul ile telgraf bafl›nda konuflurken, bunu
baflka dinliyenlerin ve ilgilenenlerin de bulundu¤unu kestirmek güç de¤il-
dir.

O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda, en hafif deyimle safl›klar›n›
zekâ gere¤i ve önlem gere¤imifl gibi göstermeye çal›flm›fl olanlar hakk›nda, bir
fikir vermifl olmak için, izin verirseniz flu belgeyi size oldu¤u gibi sunay›m.

140/140 Saat: 6 Konyadan, 9 Temmuz 1919
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Baflyaverli¤ine

Telgraf ve Posta Genel Müdürü Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6/7 Tem-
muz gecesi, telgrafla makina bafl›nda konufltular. Görüflmenin flu yolda geçti¤ini haber al-
d›m.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin defteri dürüldü. ‹stanbula getirilecek. Cemal Pafla
Hazretlerinin hakk›nda da, yap›lacak ifllem yap›lmak üzeredir.

Konya valisi de:
— Teflekkür ederim. Dediler.
Uygun yoldan Pafla Hazretlerine bildirmenizi rica ederim.

‹kinci Ordu Müfettiflli¤i fiifre Müdürü Hasan
Gerçekte, Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettifli Cemal Paflan›n on gün

süreyle izinli olarak ‹stanbula gitti¤ini dört gün evvel haber alm›fl ve flafl›rm›fl-
t›m.

Cemal Pafla ile Samsuna ç›kt›¤›mdan beri, ulusal amaca varmak için iflbir-
li¤i yapmak ve halk düzenlemeleri ve örgütleri konular›nda yaz›flmalar›m›z
vard›. Kendisinden, ümitveren, olumlu yan›tlar alm›flt›m.

Benimle, bu yolda iliflki kurmufl olan bir komutan›n kendi kendine, izin
al›p ‹stanbula gitmesi ak›l ifli olmamak gerekirdi. Bu nedenle 5 Temmuz 1919
tarihli flifre ile Konyada Onikinci Kolordu Komutan› Albay Salâhattin Beye
flu iki maddeyi yazd›m:

1 - Cemal Paflan›n on gün süreyle ‹stanbula gitmesinin gerçek nedenini aç›kça ve ive-
di olarak bildiriniz

2 - Sizin hiçbir nedenle ve flekilde oradaki kuvvetlerin bafl›ndan ayr›lman›z uygun de-
¤ildir. Bu konuda Fuat Pafla ile de haberleflerek en olumsuz olas›l›¤a karfl› önlem alman›z
çok gereklidir. Hergün durumunuz hakk›nda k›sa bilgi vermenizi, rica ederim.

Ayn› flifrenin örne¤ini ayn› tarihte Ankarada Fuat Paflaya da verdim.
Salâhattin Beyin Konyadan 6/7 Temmuz tarihinde, yani Refik Halit Be-

yin Konya Valisi Cemal Beyle telgraf bafl›nda konufltu¤u s›rada, verdi¤i yan›t
flifre telgrafta "Cemal Pafla, ‹stanbulda baz› kiflilerle temas etmek ve ailesile
görüflmek üzere on gün süreyle ve kendi iste¤iyle izinli olarak ‹stanbula git-
mifltir" denilmekte idi (Belge 30,31,32,33).

Cemal Pafla gitti, fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali R›za Pa-
fla Kabinesinde Savafliflleri Bakan› olarak görece¤iz.

Yaz›k ki, bu durumun tan›¤› olan ve kendisine kuvvetlerinin yan›ndan
ayr›lmamas› tavsiye edilen Salâhaddin Beyin de bir süre sonra ‹stanbula gitti-
¤ini haber ald›k. Cemal Paflan›n gösterdi¤i bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz
1919 tarihinde, flu genelgeyi yay›mlad›m:

Mersinli
Cemal Pa-
flan›n ‹stan-
bula gitmesi

Mersinli
Cemal Pa-
flan›n ‹s-
tanbula git-
mesi

Kumanday›
terk etme-
mek emri

Komutay›
b›rakma-
mak emri



1 - Ba¤›ms›zl›¤›m›z› korumak için derlenip kurulmufl olan ulusal güçlere hiçbir yönde
kar›fl›lamaz ve sald›r›lamaz. Devlet ve ulusun gelece¤i, ulusal iradeye ba¤l› ve onun ege-
menli¤i alt›ndad›r. Ordu da bu iradeye ba¤l› ve onun hizmetindedir.

2 - Müfettifl ve komutanlar, herhangi bir nedenle, komutanl›ktan uzaklaflt›r›rlara, yer-
lerine geçecek kifliler iflbirli¤i yap›labilecek nitelikte bulunursa komutay› b›rakacaklar ama
etkili olduklar› bölgede kalarak ulusal görevlerini yapmay› sürdüreceklerdir. Böyle olmaz-
sa bir ikinci ‹zmir olay›na meydan verebilecek kimselerin atanmas› durumunda komuta hiç-
bir suretle b›rak›lmayacak ve bütün müfettifl ve komutanlar taraf›ndan, güven ve inanc›n
kalmad›¤› ileri sürülerek, yap›lan iflleme uyulm›yacak ve emir geri çevrilecektir.

3 - Ülkemizi kolayl›kla ele geçirmek amac›na yönelik olarak ‹tilâf Devletleri taraf›n-
dan yap›lan bask› sonucu, hükûmet herhangi bir askerî veya ulusal örgütümüze da¤›lma
emri verirse, kabul edilmiyecek, uygulanmayacakt›r.

4 - ‹stekleri ve amac› ulusal ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamaya yönelik olan Ulusal Haklar› Savun-
ma ve ‹zmirin Yunanistana Kat›lmas›n› Reddetme derneklerinin ve bunlar›n giriflimlerinin bo-
zulup da¤›lmas›na yol açacak herhangi bir etki ve kar›flmay› ordu, kesin olarak önleyecektir.

5 - Devlet ve ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lama yolunda, bütün sivil devlet görevlileri,
Ulusal Haklar› Savunma ve ‹zmirin Yunanistana Kat›lmas›n› Reddetme derneklerinin, or-
du gibi, yasal yard›mc›lar›d›r.

6 - Vatan›n herhangi bir bölgesine, sald›r›l›rsa, bütün ulus, haklar›n› savunmaya haz›r
bulundu¤undan bu gibi olaylar ç›k›nca iflbirli¤i için derhal her taraf biribirine en süratli fle-
kilde haber vererek iflbirli¤i sa¤lanacakt›r.

Bu bildiri Anadolu ve Rumelide bulunan bütün ordu ve kolordu komu-
tanl›klar›na ve baflka gerekenlere yap›lm›flt›r.

Bu genelgemizden, befl alt› gün sonra, Kavaktan, (K.O.3 Komutan› Re-
fet) imzal› 13 Temmuz 1919 da yaz›lm›fl bir flifre telgraf ald›m. Telgraf›n içeri-
¤i aynen fludur:

‹stanbuldan bir ‹ngiliz gemisile, Savafliflleri Dairesi Baflkan› Albay Salâhattin Bey, be-
nim yerimi almak üzere geldi. Benim de ayn› gemi ile dönmemi bakanl›k emrediyor. Salâ-
hattin Bey, amaca uygun olarak çal›flacak. Genel duruma göre komutay› ona b›rakmay› uy-
gun buldum ve Savafliflleri Bakanl›¤›na istifam› verdim. Ayr›ca ayr›nt›l› bilgi veririm. S›vas
do¤rultusunda yola ç›k›yorum. Beflinci Tümen Komutan› Arif Bey arac›l›yla Amasyaya ya-
n›t veriniz.

Efendiler, aç›kça söylemeliyim ki, bu tutum ve davran›fltan pek memnun
olmad›m. Refet Beyin benimle iflbirli¤i yapt›¤› ‹stanbulca biliniyor. Bu çal›fl-
malardan yana olan birisini de¤ifltirmeye ve hem de ‹ngiliz gemisi ile gelince,
hemen akla gelmesi do¤al olan, bu kiflinin ‹ngiliz görüflüne hizmet edebilece-
¤i hususunda ona güvenilmifl olmas›d›r. Bu yarg›, bir san›dan ibaret bile olsa,
Refet Beyin komutay› vermekte acele etmeyip, hiç olmazsa bizim de görüflü-
müzü almas› gerekirdi.

Güvenip komutay› verdi¤ine göre de, hiç olmazsa bir süre ondan ayr›l-
may›p durumu ve görüfllerimizi iyice benimsetebilecek kadar birlikte çal›flma-
s› ve kendisini bizimle ba¤lant›ya soktuktan sonra uzaklaflmas› akla yak›n
olurdu, diye düflündüm. Bununla birlikte, olup bitti karfl›s›nda b›rak›lm›fl ol-
du¤uma göre iki noktada avunmaya çal›flmakla yetinmek zorunda idim. Birin-
cisi, Refet Beyin telgraf›ndaki "Salâhaddin Bey amaca uygun çal›flacak" cüm-
lesi; di¤eri de, Refet Beyin hiç olmazsa ‹stanbula gitmemifl olmas› idi.

Bu durum üzerine "Komutanlar›n ‹stanbula gitmek hususunda en küçük bir
gafilce davran›fllar›n›n pek pahal›ya mal olaca¤›n› ve program›m›z› aynen uygu-
lamava devam edece¤imizi" tüm komutanlara bildirerek hemen dikkatlerini çek-
tim. Refet Beye de ayn› tarihte (14 Temmuz 1919) “Selâhattin Beyin, kararlar›-

1- ‹stiklâlimizi muhafaza u¤runda teflekkül ve taazzuv etmifl olan millî kuvvetler, her
türlü müdahale ve tecavüzden masundur. Devlet ve milletin mukadderat›nda, iradei millîye
âmil ve hâkimdir. Ordu iflbu irâdeyi millîyenin tâbi ve hâdimidir.

2- Müfettifl ve kumandanlar, herhangi bir sebeple, kumandadan ›skat edildikleri takdir-
de kendilerini istihlâf edecek zevat tevhidi mesai olunabilecek evsafa malik bulunursa ku-
manday› tevdi ve fakat m›ntakai nüfuzlar›nda kalarak vezafi millîyelerini ifaya devam ede-
ceklerdir. Aksi takdirde yani bir ikinci ‹zmir vakas›na meydan verebilecek kimselerin tayini
halinde, kumanda asla terkolunm›yacak ve bilûmum müfettifl ve kumandanlar taraf›ndan,
emniyet ve itimad›n selbolundu¤u serdile, muamelei vak›a reddolunacak ve kabul edilmiye-
cektir.

3- Memleketimizi kolayl›kla iflgal maksad›na matuf olmak üzere ‹tilâf Devletleri tara-
f›ndan vaki tazyikat neticesinde, hükûmet herhangi bir k›t'a ve teflkilât› askerîye ve millîyemi-
zi ilgaya emir verirse, kabul ve tatbik edilmiyecektir.

4- Amal ve gayesi istiklâli millînin teminine matuf olan Müdafaai Hukuku Millîye ve
Reddi ‹lhak Cemiyetlerinin ve teflebbüsat›n›n zâf ve inhilâline bâdi olacak herhangi bir tesir
ve müdahaleyi ordu, kat'iyyen menedecektir.

5- Devlet ve milletin temini istiklâli gayesinde, bilcümle memurîni mülkiyei devlet, Mü-
dafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerinin ordu gibi meflru muzahiridir.

6- Vatan›n herhangi bir m›nt›kas›na, taarruz vukuu halinde, umum millet müdafaai hu-
kuka amade bulundu¤undan bu gibi hadisat vukuunda tevhidi icraat için derhal her taraf bi-
ribirini en seri surette haberdar ederek vahdeti harekât temin olunacakt›r.

Bu tebligat Anadolu ve Rumelide bulunan bilûmum ordu ve kolordu ku-
mandanlar›na ve sair icap edenlere tebli¤ olunmufltur.

Bu tebligat› umumîyemizden, befl alt› gün sonra, Kavaktan, (K.O. 3 Ku-
mandan› Refet) imzal› 13 Temmuz 1335 de yaz›lm›fl bir flifre telgraf ald›m. Telg-
raf›n metni aynen fludur:

‹stanbuldan bir ‹ngiliz gemisile, Harbiye Dairesi Reisi Miralay Salâhattin Bey, beni teb-
dil etmek üzere geldi. Benim dahi ayn› gemi ile avdetimi nezaret emrediyor. Salâhattin Bey,
maksat dahilinde çal›flacak. Vaziyeti umumîyeye nazaran kumanday› mumaileyhe devri mu-
vaf›k buldum ve Harbiye Nezaretine hitaben istifam› verdim. Ayr›ca tafsilât veririm. S›vas is-
tikametinde hareket ediyorum. Beflinci F›rka Kumandan› Arif Bey vas›tasile Amasyaya ce-
vap veriniz.

Efendiler, itiraf etmeliyim ki, bu tarz ve tav›rdan pek memnun olmad›m.
Refet Beyin benimle olan müflareketi ef'ali ‹stanbulca malûm. Bu ef'ali mürev-
viç olan bir zat onu tebdile ve hem de ‹ngiliz gemisi ile gelince, derhal verilmesi
tabiî olan hüküm, bu zat›n ‹ngiliz noktai nazar›na hâdim olabilece¤ine dair ken-
disine itimat edilmifl olmas›d›r. Bu hüküm, bir zan mertebesinde olsa dahi, Re-
fet Beyin kumanday› tevdide istical etmemesi, hiç olmazsa bizim de noktai na-
zar›m›z› almas› iktiza ederdi.

‹timat edip kumanday› tevdi etti¤ine göre de, hiç olmazsa bir müddet on-
dan aynlmay›p vaziyet ve noktai nazarlar›m›z› tamamen telkin edebilecek kadar
beraber çal›flmas› ve kendisini bizimle irtibata koyduktan sonra uzaklaflmas›
makul olurdu, mütaleas›nda bulundum. Maahaza, emrivaki karfl›s›nda b›rak›l-
m›fl oldu¤uma göre iki noktada teselli aramakla iktifaya mecbur idim. Birincisi,
Refet Beyin telgraf› metnindeki "Salâhaddin Bey maksat dahilinde çal›flacak"
cümlesi; di¤eri de, Refet Beyin hiç olmazsa ‹stanbula gitmemifl olmas› idi.

Bu vaziyet üzerine, "kumandanlar›n ‹stanbula gitmek hususunda en küçük
bir gafletlerinin pek pahal› olaca¤›n› ve program›m›z› hüsnü tatbika devam ede-
ce¤imizi” umum kumandanlara bildirmek suretile hemen nazar› dikkatlerini cel-
bettim. Refet Beye de ayn› tarihte (14 Temmuz 1335) “Selâhattin Beyin, kararla-
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r›m›z› hüsnü tatbik eyliyece¤i buradaki rüfeka nezdinde pek ziyade tehassüsa-
t› mucip ve kuvvetbahfl olmufltur." cümlesini de ihtiva eden bir flifre telgraf ke-
flide ettirdim.

Salâhattin Beyin kendisine de aynen flu telgraf› çektirdim:
14 Temmuz 1335

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
Refet Beyedir: Zirdeki telgrafnameyi muvaf›k görürsen Salâhattin Beye tevdi ve iblâ¤

ve imba buyurunuz.
Mustafa Kemal

Salâhattin Beyefendiye: ‹stanbulun mahsur muhitinden, mübarek sinei millete gelmeniz
ve rüfakai hamiyetinizin sahai azmü vatanperverisini teflrifiniz büyük bir meserretle karfl›lan-
d›. Gayei mukaddesemizin tahsili u¤runda sepkedecek gayreti müflterekede Cenab› Hak
cümlemizi zaferyâb eyliyecektir. Gözlerinizden öperim.

(Mustafa Kemal)
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Reisi Miralay Kâz›m

Salâhattin Bey hakk›nda ilk flüphe ve tereddüt yine, Salâhattin Beyin
"maksat dahilinde çal›flaca¤›n›" söyliyerek itimat eden ve hemen kumanday›
teslim edip S›vas istikametinde uzaklaflan Refet Bey taraf›ndan izhar edilmifl
oldu.

Refet Beyin Amasyadan yazd›¤› bir telgraf, yaln›z Salâhattin Bey hakk›n-
da tereddüdü de¤il, daha birkaç noktaya taallûk eden mütelaat› da ihtiva edi-
yordu. Müsaade buyurursan›z aynen arzedeyim: 

Müstaceldir 
Asayifle mütealliktir 719

Ankaradan, 15/7/1335
Erzurumda K.0. 15 Kumandanl›¤›na 

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Salâhattin Beyi tan›rs›n›z. Birdenbire ürkmemesi lâz›md›r. Evvelâ Kâz›m Pafla tebrik

vesilesile mülayim ifadelerle kendisile muhabereye giriflmelidir. Hamit Beyin azli hakk›nda
henüz bir fley yok. Fakat mahallinde ipkas› için teflebbüsatta bulunuldu. Azlolunursa bura-
larda kalaca¤›n› pek ümit etmiyorum. Mamafih tesir yap›yorum. Benim avdetim için ‹ngiliz-
lerin, hükûmeti tazyik edecekleri muhakkak. Ben vaziyete göre icab›na tevessül ederek bura-
larda kalaca¤›m. ‹ngilizlerden ve buradan geçen Amerikal›dan anlad›¤›ma göre Kâz›m Pa-
flan›n vaziyeti dahi tehlikelidir. Daima itidalin gözetilmesini ve vaziyetin iyi idare edilmesini
tekrar tavsiye ederim (Refet).

F›rka 5 Kumandan› Arif
Bu telgrafnamede ismi geçen Hamit Bey, Samsun mutasarr›f› bulunuyor-

du. Hamit Bey, Samsuna muvasalat›m›z›n ilk günlerinde, Refet Beyin, mazide-
ki hukuk ve muarefesi sebebile maksad› müflterek dahilinde, nihayete kadar,
bizimle beraber, fedekârane çal›flacak evsafta bir arkadafl oldu¤una itimad› bu-
lundu¤u cihetle, bana tavsiye etti¤i ve benim sadarete ve hususî olarak Erkân›-
harbiyei Umumîye Reisi Cevat Paflaya vukubulan ifl'arat›mla Samsuna getire-
bildi¤imiz zat idi.

Böyle bir zat›n, er geç, azlolunaca¤›na flüphe var m›yd›? Fakat, Refet Bey,
"mahallinde ipkas› için teflebbüsatta bulunuldu" diyor. Hangi mahalde? Kim-
lerin nezdinde? Kim teflebbüsatta bulundu?! Sonra, azlolunursa, buralarda ka-
laca¤›n› pek ümit etmiyorum. Maamafih tesir yap›yorum! diyor; nereye, ‹stan-
bula m› gidecek, nas›l? Bu zat bugüne kadar bizimle çal›flm›yor m›yd›?

Bu telgraf›nda, Refet Bey, kendisinin avdeti için ‹ngilizlerin, hükûmeti taz-
yik edeceklerini muhakkak görüyor ve vaziyete göre icab›na tevessül ederek bu-
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m›z› aynen uygulayaca¤› hususu buradaki arkadafllar› çok duyguland›rm›fl ve
onlara güç katm›flt›r" cümlesini de içeren bir flifre telgraf çektim.

Salâhattin Beyin kendisine de aynen flu telgraf› çektirdim:
14 Temmuz 1919

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
Refet Beyedir: Afla¤›daki telgraf›, uygun bulursan, Salâhattin Beye verip sonucu bil-

diriniz.
Mustafa Kemal

Salâhattin Beyefendiye: ‹stanbulun kuflat›lm›fl çevresinden, milletin kutsal sinesine
gelmeniz ve onurlu arkadafllar›n›zla inanm›fl yurtseverler alan›na kat›lman›z bizi çok sevin-
dirdi. Kutsal amac›m›z›n elde edilmesi yolunda ortaklafla yap›lacak çabalarda Allah hepimi-
zi baflar›l› k›lacakt›r. Gözlerinizden öperim.

(Mustafa Kemal)
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkan› Albay Kâz›m

Salâhattin Bey hakk›nda ilk kuflku ve duraksama, yine Salâhattin Beyin
"amaca uygun çal›flaca¤›n›" söyliyerek güvenen ve hemen komutay› verip S›-
vas do¤rultusunda uzaklaflan Refet Bey taraf›ndan gösterilmifl oldu.

Refet Beyin Amasyadan yazd›¤› bir telgraf, yaln›z Salâhattin Bey hakk›n-
da kuflkuyu de¤il, daha birkaç noktaya de¤inen düflünceleri de kaps›yordu.
‹zin verirseniz oldu¤u gibi bilginize sunay›m:

‹vedidir
‹ç Güvenlikle ilgilidir

Ankaradan, 15/7/1919
Erzurumda K.O. 15 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Salâhattin Beyi tan›rs›n›z. Birdenbire ürkmemesi gereklidir. Önce Kâz›m Pafla kut-

lama vesilesile, yumuflak sözler kullanarak kendisile yaz›flmaya giriflmelidir. Hamit Beyin
görevden al›nmas› hakk›nda daha bir fley yok. Gene de yerinde b›rak›lmas› için giriflim-
lerde bulunuldu. ‹flten al›n›rsa buralarda kalaca¤›n› pek ummuyorum. Bununla beraber
etkiliyorum. Benim dönmem için ‹ngilizlerin, hükûmete bask› yapacaklar› kuflku götür-
mez. Ben duruma göre gereken yollara baflvurarak buralarda kalaca¤›m. ‹ngilizlerden, ve
buradan geçen Amerikal›dan, anlad›¤›ma göre Kâz›m Paflan›n durumu da tehlikededir.
Her zaman ölçülü davran›lmas›n› ve durumun iyi idare edilmesini yeniden sal›k veririm
(Refet).

Tümen 5 Komutan› Arif
Bu telgrafta ad› geçen Hamit Bey, Samsun mutasarr›f› bulunuyordu. Ha-

mit Bey, Samsuna var›fl›m›z›n ilk günlerinde, Refet Beyin, geçmiflteki dostluk
ve tan›fl›kl›¤› nedenile, ortak gayeye do¤ru, sonuna kadar, bizimle beraber,
özveri ile çal›flacak nitelikte bir arkadafl oldu¤una güvendi¤inden, bana sal›k
verdi¤i ve benim baflbakanl›¤a ve özel olarak Genelkurmay Baflkan› Cevat
Paflaya yazmam üzerine Samsuna getirebildi¤imiz kifli idi.

Böyle birinin, eninde sonunda, iflten al›naca¤› kuflku götürür müydü? Fa-
kat, Refet Bey, "yerinde al›konulmas› için giriflimlerde bulunuldu" diyor.
Kimlerin kat›nda nerede giriflimde bulunulmufl? Kim giriflimde bulundu?!
Sonra, iflten al›n›rsa, buralarda kalaca¤›n›, pek ümit ummuyorum. Bununla
beraber etkiliyorum! diyor; nereye, ‹stanbula m› gidecek, nas›l? Bu kifli bugü-
ne kadar bizimle çal›flm›yor m›yd›?

Bu telgraf›nda. Refet Bey kendisinin dönmesi için ‹ngilizlerin, hükûme-
te bask› yapacaklar›n› kesin say›yor ve duruma göre gerekeni yaparak bu-



ralarda kalaca¤›n› söylüyor. Halbuki vaziyet malûm ve yap›lacak fleyi ben ken-
disine 7 Temmuz 1335 tarihli umumî talimat›mda bildirdim:

(Mezkûr talimat›n ikinci maddesi) ondan baflka yap›lacak fley yoktu.
Refet Bey, ‹ngilizlerden ve buradan geçen Amerikal›lardan anlam›fl ki "Kâ-

z›m Paflan›n da vaziyeti tehlikelidir" Bu ne demektir? Salâbetlerini, en çok mu-
hafaza etmeleri lâz›mgelen arkadafllar›n; her halde rahmet okum›yacak kimsele-
rin sözlerinden tehlikeler tahayyül etmeleri ve bunu bir kanaatle söylemeleri ne-
ye delâlet eder?

Refet Bey, telgraf›n›n sonunda, bana da ders veriyor. "Daima itidalin göze-
tilmesini" ve "vaziyetin iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim" diyor.

Buradaki, itidal kelimesinden, maksad›n ne olabilece¤inin tefsirini erbab›
iz'ana terkederim.

Bana iyi idareyi tavsiye eden zat, bu tavsiyeyi, benim verdi¤im emir ve tali-
mat› hüsnü tatbik edip vazifesi bafl›ndan ayr›lmadan evvel yapm›fl olsayd›, daha
samimî hareket etmifl olurdu, zann›nday›m.

Efendiler, Hamit Bey, 14 Temmuz 1335 tarihinde Samsundan bana flu k›sa
telgraf› yazm›flt›: "Azlolundu¤umu mevsukan haber ald›m. fiu bir iki gün zarf›n-
da vüruduna intizar ediyorum. Müteakiben ‹stanbula gidece¤imi arzeylerim."

Refet Beyin kumanday›, terketmifl olmas›ndan müteessir iken ayn› günde,
mühim bir noktada kendisinden fedekârane bir vaziyet memul etti¤imiz di¤er bir
arkadafl›n da, sanki tabiî flerait dahilinde bulunuyormufluz gibi, gayrikabili tefsir
bir zihniyet göstermekte olmas›na muttali oluyorum.

Hamit Beye 15 Temmuz 1335 tarihinde, flöyle bir telgraf yaz›ld›:
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Etem Beyin tayin olundu¤unu haber ald›k.

Refete yazd›m ve birleflerek beraberce dahile do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi mülâ-
hazai emniyet, size ‹stanbula gitmek fikrini telkin ediyor. Bundan maada, biz, k›ymetli arka-
dafllar›m›z›, Dersaadetten Anadoluya çekip ç›karmaya ve bu veçhile ciddî vatanperveran› mah-
rumu amal etmemeye çal›fl›rken, siz bu hareketinizle, lâekal mahsur bir muhite giriyorsunuz.
Biz hiç caiz görmedik. Refete mülâki olunuz. Ya S›vas civar›nda birlikte kal›rs›n›z veyahut mü-
reffehen bizim nezdimize gelirsiniz. Cevab› kat'i bekleriz (Ves. 34).

Befl gün sonra (20 Temmuz 1335) Canik Mutasarr›f› Hamit Beyin Samsun-
dan gelen telgraf› flu idi:

Bizans›n mütezayit rezaletleri karfl›s›nda, meyus olan millet, flarktan bir flulei ümit bekli-
yor.

Buralara ve buradakilere öyle hayalî flekil ve vücutlar veriyorlar ki acaba bir fley var m›
diye, ben de flüpheleniyorum. Kay›ts›zl›¤›mdan utan›yorum.

Filhakika uyumuyoruz. Bir fley yapmak istiyoruz. Fakat bu fleyin flekil ve nazariyatile u¤-
raflt›¤›m›za, uzun yollar intihap etti¤imize kaniim. Zaman›n, halin intizara tahammülü yoktur.
Memleketin vaziyeti, dakikadan dakikaya fenalafl›yor. Binaenaleyh efkâr›m›z› telhis, ef'alimizi
tesri iktiza ediyor. Bu hususta, benim hat›r›ma gelen fludur:

Ayn› zamanda her taraftan zât› flahaneye bir telgraf çekelim. On aydanberi gözü önümle
alelekser kendi arzu ve hevesi dahilinde cereyan eden rezaletler delâletile nereye sürüklenmek-
te oldu¤unu gören milletin herçibadabat mukadderat›n› ele almaya karar verdi¤ini ihtar ve k›rk
sekiz saat zarf›nda, milletin itimad›n› haiz bir kabine teflkil ve meclisi müessisan›n daveti taht›
karara al›nmad›¤› taktirde, ne kendisini ve ne de hükûmetini tan›mad›¤›m›z› ilâve edelim. Bun-
da hiçbir müflkül yok, an'anevî boyun k›rmaktan müteessir olm›yan millet, biz yürüyelim, ar-
kam›zdan gelsin Efendim

Befl gün evvel, azlolundu¤u takrirde ‹stanbula gidece¤ini, arzeden Canik
mutasarr›f›n›n bu telgraf›n›, biraz mütehevvirane yaz›lm›fl olmakla beraber, ka-
rar ve faaliyet telkin eder, bir mahiyette buldu¤unuzu tahmin etmek isterim.
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ralarda kalaca¤›n› söylüyor. Halbuki durum biliniyor ve yap›lacak fleyi ben ken-
disine 7 Temmuz 1919 tarihli genelgemde bildirdim:

(O genelgenin ikinci maddesi) Ondan baflka yap›lacak fley yoktu.
Refet Bey, ‹ngilizlerden ve buradan geçen Amerikal›lardan anlam›fl ki "Kâ-

z›m Paflan›n da durumu tehlikelidir." Bu ne demektir? S›k› durmakta en çok di-
renmek gereken arkadafllar›n; her halde rahmet okum›yacak kimselerin sözle-
rinden tehlikeler hayal etmeleri ve bunu bir inançla söylemeleri neyi gösterir?

Refet Bey. telgraf›n›n sonunda, bana da ders veriyor. "Her zaman ölçülü
davran›lmal›" ve "durumun iyi idare edilmesini yeniden sal›k veririm" diyor.

Buradaki, ölçülü davranmak kelimelerinden kasd›n›n ne olabilece¤inin yo-
rumlamas›n› anlay›fll› kiflilere b›rak›r›m.

Bana iyi idareyi sal›k veren bu kifli, bu ö¤ütü, benim verdi¤im emir ve tali-
mat› iyi uygulay›p görevi bafl›ndan ayr›lmadan evvel yapm›fl olsayd›, daha içten-
likte hareket etmifl olurdu, san›r›m.

Efendiler, Hamit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsundan bana flu k›sa
telgraf› yazm›flt›: "Görevden al›nd›¤›m› güvenilir kaynaklardan haber ald›m. fiu
bir iki gün içinde emrin gelmesini bekliyorum. Sonra da ‹stanbula gidece¤imi
sayg›yla bildiririm."

Refet Beyin komutay› b›rakm›fl olmas›na üzülürken ayn› günde, önemli bir
yerde kendisinden özverili bir davran›fl umdu¤umuz baflka bir arkadafl›n da, san-
ki normal flartlarda imifliz gibi, anlafl›lmaz bir düflünüflte oldu¤unu ö¤reniyorum.

Hamit Beye 15 Temmuz 1919 tarihinde, flöyle bir telgraf yaz›ld›:
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Ethem Beyin atand›¤›n› haber ald›k. Refe-

te yazd›m ve birleflerek beraberce içeriye do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güven dü-
flüncesi, size ‹stanbula gitmek iste¤ini veriyor. Bundan baflka, biz, k›ymetli arkadafllar›m›z›, ‹s-
tanbuldan Anadoluya çekip ç›karmaya ve böylece gerçek vatanseverleri dileklerinden yoksun
etmeme¤e çal›fl›rken, siz bu hareketlerinizle, en az›ndan kuflat›lm›fl bir çevreye giriyorsunuz.
Biz hiç uygun bulmad›k. Refetle buluflumuz. Ya S›vas yak›nlar›nda birlikte kal›rs›n›z ya da ra-
hatça bizim yan›m›za gelirsiniz. Kesin yan›t bekleriz (Belge 34).

Befl gün sonra (20 Temmuz 1919) Samsun Mutasarr›f› Hamit Beyin Sam-
sundan gelen telgraf› flu idi:

"‹stanbulun artan rezillikleri karfl›s›nda, umutsuzlu¤a düflen ulus, do¤udan bir umut ›fl›-
¤› bekliyor.

Buralara ve buradakilere öyle hayalî flekil ve vücutlar veriyorlar ki acaba bir fley var m›
diye, ben de kuflkulan›yorum. Kay›ts›zl›¤›mdan utan›yorum.

Gerçekteyse uyumuyoruz. Bir fley yapmak istiyoruz. Fakat bu fleyin biçim ve teorileriy-
le u¤raflt›¤›m›z, uzun yollar seçti¤imiz kan›s›nday›m. Zaman›n, olaylar› beklemeye tahammü-
lü yoktur. Memleketin durumu dakikadan dakikaya fenalafl›yor. Bundan dolay› düflünceyi k›-
sa kesip, iflleri çabuklaflt›rmak gerekiyor. Bu konuda, benim akl›ma gelen fludur:

Hep birden ve her yerden padiflaha bir telgraf çekelim. On aydanberi gözü önünde çok-
kere kendi istek ve hevesince olup biten rezilliklerle nereye sürüklenmekte oldu¤unu gören
milletin ne olursa olsun kendi kaderini ele almaya karar verdi¤ini hat›rlatal›m ve k›rk sekiz
saat içinde, milletin güvendi¤i bir kabine kurulmaz ve kurucular meclisinin toplant›ya ça¤›r›l-
mas› kararlaflt›r›lmaz ise, ne kendisini ve ne de hükûmetini tan›mad›¤›m›z› ekleyelim. Bunda
hiçbir zorluk yok, gelenek olarak boyun eymekten üzüntü duymayan halk, biz yürüyelim, ar-
kam›zdan gelsin Efendim."

Befl gün evvel, görevden al›n›rsa ‹stanbula gidece¤ini, söyleyen Samsun
mutasarr›f›n›n bu telgraf›n›, biraz k›zg›nca yaz›lm›fl olmakla beraber, karar ve ifl
yapma ö¤ütler, bir nitelikte buldu¤unuzu ummak isterim.
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Mutasarr›f Bey, milletin bir flulei ümit bekledi¤i yerde, acaba bir fley var m›
diye flüpheleniyor.

Bizi, ne yapmak istedi¤ini bilmiyen, flekil ve nazariyatla u¤raflan flaflk›nlar
zannediyor. Efkâr› telhis, ef'ali tesri için yap›lacak fleyi de söylüyor. E¤er bun-
dan sonra bütün noktai nazarlar›ndaki ademi isabeti tebarüz ettiren çirkin bir
fikri izhar etmese idi, iyi ederdi.

Efendiler, tarih, "an'anevî boyun k›rmaktan müteessir olm›yan millet, biz
yürüyelim, arkam›zdan gelsin!" fikir ve içtihad›nda bulunanlar›n duçar olduk-
lar› ak›betler ve ukubetlerle doludur. ‹dare adamlar›n›n, bilhassa millet adam-
lar›n›n, böyle sakim ve merdut zihniyetlere asla kap›lmamalar› lâz›md›r. Hamit
Bey, bu telgraf›nda, bizim Refet Beyle beraber dahile çekilmesi hususundaki
ifl'ar›m›za asla temas etmiyor.

Hamit Beyin bu telgraf›na 21 Temmuz 1335 tarihinde verdi¤imiz bir ce-
vapta: "‹nflaallah her fley olacakt›r. Yaln›z, milletin itimad›n› haiz bir kabine
teflkil etmek için evvelâ o kabinenin istinat edebilece¤i bir kuvveti vücuda getir-
mek lâz›md›r. O da, vilâyat› flarkîye kongresinin ve onu müteak›ben de, S›vas
umumî kongresinin im'ikadile olacakt›r" dedik.

Efendiler, Üçüncü Kolorduya, bu münasebetle Refet ve Salâhattin Beyle-
re tekrar temas etmek icap ediyor. Vesile fludur:

‹ngilizler, S›vasa bir tabur göndereceklerini iflaa ettiler. Her ihtimale karfl›
S›vasa gelen muhtelif istikametler üzerinde, tedabiri askerîye ald›rmak lâz›m-
geldi. Bu münasebetle Amasyada bulunan Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na, 18
Temmuz 1335 tarihinde, verdi¤im bir emir metninde, henüz Amasyada bulu-
nan Refet Beye ait de flu cümleler vard›: Keyfiyet hakk›nda Refet Beyin ehem-
miyetle nazar› dikkati celbolunur. ‹htimal ki Refet Bey böyle bir vaziyeti naza-
r› dikkate alarak flimdilik Amasyada kalmay› da tercih eder.

Beflinci F›rka Kumandan›n›n 19 Temmuz 1335 de verdi¤i cevapta, calibi
dikkat flu cümleler vard›: Selâhattin Bey el'an Samsundad›r. fiimdiye kadar
kendisile temas edemedi¤im gibi hiçbir muhaberei ciddiye ve mühimme cere-
yan etmemifl oldu¤undan miri mumaileyhin fikir ve kanaatinin ne merkezde ol-
du¤unu bilemiyorum.

Fakat -Refet Bey- icab›nda ‹ngilizlere mukavemet edecek kadar cür'et gös-
teremiyece¤ini ihsas etmiflti.

Refet Bey 18 Temmuz 1335 de S›vasa hareket etti. (Ves. 35).
Bunun üzerine Refet Beye flu flifreyi verdirdim:
fiifre Zata mahsustur Adet 115 19 Temmuz 1335

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
S›vasta Üçüncü Ordu S›hhiye Müfettifli Miralay ‹brahim Tali Beyefendiye

Refet Beyedir: Salâhattin Beye telgraf›m› verdiniz mi? Mumaileyh arkadafl›m›z›n kanaati
kat'iyelerinin mutlaka tespit edilmesi ve çünkü tereddüt yahut iki cepheli idare gibi mucibi felâket
bir vaziyete hiçbir veçhile tahammül ve mümaflat olunmamas›, bir vecibei vataniye oldu¤undan bu
hususta, evet veya hay›r tarz›nda kendisinden söz al›nmas› ve ona göre bir karar verilmesi elzem-
dir. Sizin b›rakt›¤›n›z noktadan bafllamak kendileri için yegâne programd›r. fiimdiye kadar hemen
bir hafta oldu¤u halde hiçbir kat’i malûmat al›namamas› ve ‹stanbuldan alman bir malûmatta mu-
maileyh hakk›nda muhkem bir kanaat gösterilmemesi ve hareketinden evvel Sad›k Beyle hafî bir
temas ve hususîyetinden bahis ve flikâyet edilmesi bu telgraf›n›n yaz›lmas›na saiktir. Bunu ve bu-
nun avak›bini bilhassa sizin takdir ve halletmeniz lâz›md›r. Zira herhangi bir mahfili ahalide,
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Mutasarr›f Bey, milletin bir umut ›fl›¤› bekledi¤i yerde, acaba bir fley var
m› diye flüpheleniyor.

Bizi, ne yapmak istedi¤ini bilmeyen, biçim ve teoriyle u¤raflan flaflk›nlar
zannediyor. Lâf› k›sa kesip, ifli çabuklaflt›rmak için yap›lacak olan› da söylü-
yor. E¤er bundan sonra bütün görüfllerindeki yersizli¤i gösteren çirkin bir dü-
flünceyi ortaya koymasayd›, iyi ederdi.

Efendiler, tarih, "gelenek olarak boyun e¤mekten üzüntü duymayan mil-
let, biz yürüyelim, arkam›zdan gelsin," düflünce ve inanc›nda bulunanlar›n
karfl›laflt›klar› korkunç sonuçlar ve azaplarla doludur. Yöneticilerin, özellikle
millet adamlar›n›n, böyle yanl›fl ve geçersiz düflüncelere hiç kap›lmamalar› ge-
rekir. Hamit Bey, bu telgraf›nda, bizim Refet Beyle birlikte içeriye çekilmesi
konusundaki bildirimize hiç de¤inmiyor.

Hamit Beyin bu telgraf›na 21 Temmuz 1919 tarihinde verdi¤imiz bir kar-
fl›l›kta: "Allah isterse her fley olacakt›r. Yaln›z, milletin güvendi¤i bir kabine
kurmak için önce o kabinenin dayanaca¤› bir gücü oluflturmak gerektir. O da,
do¤u illeri kongresinin ve ondan sonra da, S›vas genel kongresinin toplanma-
s›yla olacakt›r" dedik.

Efendiler, Üçüncü Kolorduya, ve dolay›s›yla Refet ve Salâhattin Beylere
yeniden de¤inmek gerekiyor. ‹liflki fludur:

‹ngilizler, S›vasa bir tabur gönderecekleri haberini yayd›lar. Olabilecek
herfleye karfl› S›vasa gelen yollar boyunca, askerî önlem ald›rmak gerekti.
Bundan dolay› Amasyada bulunan Beflinci Tümen Komutanl›¤›na, 18 Tem-
muz 1919 tarihinde, verdi¤im bir emirde, henüz Amasyada bulunan Refet Be-
ye ait de flu cümleler vard›: "Durum konusunda Refet Beyin önemle dikkati
çekilir. Belki Refet Bey böyle bir durum düflünerek flimdilik Amasyada kal-
may› ye¤ler."

Beflinci Tümen Komutan›n›n 19 Temmuz 1919 da verdi¤i yan›tta, dikkat
çeken flu cümleler vard›: "Salâhattin Bey daha Samsundad›r. fiimdiye kadar
kendisile temas edemedi¤im gibi hiçbir ciddî ve önemli yaz›flma da olmad›¤›n-
dan onun ne düflündü¤ünü hangi kan›ya vard›¤›n› bilemiyorum."

"Ama - Refet Bey - gerekti¤inde ‹ngilizlere karfl› koyacak kadar at›lgan-
l›k gösteremiyece¤ini sezdirmiflti."

"Refet Bey 18 Temmuz 1919 da S›vasa hareket etti." (Belge 35) 
Bunun üzerine Refet Beye flu flifreyi verdirdim:
fiifre Kifliye Özel Say› 115 19 Temmuz 1919

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
S›vas Üçüncü Ordu Sa¤l›k ‹flleri Müfettifli Albay

‹brahim Tali Beyefendiye
Refet Beyedir: Salâhittin Beye telgraf›m› verdiniz mi? O arkadafl›m›z›n kesin görüfl-

lerinin kesinlikle saptanmas› ve çünkü karars›zl›k ya da iki tarafl› oynama gibi felâket do-
¤uracak bir duruma hiçbir suretle göz yumulmamas› ve uyulmamas›, bir vatan borcu oldu-
¤undan bu konuda, evet veya hay›r fleklinde kendisinden söz al›nmas› ve ona göre bir ka-
rar verilmesi çok gereklidir. Sizin b›rakt›¤›n›z noktadan bafllamak, kendileri için tek prog-
ramd›r. fiimdiye kadar hemen bir hafta oldu¤u halde hiçbir kesin bilgi al›namamas› ve ‹s-
tanbuldan al›nan bir bilgide onun hakk›nda sa¤lam bir kanaat belirtilmemesi ve hareketin-
den evvel Sad›k Beyle gizli bir görüflme yapm›fl olmas›ndan ve aralar›nda yak›nl›k bulun-
du¤undan söz ve flikayet edilmesi bu telgraf›m›n yaz›lmas›na neden olmufltur. Bunu ve bunun
sonuçlar›n› özellikle sizin de¤erlendirip çözümlemeniz gereklidir. Zira herhangi bir halk toplu-
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söyliyece¤i yanl›fl ve gayei millîyeye mugayir birtek sözün dahi, husule getirece¤i tesiri makû-
su ve bunun ihdas eyliyece¤i variyeti flimdiden düflünmek kâfidir (Mustafa Kemal).

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye
Reisi Miralay Kâz›m

Yaln›z, bu telgraf›m›za de¤il çok fleye cevap olan Refet Beyin bu telgraf›n›
aynen arzedece¤im:

Asayifle müteallik ve gayet aceledir 1828 S›vastan, 22/7/1335
Erzurumda Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Vekili

Kâz›m Kara Bekir Bafla Hazretlerine
1- Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Telgraf›n›z› Salâhattin Beyden ayr›ld›ktan sonra

ald›¤›m için kendine veremedim. Salâhattin Beyi herkes gibi siz de âlâ tan›rs›n›z. Mütered-
dit tabiatli bir zat. On günden fazla bu m›nt›kada kalmamak niyetile gelmifl. Az kald› ku-
manday› almadan geri kaçacakt›. Kendisini temin ve tatmin ederek vazifeyi vatanîyesini ha-
t›rlatt›m. Memleketini herhalde sever ve fakat vak›tsiz icraate gelemez. Afla¤› yukar› Vali Re-
flit Pafladan biraz daha iyi. On Üçüncü Kolordudan geçen eslihadan malûmatlar oldu¤u gi-
bi bu iflin tesviyesi için ‹slanbulda dahi çal›flm›fl ve muvaffak olmufl. Buraya intihab› Ceval
Pafla taraf›ndan olmufl. Binaenaleyh maksada muz›r olamaz ve hiçbir mahfili ahalide gaye-
ye mugayir tek bir söz söylemez. Bilâkis maksat dahilinde ve fakat sakit bir surette çal›flma-
y› vadetti. Sad›k Beyle münasebeti hakk›nda verilen malûmata inanam›yorum. Zaten, ald›-
¤›m›z haberi iyi tevsik ve muayyen bir program tanzim etmeden çal›flmak kuvvetlerin ziya-
m› mucip oluyor. fiark ahvali hakk›nda, bana, verdi¤iniz malûmatta ald›¤›n›z mübalâ¤al›
haberlere kap›lmam›fl olsayd›n›z, ihtimal ki ben vaziyeti daha iyi idare eder ve kumanday›
terke mecbur kalmazd›m. Resen karar verecek insanlar›n, hakiki vaziyeti bilmeleri lüzumu-
nu siz de takdir buyurursunuz. Binaenaleyh Salâhattin Beyi maksats›z bir surette ürkütmek
ve hay›r dedirtmekle ne ç›kacak. Zaten o kaçmaya haz›r. Yerine acaba kim gelecek. Emir-
lerinizin k›sa ve sarih olmas›n› rica ederim. Salâhaddin Bey hakk›ndaki telgraf›n›z› lûtfen
bir daha okuyunuz. F›rt›na ile bafllay›p sükûnet ile hitam bulan bu telgraftan kat'i maksad›-
n›z› ç›karamad›m. Maamafih birkaç güne kadar Salâhattin Bey Samsundan avdet ediyor.
Kendisile görüflece¤im. Herhalde mumaileyhi muvaf›k bir tarzda maksat dahilinde idare
için ittihaz› tedabir ediyorum.

2- Samsuna ç›kar›lan taburun, buradaki Hintli müslümanlar›, de¤ifltirmekle beraber
bilhassa S›vasta bulundu¤unu zannettikleri Zât› Alilerine karfl› bir tehdit maksadile ç›kar›ld›-
¤›n›, ‹ngilizlerle temas›mda anlad›m. Beni ‹stanbula gitmeye ikna için, Kavakta bulundu¤um
zaman bir ‹ngiliz Binbafl›s› geldi. ‹ngilizlere gösterdi¤im mukavemetten istifade ederek ve fa-
kat Zât› Alilerini duçar› zâf etmek için beni ald›rd›klar›n› aç›ktan söyledi. Zât› Alilerinin di-
¤er mesnedi Kâz›m Pafla imifl, binaenaleyh Kâz›m Pafla, ‹ngilizlerin ›srar›n› mucip olacak za-
hirî bir sebep vermemelidir. Ferit Paflan›n istifas› hengâm›nda Kâz›m Paflay› vekâlete tayin
etmesi ‹stanbuldakilerden bir k›sm›n›n fena bir maksad› olmad›¤›n› gösteriyor. Fakat ‹ngiliz-
lerin ›srar› karfl›s›nda birfley yapamazlar. Kâz›m Paflan›n vekâlete tayini de Selâhattin Beyin
Sad›k Bey hesab›na buraya gelmedi¤ine delildir.

3- Benim ‹stanbula celbim için ‹ngilizlerin sureti resmiyede ‹stanbulu tazyik etmeleri
pek muhtemeldir. Çünkü benim ile ‹ngilizlerin aras›nda sureti resmivede bir mecra var (!) bu
tazyik artarsa Salâhattin Beyi müflkül bir vaziyette b›rakmamak için izimi kaybedece¤im.

4- Hamit Beyin tebdili flayias› henüz tahakkuk etmedi. Mumaileyhin mahallinde ipkas›
için gerek Salâhattin Bey* ve gerekse ‹ngilizler ‹stanbula müracaat ettiler. Muamileyhin teb-
dili teflebbüsü Dahiliye Nezareti ile kavga etmesi neticesidir. Salâhattin Beyin yerine, Konya-
ya Sedat Beyin geldi¤i dahi do¤ru de¤ildir. Her ne kadar tekmil kumandanlar›n tebdil edile-
ce¤ini istihbar etti¤ini mumaileyh yaz›yorsa da, Kâz›m Paflan›n vekâlete tayini bunun aksini
gösteriyor.
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lu¤unda, söyliyece¤i yanl›fl ve ulusal amaca ayk›r› birtek sözün bile, yapaca¤› ters etkiyi ve
bunun do¤uraca¤› durumu flimdiden düflünmek yeter (Mustafa Kemal).

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay 
Baflkan› Albay Kâz›m

Yaln›z, bu telgraf›m›za de¤il çok fleye cevap olan Refet Beyin bir telgra-
f›n› oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m:

‹çgüvenli¤e iliflkin ve çok ivedidir 1828 S›vastan, 22/7/1919
Erzurumda Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Vekili

Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Telgraf›n›z› Salâhattin Beyden ayr›ld›ktan son-

ra ald›¤›m için kendine veremedim. Salâhattin Beyi herkes gibi siz de iyi tan›rs›n›z. Karar-
s›z yarad›l›flta bir kifli. On günden çok bu bölgede kalmamak niyetile gelmifl. Az kald› ko-
mutay› almadan geri kaçacakt›. Kendisine güven ve inan vererek vatan ödevini hat›rlatt›m.
Memleketini herhalde sever ve fakat zamans›z ifl görmeye gelemez. Afla¤› yukar› Vali Re-
flit Pafladan biraz daha iyi. Onüçüncü Kolordudan geçen silâhlardan bilgisi oldu¤u gibi bu
iflin düzenlenmesi için ‹stanbulda da çal›flm›fl ve baflar›l› olmufl. Buraya seçilmesi Cevat Pa-
fla taraf›ndan olmufl. Bu duruma göre amaca zararl› ve hiçbir halk toplulu¤unda amaca ay-
k›r› tek bir söz söylemez. Tersine amaca uygun ve ancak sessizce çal›flmaya söz verdi. Sad›k
Beyle iliflkisi hakk›nda verilen bilgilere inanam›yorum. Asl›na bak›l›rsa, ald›¤›m›z haberi iyi
belgelemeden belirli bir program düzenlemeden çal›flmak kuvvetlerin yitimine yol aç›yor.
Do¤u durumu hakk›nda, bana, verdi¤iniz bilgilerde ald›¤›n›z abartmal› haberlere kap›lma-
m›fl olsayd›n›z, belki ben durumu daha iyi idare eder ve komutay› b›rakmak zorunda kal-
mazd›m. Kendi kendine karar verecek insanlar›n, gerçek durumu bilmeleri gere¤ini siz de
kabul buyurursunuz. Bunun için Salâhattin Beyi boflyere ürkütmek ve hay›r dedirtmekle ne
ç›kacak. Zaten o kaçmaya haz›r. Yerine acaba kim gelecek. Emirlerinizin k›sa ve kolay an-
lafl›l›r olmas›n› rica ederim. Salâhaddin Bey hakk›ndaki telgraf›n›z› lûtfen bir daha okuyu-
nuz. F›rt›na ile bafllay›p dinginlikle biten bu telgraftan kesin düflüncenizi ç›karamad›m. Bu-
nunla birlikte birkaç güne kadar Salâhattin Bey Samsundan dönüyor. Kendisile görüflece-
¤im. Herhalde onu uygun bir flekilde amaç yolunda idare için önlem al›yorum.

2 - Samsuna ç›kar›lan taburun, buradaki Hintli Müslümanlar›, de¤ifltirmekle birlikte
özellikle S›vasta bulundu¤unu sand›klar› size gözda¤› vermek amacile ç›kar›ld›¤›n›, ‹ngiliz-
lerle görüfltü¤ümde anlad›m. Beni ‹stanbula gitmeye kand›rmak için, Kavakta bulundu¤um
zaman bir ‹ngiliz Binbafl›s› geldi. ‹ngilizlere gösterdi¤im direniflten yararlanarak ve fakat si-
zi güçten düflürmek için beni ald›rd›klar›n› söyledi. Sizin öbür dayana¤›n›z Kâz›m Pafla imifl,
bundan dolay› Kâz›m Pafla, ‹ngilizlerin dayatmalar›na yol açacak aç›k bir neden vermeme-
lidir. Ferit Paflan›n iflten ayr›lmaktayken Kâz›m Paflay› sizin görevinize vekil olarak atama-
s› ‹stanbuldakilerden bir k›sm›n›n kötü niyetli olmad›¤›n› gösteriyor. Fakat ‹ngilizlerin da-
yatmas› karfl›s›nda birfley yapamazlar. Kâz›m Paflan›n vekâlete atanmas› da Salâhaddin
Beyin Sad›k Bey hesab›na buraya gelmedi¤ine kan›tt›r.

3 - Benim ‹stanbula getirilmem için ‹ngilizlerin resmî yollardan ‹stanbula bask› yap-
malar› çok olas›d›r. Çünkü benim ile ‹ngilizler aras›nda resmî biçimde bir yol var (!) bu bas-
k› artarsa Salâhaddin Beyi zor bir durumda b›rakmamak için izimi kaybettirece¤im.

4 - Hamit Beyin de¤ifltirilmesi söylentisi daha gerçekleflmedi. O kiflinin yerinde b›ra-
k›lmas› için gerek Salâhaddin Bey* ve gerekse ‹ngilizler ‹stanbula baflvurdular. Onun de¤ifl-
tirilmesi giriflimi ‹çiflleri Bakanl›¤› ile kavga etmesindendir. Salâhaddin Beyin yerine, Kon-
yaya Sedat Beyin geldi¤i de do¤ru de¤ildir. Hernekadar tüm komutanlar›n de¤ifltirilece¤ini
haber ald›¤›n› o yaz›yor ise de, Kâz›m Paflan›n vekil olarak atanmas› bunun do¤ru olmad›-
¤›n› gösteriyor.

* Di¤er Salâhattin Beydir * Öteki Salâhaddin Beydir



5- S›vas Kongresi hakk›nda sadaretten do¤ruca vilâyetlere tebli¤ olunan 20 Temmuz
1335 tarihli telgrafnameyi gördünüz mü? Karahisardaki F›rka Kumandan› bu kongreye mu-
rahhas intihab› için buralara beyanname neflretmifl. Bu tarz› hareketi muvaf›k buluyor mu-
sunuz? Alman sulhü ve flarktaki sükûnet, vaziyetin inkiflaf›na intizaren, bizim de, ihtiyatkâr
bulunmakl›¤›m›z› icap ettirmiyor mu? fiahs›m hakk›nda hiçbir endiflem olmad›¤›n› art›k an-
lam›fl›n›zd›r (!) Yaln›z, karars›z ve programs›z hareketlerle maksad› ihlâl edece¤iz. Ya ihti-
yatkâr olal›m veyahut hemen ifli aç›¤a vural›m. Fakat ikisinden birini yapal›m. S›vas Kong-
resinden hali haz›rda bir fayda ümit ediyor musunuz? Bugünkü vaziyete nazaran bu kong-
renin S›vasta ve alenî bir tarzda yap›lmas›n› tehlikeli bulmuyor musunuz? Cenup istikamet-
lerinden S›vasa gelecek bir darbe bilhassa bu vilâyet ahalisinin kans›zl›¤› sebebile Anadolu-
yu ikiye ay›r›r ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu vilâyetin, son zamana kadar adeta bitaraf
görünmesi pek ziyade haizi ehemmiyettir. Bu kongrenin mutlaka aktine lüzum varsa ald›¤›-
m›z haberlere nazaran, murahhaslar›n vürudu mümkünse acaba bunun flarkta bir mahalde
akti daha muvaf›k olmaz m›?

6- S›vas ve Amasya flehirleri halk› pek mülevves, kazalarda, köylerde halk bunlara na-
zaran pek çok iyi. Fimabat ona göre tanzimi mesai edece¤im.

7- ‹stanbuldan ald›¤›m haberde buradaki Harekât› Millîyenin hiçbir f›rka veyahut bir
flahs›n amali mahsusas›n› tatmin maksadile olmay›p s›rf selâmet ve istiklâli millînin temini ga-
yesine matuf oldu¤u hakk›nda, taraf› âlilerinden, bir beyanname neflri suretile ‹ngilizlerin tes-
kini tavsiye olunuyor. Buna lüzum görüldü¤ü halde, ben bunun taraf› âlilerinden bir beyan-
name fleklinde de¤il belki Erzurum Kongresinin mukarrerat›na ithalen neflri muvaf›k olaca-
¤›n› zannediyorum.

8- Ajanslar, Meclisi Mebus'an intibat›ndan bahsediyorlar. Bu hususta ne düflünüyorsu-
nuz (Refet).

Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Reisi Zeki
Bu telgrafa verdi¤imiz cevab› da aynen zikretmekle iktifa edece¤im.
fiifre Zâbit marifetile keflidesi Aceledir 171 23/7/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Reisi Zeki Beye 
Refet Beyefendiye:
1- Salîhattin Bey hakk›ndaki telgraf› bir defa daha okumak üzere arad›m. Fakat bulu-

nam›yor. Hat›rlad›¤›ma göre miri mumaileyh hakk›nda bahsolunan hususat ‹stanbuldan bil-
dirilmiflti. Her al›nan haberi, arzu edildi¤i veçhile tevsik, nadiren müyesser olur. fiark ahvali
hakk›nda ald›¤›m›z malûmat, mübalâ¤adan âr› olmakla beraber, bize yanl›fl bir hatve att›r-
m›fl de¤ildir, kanaatindeyim. Mukadderat›m›zda, yaln›z flark hadisat›n›n tecelliyat› esas›na is-
tinatla iktifa edilmifl de¤ildir. Teflkilât› millîyeye vüs'at ve uzviyet vermek, kongrelerle amali
millîyeyi temessül ettirmek, orduyu teflkilât› millîyeye müzahir bulundurmak, maksad› millî-
yenin ziyan›na meydan vermemek için kumanda, silâh mesailinde, malûm kat'i karar› vermek
hususat›nda yap›ld›¤›ndan baflka türlü ve daha müteenni davranmak, acaba bugünkü seme-
reyi verebilir miydi? Herhalde vaziyeti haz›ra, cümlenin memnuniyetini mucip derecededir.

2- Kâz›m Paflan›n vekâlete tayini pek münasip olmufltur. ‹ngilizlerin ›srar›n› mucip za-
hirî bir sebep vermemeye çal›fl›yor. Fakat silâh meselesi ve Trabzona ihraca mümanaat key-
fiyetinde müsamahakâr davranam›yaca¤›m›z aflikârd›r. Halbuki bu sebepler ‹ngilizlerin el-
bette hofluna gitmiyecektir.

3- ‹ngilizler, benim ‹stanbula celbim hususunda fevkalâde israr ve hükûmeti son dere-
ce tazyik ettiler. Hükûmet ve zât› flahane ile, makina bafl›nda, günlerce devam eden muhabe-
ratta, bu cihet pek aflikâr bildirildi. Bu muhaberat, mülâkat›m›zda manzuru âlileri olacakt›r.
Fakat, meslekten istifa edince israr hitam buldu. Buna k›yasen zât› âliniz hakk›nda da, istifa-
dan sonra büyük ›srar memul etmem. Maahaza aksi takdirde dahi, izinizi kaybetmekten ise,
Salâhattin Beyin müflkül vaziyete girmesini tercih ederim. Burada Halit Bey hakk›nda, hükû-
met ve ‹ngilizler, Kâz›m Paflaya çok ›srar ettiler. Kâz›m Pafla bir fley yap›lam›yaca¤›n› söyle-
mekte israr suretile, elyevm Halit Bey, gayriresmî, f›rkas›na sahip bulunuyor.

4- Hamit Bey, son bir telgrafile hepimizden daha seri hareket arzusunu izhar ediyor.
fiimdilik tadil olundu.
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5 - S›vas Kongresi hakk›nda baflbakanl›ktan do¤ruca illere gönderilen 20 Temmuz
1919 tarihli telgraf emrini gördünüz mü? Karahisardaki Tümen Komutan› bu kongreye de-
lege seçimi için buralara bildiri yaym›fl. Böyle bir davran›fl› uygun buluyor musunuz? Alman
bar›fl› ve do¤udaki dinginlik, durumun geliflmesini bekleyerek, bizim de, tedbirli bulunmak-
l›¤›m›z› gerektirmiyor mu? Kendim için hiçbir kayg›m olmad›¤›n› art›k anlam›fl›n›zd›r (!).
Yaln›z, karars›z ve programs›z hareketlerle amac› bozaca¤›z. Ya tedbirli olal›m ya da he-
men ifli aç›¤a vural›m. Fakat ikisinden birini yapal›m. S›vas Kongresinden bugün için bir ya-
rar umuyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin S›vasta ve aç›k bir flekilde ya-
p›lmas›n› tehlikeli bulmuyor musunuz?

Güney yönlerden S›vasa gelecek bir bask›n özellikle bu il halk›n›n kans›zl›¤› nedenile
Anadoluyu ikiye ay›r›r ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu ilin, son zamana kadar tarafs›z-
m›fl gibi görünmesi pek çok önemlidir. Bu kongrenin yap›lmas›na kesin gerek varsa ald›¤›-
n›z haberlere göre, delegelerin gelmeleri olas› ise acaba bunun do¤uda bir yerde yap›lmas›
daha uygun olmaz m›?

6- S›vas ve Amasya flehirleri halk› pek afla¤›l›k, kazalarda, köylerde halk bunlardan
pek çok iyi. Bundan böyle ona göre iflleri düzenleyece¤im.

7- ‹stanbuldan ald›¤›m haberde buradaki ulusal ayaklanman›n hiçbir parti veya bir ki-
flinin özel emellerini yerine getirmek amac›na de¤il sadece ulusal esenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n
sa¤lanmas› amac›na yönelik oldu¤u yolunda, sizin taraf›n›zdan bir bildiri yay›lmas› yolu ile
‹ngilizlerin yat›flt›r›lmas› ö¤ütleniyor. Buna gerek duyulursa, ben bunun sizin taraf›n›zdan
bir bildiri fleklinde de¤il belki Erzurum Kongresinin kararlar› aras›na al›narak yay›mlanma-
s›n› uygun san›yorum.

8- Ajanslar, Mebuslar Meclisi seçiminden söz ediyorlar. Bu konuda ne düflünüyorsu-
nuz (Refet)

Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkan› Zeki
Bu telgrafa verdi¤imiz karfl›l›¤› da oldu¤u gibi bildirmekle yetinece¤im. 
fiifre - Subay taraf›ndan çekilecektir. ‹vedidir 171 23/7/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkan› Zeki Beye
Refet Beyefendiye:
1 - Salâhaddin Bey hakk›ndaki telgraf› bir defa daha okumak üzere arad›m. Fakat bu-

lunam›yor. An›msad›¤›ma göre onunla ilgili olarak söylenenler ‹stanbuldan bildirilmiflti.
Her al›nan haberi, istenildi¤i gibi belgelemek, kolay olmaz. Do¤udaki durumlar hakk›nda
ald›¤›m›z bilgiler, abartmalardan ar›nmam›fl olmakla birlikte, bize, yanl›fl bir ad›m att›rm›fl
de¤ildir, kan›s›nday›m. Ulusun kaderi ile ilgili ifllerde sadece do¤udaki olaylar›n geliflmesi
temellerine dayanmakla yetinilmifl de¤ildir. Ulusal örgütlenmeye genifllik ve canl›l›k ver-
mek, kongrelerle ulusal amaçlar›m›z› uyumlu k›lmak, orduyu ulusal örgütlere yard›mc› du-
rumda bulundurmak, ulusal amac›m›z›n yitirilmesine meydan vermemek için komuta, silâh
ifllerinde, bilinen kesin karan vermekte yap›ld›¤›ndan baflka türlü ve daha ölçülü davranma,
acaba bugünkü meyveyi verebilir miydi? Herhalde bugünkü durum, herkesi memnun ede-
cek niteliktedir.

2 - Kâz›m Paflan›n vekil olarak atanmas› çok yerinde olmufltur. ‹ngilizlerin diretmesi-
ne yol açacak bahane vermeme¤e çal›fl›yor. Fakat silâh meselesi ve Trabzona asker ç›kar›l-
mas›na karfl› koymak konusunda hoflgörülü davranamayaca¤›m›z aç›kça bellidir. Oysa ki
bunlar ‹ngilizlerin elbette hofluna gitmiyecektir.

3 - ‹ngilizler, benim ‹stanbula getirilmem konusunda ola¤anüstü direttiler ve hükûme-
te ola¤an üstü bask› yapt›lar. Hükûmet ve padiflah ile, makina bafl›nda, günlerce süren ya-
z›flmalarda, konunun bu yönü aç›k olarak bildirildi. Bu yaz›flmalarda yaz›lanlar görüfltü¤ü-
müzde size gösterilecektir. Fakat, meslekten ayr›l›nca diretme son buldu. Buna göre sizin
hakk›n›zda da, görevden ayr›ld›ktan sonra büyük diretme beklemem. Bununla birlikte ak-
si takdirde de, izinizi kaybetmekten ise, Salâhaddin Beyin zor duruma düflmesini ye¤lerim.
Burada Halit Bey hakk›nda, hükûmet ve ‹ngilizler, Kâz›m Paflaya çok direttiler. Kâz›m Pa-
fla bir fley yap›lam›yaca¤›n› söylemekte direterek, bugün Halit Bey, resmî olmadan, tümeni-
ne sahip bulunuyor.

4 - Hamit Bey, son bir telgraf›yla hepimizden daha çabuk davran›lmas›n› iste¤ini be-
lirtiyor. fiimdilik yumuflat›ld›.



5- S›vas Kongresi hakk›ndaki telgraf› henüz görmedim. Filhakika baz› yerlerde müspet
ve baz› yerlerde de menfi ifratkârl›k görülüyor. fiüphesiz vaziyete göre müsmir harekâtta bu-
lunabilecek surette ihlivatkâr hareket taraftar›y›m. Umum için bu kat'i ve sarih program, bu-
gün in'ikada bafll›yan Erzurum Kongresi müzakerat›ndan ç›kacakt›r.

S›vas Kongresinden pek çok fayda beklerim. Bugün de¤il, S›vas Kongresi ilk mevzu-
ubahs oldu¤u gün dahi her taraftan ve bilhassa cenuptan bir darbe vürudunu a¤lebi ihtimal
gördü¤üm ve bu sebeple müdafaa tedabiri z›mm›nda ricada bulundu¤um derhat›r buyurulur.
Maahaza, Erzurum Kongresinin devam› in'ikad› esnas›nda, S›vasa vürut edecek murahh›s-
lar›n m›ktar›na ve Erzurum Kongresinin yapaca¤› tesiratla hâdis olacak vaziyete göre daha
amelî ve emin bir suret dahi düflünülür.

6- Tanzimi mesai hususundaki noktai nazar› biraderîleri pek musiptir. Maahaza flehir-
lileri de millî his ve tesir alt›nda tutmaktan hali kal›nm›yaca¤›n› ümit ederim.

7- Harekât› millîyenin gaye ve maksad›, kongre marifetile tamim olunacak beyanname-
lerle, tasavvur buyurdu¤unuz veçhile neflrolunacakt›r.

8- Meclisi Meb'usan toplanmal›d›r. Fakat ‹stanbulda de¤il, Anadoluda. Bu husus
kongrede tezekkür ve bunun üzerine teflebbüs edilecekti. Cümleten gözlerinizden öperiz kar-
deflim.

Mustafa Kemal
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Reisi Miralay Kâz›m

Efendiler, askerlikten istifam› müteak›p, Erzurum halk›n›n bilâistisna ve
Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin Erzurum flubesinin,
hakk›mda pek bariz bir surette gösterdikleri itimat ve samimiyetin bende, b›-
rakt›¤› unutulmaz hat›ray›, burada, alenen zikretmeyi bir vecibe addederim.

Cemiyetin Erzurum flubesinden ald›¤›m 10 Temmuz 1335 tarihli tezkere-
de, "cemiyetin bafl›na geçmemi ve heyeti faale riyasetini kabul etmemi teklif edi-
yorlar ve beraber çal›flmak üzere tayin ve tefrik ettikleri befl zat›n isimlerini bil-
diriyorlard›."

Bu befl zat; Raif Efendi, müteakit Binbafl› Süleyman Bey, mütekait Binba-
fl› Kâz›m Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursunbeyzade Cevat
Bey idi. Bahsetti¤im tezkerede, Rauf Beyin de heyeti faale riyaseti saniyeli¤ine
intihap edildi¤i bildiriliyordu (Ves. 36).

Bu tarihlerde, Erzurum fiubesi Heyeti ‹daresi Reisi Raif Efendi ve aza Ha-
c› Haf›z Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet
Bey, Kâz›m Bey ve Kâtip Cevat Bey idi.

Erzurum flubesi, ‹stanbuldaki merkezi idare riyasetlerine iysale çal›flt›kla-
r› bir telgrafla, merkezi umumî nam›na beyan› rey ve mütalea eylemek salâhi-
yetinin, bana verildi¤inin telgrafla ifl'ar›n› da rica ettiler (Ves. 37).

Bundan baflka, bizim, Erzurum Kongresine girmemizi teshil için, kongre-
ye Erzurum mümessili olarak intihap edilmifl olan mütekait Binbafl› Kâz›m ve
Dursunbeyzade Cevat Beyler mümessillikten istifa ettiler.

Efendiler, malûmu âlileri oldu¤u veçhile, Erzurum Kongresi 1335 senesi
Temmuzunun 23 üncü günü pek mütevaz› bir mektep salonunda in'ikat etti. ‹lk
günü, beni, riyasete intihap ettiler. Kongre heyetini vaziyet ve bir dereceye ka-
dar, noktai nazar hakk›nda tenvir için vukubulan beyanat›mda:

"Tarih ve hadisat›m flevkiyle, bilfiil içine düfltü¤ümüz kanl› ve kara tehli-
keleri görmiyecek ve bundan müteheyyiç olm›yacak hiçbir vatanperverin tasav-
vur edilemiyece¤ine, iflaret ettim. Mütareke ahkâm›na muhalif olarak yap›lan
tecavüz ve iflgallerden bahsettim.
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5 - S›vas Kongresi hakk›ndaki telgraf› daha görmedim. Gerçekten baz› yerlerde olum-
lu ve baz› yerlerde de olumsuz afl›r›l›klar görülüyor. Kuflkusuz duruma göre verimli ifl göre-
bilecek flekilde tedbirli davranmaktan yanay›m. Herkes için bu kesin ve aç›k program, bu-
gün toplant›ya bafll›yan Erzurum Kongresi görüflmelerinden ç›kacakt›r.

S›vas Kongresinden pek çok yarar beklerim. De¤il bugün, S›vas Kongresi ilk sözkonu-
su oldu¤u gün bile her taraftan ve özellikle güneyden bir bask›n gelmesini olas›l›klar›n en
kuvvetlisi olarak gördü¤ümü ve bu nedenle savunma önlemleri için ricada bulundu¤umu
hat›rlars›n›z. Bununla birlikte, Erzurum Kongresinin toplant›lar› sürdü¤ü s›rada, S›vasa ge-
lecek delegelerin say›s›na ve Erzurum Kongresinin yapaca¤› etkilerle meydana ç›kacak du-
ruma göre daha pratik ve güvenli bir yol da düflünülür.

6 - ‹fllerin düzenlenmesi konusunda, siz kardeflimin görüflü pek uygundur. Bununla
birlikte flehirlileri de ulusal duygu ve etki alt›nda tutmaktan uzak kal›nm›yaca¤›n› umar›m.

7 - Millî hareketlerin amaç ve ere¤i, kongrece yay›mlanacak bildirilerle düflündü¤ünüz
gibi yay›lacakt›r.

8 - Meb'uslar Meclisi toplanmal›d›r. Ama, ‹stanbulda de¤il, Anadoluda. Bu konu
kongrede görüflülecek ve buna göre giriflimde bulunulacakt›r. Hepimiz gözlerinizden öpe-
riz kardeflim.

Mustafa Kemal
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkan› Albay Kâz›m

Efendiler, askerlikten ayr›ld›ktan sonra, Erzurum halk›n›n istisnas›z ve
Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤inin Erzurum flubesinin, hakk›m-
da pek aç›k bir flekilde gösterdikleri güven ve içtenli¤in bende, b›rakt›¤› unu-
tulmaz an›y› burada, aç›kça belirtmeyi bir borç sayar›m.

Derne¤in Erzurum flubesinden ald›¤›m 10 Temmuz 1919 tarihli yaz›da,
"derne¤in bafl›na geçmemi ve çal›flma kurulu baflkanl›¤›n› kabul etmemi öne-
riyorlar ve birlikte çal›flmak üzere belirleyip ay›rd›klar› befl kiflinin isimlerini"
bildiriyorlard›.

Bu befli kifli; Raif Efendi, emekli Binbafl› Süleyman Bey, emekli Binbafl›
Kâz›m Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursunbeyzade Cevat
Bey idi. Sözünü etti¤im yaz›da, Rauf Beyin de çal›flma kurulu ikinci baflkanl›-
¤›na seçildi¤i bildiriliyordu (Belge 36).

Bu tarihlerde, Erzurum fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Raif Efendi ve
üye Hac› Haf›z Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey,
Ahmet Bey, Kâz›m Bey ve Kâtip Cevat Bey idi.

Erzurum flubesi, ‹stanbuldaki idare merkezi baflkanl›klar›na ulaflt›rmaya
çal›flt›klar› bir telgrafla, "genel merkez ad›na oy kullan›p görüfl bildirmek yet-
kisinin, bana verildi¤inin telgrafla bildirilmesini" de rica ettiler (Belge 37).

Bundan baflka, bizim, Erzurum Kongresine girmemizi kolaylaflt›rmak
için, kongreye Erzurum temsilcisi olarak seçilmifl olan emekli Binbafl› Kâz›m
ve Dursunbeyzade Cevat Beyler temsilcilikten çekildiler.

Efendiler, bildi¤iniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 senesi Temmuzunun 23
üncü günü pek gösteriflsiz bir mektep salonunda topland›. ‹lk gün, beni, bafl-
kanl›¤a seçtiler. Kongre kurulunu durum ve bir dereceye kadar, görüfllerimiz
hakk›nda ayd›nlatmak için yap›lan konuflmamda:

"Tarih ve olaylar›n sürükleyiflile, içine düfltü¤ümüz kanl› ve kara tehlike-
leri görmiyecek ve bundan coflup kabarm›yacak hiçbir yurtseverin düflünülmi-
yece¤ine, iflaret ettim. Herkese ateflkes anlaflmas› hükümlerine ayk›r› olarak
yap›lan sald›r› ve iflgallerden söz ettim.
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Tarihin, bir milletin varl›¤›n› ve hakk›n› hiçbir zaman inkâr edemivece¤ini,
binaenaleyh, vatan›m›z, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin muhakkak
mahkûmu iflâs oldu¤unu söyledim.

Vatan ve milletin mukaddesat›n› tahlis ve himaye hususunda, son sözü söy-
liyecek ve bunun hükmünü tatbik ettirecek kuvvetin, bütün vatanda bir elektrik
flebekesi haline girmifl olan millî cereyan›n, ruhu celâdati oldu¤unu ifade ettim.

Kuvvei maneviyenin takviyesine medar olmak üzere de bütün mazlûm mil-
letlerin maksad› millîlerine vâs›l olmak için -içinde bulundu¤umuz tarihteki- fa-
aliyetlerine dair mevcut baz› malûmat› hulâsa ettim.

Ve mukadderata hâkim, bir iradei millîyenin, ancak Anadoludan zuhûr
edebilece¤ini tasrih ettim ve iradei millîyeye müstenit bir flûray› millî tesisini ve
kuvvetini iradei millîyeden alacak bir hükûmetin teflkilini, ilk hedefi mesai ola-
rak gösterdim." (Ves. 38).

Efendiler; Erzurum Kongresi 14 gün devam etti. M››hassalai mesaisi, tespit
etti¤i nizamname ve bu nizamname muhteviyat›n› ilân eden beyannamedeki
mündericattan ibarettir.

Bu nizamname ve beyanname muhteviyat›ndan, zaman ve muhitin istil-
zam ettirdi¤i birtak›m tâli ve surî mütaleat ve mülâhazat› zaide tayyolunarak
tetkik olunursa, birtak›m esasl› ve flümullü prensiplere ve kararlara destres olu-
ruz.

Müsaade buyurursan›z, bu prensiplerin ve kararlar›n bence, daha, o za-
man, nelerden ibaret telâkki edilmifl oldu¤unu iflaret edeyim:

1) Hududu millîye dahilinde bulunan bilcümle aksam› vatan bir küldür.
Yekdi¤erinden infikâk kabul etmez (Beyanname, madde 6. Nizanname, madde
3 ün tafsilât›. Nizamname ve beyannamenin birinci maddeleri mütelea ve tetkik
buyurulsun).

2) Her türlü ecnebî iflgal ve müdahalesine karfl› ve Osmanl› Hükûmetinin
inhilâli halinde millet müttehiden müdafaa ve mukavemet edecektir (Nizamna-
me, madde 2 ve 3, beyanname, madde 3).

3) Vatan›n ve istiklâlin muhafaza ve teminine hükûmeti merkeziye mukte-
dir olamad›¤› takdirde, temini maksat için, bir hükûmeti muvakkate teflekkül
edecektir. Bu hükûmet heyeti, millî kongrece intihap olunacakt›r. Kongre müna-
kit de¤ilse, bu intihab› heyeti temsilîye yapacakt›r (Nizanname, madde 4, beyan-
name, madde 4).

4) Kuvayi millîyeyi âmil ve iradei millîyeyi hâkim k›lmak esast›r (Beyanna-
me, madde 3).

5) Anas›r› h›ristiyaniyeye hakimiyeti siyasîye ve muvazenei içtima›yemizi
muhil imtiyazat ita olunamaz (Beyanname, madde 4).

6) Manda ve himaye kabul olunamaz (Beyanname, madde 7).
7) Meclisi millînin derhal içtima›n› ve icraat› hükûmetin Meclisin murake-

besine vaz'›n› temin etmek için çal›fl›lacakt›r (Beyanname, madde 8).
Bu prensipler ve bu kararlar muhtelif flekillerde görülmüfllerse de, asla ma-

hiyeti aslîyelerini de¤ifltirmeksizin, imkân› tatbik bulmufllard›r.
Efendiler, biz, kongrede hulâsa etti¤im bu kararlar› ve bu prensipleri tespi-

te çal›fl›rken, Sadrazam Ferit Pafla da ajanslarla birtak›m beyanat neflrediyordu.
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Tarihin, bir milletin varl›¤›n› ve hakk›n› hiçbir zaman yads›yam›yaca¤›n›,
bundan dolay›, vatan›m›z, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin kesinlikle
iflâsa mahkûm oldu¤unu söyledim.

Vatan ve milletin kutsal sayd›¤› fleylerin kurtar›l›p korunmas› konusun-
da, son sözü söyliyecek ve bunun hükmünü yapt›rtacak gücün, bütün vatanda
bir elektrik a¤› haline girmifl olan ulusal ak›m›n, yi¤itlik ruhu oldu¤unu söyle-
dim.

Moralin yüceltilmesine yard›mc› olmak üzere de bütün zulüm görmüfl
uluslar›n ulusal amaçlar›na ulaflmak için - içinde bulundu¤umuz tarihte - yap-
t›klar› ifller hakk›nda eldeki baz› bilgileri özetledim.

Ve ulusun kaderini elinde bulunduran, bir ulusal iradenin, ancak Anado-
ludan ç›kabilece¤ini belirttim ve ulusal iradeye dayanan bir millet meclisi
meydana getirilmesini ve gücünü millet iradesinden alacak bir hükûmetin
oluflturulmas›n›, yap›lacak ilk ifl olarak gösterdim." (Belge 38).

Efendiler; Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çal›flmalar›n›n sonucu, dü-
zenledi¤i tüzük ve bu tüzü¤ün içeri¤ini herkese duyuran bildiride yaz›lanlar-
dan oluflur.

Bu tüzük ve bildiride yaz›lanlardan, zaman ve çevrenin gerektirdi¤i ikin-
ci dereceden ve biçime iliflkin bir tak›m fazla görüfl ve düflünceler ç›kartarak
incelenirse, birtak›m köklü ve genifl kapsaml› ilke ve kararlar elde edebiliriz.

‹zin verirseniz, bu ilke ve kararlar›n bence, daha, o zaman, nelerden iba-
ret say›ld›¤›n› göstereyim:

1) Ulusal s›n›rlar içinde bulunan tüm yurt parçalar› bir bütündür. Birbi-
rinden ayr›lamaz (Bildiri 6, Tüzük, madde 3 ün ayr›nt›lar›. Tüzük ve bildirinin
birinci maddeleri okunup incelensin).

2) Ne türden olursa olsun yabanc›lar›n iflgallerine ve ifllerimize kar›flma-
lar›na karfl›y›z ve Osmanl› Devleti da¤›l›rsa millet birlik olarak savunacak ve
karfl› koyacakt›r (Tüzük, madde 2 ve 3, bildiri, madde 3).

3) Vatan›n ve ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lan›p korunmas›na ‹stanbul hükûmetinin
gücü yetmezse, amaca ulaflmak için, bir geçici hükûmet kurulacakt›r. Bu hü-
kûmet kurulu, ulusal kongrece seçilecektir. Kongre toplant› halinde de¤ilse,
bu seçimi temsilci kurul yapacakt›r (Tüzük, madde 4, bildiri, madde 4).

4) Ulusal gücü etken ve ulusal iradeyi egemen k›lmak esast›r (Bildiri,
madde 3).

5) H›ristiyan unsurlara siyasî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ay-
r›cal›klar verilemez (Bildiri, madde 4).

6) Manda ve koruyuculuk kabul olunamaz (Bildiri, madde 7).
7) Millî Meclisin* hemen toplanmas›n› ve hükûmet ifllerinin Meclisin de-

netimi alt›na al›nmas›n› sa¤lamak için çal›fl›lacakt›r (Bildiri, madde 8).
Bu ilkeler ve bu kararlar de¤iflik flekillerde yorumlanm›flsa da, temel ni-

teliklerini de¤ifltirmeksizin, uygulanma olana¤› bulmufllard›r.
Efendiler, biz, kongrede özetledi¤im bu kararlar› ve bu ilkeleri saptamaya

çal›fl›rken, Baflbakan Ferit Pafla da ajanslarla birtak›m bildiriler yay›nl›yordu. Bu
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* Osmanl› Meb’uslar Meclisi (B.Y.)



Bu beyanata, sadrazam›n, milleti jurnali dense sezad›r. 23 Temmuz 1335 tarihli
ajansla, dünyaya flunu ilân ediyordu: "Anadoluda i¤tiflafl zuhûr etti. Kanunu
Esasiye muhalif olarak Meclisi Meb'usan nam› alt›nda içtimaat vukubuluyor. Bu
hareketin, memurîni mülkîye ve askerîye taraf›ndan men'i icap eder."

Buna karfl› icap eden tedabir al›nd› ve Meclisi Meb'usan›n içtimaa daveti ta-
lep olundu (Ves. 39).

A¤ustosun yedinci günü Kongre içtima›na hitam verirken, Kongre heyetine:
"Esasl› mukarrerat ittihaz olundu¤unu ve cihana milletimizin mevcudiyet ve

birli¤inin gösterildi¤ini" söyledim ve "tarih, bu Kongremizi ender ve büyük bir
eser olarak kaydedecektir" dedim (Ves. 40).

Sözlerimde isabetsizlik olmad›¤›n›, zaman ve hadisat›n ispat etmifl oldu¤u-
na kaniim, Efendiler.

Erzurum Kongresi, nizamname mucibince bir Heyeti Temsilîye teflkil etmifl-
ti.

Cemiyetler Kanununa tevfikan ilmühaber itas› z›mm›nda, Erzurum vilâyeti
makam›na verilen 24 A¤ustos 1335 tarihli beyannamede, Heyeti Temsilîye azas›-
n›n isim ve hüviyetleri, flu suretle münderiçti:

Mustafa Kemal Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten müstafi
Rauf Bey Bahriye Naz›r› Esbak›
Raif Efendi Sab›k Erzurum Meb'usu
‹zzet Bey Sab›k Trabzon Meb'usu
Servet Bey Sab›k Trabzon Meb'usu
fieyh Fevzi Efendi Erzincanda Nakflî fieyhi
Bekir Sami Bey Berut Valii Sab›k›
Sadullah Efendi Sab›k Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey Mutki Afliret Reisi
(Ves. 41)
Efendiler, istitrat kabilinden flunu arzedeyim ki bu zevat hiçbir vak›t bir ara-

ya gelip birlikte çal›flm›fl de¤illerdir. Bunlardan ‹zzet, Servet ve Hac› Musa Bey-
ler ve Sadullah Efendi hiç gelmemifllerdir. Raif ve fieyh Fevzi Efendiler, S›vas
Kongresine ifltirak etmifller ve onu müteak›p biri Erzuruma, di¤eri Erzincana av-
det ederek bir daha iltihak eylememifllerdir. Rauf Bey ve S›vas Kongresinde ilti-
hak eden Bekir Sami Bey ‹stanbulda Meclisi Meb'usana gidinciye kadar, bera-
ber bulunmufllard›r.

Efendiler, hât›ra olarak küçük bir noktaya da iflaret etmek isterim. Benim,
bu Erzurum Kongresine aza olarak girip girmemekli¤im flayan› teemmül görül-
müfl oldu¤u gibi, Kongreye dahil olduktan sonra da, reis olup olmamakl›¤›m
üzerinde, izhar› tereddüt edenler bulunmufltur. Bu tereddüdü izhar edenlerden
bir k›sm›n›n mülâhazat›n› hüsnüniyet ve samimiyetlerine atfetmek caiz oldu¤u
halde di¤er baz› kimselerin bu hususta tamamen samimiyetten uzak, bilâkis mak-
sad› mel'anet takip ettiklerine daha o zaman flüphem kalmam›flt›. Meselâ, düfl-
man casusu olup her nas›lsa Trabzon vilâyeti dahilinde bir yerden kendini Kong-
reye murahhas tayin ettirip gelen Ömer Fevzi Bey ve bunun rüfekas› gibi. Bu za-
t›n bilâhare h›yaneti, Trabzonda ve oradan firar ettikten sonra ‹stanbuldaki ef'al
ve harekâtile sübut bulmufltur.
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bildirilere, baflbakan›n, ulusu jurnal etmesi dense yeridir. 23 Temmuz 1919 ta-
rihli ajansla, dünyaya flunu duyuruyordu: "Anadoluda kargafla ç›kt›. Anayasa-
ya ayk›r› olarak Meb’uslar Meclisi ad› alt›nda toplant›lar yap›l›yor. Bu ifllerin,
sivil ve asker görevliler taraf›ndan durdurulmas› gerekir."

Buna karfl› gereken önlemler al›nd› ve Meb’uslar Meclisinin toplant›ya
ça¤›r›lmas› istendi (Belge 39).

A¤ustosun yedinci günü Kongre toplant›ya son verirken, Kongre üyele-
rine:

"Önemli kararlar al›nd›¤›n› ve dünyaya ulusumuzun varl›¤›n›n ve birli¤i-
nin gösterildi¤ini" söyledim ve "tarih bu Kongremizi çok az rastlan›r büyük
bir yap›t olarak yazacakt›r" dedim (Belge 40).

Sözlerimin yersiz olmad›¤›n›, zaman›n ve olaylar›n kan›tlam›fl oldu¤una
inan›yorum, efendiler.

Erzurum Kongresi, tüzük gere¤ince bir Temsilci Kurul oluflturmufltu.
Dernekler Kanunu uyar›nca verilmesi gerekli dilekçe olarak, Erzurum

valili¤ine sunulan 24 A¤ustos 1919 tarihli bildiride, Temsilci Kurul üyelerinin
isim ve kimlikleri, flöyle yaz›lm›flt›:

Mustafa Kemal Eski Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten ayr›lm›fl 
Rauf Bey Eski Deniziflleri Bakan› 
Raif Efendi Eski Erzurum Meb'usu
‹zzet Bey Eski Trabzon Meb'usu
Servet Bey Eski Trabzon Meb'usu
fieyh Fevzi Efendi Erzincanda Nakflî fieyhi
Bekir Sami Bey Eski Beyrut Valisi
Sadullah Efendi Eski Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey Mutki Afliret Baflkan›
(Belge 41)
Efendiler, söz aras›nda flunu söyleyeyim ki bu kifliler hiçbir vak›t bir ara-

ya gelip birlikte çal›flm›fl de¤illerdir. Bunlardan ‹zzet, Servet ve Hac› Musa
Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelmemifllerdir. Raif ve fieyh Feyzi Efendiler,
S›vas Kongresine kat›lm›fllar ve sonra da biri Erzuruma, öbürü Erzincana dö-
nerek bir daha gelmemifllerdir. Rauf Bey ve S›vas Kongresine kat›lan Bekir
Sami Bey ‹stanbulda Meb'uslar Meclisine gidinceye kadar, beraber bulun-
mufllard›r.

Efendiler, an› olarak küçük bir noktaya da de¤inmek isterim. Benim, bu
Erzurum Kongresine üye olarak girip girmemekli¤im düflünülmeye de¤er gö-
rülmüfl oldu¤u gibi, Kongreye girdikten sonra da, baflkan olup, olmamakl›¤›m
üzerinde, karars›zl›kla duraksayanlar bulunmufltur. Bu karars›zl›¤› gösteren-
lerden bir k›sm›n›n düflüncelerini iyi niyet ve içtenliklerine yormak mümkün
oldu¤u halde di¤er baz› kimselerin bu konuda tamamiyle içtenlikten uzak,
tersine büyük kötülük amac› güttüklerine daha o zaman kuflkum kalmam›flt›.
Örne¤in, düflman casusu olup hernas›lsa Trabzon ili dahilinde bir yerden ken-
dini Kongreye delege göstertip gelen Ömer Feyzi Bey ve bunun arkadafllar›
gibi. Bu kiflinin hayinli¤i, Trabzonda ve oradan kaçt›ktan sonra ‹stanbuldaki
tutum ve davran›fllar›yla sonradan kesin olarak anlafl›lm›flt›r.

Erzurum
Kongresin-
de görülen
tereddütler

Erzurum
Kongresin-
de görülen
durak-
samalar



Kongrenin hitam›ndan iki üç gün evvel di¤er bir münakafla da, mevzu-
ubahs olmaya bafllam›flt›. Baz› samimî arkadafllar›m, benim Heyeti Temsilîye-
ye dahil olarak alenî faaliyetimi mahzurlu görüyorlard›. Mütelealar› flu nokta-
larda hulâsa edilebilir: "Millî teflebbüsat ve faaliyetin bütün manasile milletten
do¤du¤unu, hakikaten millî oldu¤unu göstermek lâz›md›r. Bu takdirde tefleb-
büsat daha kuvvetli olur ve kimsenin suitefsirine ve bilhassa ecnebîlerin menfi
düflüncelerine mahal b›rakmaz. Fakat tan›nm›fl ve bahusus hükûmeti merkezî-
yeye ve makam› hilâfet ve saltanata karfl› asi vaziyete düflmüfl; noktai hücum
teflkil eden benim gibi bir adam›n, bütün bu teflebbüsat› millîyenin bafl›nda bu-
lundu¤u görülürse, faaliyetin makas›d› millîyeye müstenit olmaktan ziyade hu-
susî emeller istihsaline matuf telâkki edilmesine imkân olur. Binaenaleyh, He-
yeti Temsilîye, vilâyat ve müstakil sancaklar›n seçece¤i zevat olmal›d›r. Ancak
bu suretle, millî bir kuvvet gösterilebilir."

Bu mütaleatta, ne dereceye kadar isabet olup olmad›¤›n› araflt›racak de¤i-
lim. Yaln›z benim de, bu mütaleata muhalif olan mütaleat›m›; istinat ettirdi¤im
noktalardan baz›s›n› tadat edeyim: Evvelâ; ben, behemehal kongreye dahil ol-
mal› ve onu idare etmeli idim. Çünkü, zaman geçirmeksizin, iradei millîyenin
faaliyete geçirilmesini ve milletin bizzat filen ve müsellâhan ittihaz› tedabire
bafllamas›n› temin zaruretine kani idim. Bu esasl› noktalar›, takdir ve tespit et-
tirebilmek için, Kongrede, tenvir ve irflat ve bizzat idare suretile çal›flmam› el-
zem görüyordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresinin, daha evvel izah
etti¤im esasat ve mukerrerat›n›, herhangi bir heyeti temsiliyenin tatbik ettirebi-
lece¤ine benim emniyetim taallûk etmedi¤ini, itiraf ederim.

Nitekim zaman ve vakayi beni teyit etmifltir. Bundan baflka, daha Amas-
yada iken takarrür ve bütün millete vesaiti mümkine ile tebli¤ ettirdi¤im S›vas
Umumî Kongresinin aktini temin etmek, bütün milleti ve memleketi yaln›z bir
heyetle temsil etmek, sonra, yaln›z vilâyat› flark›yeyi de¤il, bilcümle aksam› va-
tan›n ayn› dikkat ve hassasiyetle müdafaa ve halâs›n› temin çarelerini bulmaya
çal›flmak hususlar›n›, herhangi bir heyetin temin edebilece¤ine kani olmad›¤›-
m› aç›kça ifade etmek zaruretindeyim. Çünkü, bende böyle bir kanaat mevcut
olsayd›, benim teflebbüs ald›¤›m güne kadar, teflebbüsat ve faaliyette bulunan-
lar›n netayici mesaisine intizaren istifa etmemek yolunu bulurdum. Hükûmet,
padiflah ve halifeye karfl› isyana lüzum görmezdim. Bilâkis, ben de, baz› iki-
yüzlü ve iki cepheliler gibi zahiren pek mutantan ve müdepdep olan, o günün
ordu müfettiflli¤ini ve yaveri hazreti flehriyarî s›fat›n› muhafazada berdevam
kal›rd›m. Gerçi, benim alenen ortaya at›lmamda ve bilûmum millî ve askerî ha-
rekât›n bafl›na geçmemde flüphesiz mahzur vard›. Fakat o mahzur, ademi mu-
vaffak›yet halinde herkesten evvel ve herkesten ziyade en büyük ikap ve azaba
duçar edilmekten baflka bir fley olabilir midi? Halbuki bütün vatan› ve kosko-
ca bir milletin, hayat ve memat› mevzuubahs olurken vatanperverim diyenlerin
kendi ak›betlerini düflünmesine mahal var m›d›r?

Efendiler, ben, baz› rüfekaca serdolunan mütaleat ve tevehhümata muta-
vaat gösterseydim; iki noktai nazardan, büyük mahzurlar tevellüt edecekti. Bi-
rincisi; mütaleat›mda, mukarrerat›mda ve bütün hüviyetimde isabetsizlik ve zâf
oldu¤unu itiraf etmek ki bu husus, benim vicdanen deruhde etti¤im vazife nok-
tai nazar›mdan gayrikabili telâfi bir hata olurdu.
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Kongrenin bitiminden iki üç gün önce baflka bir tart›flma da, söz konusu
olmaya bafllam›flt›. Baz› yak›n arkadafllar›m, benim Temsilci Kurula girip aç›k
olarak çal›flmam› sak›ncal› görüyorlard›. Düflünceleri flu noktalarda özetlene-
bilir: "Ulusal giriflim ve çal›flmalar›n bütün anlamile milletten do¤du¤unu, ger-
çekten ulusal oldu¤unu göstermek gerekir. Böyle olursa giriflimler daha kuv-
vetli olur ve kimsenin yanl›fl yorumuna ve özellikle yabanc›lar›n olumsuz dü-
flüncelerine yer kalmaz. Ama tan›nm›fl ve hele ‹stanbul hükûmetine ve halife-
lik ve saltanata karfl› bafl kald›rm›fl duruma düflmüfl; sald›r› hedefi olan benim
gibi bir adam›n, bütün bu ulusal giriflimlerin bafl›nda bulundu¤u görülürse, ça-
l›flmalar›n ulusal amaca dayanmaktan çok özel amaçlar elde etmeye yönelik
say›lmas› olas›d›r. Bundan dolay›, Temsilci Kurul, illerle ba¤›ms›z sancaklar›n
seçece¤i kifliler olmal›d›r. Ancak bu yoldan, millî bir güç gösterilebilir."

Bu düflüncelerin, ne dereceye kadar yerinde olup olmad›¤›n› araflt›racak
de¤ilim. Yaln›z benim de, bu düflüncelere karfl› olan düflüncelerimin; dayanak
noktalar›ndan baz›lar›n› sayay›m: Herfleyden önce, ben, kongreye mutlaka gir-
meli ve onu yönetmeli idim. Çünkü, zaman geçirmeksizin, ulusal iradenin ifller
hale getirilmesini ve milletin kendisinin edimli ve silâhl› olarak önlem almaya
bafllamas›n› sa¤laman›n zorunlulu¤una inan›yordum. Bu temel ilkeleri anlata-
bilmek ve benimsenmelerini sa¤layabilmek için, Kongrede, ayd›nlat›c›, do¤ru
yolu gösterici ve yönetici olarak çal›flmam› çok gerekli görüyordum. Nitekim
öyle oldu. Erzurum kongresinin, daha önce aç›klad›¤›m ilke ve kararlar›n›, her-
hangi bir temsilci kurulun uygulayabilece¤ine inanmad›¤›m›, itiraf ederim.

Nitekim zaman ve olaylar beni do¤rulam›flt›r. Bundan baflka, daha Amas-
yada iken kararlaflt›r›l›p bütün millete eldeki araçlarla haber verdi¤im S›vas
Genel Kongresinin toplanmas›n› sa¤lamak, bütün milleti ve memleketi yaln›z
tek bir kurulla temsil etmek, sonra yaln›z do¤u illeri de¤il, vatan›n bütün bö-
lümlerinin ayn› dikkat ve duyarl›l›kla savunma ve kurtar›lmas›n› sa¤lama yol-
lar›n› bulmaya çal›flmak ifllerini, herhangi bir kurulun sa¤layabilece¤ine inan-
mad›¤›m› aç›kça söylemek zorunday›m. Çünkü, bende böyle bir kan› olsayd›,
benim giriflimde bulundu¤um güne kadar, giriflim ve çal›flmalar yapm›fl olanla-
r›n elde edecekleri sonuçlar› bekleyerek görevimden ayr›lmazd›m. Hükûmet,
padiflah ve halifeye karfl› baflkald›rmaya gerek duymazd›m. Aksine, ben de, ba-
z› ikiyüzlü ve iki yönlüler gibi d›fl görünüflü pek parlak ve gösteriflli olan, o gü-
nün ordu müfettiflli¤ini ve padiflah›n yaveri san›n› korumay› sürdürürdüm.
Gerçi, benim aç›kça ortaya at›lmamda ve tüm ulusun ve askerî ifllerin bafl›na
geçmemde kuflkusuz sak›nca vard›. Ama o sak›nca, baflar›s›zl›k halinde benim
herkesten evvel ve herkesten çok en a¤›r ceza ve s›k›nt›ya u¤rat›lmamdan bafl-
ka bir fley olabilir miydi? Halbuki bütün vatan›n ve koskoca bir milletin, ölüm
kal›m› söz konusu olurken yurtseverim diyenlerin kendi ak›betlerini düflünme-
lerinin yeri midir?

Efendiler, ben, baz› arkadafllarca ileri sürülen düflünce ve kuruntulara uy-
sayd›m; iki aç›dan, büyük sak›ncalar do¤acakt›. Birincisi; düflüncelerimde, ka-
rarlar›mda ve bütün kiflili¤imde tutars›zl›k ve yetersizlik oldu¤unu itiraf etmek
olurdu ki böyle davran›fl, benim vicdan›mla üstlendi¤im görev aç›s›ndan gide-
rilmesi olanak d›fl› bir yan›lg› olurdu.



Efendiler, tarih, gayrikabili itiraz bir surette ispat etmifltir ki, büyük mese-
lelerde muvaffak›yet için kabiliyet ve kudreti lâyetezelzel bir reisin vücudu el-
zemdir. Bütün ricali devletin naümidî ve aciz içinde... bütün milletin bafls›z ola-
rak zulmetler içinde kald›¤› bir s›rada, her vatanperverim diyen bin bir çeflit za-
t›n, bin bir sureti hareket ve içtihat gösterdi¤i hengâmelerde istiflarelerle, birçok
hat›rlara ve nüfuzlara mahkûmiyet lüzumuna kanaatle, salim ve esasl› ve bil-
hassa fledit yürümek ve en nihayet çok müflkül olan hedefe vâs›l olmak müm-
kün müdür? Tarihte, bu tarzda mazhariyete nail olmufl bir heyeti içtimaîye irae
olunabilir mi? ‹kincisi Efendiler; millet, memleket, siyaset ve ordu idarelerile
hiçbir alâka ve münasebetleri ve bu hususta liyakatleri görülmemifl ve tecrübe
edilmemifl gelifligüzel zevattan, bilfarz Erzincanl› bir Nakflî fleyhi ve Mutkili bir
afliret reisi gibi zavall›lardan da teflkili, ihtimalden hariç olm›yan herhangi bir
heyeti temsiliyeye, mevzuubahs olan vaziyet ve vazife b›rak›labilir midi? Ve b›-
rak›ld›¤› takdirde, memleket ve milleti kurtaraca¤›z, dedi¤imiz zaman, milleti
ve kendimizi i¤fal etmifl olmak gibi bir hata irtikâp etmiyecek midik? Bu mahi-
yette bir heyete, perde arkas›ndan yard›m edilebilece¤i mevzuubahs olsa da, bu
tarz, flayan› emniyet telâkki edilebilir midi?

Bu söylediklerimin, o günlerde de¤ilse bile, art›k bugün, cihanca, gayrika-
bili ret hakayikten görüldü¤üne asla flüphe yoktur. Maamafih, ben, bu söyle-
diklerimi geçmifl günlere ait baz› hat›rat ve vesaik ile de burada teyit etmeyi,
nesli atinin içtimaî ve siyasî ahlâk›yat› noktai nazar›ndan bir vazife addederim.

Bu dakikaya kadar oldu¤u gibi bundan sonra da temas edece¤im vakayi
münasebetile, bu husus, kendili¤inden tavazzuha bafll›yacakt›r.

*
*   *

Efendiler, Erzurum Kongresinin hitam›nda, Ferit Pafladan sonra Harbiye
Nezaretine yeni geldi¤i anlafl›lan bir Naz›m Pafla imzasile 15 inci Kolordu Ku-
mandanl›¤›na 30 Temmuz 1335 tarihli flöyle bir emir geldi:

Mustafa Kemal Pafla ile Refet Beyin mukerrerat› hükûmete muhalif ef'al ve harekâtla-
r›ndan dolay› hemen derdestlerile Dersaadete izamlar› Bab›alice bittensip mahalli memurîni-
ne evamiri lâzime verildi¤inden Kolorduca ciddî muavenette bulunulmas› ve neticesinden
malûmat itas› rica olunur.

Bu emre, Kolordu Kumandanl›¤› taraf›ndan lây›k oldu¤u veçhile cevap
verildi ve bu cevab› di¤er kumandanlara da aynen verdirerek nazar› dikkatle-
rini celbettirdim.

Kongre beyannamesi, dahilde her tarafa ve ecnebî mümessillerine muhte-
lif vas›talarla iblâ¤ olundu. Nizamname de kumandanlara ve sair flayan› itimat
olan makamata k›s›m k›s›m flifre ile verilerek mahallerince tab› ve teksir ve nefl-
rinin teminine çal›fl›ld›. Bu husus, bittabi, günlerce devam etti. Bu münasebetle,
S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandan› Salâhattin Beyden, 22 A¤ustos 1335 ta-
rihli ald›¤›m bir telgrafnamede, "nizamnamenin, ikinci ve dördüncü maddele-
rinin intiflar›n› mahzurlu mülâhaza etti¤i, bir kere daha tetkiki lüzumu" bildi-
riliyordu (Ves. 42).

‹kinci madde - Müttehiden müdafaa ve mukavemet esas›n›n kabul edildi¤ine;
Dördüncü madde - ‹darei muvakkate teflekkül edebilece¤ine dair olan

maddelerdir.

70 71

Efendiler, tarih, yads›namaz bir flekilde kan›tlam›flt›r ki, büyük ifllerde
baflar› için yetenek ve gücü sars›lmaz bir bafl›n bulunmas› çok gereklidir. Bü-
tün devlet ileri gelenlerinin umutsuzluk ve güçsüzlük içinde........bütün mille-
tin bafls›z olarak karanl›klar içinde kald›¤› bir s›rada, her yurtseverim diyen
bin bir çeflit insan›n, bin bir türden davran›fl ve düflünce sergiledi¤i kargaflal›
zamanlarda dan›flmalarla, birçok an›lara ve etkilere ba¤l› kalmak gere¤ine
inanmakla, esenlikle, do¤ru ve özellikle güçlü yürümek ve en sonunda var›l-
mas› çok zor olan hedefe eriflilebilir mi? Tarihte, bu yoldan ere¤e varabilmifl
bir tek toplum gösterilebilir mi? ‹kincisi Efendiler; millet, memleket, siyaset
ve ordu yönetimile hiçbir ilgi ve iliflkileri ve bu konuda yetenekleri görülme-
mifl ve denenmemifl gelifligüzel kimselerden, tutun ki Erzincanl› bir Nakflî fley-
hi ve Mutkili bir afliret baflkan› gibi zavall›lardan da oluflturulmas› olanak d›fl›
bulunmayan herhangi bir temsilci kurula, sözkonusu olan durum ve görev b›-
rak›labilir miydi? Ve b›rak›lsa, memleket ve milleti kurtaraca¤›z, dedi¤imiz
zaman, milleti ve kendimizi aldatm›fl olmak gibi bir günâh ifllemifl olmayacak
m›yd›k? Bu nitelikte bir kurula, perde arkas›ndan yard›m edilebilece¤i sözko-
nusu olsa da, bu yol, güvenilir say›labilir miydi?

Bu söylediklerimin, o günlerde de¤ilse bile, art›k bugün, dünyaca, yads›-
namayacak gerçeklerden say›ld›¤›na hiç kuflku yoktur. Bununla beraber,
ben, bu söylediklerimi geçmifl günlere ait baz› an› ve belgelerle de burada
vurgulamay›, gelecek kufla¤›n toplumsal ve siyasal ahlâk› aç›s›ndan bir görev
sayar›m.

Bu dakikaya kadar oldu¤u gibi bundan sonra da de¤inece¤im olaylar do-
lay›sile, bu nokta, kendili¤inden ayd›nlanmaya bafll›yacakt›r.

*
*   *

Efendiler, Erzurum Kongresinin bitiminde, Ferit Pafladan sonra savaflifl-
leri bakanl›¤›na yeni geldi¤i anlafl›lan bir Naz›m Pafla imzasile 15 inci Kolor-
du Komutanl›¤›na 30 Temmuz 1919 tarihli flöyle bir emir geldi:

Mustafa Kemal Pafla ile Refet Beyin hükûmet kararlar›na karfl› gelmelerinden dolay›
hemen yakalanarak ‹stanbula gönderilmeleri hükûmetçe uygun bulunarak yerel görevlile-
re gerekli emirler verildi¤inden Kolorduca önemli yard›mda bulunulmas› ve sonucundan
bilgi verilmesi rica olunur.

Bu emre, Kolordu Komutanl›¤› taraf›ndan yak›flan yan›t verildi ve bu ya-
n›t› öbür komutanlara da oldu¤u gibi göndererek dikkatlerini çektirttim.

Kongre bildirisi, içeride her tarafa ve yabanc› temsilcilerine de¤iflik araç-
larla iletildi. Tüzük de komutanlara ve baflka güvenilir görevlilere bölüm bö-
lüm flifreli telgrafla verilerek bulunduklar› yerlerde bast›r›l›p ço¤alt›lmas› ve
yay›nlanmas›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›ld›. Bu ifl do¤al olarak, günlerce sürdü. Bu
ifl dolay›s›yle, S›vasta Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhaddin Beyden, 22
A¤ustos 1919 tarihli ald›¤›m bir telgrafda, "tüzü¤ün, ikinci ve dördüncü mad-
delerinin yay›lmas›n› sak›ncal› gördü¤ü, bir kere daha incelenmesi gere¤i" bil-
diriliyordu (Belge 42).

‹kinci madde - Birlik olarak savunma ve direnme ilkesinin kabul edildi-
¤ine;

Dördüncü madde - Geçici idare kurulabilece¤ine de¤inen maddelerdir.



Biz, Erzurumda, Kongre mukerrerat›n›n her tarafça anlafl›lmas›na ve müt-
tehiden tatbikat›n› temin esbab›na tevessül ederken, Karakol Cemiyetinin Teflki-
lât› Umumîye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti Vezaifi Umumiye Talimatna-
mesi diye matbu birtak›m evrak›n, bütün orduya, kumandan, zabit, herkese tev-
zi olundu¤undan haberdar edildik.

Bu talimatnameyi okuyan, bana en yak›n kumandanlar dahi, bu teflebbüsü
flahs›ma atfederek birçok flüphe ve tereddütlere düflmüfller. Benim, bir taraftan
kongrelerle alenî ve millî müflterek mesaide bulunurken, bir taraftan da esraren-
giz ve müthifl bir komite teflkilile ifltigal etmekte oldu¤um zehab›na düflmüfller.
Filhakika, bu teflkilât ve teflebbüsat›n failleri, ki ‹stanbulda bulunuyorlarm›fl, te-
flebbüslerini benim nam ve hesab›ma yapmakta imifller.

Karakol Cemiyetinin Teflkilât› Umumîye Nizamnamesine göre, merkezi
umumî azalar› ve adetleri ve mahal ve tarz› içtimalar›, sureti intihap ve tavzifle-
ri sureti mutlakada hafî ve mektum tutulur.

Bir de, en ufak ifflaat veya Karakol Cemiyetine hatar ve tehlike ve hatta teh-
likeyi dai bir flüphe getiren, derhal idam olunur.

Vezaifi Umumîye Talimatnamesinde de, bir "millî ordudan" bahsolunuyor
ve "bu ordunun baflkumandan› ve büyük erkân›harbiyesi, ordu ve kolordu ve
f›rka kumandanlar› ve erkân›harbiyeleri müntehap ve mansup olup mektum ve
hafî tutulur. Bunlar, vazifelerini sureti mahremanede hafiyen ifa ederler" sara-
hatî okunur.

Efendiler, derhal kumandanlar› ikaz ve bu nizamname ve talimatname, ah-
kâm›n› asla mevkii tatbika koymamalar› lâz›mgeldi¤ini ve teflebbüsün memba-
›n› tahkik etmekte oldu¤umu bildirdim.

S›vasa, muvasalat›mdan sonra, oraya gelen Kara Vas›f Beyden anlad›m ki,
bu ifli yapan kendisi ve baz› rüfekas› imifl.

Her halde, bu tarz› hareket do¤ru de¤ildi. Herkesi idam ile tehdit ederek
meçhul bir merkeze, meçhul bir baflkumandana, meçhul birtak›m kumandanla-
ra itaate mecbur k›lmaya kalk›flmak, çok hatarnak idi. Filhakika derhal, bütün
ordu mensuplar›nda yekdi¤ere karfl› bir ademi emniyet ve tevahhufl bafllad›. Me-
selâ, herhangi bir kolordu kumandan›n›n; benim kumanda etmekte oldu¤um
kolordunun, acaba mektum ve hafî kumandan› kimdir? Bu gizli kumandan,
acaba, ne vak›t ve nas›l kumandaya vaz›yed edecek? ve acaba bana ne muame-
le yapacak? gibi bihakk›n birtak›m tevehhümata kap›lmas› müstebat de¤ildi.

S›vasta Kara Vas›f Beye, gizli merkezin, gizli baflkumandan›n ve gizli bü-
yük erkân›harbiyenin kimler oldu¤unu sordu¤um zaman, hepsi siz ve arkadafl-
lar›n›zd›r cevab›n› vermiflti. Bu büsbütün isti¤rab›m› mucip olmufltu. Bu cevap,
elbette, makul ve mant›kî olamazd›. Çünkü, bana, asla, böyle bir tertip ve teflkil-
den kimse bahsetmifl ve muvafakatimi alm›fl de¤ildi.

Bu cemiyetin bilâhare, hassaten ‹stanbulda muhafazai unvan ederek ida-
mei faaliyete çal›flm›fl oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra, teflkilinde ve buna dair bizza-
rure bize verilmifl olan malûmatta, samimiyet bulunabilece¤i iddia olunamaz.

‹stanbul hükûmetini, teflebbüsat› millîyeye, mümanaatten zarf›nazar ettir-
mek, muvaffak›yet için sürat ve sühuleti mucip olaca¤›ndan, mühimdi. Bu mü-
lâhaza ile, Ferit Paflan›n bittabi hiçbir fleye muvaffak olamayarak, adeta muhak-
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Biz, Erzurumda, Kongre kararlar›n›n her tarafça anlafl›lmas›n› ve birlik
içinde uygulanmas›n› sa¤lamaya çal›fl›rken, "Karakol Cemiyetinin Teflkilât›
Umumiye Nizamnamesi"* ve "Karakol Cemiyeti Vezaifi Umumîye Talimatna-
mesi"** diye bas›l› birtak›m kâ¤›tlar›n, bütün orduya, komutanlara, subaylara,
herkese da¤›t›ld›¤› haber verildi.

Bu yönetmeli¤i okuyan, bana en yak›n komutanlar bile, bu giriflimi benim
yapt›¤›m› sanarak çok kuflkulanm›fl ve karars›z kalm›fllar. Benim, bir taraftan
kongrelerle aç›k olarak ortak ulusal çal›flmalar yaparken, bir taraftan da gizli
ve korkunç bir komite oluflturmakla u¤raflt›¤›m san›s›na kap›lm›fllar. Gerçi bu
iflleri ve örgütleri yapanlar da, ki ‹stanbulda bulunuyorlarm›fl, giriflimlerini be-
nim ad›ma ve hesab›ma yapmakta imifller.

Karakol Cemiyetinin Teflkilât› Umumiye Tüzü¤üne göre, genel merkez
üyeleri ve say›lar› ve toplant› yer ve usülleri, seçilme ve görevlendirilme yolla-
r› kesinlikle sakl› ve gizli tutulur.

Bir de, en ufak aç›¤a vurma yapan veya Karakol Derne¤ine tehlike getire-
cek ve tehlike olabilecek bir kuflku uyand›ran kimse bile, hemen idam olunur.

Genel Görevler Yönetmeli¤inde, "bir ulusal ordudan" söz ediliyor ve "bu
ordunun baflkomutan› ve büyük kurmay kurulu, ordu ve kolordu ve tümen ko-
mutanlar› ve kurmaylar› seçilmifl ve atanm›fl olup gizli ve sakl› tutulur. Bunlar,
görevlerini gizli olarak yaparlar" sözleri aç›kça okunur.

Efendiler, derhal komutanlar› uyard›m ve bu tüzük ve yönetmelik hü-
kümlerini hiçbir suretle uygulamaya koymamalar› gerekti¤ini ve bu giriflimin
kayna¤›n› araflt›rmakta oldu¤umu bildirdim.

S›vasa, var›fl›mdan sonra, oraya gelen Kara Vas›f Beyden anlad›m, bu ifli
yapan kendisi ve baz› arkadafllar› imifl.

Böyle bir davran›fl, herhalde do¤ru de¤ildi. Herkesi idam ile korkutarak
bilinmiyen bir merkeze, bilinmeyen bir baflkomutana, bilinmeyen birtak›m ko-
mutanlar›n emirlerine uymaya zorunlu tutmaya kalk›flmak, çok tehlikeli idi.
Gerçekten derhal, orduda bulunan herkesde birbirine karfl› bir güvensizlik ve
ürkeklik bafllad›. Örne¤in, herhangi bir kolordu komutan›n›n; benim komuta
etmekte oldu¤um kolordunun, acaba gizli ve sakl› komutan› kimdir? Bu gizli
komutan, acaba ne vak›t ve nas›l komutay› ele alacak? ve acaba bana karfl› na-
s›l davranacak? gibi hakl› birtak›m kuruntulara kap›lmas› olmaz de¤ildi.

S›vasta Kara Vas›f Beye, gizli merkezin, gizli baflkomutan›n ve gizli büyük
kurmay kurulunun kimler oldu¤unu sordu¤um zaman, hepsi siz ve arkadaflla-
r›n›zd›r cevab›n› vermiflti. Bu büsbütün garibime gitmiflti. Bu cevap, elbette,
akla ve mant›¤a uygun olamazd›. Çünkü, bana, hiç mi hiç, böyle bir düzen ve
kurulufltan kimse bahsetmifl ve olurumu alm›fl de¤ildi.

Bu derne¤in sonradan, özellikle ‹stanbulda ad›n› koruyarak çal›flmalar›n› sür-
dürmeye çal›flm›fl oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra, kuruluflunda ve bunun hakk›nda zo-
runlu olarak bize verilmifl olan bilgilerde, içtenlik bulunabilece¤i ileri sürülemez.

‹stanbul hükûmetini, ulusal giriflimleri önlemekten vazgeçirmek, ba-
flar›y› h›zland›r›p kolaylaflt›raca¤›ndan, önemliydi. Bu düflünce ile, Ferit
Paflan›n do¤al olarak hiçbir fley baflaramadan, onuru k›r›lm›flcas›na
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kar bir surette ‹stanbula avdetinden istifade ederek, kendisine 16 A¤ustos 1335
tarihinde bir flifre telgraf yazd›m. Bu telgrafta bafll›ca flu cümleler vard›:

Mösyö Clemanceau'nun zat› fahametpenahilerine olan mufassal cevapnameleri, ahiren
mütalea güzar› çakeranem olduktan sonra Dcrsaadete nas›l bir hamulei ye'sü âlâm ile mu-
avedet buyurduklar›n› takdir ediyorum ..........................................................................................
................................................................ taksim ve imha kanaatini bu kadar bariz ve haysiyetfli-
ken gösteren bir ifade karfl›s›nda titremiyecek ferdi hassa tasavvur edemem. Cenab› Hakka
binlerce hamdü sena edelim ki milletimiz ruhundaki azmi celâdetle tarihi hayat ve mevcudi-
yetini ne tevekküle, ne de böyle cellâdâne hükümlere hiçbir zaman kurban etmiyecektir.

fiimdi pek eminim, ki zat› fahametpenahileri, bugünkü vaziyeti umumîyeyi ve menafii
sahihai devlet ve milleti üç ay evvelki nazarlarla görmüyorlar.

Dokuz aydanberi ifl bafl›na gelen kabinelerin, daima, biribirinden fazla zâfa u¤ramas›
ve nihayet maalesef art›k meflüç bir menziliye inmesi haysiyeti âliyei millîye karfl›s›nda cid-
den pek hazin oluyor. Muhakkakt›r ki vatan ve millet mukadderat› için dahilen ve haricen
mesmu ve sahibi kelâm olmak mutlaka idarei millîyeye istinat ile meflruttur.

Hakk› hayat ve istiklâli için çal›flan milletin maksad›ndaki nezahet ve ciddiyete muka-
bil hükûmeti merkeziye has›m vaziyet almak cihetini iltizam ediyor. Bu tarz› hareket bittabi
mucibi esefi azîmdir. Milleti, hükûmeti merkeziyeye karfl›, arzu edilmiyen hareketlere saik
olabilecek mahiyettedir. Gayet samimi arzedeyim ki, millet, her türlü iradesini ikaa muktedir-
dir. Teflebbüsat›n›n önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut de¤ildir. Hükûmeti merkeziye-
nin menfi teflebbüsat› hiçbir tarafta ve hiçbir kimse taraf›ndan cayi tatbik bulamamaya mah-
kûmdur. Millet, çizdi¤i program dairesinde, gayet kat’î ve sarih hatvelerle maksad›na yürü-
mektedir. Hükûmeti merkeziyenin flimdiye kadar olan mümaneatkâr teflebbüslerinin hiçbir
tarafta hiçbir tesir yapamamakta olmasile hakiki vaziyetin takdir buyurulmufl olaca¤›na flüp-
he yoktur.

‹ngilizlerin irae eyledikleri tarikte çarei halâs aramak dahi abestir ve binnetice mucibi
husrand›r. Maahaza, ‹ngilizler dahi en nihayet kuvvetin millette oldu¤unu takdir ederek hiç-
bir istinad› olm›yan ve millet nam›na hiçbir taahhütte bulunam›yan ve bulunsa bile milletçe
muta olam›yacak olan bir heyeti hükûmetle neticeli bir ifle giriflmek mümkün olam›yaca¤›na
kani olmufllard›r.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Bütün temenniler flu merkezdedir ki hükûmet, meflru olan cereyan› millîye karfl› müma-

neatkârl›ktan feragatle Kuvayi Millîyeye istinat ve her türlü teflebbüsat›nda amali millîyeyi
rehber ittihaz eylesin! Bunun için de, mevcudiyet ve iradei millîyeyi temsil edecek olan mec-
lisi meb'usan›n en k›sa bir zamanda in'ikad›n› temin eylesin!.......................................................
.................................................................................

Efendiler, S›vasta in'ikad›n› temine çal›flt›¤›m›z Kongreye her taraftan mu-
rahhas intihap ettirmek ve onlar›n S›vasa gelmelerini temin etmek için, daha
Amasyada bafllam›fl olan mesai ve muhaberat el'an devam ediyordu. Bütün ku-
mandanlar ve her tarafta birçok erbab› hamiyet fevkalâde sarf› himmet ediyor-
lard›. Fakat, yine, her tarafta menfi ve aleyhtarane propagandalar ve bilhassa
hükûmeti merkeziyenin mâni tedabiri; ifli müflküllefltiriyordu.

Baz› yerlerden, hem murahhas intihap etmiyorlar ve hem de kuvvei mane-
viyeyi kesredecek ve herkesi naümidiye sevkeyliyecek cevaplar veriyorlard›.
Meselâ; Yirminci Kolordu Kumandan› nam›na Erkân›harbiye Reisi Ömer Ha-
lis Beyin ‹stanbuldan al›nan malûmat› muhtevi 9 A¤ustos 1335 tarihli flifresin-
de flu maddeler nazar› dikkati calip görüldü:

1- Dersaadet murahhas göndermivor. Oradaki icraat› tasvip etmekle bera-
ber cür’etkâr bir vaziyete girmeyi arzu etmiyor.
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‹stanbula dönüflünden yararlanarak, kendisine 16 A¤ustos 1919 tarihinde
bir flifre telgraf yazd›m. Bu telgrafta bafll›ca flu cümleler vard›:

Mösyö Clemenceau'nun yüksek kiflili¤inize yan›t olarak verdi¤i ayr›nt›l› yaz›lar›n› son
günlerde okuyunca ‹stanbula nas›l bir umutsuzluk ve üzüntü yükü alt›nda döndü¤ünüzü an-
l›yorum............................................................................................................................................... 
..........................................ülkemizi bölüflmek ve devletimizi ortadan kald›rmak düflüncesini
bu kadar aç›k ve onur k›r›c› biçimde gösteren bir yaz› karfl›s›nda titremiyecek bir tek duy-
gulu insan düflünemem. Allaha binlerce flükürler olsun ki ulusumuz ruhundaki yi¤itlik da-
yanc› ile hayat ve varl›¤›n›n tarihini ne oluruna b›rakacak, ne de cellâtlara yak›fl›r yarg›lara
hiçbir zaman kurban etmiyecektir.

fiimdi iyice inan›yorum, yüksek kiflili¤iniz, bugünkü genel durumu ve devlet ve mille-
tin gerçek ç›karlar›n› üç ay önceki gözle görmüyorlar.

Dokuz aydanberi ifl bafl›na gelen hükûmetlerin, hep, birbirinden daha çok güçsüzlü¤e
u¤ramas› ve sonunda ne yaz›k ki felç olmufl bir duruma düflmesi milletin yüksek onuru kar-
fl›s›nda gerçekten pek hüzünlü oluyor. fiaflmaz gerçektir ki vatan ve milletin kaderi için içe-
ride ve d›flar›da dinlenir ve sözü geçer olmak kuflkusuz millî iradeye dayanmak kofluluna
ba¤l›d›r.

Yaflamak hakk› ve ba¤›ms›zl›¤› için çal›flan milletin amac›ndaki temizlik ve içtenli¤e
karfl› ‹stanbul hükûmeti düflmanca davranmay› ye¤liyor. Bu tutum do¤al olarak büyük
üzüntü do¤urur. Ulusu, ‹stanbul hükûmetine karfl›, istenmiyen davran›fllara sürükleyebile-
cek, niteliktedir. Çok içtenlikle söyleyeyim ki, millet, her türlü iste¤ini yapabilecek güçte-
dir. Giriflimlerinin önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur. ‹stanbul hükûmetinin olumsuz gi-
riflimleri hiçbir yerde ve hiçbir kimse taraf›ndan uygulanamayacakt›r. Millet, çizdi¤i prog-
ram içinde, çok kesin ve belirgin ad›mlarla amac›na do¤ru yürümektedir. ‹stanbul hükûme-
tinin flimdiye kadar olan engelleyici giriflimlerinin hiçbir yerde hiçbir etki yapmamakta ol-
mas› nedenile gerçek durumu anlam›fl olaca¤›n›za kuflku yoktur.

‹ngilizlerin gösterdikleri do¤rultuda kurtulufl yolu aramak da bofltur ve y›k›mla sonuç-
lan›r. Kald› ki, ‹ngilizler bile en sonunda kuvvetin millette oldu¤unu anlayarak hiçbir daya-
na¤› olm›yan ve millet ad›na hiçbir yüklenimde bulunam›yan ve bulunsa bile milletçe din-
lenilmiyecek olan bir hükûmetle sonuçlu bir ifle giriflilemiyece¤ini kavram›fllard›r.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Bütün dilekler flu noktada toplanm›flt›r, hükûmet meflru ulusal ak›ma karfl› engelleyi-

cilikten vazgeçerek Ulusal Güçlere dayanmal› ve her türlü giriflimlerinde ulusun beklenti-
lerine uymal›d›r. Bunun için de, ulusun varl›¤›n› ve iste¤ini temsil edecek olan Meb’uslar
Meclisinin en k›sa bir zamanda toplanmas›n› sa¤las›n! ..............................................................
.................................................................................

Efendiler, S›vasta toplanmas›n› sa¤lamaya çal›flt›¤›m›z Kongreye her ta-
raftan delege seçtirmek ve onlar›n S›vasa gelmelerini sa¤lamak için, daha
Amasyada bafllam›fl olan çal›flma ve yaz›flmalar hâlâ sürüyordu. Bütün komu-
tanlar ve her tarafta birçok vatansever ola¤anüstü çaba gösteriyordu. Fakat,
yine, her tarafta olumsuz ve karfl› propagandalar ve özellikle ‹stanbul hükû-
metinin engelleyici önlemleri; ifli zorlaflt›r›yordu.

Baz› yerlerden, hem delege seçmiyorlar ve hem de moral bozucu ve her-
kesi ümitsizli¤e sürükleyici karfl›l›klar veriyorlard›. Örne¤in; Yirminci Kolor-
du Komutan› ad›na Kurmay Baflkan› Ömer Halis Beyin ‹stanbuldan al›nan
bilgileri içeren 9 A¤ustos 1919 tarihli flifresinde flu maddeler dikkati çeker gö-
rüldü:

"1 - ‹stanbul delege göndermiyor. Oradaki yap›lanlar› onaylamakla bir-
likte atak bir duruma girmeyi istemiyor.

S›vas
Kongresi
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2- Dersaadetten, murahhas göndermek, imkân haricindedir. Teklif olunan
zevat; orada müsmir, muvaffak›yetli ifl göreceklerine emin olmad›klar›ndan do-
lay›, beyhude masarif etmemek ve meflak› seferiyeye maruz kalmamak için ha-
reket etmiyorlar (Malûmdur ki, baz› zevat› hususî mektupla da davet etmifltik.).

Biz, her taraftan murahhas intihap ve izam ettirmek hususunda tesadüf
edilen müflkülât› bertaraf etmeye çal›fl›rken, di¤er taraftan, en emin olmak üze-
re, Kongreye mahalli in'ikat, intihap etti¤imiz, S›vasta da, bir telâfl ve heyecan
bafllad›.

Efendiler, burada bilmünasebe arzedeyim ki, ben S›vas› hakikaten min-
küllilvücuh emin addetmifl olmakla beraber, daha Amasyada iken, S›vasa ge-
len bütün yollar üzerinde uzaktan ve yak›ndan icap eden tedabir ve tertibat› as-
kerîyeyi ald›rmay› da muvaf›k› ihtiyat bulmufltum.

S›vas›n heyecan›na flu suretle ›tt›la hâs›l oldu. 20 A¤ustos günü ö¤leyin, S›-
vas Valisi Reflit Pafla taraf›ndan telgraf bafl›na davet olundu¤um zaman Pafla-
n›n uzun bir telgraf› veriliyordu. O telgraf budur:

Erzurumda Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Evvelâ tasdiimden dolay› affi âlilerini rica ve afiyeti devletlerini istifsar ederim. Maksa-

d› tasdiimi berveçhiati arz ve izah ediyorum Efendim. Zahiren Frans›zlara ait müessesat› te-
sellüm etmek, hakikatte buralar›n ahvali hakk›nda tetkikatta bulunmak üzere, Cizvit Papaz-
larile beraber ‹stanbuldan evvelki gün S›vasa gelerek makam› vilâyeti ziyaret eden Frans›z
zabitlerine iadei ziyaret için dün sabah yanlar›na gitmifltim. Ziyaret ve mülâkat›n hitam›nda
orada haz›r bulunan Frans›z Binbafl›lar›ndan Jandarma Müfettifli Mösyö Brunot biraz husu-
sî görüflmek arzusunu izhar ederek bendenizi di¤er bir odaya ald›. Söyledi¤i sözleri aynen
naklediyorum:

Mustafa Kemal Pafla ile Kongre Heyetinin S›vasa gelip burada da bir kongre yapacakla-
r›n› iflittim. Bunu ‹stanbuldan gelen Frans›z zabitleri söylediler. Sizinle bu kadar samimî görü-
flüp ve flahs›n›za karfl› pek ziyade hükmetler beslerken bu meseleyi benden ketmetmenize çok
müteessir oldum dedi. Bendeniz de lâz›m gelen cevab› vererek kendisini iknaa çal›flt›msa da son
söz olarak "e¤er Mustafa Kemal Pafla S›vasa gelir ve burada kongre aktine teflebbüs olunursa
befl on gün zarf›nda buralar›n taht› iflgale al›nmas› mukarrer oldu¤una sureti kat'iyede vâk›f›m.
Sizin flahs›n›za karfl› besledi¤im hissi hürmet icabat› olarak bunu haber veriyorum. ‹nanmaz-
san›z, emrivaki halini ald›¤›nda kanaat ederseniz. Olvak›t vatan›n›z›n baisi felâketi olanlar me-
yan›na siz de girmifl olursunuz" sözlerini sarfetti. Dahiliye Nezaretinden dün ald›¤›m flifreli
telgraf da baflka flekilde yaz›lmakla beraber ayn› kanaati verecek zeminde idi. Yeni gelen Fran-
s›z zabitlerinden biri de dün Kolordu Kumandan› ile uzun uzad›ya görüflerek Kongre hakk›n-
da Kumandan Beyefendinin fikrini anlamaya çal›flt›¤› gibi bu sabah da Mösyö Brunot bende-
nize gelerek saat alafranga 3 de di¤er Frans›z zabitlerile beraber kongre hakk›nda görüflülece-
¤ini ve fakat kendisinin aradaki samimiyete binaen daha evvel ayr›ca görüflmek istedi¤ini be-
yan etti. Bir müddet konuflulduktan sonra netice itibarile flunu da söyledi. "Ben dündenberi bu
mesele üzerine pek çok imali fikrettim. Nihayet fluna karar verdim ki e¤er Mustafa Kemal Pa-
fla ile Kongre Heyeti S›vas Kongresinde ‹tilâf Devletleri aleyhine tahrikatta bulunmazlar ve an-
lar hakk›nda mütecavizane lisan kullanmazlarsa Kongrenin in'ikad›nda hiçbir mahzur yoktur.
Bizzat ben General Franchet d'Esprey'e yazar, Mustafa Kemal Pafla hakk›ndaki tevkif emri-
ni geri ald›r›r ve Kongrenin in'ikad›na muhalefet olunmamas› hakk›nda Dahiliye Nezaretin-
den size emir verdiririm. Fakat flu flartla ki, siz de benden hiçbir hususu ketmetmiyeceksiniz
ve samimî dostlu¤umuzdan dolay› daima yekdi¤erimize karfl› aç›k bir lisan kullanaca¤›z. Yal-
n›z Kongrenin tarihi in'ikad›n› ö¤renmek lâz›md›r" dedi. Bendeniz de kendisine bu bapta
kat’î bir fley bilmedi¤imi ve ö¤rendi¤imde kendisini haberdar edece¤imi ve aradaki dostlu¤a
binaen hiçbir fleyi ketmeylemiyece¤imi söyledim. Binbafl›n›n iflgal meselesinde dünkü kat'iye-
ti ifadesine ra¤men bugünkü mülâyemeti sebebini nazar› âlii dakikedanilerine arzetmeyi ve-
cibeden ve bu bapta tafsilât› zevaitten addederim. Ayanen anlafl›l›yor ki bunlar›n fikri Kong-
reyi S›vasta toplatmaya muvaf›k görünerek Kongre Heyeti kiramile sizi burada içtima ettir-
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2 - ‹stanbuldan, delege göndermek, olanak d›fl›d›r. Gitmeleri önerilen ki-
fliler; orada verimli, baflar›l› ifl yapacaklar›na güvenmediklerinden, bofluna pa-
ra harcamamak ve yolculuk s›k›nt›lar›yla karfl›laflmamak için yola ç›km›yor-
lar. (Bilinir ki, baz› kiflileri özel mektupla da ça¤›rm›flt›k.)"

Biz, her taraftan delege seçip göndertmek konusunda rastlan›lan zorluk-
lar› gidermeye çal›fl›rken, öbür taraftan, en güvenilir say›p, Kongreye toplan-
ma yeri seçti¤imiz, S›vasta bile, bir telâfl ve kaynaflma bafllad›.

Efendiler, burada, s›ras› gelmiflken belirteyim, ben S›vas› gerçekten her
yönden güvenilir saym›fl olmakla birlikte, daha Amasyada iken, S›vasa gelen
bütün yollar üzerinde uzaktan ve yak›ndan gereken önlemleri ald›rmay› ve as-
kerî düzenlemeleri yapt›rmay› da ihtiyatl› davranmak yönünden uygun bul-
mufltum.

S›vas›n kaynaflmas› flöylece ö¤renildi. 20 A¤ustos günü ö¤leyin, S›vas Va-
lisi Reflit Pafla taraf›ndan telgraf bafl›na ça¤r›ld›¤›mda Paflan›n uzun bir telgra-
f› veriliyordu. O telgraf budur:

Erzurumda Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Önce, rahats›z etti¤im için beni hoflgörmenizi ve sa¤l›¤›n›z hakk›nda bilgi vermenizi ri-

ca ederim. Rahats›z etmekteki amac›m› belirtip aç›kl›yay›m Efendim. D›fl görünüfle göre
Frans›zlara ait kurumlar› teslim almak, gerçekte ise buralar›n durumlar› hakk›nda incele-
melerde bulunmak üzere, Cizvit papazlar› ile birlikte ‹stanbuldan evvelki gün S›vasa gele-
rek valili¤e u¤rayan Frans›z subaylar›na karfl›l›k vermek için dün sabah yanlar›na gitmifltim.
Buluflma ve görüflmelerin sonunda orada bulunan Frans›z Binbafl›lar›ndan Jandarma Mü-
fettifli Mösyö Brunot biraz baflbafla görüflmek istedi¤ini belirterek beni baflka bir odaya al-
d›. Söyledi¤i sözleri oldu¤u gibi aktar›yorum:

Mustafa Kemal Pafla ile Kongre üyelerinin S›vasa gelip burada da bir kongre yapa-
caklar›n› iflittim. Bunu ‹stanbuldan gelen Frans›z subaylar› söylediler. Sizinle bu kadar iç-
tenlikle görüflüp kiflili¤inize karfl› pek çok hörmet beslerken bu konuyu benden gizlemeni-
ze çok üzüldüm dedi. Ben de gerekli gelen karfl›t› vererek kendisini inand›rmaya çal›flt›m-
sa da son söz olarak "e¤er Mustafa Kemal Pafla S›vasa gelir ve burada kongre toplamaya
giriflirse befl on gün içinde buralar›n iflgal alt›na al›nmas› kararlaflt›r›lm›fl oldu¤unu kesin-
likle biliyorum. fiimdi inanmazsan›z, olup bitince inan›rsan›z. O zaman ülkenizin y›k›m›na
neden olanlar aras›na, siz de girmifl olursunuz" sözlerini sarfetti. ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan
dün ald›¤›m flifreli telgraf da baflka flekilde yaz›lmakla birlikte ayn› kanaati verecek yolda
idi. Yeni gelen Frans›z subaylar›ndan biri de dün Kolordu Komutan› ile uzun uzad›ya gö-
rüflerek kongre hakk›nda Komutan Beyefendinin düflüncelerini ö¤renmeye çal›flt›¤› gibi
bu sabah da Mösyö Brunot bana gelerek saat alafranga 3 de öbür Frans›z subaylarile bir-
likte kongre hakk›nda görüflülece¤ini ve fakat kendisinin aradaki içtenlik nedenile daha
evvel ayr›ca görüflmek istedi¤ini söyledi. Bir süre konuflulduktan sonra sonuç olarak flunu
da söyledi. "Ben dündenberi bu ifl üzerinde pek çok düflündüm. Sonunda fluna karar ver-
dim ki e¤er Mustafa Kemal Pafla ile Kongre üyeleri S›vas Kongresinde ‹tilâf Devletlerine
karfl› k›flk›rtmalarda bulunmazlar ve onlar hakk›nda sald›r›c› dil kullanmazlarsa Kongre-
nin toplanmas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Bizzat ben kendim General Franchet d’Espe-
rey'e yazar, Mustafa Kemal Pafla hakk›ndaki tutuklama emrini geri ald›r›r ve kongrenin
toplanmas›na karfl› ç›k›lmamas› hakk›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan size emir verdiririm. Fa-
kat flu flartla ki, siz de benden hiçbir hususu saklam›yacaks›n›z ve yak›n dostlu¤umuzdan
dolay› daima birbirimize karfl› aç›k bir dil kullanaca¤›z. Yaln›z kongrenin toplant› tarihini
ö¤renmek gerekir" dedi. Ben de kendisine bu konuda kesin bir fley bilmedi¤imi ve ö¤ren-
di¤imde kendisine haber verece¤imi ve aradaki dostluk nedenile hiçbir fleyi saklam›yaca-
¤›m› söyledim. Binbafl›n›n iflgal konusunda dünkü konuflma kesinli¤ine karfl›n bugünkü
yumuflakl›¤›n›n nedenini yüksek dikkatinize sunmay› ödev ve bu konuda ayr›nt›lara gir-
meyi gereksiz sayar›m. Aç›kça anlafl›l›yor ki bunlar›n düflündükleri kongreyi S›vasta toplat-
may› onaylar görünerek Kongrenin say›n üyelerile sizi burada topland›rmak ve el alt›ndan
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mek ve el alt›ndan tedarikâtta bulunarak cümle ihvan› ele geçirmekten ve ayn› zamanda iflgal
meselesini de emrivaki haline koymaktan ibarettir. Dün akflam Dahiliye Nezaretinden ald›-
¤›m flifre bir telgraf da baflka flekilde yaz›lm›fl olmakla beraber hemen ayn› zeminde idi. ‹flte
bendeniz her hakikati mektum tutulmak istirhamile Efendimize arzediyorum. Bundan sonra
hatt› hareketin tayini size aittir. Entrikal› bir tehlikenin bu kadar mütekarrip ve adeta el ile tu-
tulacak derecede mer'i oldu¤unu bilip dururken keyfiyetten Zât› Alilerini haberdar etmeme-
yi ve binaeanaleyh S›vasta kongre aktinden sarf›nazar edilmesini arzeylemeyi vicdan›ma s›¤-
d›ramad›m. ‹flte bunun için Zât› Devletlerinden ve orada bulunan di¤er ihvan› kiramdan pek
ziyade rica ederim ki ikinci bir kongrenin behemehal aktine lüzumu kat'i yoksa, vazgeçilsin.
Var ise, dört taraftan iflgali pek kolay olan S›vas›n merkezi içtima olmas›ndan sarf›nazarla ifl-
gal ihtimali pek bait olan Erzurumda veyahut tensip buyurulursa Erzincanda in'ikad› esba-
b›na tevessül buyurulmas›n› selâmeti memleket nam›na istirham ederim. Kolordu Kumanda-
n› Salâhattin Beyefendi de bu baptaki noktai nazarlar›n› ayr›ca Kâz›m Pafla Hazretleri vas›-
tasile size yazacaklard›r. fiimdi yan›mda bulunan S›vas Meb'usu sab›k› Rasim Bey de Erzu-
rum Meb'usu sab›k› Hoca Raif Efendi Hazretlerine bu baptaki malûmat ve mütaleas›n› havi
bir telgraf tevdi edecektir. Bittabi mütelaea buyurduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretleri-
nin ›l›cadan avdetinde kendilerine lûtfen yollars›n›z. ‹flte efendim vaziyet bu merkezdedir.
Hamiyeti müsellemenize karfl› fazla tasdiden hazer eder ve emri cevabînize intizar eylerim
Efendim. ‹flte Rasim Beyin telgraf›.

Reflit
Bu telgrafa orada verdi¤im cevab› aynen arzedece¤im. Ertesi gün Heyeti

Temsilîye nam›na da, ayn› mealde, uzun bir telgrafla teskin ve tatmine çal›fl›ld›
(Ves. 43). Ayr›ca Kad› Hasbi Efendiye de bilvas›ta bir telgraf verildi (Ves. 44).
Kolordu kumandan›na da icab› gibi yaz›ld› (Ves. 45). Rasim Beye de müsterih
olmas› için bizzat yazd›m (Ves. 46).

S›vas Valisi Reflit Pafla Hazretlerine 20 A¤ustos 1335 Saat: 1 sonra
‹ta buyurdu¤unuz malûmata ve müteleat› samilerine hassaten arz› teflekkür ederim. Mös-

yö Brunot ve rüfekas›n›n makam› tehditte vukubulan ifadelerini tamamen blöf olarak telâkki
ederim. S›vas Kongresinin in'ikad› yeni bir mesele olmay›p aylarca mukaddem dünyaca ma-
lûm olmufl bir teflebbüstür. Gariptir ki ‹stanbulda bulunan salâhiyettar Frans›z ricali siyasîye-
sinin de âcizlerine gönderdikleri haberler, Anadoluda millet taraf›ndan vukubulmakta olan te-
flebbüsat›n pek muhik ve meflru oldu¤u ve milletimizin mutelebat› kendilerine sarih olarak ib-
lâ¤ edildi¤i takdirde hüsnü kabul ve tatbik›n› deruhde edeceklerine dair flimdiden tahrirî temi-
nat vermeye haz›r olduklar› merkezindedir. Mösyö Brunot'nun ikinci mülâkatta tebdili lisan
ve kespi mülâyemet eylemesi, âcizlerini kazanmak, cihetine matuf olmaktan müstebat de¤ildir.
Frans›zlar taraf›ndan Binbafl› Brunot'nun dedi¤i gibi befl on günde S›vas›n iflgali o kadar ko-
lay bir fley de¤ildir. Hat›r› devletinizde olsa gerektir ki ‹ngilizler bu husustaki tehdidattan da da-
ha ileri giderek Batumdaki askerlerinin Samsuna ihrac›na karar verdiler ve hatta mahza ben-
denizi tehdit için bir tabur dahi ç›kard›lar. Fakat bu teflebbüse karfl›, milletin kavi bir azmü
iman ve atefl ile mukabele edece¤i hakikati kendilerince tahakkuk ettikten sonra hem kararla-
r›ndan sarf›nazar etmeye ve hem de Samsuna ç›karm›fl olduklar› askerlerile beraber orada bu-
lunan taburu nakletmeye mecbur olmufllard›r. S›vas Kongresinde mevzuubahs olacak hususat,
Erzurum Kongresi Beyannamesi muhteviyat›ndan sühuletle istidlâl olunaca¤›na nazaran
Kongrede ‹tilâf Devletleri aleyhinde tahrikâtta bulunmak gibi maksatlar kat'iyyen mevcut de-
¤ildir. Burada flunu da arzedeyim ki bendeniz ne Frans›zlar›n ve ne de herhangi bir devleti
ecnebîyenin sahabetine tenezzül eden flahsiyetlerden de¤ilim. Benim için en büyük noktai
s›yanet ve membai flefaat milletimin sinesidir. Kongrenin lüzum ve zaman ve mahalli in'ika-
d› hakk›nda müessir olmak, bendenizin flahsî hükmünün pek ziyade fevkinde haizi tesir olan
millet karar›na taallûk eder bir keyfiyettir. Yaln›z tahmin buyuruldu¤u gibi Frans›zlar›n, Kong-
re Heyetinin S›vasta toplanmas›na mürevviç görünerek ve bedehu heyeti ele geçirmeye imkân
bulmas› âcizlerince pek bait tevehhümattand›r. Bütün maruzat›m› aynen Mösyö Brunot’ya
söylemenizde hiçbir mahzur eörmüvorum ve bu münasebetle Mösyö Brunot ve rüfekas›na,
milletimizin muhafazai hukuk ve müdafaai istiklâl için Erzurum Kongresi Beyannamesile bü-
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haz›rl›klarda bulunarak tüm arkadafllar› ele geçirmekten ve ayn› zamanda iflgal iflini de olup
bitti haline koymaktan baflka bir fley de¤ildir. Dün akflam ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan ald›¤›m bir
flifre telgraf da baflka flekilde yaz›lm›fl olmakla birlikte hemen hemen efl anlamda idi. ‹flte
ben her gerçe¤i, gizli tutulmak ricasile Efendimize bildiriyorum. Bundan sonra izlenecek
yolun belirlenmesi size düfler. Entrikal› bir tehlikenin bu kadar yak›n ve adeta el ile tutula-
cak durumda oldu¤unu bilip dururken olup bitenden size haber vermemeyi ve bundan do-
lay› S›vasta kongre yapmaktan vaz geçilmesini size bildirmemeyi vicdan›ma s›¤d›ramad›m.
‹flte bunun için sizden ve orada bulunan di¤er de¤erli arkadafllardan pek çok rica ederim ki
ikinci bir kongrenin ne olursa olsun yap›lmas›na kesin gerek yoksa, vazgeçilsin. Var ise,
dört taraftan iflgali pek kolay olan S›vas›n toplant› yeri olmas›ndan vazgeçilerek iflgal olas›-
l›¤› pek uzak olan Erzurumda ya da uygun bulunursa Erzincanda toplanmas› için gere¤inin
yap›lmas›na bafllanmas›n› ülke esenli¤i ad›na çok rica ederim. Kolordu Komutan› Salâhad-
din Beyefendi de bu noktadaki görüflünü ayr›ca Kâz›m Pafla Hazretleri arac›l›¤›yla size ya-
zacaklard›r. fiimdi yan›mda bulunan eski S›vas Meb'usu Rasim Bey de eski Erzurum
Meb'usu Hoca Raif Efendi Hazretlerine bu konudaki bildiklerini ve düflündüklerini içeren
bir telgraf verecektir. Do¤ald›r ki okunduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretlerinin ›l›ca-
dan dönüflünde kendilerine lûtfen yollars›n›z. ‹flte efendim durum bu merkezdedir. Su gö-
türmez yurtseverli¤inize karfl› sizi fazla rahats›z etmekten çekinir ve yan›tsal emrinizi bek-
lerim Efendim. ‹flte Rasim Beyin telgraf›.

Reflit
Bu telgrafa orada verdi¤im karfl›l›¤› oldu¤u gibi bildirece¤im. Ertesi gün

Temsilci Kurul ad›na da, efl anlaml›, uzun bir telgraf ile yat›flt›r›l›p ve güvenlen-
dirilmeye çal›fl›ld› (Belge 43). Ayr›ca Kad› Hasbi Efendiye de dolayl› yoldan
bir telgraf verildi (Belge 44). Kolordu Komutan›na da gere¤i gibi yaz›ld› (Bel-
ge 45). Rasim Beye de gönlü rahat etsin diye ben kendim yazd›m (Belge 46).

S›vas Valisi Reflit Pafla Hazretlerine 20 A¤ustos 1919 Saat: 1 den sonra
Verdi¤iniz bilgilere ve yüksek görüfllerinize özellikle teflekkür ederim. Mösyö Brunot

ve arkadafllar›n›n korkutmak için söylediklerini yüzdeyüz kuru s›k› sayar›m. S›vas Kongre-
sinin toplanmas› yeni bir fley olmay›p aylarca önceden dünyaca bilinmifl bir giriflimdir. Tu-
haft›r ki ‹stanbulda bulunan yetkili Frans›z siyaset adamlar›n›n da bana gönderdikleri ha-
berler, Anadoluda ulusca yap›lmakta olan giriflimlerin pek hakl› ve yasal oldu¤u ve milleti-
mizin istekleri kendilerine aç›k seçik olarak bildirilirse iyi karfl›layacaklar› ve uygulanmas›-
n› üstlenecekleri hakk›nda flimdiden yaz›l› güvence vermeye haz›r olduklar› yolundad›r.
Mösyö Brunot’nun ikinci görüflmede dilini de¤ifltirip yumuflamas›, beni kendilerine kazan-
maya yönelik olabilir. Frans›zlar taraf›ndan Binbafl› Brunot'nun dedi¤i gibi befl on günde S›-
vas›n iflgali o kadar kolay bir fley de¤ildir. Sizin de an›msaman›z gerekir ki ‹ngilizler bu ko-
nuda korkutmalar›nda daha ileri giderek Batumdaki askerlerinin Samsuna ç›kar›lmas›na
karar verdiler ve hatta özellikle beni korkutmak için bir tabur da ç›kard›lar. Ancak bu giri-
flime karfl›n, milletin kuvvetli bir iman ve atefl ile karfl›l›k verece¤i gerçe¤i de kendilerince
anlafl›l›nca, hem kararlar›ndan vazgeçmeye ve hem de Samsuna ç›karm›fl olduklar› askerle-
rile birlikte orada bulunan taburu da baflka yere tafl›mak zorunda kalm›fllard›r. S›vas Kong-
resinde görüflülecek konular, Erzurum Kongresi Bildirisi içeri¤inden kolayca anlafl›labile-
ce¤ine göre Kongrede ‹tilâf Devletlerine karfl› k›flk›rtmalarda bulunmak gibi amaçlar hiç
yoktur. Burada flunu da belirteyim ki ben ne Frans›zlar›n ve ne de herhangi bir yabanc›
devletin yard›m›na tenezzül edecek kiflilerden de¤ilim. Benim için en büyük s›¤›n›lacak yer
ve yard›m kayna¤› milletimin sinesidir. Kongrenin gereklili¤i ve toplanma zaman ve yeri
konusunda etki yapmak, benim kiflisel karar›mdan pek çok etkili olan millet karar›na ba¤-
l› olan bir fleydir. Yaln›z düflündü¤ünüz gibi Frans›zlar›n, Kongre üyelerinin S›vasta top-
lanmas›n› ister görünerek sonradan üyeleri ele geçirmeye olanak bulmas› bence gerçeklefl-
mesi çok uzak kuruntulardand›r. Bütün yazd›klar›m› oldu¤u gibi Mösyö Brunot’ya söyle-
menizde hiçbir sak›nca görmüyorum ve böylece Mösyö Brunot ve arkadafllar›na, milleti-
mizin haklar›n› korumak ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunmak için Erzurum Kongresi Bildirisi ile



tün cihana oldu¤u gibi kendilerinin ‹stanbuldaki mümessili siyasîlerine de iblâ¤ eylemifl oldu-
¤u mukarrerat› esasiyevi tatbikle hiçbir suret ve sebeple duçar› tereddüt olmas›na imkân bulun-
mad›¤› bildirilmifl olur. Mösyö Brunot bilmelidir ki Frans›zlar›n S›vas› iflgale karar vermeleri
kendilerine pek pahal›ya mal olabilecek veni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar
vermelerine mütevakk›ft›r. Böyle bir karar›n, Jandarma Binbafl›s› Mösyö Brunot ve rüfekas›
aras›nda tezekkür edilse bile, Frans›z milletince muta olabilece¤ine ihtimal verilemez.

Meb'us Rasim Beyin Raif Efendi Hazretlerine olan telgrafnamesini okudum. Korkmaya
mahal olmad›¤›n›n kendilerine lûtfen iblâ¤›n› rica ederim.

Gerek âcizlerine ita buyurmufl oldu¤unuz malûmat ve mütaleat› ve gerek Rasim Beyin
telgrafnamesini Heyeti Temsilîyeye aynen takdim edece¤im. Binaenaleyh S›vas Kongresi hak-
k›ndaki karar› kat’î ancak Heyeti Temsilîyenin müzekerat› neticesinde taayyün edecektir. Bitta-
bi takarrür edecek suret zât› samilerine arzolunacakt›r. Yaln›z bugün için istirham›m, Bru-
not'nun tehdidat›n›n halka iflaasile kuvvei maneviyenin kesrine mümanaat buyurulmas›d›r. ‹h-
tiramat› mahsusam›n kabulünü ve Salâhattin ve Refet Beyefendilere selâm›m›n tebli¤ini istir-
ham ederim muhterem Pafla Hazretleri.

Mustafa Kemal
(Verilen cevap üzerine Reflit Pafladan al›nan ikinci telgraft›r).

Bendeniz anl›yabildi¤im kadar›n› Efendimize arzetmekle vazifei vicdaniyemi ifa etmifl
oluyorum. ‹stanbuldaki Frans›z ricalinin noktai nazarlar›n› ve Zat› Devletlerine karfl› olan ta-
ahhütlerinin ne dereceye kadar flayan› itimat oldu¤unu kestirememekte mazurum. Hamiyeti
müsellemelerine nazaran vatan›n selâmeti mevzuubahs oldu¤una göre iyice düflünerek lâz›m-
gelen hatt› hareketin tayini, Efendimizle Kongre Heyeti kiram›ndan orada bulunan zevat› muh-
teremeye aittir. Emirlerinizi ifa edece¤imi arz ile ihtiramat› mahsusam› takdim ederim Efendim.

Reflit
Efendiler, Diyarbekir ve Bitlis havalisinde, efkâr› tenvir maksadile, oralar-

da ordu kumandan› olarak bulundu¤um s›ralarda k›smen flahsan tan›d›¤›m bir-
tak›m rüesaya hususî mektuplar yazd›m ve Van, Bayaz›t civarlar›nda bulunan
baz› aflair rüesasile de temas ve irtibatlar temin ettim (Ves. 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53).

Nihayet, Efendiler; A¤ustos içinde, her taraftan birtak›m murrahhaslar›n S›-
vasa müteveccihen hareket eyledikleri ve k›smen S›vasa muvasalat etmeye de bafl-
lad›klar› anlafl›ld›. S›vasa muvasalat eden murahhaslar taraf›ndan S›vasa ne va-
k›t hareket edece¤imiz istifsar olunmaya baflland›.

Art›k, Erzurumu terketmek lâz›mgeliyordu. Fakat flimdiye kadar verdi¤im
malûmattan müsteban olmufltur ki, S›vas Kongresi, flark ve garp vilâyetlerinin ve
Trakyan›n yani bütün memleketin ittihad›n› temin gayesine matuf idi. Bu sebep-
le flark vilâyetlerinin, bu kongrede, murahhaslar› bulunmak icap ederdi. Bu vilâ-
yetlerden, S›vas Kongresi için murahhaslar intihap ettirmeye kalk›flmak gayri-
amelî bir fikirdi. Erzurum Kongresini akteden murahhaslar›n S›vasa tahrikleri-
ne kalk›flman›n da mümkün olam›yaca¤› anlafl›l›yordu. Zaten Vilâyat› fiark›ye
Müdafaai Hukuku nam›na mahallerinden salâhiyet alm›fl olan bu murahhasla-
r›n daha umumî bir gayeye müteallik salâhiyetleri de yok idi. Ayn› noktai nazar-
dan, Erzurum Kongresinin S›vas Kongresine vilâyat› flark›ye nam›na bir heyeti
murahhasa göndermeye selâhiyeti olam›yaca¤› da meydanda idi.

Yeniden murahhas intihap ettirmeye kalk›flmak ne kadar gayr›amelî idise,
birtak›m nazariyat çerçevesi içinde, s›k›fl›p kalmak dahi o kadar gayr›amelî idi.

En basit ve amelî çare, Vilâyat› fiark›ye Müdafaai Hukuk Cemiyeti, heyeti
temsiliyesini S›vasa götürüp kongreye ithal etmekten ibaret idi.
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bütün dünyaya oldu¤u gibi kendilerinin ‹stanbuldaki siyasî temsilcilerine de bildirmifl oldu-
¤u ana kararlar› uygulamakta hiçbir flekilde ve hiçbir nedenle duraksama olmas›na olanak
bulunmad›¤› ö¤renilmifl olur. Mösyö Brunot bilmelidir ki Frans›zlar›n S›vas› iflgale karar ver-
meleri kendilerine pek pahal›ya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir sa-
vafla karar vermelerine ba¤l›d›r. Böyle bir karar, Jandarma Binbafl›s› Mösyö Brunot ve arka-
dafllar› aras›nda görüflülse bile, buna Frans›z milletince uyulabilece¤ine ihtimal verilemez.

Meb'us Rasim Beyin Raif Efendi Hazretlerine olan telgraf›n› okudum. Korkmaya yer
olmad›¤›n›n kendilerine lûtfen bildirilmesini rica ederim.

Gerek bana vermifl oldu¤unuz bilgilerle düflünceleri ve gerek Rasim Beyin telgraf›n›
Temsilci Kurula oldu¤u gibi verece¤im. Bu nedenle S›vas Kongresi hakk›ndaki kesin karar
ancak Temsilci Kurulun görüflmeleri sonucunda belirecektir. Kararlaflt›r›lacak flekil elbette
size bildirilecektir. Yaln›z bugün için ricam, Brunot'nun korkutmalar›n›n halka aç›klanma-
sile moralin bozulmas›n› önlemenizdir. Özel sayg›lar›m›n kabulünü ve Salâhaddin ve Refet
Beyefendilere selâm›m›n bildirilmesini çok rica ederim Say›n Pafla Hazretleri.

Mustafa Kemal
(Verilen karfl›l›k üzerine Reflit Pafladan al›nan ikinci telgraft›r.)

Ben anl›yabildi¤im kadar›n› Efendimize sunmakla vicdâni ödevimi yapm›fl oluyorum.
‹stanbuldaki Frans›z ilerigelenlerinin düflünüfllerini ve size karfl› olan yüklenimlerinin ne öl-
çüde güvenilir oldu¤unu kestiremem. Söz götürmez yurtseverli¤iniz aç›s›ndan vatan›n esen-
li¤i söz konusu oldu¤una göre iyice düflünerek gereken yolun sa¤lanmas›, size ve Yüksek
Kongre üyelerinden orada bulunan say›n kiflilere düfler. Emirlerinizi yapaca¤›m› bildirir
özel sayg›lar›m› sunar›m Efendim.

Reflit
Efendiler, Diyarbak›r ve Bitlis çevresinde, halk› ayd›nlatmak amac›yla,

aralar›nda ordu komutan› olarak, bulundu¤um s›ralarda benim bir k›sm›n› ta-
n›d›¤›m ileri gelenlere özel mektuplar yazd›m ve Van, Bayaz›t yörelerinde bu-
lunan baz› afliret baflkanlar›yla da iliflki ve ba¤lant› sa¤lad›m (Belge 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53).

Daha sonra, Efendiler; A¤ustos içinde, her taraftan birtak›m delegelerin
S›vasa do¤ru yola ç›kt›klar› ve bir k›sm›n›n S›vasa varmaya bafllad›klar› anla-
fl›ld›. S›vasa varan delegeler taraf›ndan S›vasa ne vak›t hareket edece¤imiz so-
rulmaya baflland›.

Art›k, Erzurumdan ayr›lmak gerekiyordu. Ama flimdiye kadar verdi¤im
bilgilerden anlafl›lm›flt›r ki, S›vas Kongresi, do¤u ve bat› illerinin ve Trakyan›n
yani bütün memleketin birli¤ini sa¤lamak amac›na yönelik idi. Bu nedenle
do¤u illerinin, bu kongrede, delegeleri bulunmak gerekirdi. Bu illerden, S›vas
Kongresi için delege seçtirmeye kalk›flmak pratik olmayan bir düflünceydi.
Erzurum Kongresini yapan delegeleri S›vasa göndermeye kalk›flman›n da ola-
nak d›fl› oldu¤u anlafl›l›yordu. Kald› ki geldikleri yerlerden do¤u illerinin hak-
lar›n› savunmak için yetki alm›fl olan bu delegelerin daha genel bir amaca ilifl-
kin yetkileri de yok idi. Yine bu görüflle, Erzurum Kongresinin S›vas Kongre-
sine do¤u illeri ad›na bir delegeler heyeti göndermeye yetkisi olam›yaca¤› da
meydanda idi.

Yeniden delege seçtirmeye kalk›flmak ne kadar pratik olmayan birfley
idiyse de, kuramsal düflünceler çerçevesi içinde, s›k›fl›p kalmak da o kadar ifle
yaramazd›.

En kolay ve ç›kar yol, Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin, Temsil-
ci Kurulunu S›vasa götürüp kongreye sokmaktan baflka bir fley de¤ildi.

Erzurumu
terk lüzumu

Erzurum-
dan ayr›l-
ma gerek-
lili¤i



Azadan Mutki afliret reisinin, Mutki da¤lar›ndan ç›kmaktan mutevahhifl
oldu¤unu bizzat bilirdim. Siirt Meb'usu Sadullah Bey ortada yok.

Servet ve ‹zzet Beyler, kongre biter bitmez birer mazeretle Trabzona git-
mifl bulunuyorlar.

Erzurumda Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de beyan› mazeret
ediyor.

Yolumuzda Erzincanda fieyh Fevzi Efendiyi bulabilece¤iz.
Servet ve ‹zzet Beyleri davet ettim, gelmediler. Raif Efendiye bize refakat

etmesi için rica ettik, kabul etti.
Nihayet, Heyeti Temsilîye azas› olarak, Erzurumdan üç kifli, Erzincandan

bir kifli ve S›vasta buldu¤umuz Bekir Sami Beyle befl kifli olduk ve S›vas Kong-
resini vücuda getiren murahhaslar›n vesikalar›n› tetkik lüzumu hissolundu¤u
zaman, ben, orada flöyle bir vesika yazd›m ve alt›n› Heyeti Temsilîye mührile
mühürledim.

"Heyeti Temsilîyeden:
Mustafa Kemal Pafla
Rauf Bey
Ulemadan Raif Efendi
fieyh Fevzi Efendi
Bekir Sami Bey
Berveçhibalâ esamisi maruz zevat, fiarkî Anadolu nam›na S›vas Kongre-

sinde bulunmak üzere Erzurum Kongresince memur edilmifltir.
(Mühür)"

Efendiler, Erzurumu terketti¤imiz tarih 29 A¤ustos 1335 dir.
Amasyadan, Erzuruma gelirken, S›vasta küçük bir hikâyeye zemin olan

vak'a hat›rlar›n›zdad›r. Gariptir ki, Erzurumdan S›vasa giderken de buna mü-
masil küçük bir vaziyete temas ettik.

Erzincandan garba hareket etti¤imiz günün sabah›, Erzincan Bo¤az› met-
haline gelir gelmez, baz› jandarma neferlerinin ve zabitlerinin, heyecanl› ve
mütelâfli bir tarzda otomobillerimizi tevkif ettiklerini gördük.

Vaziyeti izah ettiler: "Dersim Kürtleri Bo¤az› tutmufllard›r. Tehlike var.
Geçilemez."

Bir zabit, merkeze kuvvet gönderilmesini yazm›fl. O kuvvet gelince, terti-
bat alacak, hücum edecek, bu eflk›yay› tardedecek ve yolu açacak imifl...

Pek iyi ama, bu eflk›yan›n kuvveti nedir, neresini nas›l tutmufl, ne kadar
kuvvet ve ne vak›t gelecek?!

Bu muammalar halledilinceye kadar, geri, Erzincana dönmek ve kim bilir
ne kadar günler beklemek lâz›m! Bizim ise, iflimiz pek acele idi. Ben, Erzurum
ile S›vas aras›ndaki mesafeyi mutat zamanda kat'edip muayyen günde, S›vasta
bulunamazsam, flurada veya burada flu veya bu sebeple tevahhufl ve tevakkuf
etti¤im, S›vasta ve her tarafta flayi olursa panik bafll›yabilir, ifller altüst olabilir-
di.

O halde karar? Tehlikeyi göze al›p yola devam etmek. Baflka çaremiz de
yok idi. Yaln›z ufak bir tertip almay› muvaf›k buldum.
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Üyelerden Mutki aflireti baflkan›n›n, Mutki da¤lar›ndan ç›kmaktan kork-
tu¤unu ben kendim bilirdim. Siirt Meb’usu Sadullah Bey ortada yok.

Servet ve ‹zzet Beyler, kongre biter bitmez birer sudan özürle Trabzona
gitmifl bulunuyorlar.

Erzurumda Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür bildiriyor.
Yolumuzda Erzincanda fieyh Fevzi Efendiyi bulabilece¤iz.
Servet ve ‹zzet Beyleri ça¤›rd›m, gelmediler. Raif Efendiye bize kat›lma-

s› için rica ettik, kabul etti.
Sonunda, Temsilci Kurul üyesi olarak, Erzurumdan üç kifli, Erzincandan

bir kifli ve S›vasta buldu¤umuz Bekir Sami Beyle befl kifli olduk ve S›vas Kong-
resini oluflturan delegelerin belgelerini incelemek gere¤i hissolundu¤u vak›t,
ben, orada flöyle bir belge yazd›m ve alt›n› Temsilci Kurul mührüyle mühür-
ledim.

"Temsilci Kuruldan:
Mustafa Kemal Pafla
Rauf Bey
Din bilginlerinden Raif Efendi
fieyh Fevzi Efendi
Bekir Sami Bey
Yukar›da adlar› yaz›lan kifliler, Do¤u Anadolu ad›na S›vas Kongresinde

bulunmak üzere Erzurum Kongresince görevlendirilmifllerdir.
(Mühür)"

Efendiler, Erzurumdan ayr›ld›¤›m›z tarih 29 A¤ustos 1919 dur.
Amasyadan, Erzuruma gelirken, S›vasta küçük bir öyküye konu olan ola-

y› hat›rlars›n›z. Tuhaft›r ki, Erzurumdan S›vasa giderken de buna benzer kü-
çük bir duruma rastlad›k.

Erzincandan bat›ya do¤ru yola ç›kt›¤›m›z günün sabah›, Erzincan Bo¤az›
girifline gelir gelmez, bir tak›m jandarma er ve subaylar›n›n, heyacanl› ve te-
lâfll› bir flekilde otomobillerimizi durdurduklar›n› gördük.

Durumu aç›klad›lar: "Dersim Kürtleri Bo¤az› tutmufllard›r. Tehlike var.
Geçilemez."

Bir subay, merkeze kuvvet gönderilmesini yazm›fl. O kuvvet gelince, ön-
lem alacak, sald›racak, bu eflk›yay› kovacak ve yolu açacakm›fl...

Peki iyi ama, bu eflk›yan›n kuvveti nedir, neresini nas›l tutmufl, nekadar
kuvvet gelecek ve ne vak›t gelecek?.

Bu bilmeceler çözümleninceye kadar, geri, Erzincana dönmek ve kim bi-
lir kaç gün beklemek gerek. Bizim ise, iflimiz pek ivedi idi. Ben, Erzurum ile
S›vas aras›ndaki uzakl›¤› belirli sürede al›p belirtilmifl olan günde, S›vasta bu-
lunamazsam, flurada veya burada flu veya bu nedenle korkup bekledi¤im, S›-
vasta ve her tarafta yayg›n flekilde duyulursa panik bafll›yabilir, ifller altüst ola-
bilirdi.

O halde karar? Tehlikeyi göze al›p yola devam etmek. Baflka çaremiz de
yok idi. Yaln›z ufak bir önlem almay› uygun buldum.

S›vas yolun-
da

S›vas yo-
lunda



Hafif mitralyözlerle mücehhez bulunan, fedekâr arkadafllar›m›zdan birka-
ç›n› - elyevm bir alay kumandan› olan Osman Bey, ki Tufan Bey namile maruf
olmufltur. Bunlar›n bafl›nda idi - bir otomobil ile kendi otomobilimize tekaddüm
ettirdik. Sa¤dan soldan gelecek, uzak mesafedeki atefllere ehemmiyet verilmiye-
rek otomobiller serî hareketle flose üzerinde ileri yürümeye devam edecekler.
Vurulan, ölen olursa, onlarla meflgul olunm›yacak.... Tam flose üzerinde ve ya-
k›n›nda, floseyi kap›yan eflk›yaya temas edilirse, hep otomobillerden atl›yaca¤›z
ve bunlara hücum ederek yolu açaca¤›z ve kalanlar tekrar kabili istimal otomo-
billere binerek serian ileri uzaklaflarak yola devam edecekler...

‹flte verilen emir de bu idi...
Bu tertip ve tarz› hareketi, makul ve emniyetli görmiyenler bulunabilir.

Gerçi bu tarihlerde Elâziz Valisi Ali Galip Beyin Dersimde dolaflt›¤› ve baz› tes-
vilât ve tertibata çal›flt›¤› malûm idise de izah edeyim ki, ben, evvelâ, hakikaten
Bo¤az›n tutuldu¤una kani olmad›m. Bunu, hükûmeti merkeziyenin mümaflat-
kâr› olabilece¤ini tahmin etti¤im baz› kimseler taraf›ndan, mahza, beni tevakku-
fa mecbur etmek için tasni edilmifl, bir plan telâkki ettim. Saniyen, Dersim Kürt-
leri Bo¤az› tutmufllarsa, bunlar›n alabilecekleri tertibat›n: uzak tepelerden yola
atefl etmekten ibaret kalmas›, bence, çok muhtemel idi.

Hulâsa, yürüdük, Bo¤az› geçtik ve 2 Eylûl 1335 günü S›vasa muvasalat et-
tik. Ahalinin flehrin çok uzaklar›ndan bafll›yan büyük ve parlak tezahüratile
karfl›land›k.

Üçüncü Kolordu Kumandan› olan Selâhattin Bey, S›vasta bulunuyordu. Va-
li Pafla ile birlikte, Kongreye gelen murahhaslar›n yerlefltirilmesinde ve Heyeti
Temsilîye için lise binas›n›n ve Kongreye mahsus salonun ihzar›nda ve her türlü
tertibat ahzinde mihmannüvazl›¤a misal olacak surette fevkalâde çal›flm›fllard›.

Refet Bey, orada de¤ildi. Nerede bulundu¤unu da kimse bilmiyordu. Hal-
buki, 7 Temmuz 1335 tarihli talimat›m›z mucibince, kendi m›nt›kas› olan Üçün-
cü Kolordu m›nt›kas›ndan ayr›lmamak lâz›m ve bilhassa tam S›vasta Kongre
in'ikat edece¤i günlerde orada bulunmas› muvaf›kt›. Muhabere ile kendisinin
Ankarada oldu¤u anlafl›ld›. Ankarada Kolordu Kumandam Ali Fuat Paflaya
"derhal ve behemehal S›vasa gönderilmesini" emrettim. 7 Eylûlde geldi ve He-
yeti Temsilîye âzas› olarak taraf›mdan Kongre Heyetine takdim olundu.

Efendiler, bizden evvel gelmifl olan murahhaslar, muvasalat›m›za intiza-
ren, aralar›nda içtimalar yapm›fllar ve ihzarî baz› projeler kaleme alm›fllar.

Muvasalat›m›zdan sonra da baz› hususî içtimalar ve müzakereler olmufl ve
bu defa baz› kararlar da verilmifl. Müsaade ederseniz, çok karakteristik oldu¤u
için, bu noktay› izah edeyim:

S›vas Kongresi, 1335 Eylûlünün 4 üncü perflembe günü zevalden sonra sa-
at ikide aç›ld›.

Ö¤leden evvel murahhaslar meyan›nda bulunan ve ötedenberi "flahsan ta-
n›d›¤›m Hüsrev Sami Bey yan›ma gelerek flöyle bir malûmat verdi: Rauf Bey ve
sair baz› zevat, Bekir Sami Beyin evinde hususî bir içtima aktetmifller ve beni re-
is yapmamaya karar vermifller." Arkadafllar›n, bilhassa Rauf Beyin, böyle bir
hareketine asla ihtimal vermedim ve Hüsrev Sami Beye, itiraf edeyim ki, biraz
ciddî olarak, böyle manas›z sözleri bana isal etmemesini ihtar ettim. Verdi¤i
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Ellerinde hafif makineli tüfekler bulunan, özverili arkadafllar›m›z›ndan
birkaç›n› -bugün bir alay komutan› olan Osman Bey, ki Tufan Bey ad›yla tan›-
n›r, bunlar›n bafl›nda idi- bir otomobil ile kendi otomobilimizin önüne geçirdik.
Sa¤dan soldan gelecek, uzaktan aç›lm›fl atefllere önem verilmiyerek otomobil-
ler h›zla flose üzerinde ilerlemeye devam edecekler. Vurulan, ölen olursa, on-
larla meflgul olunm›yacak. Tam flose üzerinde ve yak›n›nda, floseyi kapatan efl-
k›ya ile karfl›lafl›l›rsa, hep otomobillerden atl›yaca¤›z ve bunlara sald›rarak yo-
lu açaca¤›z ve kalanlar yeniden kullan›labilir durumdaki otomobillere binerek
h›zla ileriye do¤ru uzaklaflarak yola devam edeceker...

‹flte verilen emir de bu idi...
Bu düzenleme ve davran›fl›, akla yak›n ve güvenilir görmiyenler bulunabi-

lir. Her nekadar bu tarihlerde Elaz›¤ Valisi Ali Galip Beyin Dersimde dolaflt›-
¤› ve baz› kar›flt›r›c› ifller yap›p bu yolda düzenler kurmaya çal›flt›¤› biliniyor
idiyse de aç›kl›yay›m ki, ben, herfleyden önce, Bo¤az›n gerçekten tutuldu¤una
inanmad›m. Bunu, ‹stanbul Hükûmetinin yardakç›s› olabilece¤ini tahmin etti-
¤im baz› kimseler taraf›ndan, salt, beni durmaya zorlamak için uydurulan, bir
plân sayd›m. Bir de, Dersim Kürtleri bo¤az› tutmufllarsa, bunlar›n yapabilecek-
leri iflin, uzak tepelerden yola atefl etmekten baflka bir fley olam›yaca¤›n›, çok
olas› görüyordum.

K›sacas›, yürüdük, bo¤az› geçtik ve 2 Eylûl 1919 günü S›vasa ulaflt›k. Hal-
k›n flehrin çok uzaklar›ndan bafll›yan büyük ve parlak gösterileri ile karfl›land›k.

Üçüncü Kolordu Komutan› olan Salâhaddin Bey, S›vasta bulunuyordu. Va-
li Pafla ile birlikte, Kongreye gelen delegelerin yerlefltirilmesinde ve Temsilci Ku-
rul için lise binas›n›n ve Kongre salonunun haz›rlanmas›nda her türlü düzenleme-
lerin yap›lmas›nda konukseverli¤e örnek olacak flekilde ola¤anüstü çal›flm›fllard›.

Refet Bey orada de¤ildi. Nerede bulundu¤unu da kimse bilmiyordu. Oy-
sa, 7 Temmuz 1919 tarihli direktifimiz uyar›nca, kendi bölgesi olan Üçüncü Ko-
lordu bölgesinden ayr›lmamak gerekli ve özellikle tam S›vasta Kongre toplana-
ca¤› günlerde orada bulunmas› uygun idi. Yaz›flmalarla kendisinin Ankarada
oldu¤u anlafl›ld›. Ankarada Kolordu Komutan› Ali Fuat Paflaya "hemen ve ke-
sinlikle S›vasa gönderilmesini" emrettim. 7 Eylûlde geldi ve Temsilci Kurul
üyesi olarak taraf›mdan Kongre üyelerine tan›t›ld›.

Efendiler, bizden evvel gelmifl olan delegeler, var›fl›m›z› beklerken, arala-
r›nda toplant›lar yapm›fllar ve baz› haz›rl›k projeleri kaleme alm›fllar.

Var›fl›m›zdan sonra da baz› özel toplant›lar ve görüflmeler olmufl ve bu ke-
re bir tak›m kararlar da verilmifl. ‹zin verirseniz, çok karakteristik oldu¤u için,
bu noktay› aç›klayay›m:

S›vas Kongresi, 1919 Eylûlünün 4 üncü perflembe günü ö¤leden sonra iki-
de aç›ld›.

Ö¤leden evvel delegeler aras›nda bulunan ve ötedenberi kendisini tan›d›-
¤›m Hüsrev Sami Bey yan›ma gelerek flöyle bir bilgi verdi: "Rauf Bey ve baflka
kifliler, Bekir Sami Beyin evinde özel bir toplant› yapm›fllar ve beni baflkan yap-
mamaya karar vermifller." Arkadafllar›n, özellikle Rauf Beyin, böyle bir davra-
n›fl›na hiç ihtimal vermedim ve Hüsrev Sami Beye, aç›kça söyleyeyim ki, biraz
a¤›rca olarak, böyle anlams›z sözleri bana ulaflt›rmamas›n› ihtar ettim. Ver-

S›vas Kong-
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haberin asl› olmak imkân› ve ihtimali bulunmad›¤›n›, arkadafllar aras›nda, s››i-
tefehhümat› mucip sözler sarf›n›n caiz olmad›¤›n› da ilâve ettim.

Efendiler, ben, bu Kongrede riyaset meselesine ehemmiyet vermiyordum.
Riyasete, belki müsin bir zat›n getirilmesi muvaf›k olaca¤›n› düflünüyordum.
Bu maksatla baz› arkadafllar›n da noktai nazar›n› istimzaç ettim. "Bu meyan-
da, Kongre salonuna girmezden evvel koridorda Rauf Beye tesadüf ettim. Ki-
mi reis yapal›m?" dedim. Rauf Bey, adeta heyecanl› bir sesle, zaten söylemeye
haz›rlanm›fl oldu¤u o anda halinden anlafl›lan bir tav›rla ve keskin bir lisanla:
"Sen reis olmamal›s›n!" dedi. Derhal Hüsrev Sami Beyin verdi¤i malûmat›n
s›hhatine inand›m ve bittabi müteessir oldum. Gerçi, Erzurum Kongresinde de
benim siyasetimi mahzurlu görenler vard›. Fakat onlar›n ne mahiyette insanlar
oldu¤unu izah etmifltim. Bu defa, en yak›n arkadafllar›m›n, ayn› zihniyeti izhar
etmeleri beni düflündürdü. Rauf Beye: "Anlad›m, Bekir Sami Beyin evinde itti-
haz etti¤iniz karar› bana tebli¤ ediyorsun." dedim ve cevab›na intizar etmeden,
yan›ndan uzaklaflarak Kongre salonuna girdim.

Kongrenin küflad›n› müteak›p ilk söz alan bir zat› âlinin, Kongre zapt›n-
da aynen mazbut olan flu ifadesini iflittik:

" - Efendim, flimdi tabiî riyaset meselesi mevzuubahs olacak. Bendeniz ri-
yasetin birer gün veyahut birer hafta devam etmek üzere münavebe ile olmas›-
n› ve aza veya temsil edilen vilâyet ve sancak isimlerinin bafl harfleri itibarile
hurufu heca s›rasile ihraz edilmesini teklif ediyorum."

Efendiler, garip tesadüftür ki, bu teklif sahibinin temsil etti¤i vilâyetin ismi
elif ile bafllad›¤› gibi isminin de ilk harfi elif ile bafll›yordu. Ben, sahibi davet s›-
fatile bir nutuk irad ederek (Ves. 54), Kongreyi açt›ktan sonra, muvakkaten,
makam› riyasette bulunuyordum.

" - Bu neden icab ediyor, Efendim?" diye sordum.
Sahibi teklif "- Bu suretle iflin içine flahsiyet kar›flmam›fl olaca¤› gibi hari-

ce karfl› da müsavata riayet etti¤imizden hüsnü tesir etmifl olur" dedi.
Efendiler, ben, vatan›n, sahibi teklifle beraber, bütün milletin, hepimi-

zin nas›l bir girivei felâket içinde bulundu¤umuzu, göz önüne getirerek, ça-
rei halâs, oldu¤una kani bulundu¤um teflebbüsat›, namütenahi müflkülât ve
mevanie ra¤men, maddî, manevî bütün mevcudiyetimle, hayyizi fîle ç›kar-
maya çal›fl›rken, benim, en yak›n arkadafllar›m daha dün ‹stanbuldan gel-
mifl ve bittabi vaziyetin iç yüzüne gaynvâk›f, hürmet etti¤im ihtiyar bir zat
lisanile, bana flahsiyattan bahsediyorlar.

Bu teklifi reye koydum. Ekseriyetle reddettiler ve reis intihab›m reyi hafî
litreye vazettim. Üç rey müstesna olmak üzere beni reis intihap ettiler.

*
*   *

S›vas Kongresinin, ruznamei müzekerat›n›, Erzurum Kongresinin nizam-
name ve beyannamesi muhteviyat› ve bir de bizim S›vasa muvasalat›m›zdan ev-
vel gelmifl olan yirmi befl kadar azan›n haz›rlad›¤› bir muht›ra teflkil edecekti.

‹lk küflat günü olan 4 Eylûl günü ile beflinci, alt›nc› günleri, yani üç gün,
‹ttihatç› olmad›¤›m›z› teyit için yemin etmek lüzumile ve yemin formülü ha-

z›rlamakla; padiflaha ariza yazmakla ve Kongrenin küflad› münasebetile gelen
telgraflara cevap vermekle ve bilhassa Kongre, siyasetle ifltigal edecek mi, etmi-
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di¤i haberin asl› olmak olanak ve olas›l›¤› bulunmad›¤›n›, arkadafllar aras›nda,
yanl›fl anlamlara yol açacak sözler söylemenin uygun olmad›¤›n› da ekledim.

Efendiler, ben, bu Kongrede baflkanl›k konusuna önem vermiyordum.
Baflkanl›¤a, belki yafll› bir kimsenin getirilmesinin uygun olaca¤›n› düflünü-
yordum. Bu amaçla baz› arkadafllar›n da ne düflündüklerini sordum. Bu ara-
da, Kongre salonuna girmezden önce koridorda Rauf Beye rastlad›m. "Kimi
baflkan yapal›m?" dedim. Rauf Bey, sanki sinirli bir sesle, önceden söyleme-
ye haz›rlanm›fl oldu¤u o andaki durumundan anlafl›lan bir davran›flla ve kes-
kin bir dille: "Sen baflkan olmamal›s›n!" dedi. Derhal Hüsrev Sami Beyin ver-
di¤i bilginin do¤rulu¤una inand›m ve elbette üzüldüm. Her ne kadar, Erzu-
rum Kongresinde de benim baflkanl›¤›m› sak›ncal› görenler vard›. Fakat onla-
r›n ne nitelikte insanlar oldu¤unu aç›klam›flt›m. Bu defa, en yak›n arkadaflla-
r›m›n, ayn› görüflü belirtmeleri beni düflündürdü. Rauf Beye: "Anlad›m, Be-
kir Sami Beyin evinde ald›¤›n›z karar› bana bildiriyorsun." dedim ve karfl›l›k
vermesini beklemeden yan›ndan uzaklaflarak Kongre salonuna girdim.

Kongrenin aç›l›fl›n›n ard›ndan ilk söz alan bir yüksek kiflinin, Kongre tu-
tana¤›na oldu¤u gibi geçirilmifl olan flu sözlerini iflittik.

"Efendim, flimdi do¤al olarak baflkanl›k ifli sözkonusu olacak. Ben bafl-
kanl›¤›n birer gün ya da birer hafta sürmek üzere de¤ifle de¤ifle yap›lmas›n› ve
üye veya temsil edilen il ve sancak isimlerinin bafl harflerine göre alfabe s›ra-
sile yap›lmas›n› öneriyorum."

Efendiler, tuhaf rastlant›d›r ki, bu önerinin sahibinin temsil etti¤i ilin ad›
A (Elif) ile bafllad›¤› gibi kendi isminin de ilk harfi A (Elif) idi. Ben, ça¤r› ya-
pan kimse olarak bir nutuk okuyarak (Belge 54), Kongreyi açt›ktan sonra, ge-
çici olarak, baflkanl›k kürsüsünde bulunuyordum.

" - Bu neden gerekiyor, Efendim?" diye sordum.
Öneri sahibi - "Böylece iflin içine senlik benlik kar›flmam›fl olaca¤› gibi d›-

flar›ya karfl› da, eflitli¤e uydu¤umuzdan, iyi etki yapm›fl olur" dedi.
Efendiler, ben, vatan›n, öneri sahibiyle birlikte, bütün milletin, hepimizin

nas›l bir felâket ç›kmaz› içinde bulundu¤umuzu, göz önüne getirerek, kurtulufl
çaresi, oldu¤una inand›¤›m giriflimleri, sonsuz zorluklar ve engeller olsa da, nes-
nel, tinsel tüm varl›¤›m›zla, yürütmeye çal›fl›rken benim, en yak›n arkadafllar›m
daha dün ‹stanbuldan gelmifl ve do¤al olarak durumun iç yüzünü bilmez, sayg›
duydu¤um ihtiyar bir kifli a¤z›ndan, bana, senlikten benlikten söz ediyorlar.

Bu öneriyi oya koydum. Ço¤unlukla geri çevirdiler ve baflkan seçimini
gizli oyla yapt›rd›m. Üç oy d›fl›nda tüm oylarla beni baflkan seçtiler.

*
*   *

S›vas Kongresinin, görüflme gündemini, Erzurum Kongresinin tüzük ve
bildirisi içeri¤i ve bir de bizim S›vasa var›fl›m›zdan evvel gelmifl olan yirmi befl
kadar üyenin haz›rlad›¤› bir not oluflturacakt›.

‹lk aç›l›fl günü olan 4 Eylûl günü ile beflinci, alt›nc› günler, yani üç gün,
‹ttihatç› olmad›¤›m›z› sa¤lama ba¤lamakla ve and içmek gerc¤ile ve and›n

metnini haz›rlamakla; padiflaha sunulacak yaz›y› kaleme almakla ve Kongrenin
aç›l›fl› dolay›sile gelen telgraflara karfl›l›k vermekle ve özellikle Kongre, siyaset-
le u¤raflacak m›, u¤raflm›yacak m› konusunu tart›flmakla geçti. ‹çinde bulunulan
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resinin mefl-
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yecek mi zeminin münakaflasile geçti. ‹çinde bulunulan mücadele ve faaliyet,
siyasetten baflka birfley de¤il iken bu son zemini münakafla flayan› hayret de¤il
midir?

Nihayet, Kongrenin dördüncü günü as›l maksada temas ettik ve ayn› gün-
de, Erzurum Kongresi Nizamnamesi muhteviyat›n› müzakere ve hemen intaç
ettik. Bunun sebebi Erzurum Kongresi Nizamnamesinde yap›lmas› lâz›mgelen
tadilât› zaten ihzar ve icap edenleri tenvir etmifl bulunuyorduk.

Maahaza, yap›lan tadilât, bilâhare baz› itirazat ve ihtilâfat› ve birçok mu-
haberat ve münakaflat› mucip oldu¤u için, bu tadil olunan noktalar›n mühim-
lerini iflaret edece¤im:

1) Cemiyetin unvan› "fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti" idi.
"Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" oldu.

2) "Heyeti Temsilîye, fiarkî Anadolunun heyeti umumîyesini temsil eder"
kaydi yerine "Heyeti Temsilîye vatan›n heyeti umumîyesini temsil eder" dendi.
Mevcut azaya da daha alt› zat ilâve olundu.

3) "Her türlü iflgal ve müdahaleyi, Rumluk ve Ermenilik teflkili gayesine
matuf telâkki edece¤imizden müttehiden müdafaa ve mukavemet esas› kabul
edilmifltir" yerine "Her türlü iflgal ve müdahalenin ve bilhassa Rumluk ve Er-
menilik teflkili gayesine matuf harekât›n reddi hususlar›nda müttehiden müda-
faa ve mukavemet esas› kabul edilmifltir." denildi.

Bu iki cümledeki fark, mana itibarile bittabi pek büyüktür. Birincisinde
Düveli ‹tilâfiyeye karfl› hasmane vaziyet ve mukavemet telâffuz olunmuyor.
‹kincisinde bu cihet sarahat kespediyor.

4) Nizamnamede, dördüncü maddeyi teflkil eden mesele oldukça münaka-
flay› mucip oldu. Madde flu idi:

"Hükûmeti Osmaniye bir tazyiki düvelî karfl›s›nda buralar› (yani flark vi-
lâyetlerini) terk ve ihmal etmek ›st›rar›nda bulundu¤u anlafl›ld›¤› takdirde al›-
nacak idarî, siyasî, askerî vaziyetlerin tayin ve tespiti" yani idarei muvakkate
teflkil etmek meselesi.

S›vas Kongresi Nizamnamesinde bu maddedeki "buralar›" yerine "mül-
kümüzün herhangi bir cüzünü terk ve ihmal etmek..." suretinde flamil ve umu-
mî bir kayit kondu.

Bundan sonra 8 Eylûl içtima›nda, bahsetti¤im muht›raya temas edildi. Bu
muht›rada bafll›ca Amerika mandas› meselesi mevzuubahs ediliyordu.

O günlerde, ‹stanbuldan gelen baz› zeval, Amerikal› Mister Brown nam›n-
da bir de gazeteciyi S›vasa getirmifllerdi. Bu mesele hakk›nda Kongrede cere-
van eden müzakerattan bahsetmeden evvel mesele hakk›nda, heyeti aliyenizin
kâfi derecede tenevvürüne medar olmak üzere, evvelâ, bu zemine mukaddeme
olacak baz› malûmat arzedeyim. Bu malûmat›, Erzurumdan beri bafll›yan ba-
z› muhaberattan daha iyi anlafl›laca¤› için aynen arzedece¤im.

Asayifle müteallik gayet müstaceldir. Amasyadan, 25/26 Temmuz 1335
Erzurumda Üçüncü Kolordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine

1- Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Bugün 25 Temmuz 1335 akflam› Bekir Sami Be-
yefendi Amasyaya muvasalat ettiler. Kendilerile uzunca müddet teflerrüf ettim. Mustafa Ke-
mal Paflaya ve Rauf Beyefendiye arz› ihtiramat ederler. Müflarileyh, atideki müteleas›n› ar-
zetmekli¤imi rica etmifltir.
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didiflmeler ve u¤rafl›lar, siyasetten baflka bir fley de¤il iken bu son tart›flma ko-
nusuna flafl›lmaz m›?

Sonunda, Kongrenin dördüncü günü as›l amaca de¤indik ve ayn› günde,
Erzurum Kongresi Tüzü¤ü içeri¤ini görüflerek hemen sonuca ba¤lad›k. Bunun
nedeni Erzurum Kongresi Tüzü¤ünde yap›lmas› gereken de¤ifliklikleri önceden
haz›rlam›fl ve gerekenleri ayd›nlatm›fl bulunmam›zd›.

Bununla birlikte, yap›lan de¤ifliklik, sonralar› birtak›m karfl› ç›kmalar ve
anlaflmazl›klar ve birçok yaz›flma ve tart›flmalara neden oldu¤u için, de¤ifltirilen
bu noktalar›n önemlilerine de¤inece¤im:

1) Derne¤in ad› "Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i" idi. "Anado-
lu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" oldu.

2) "Temsilci Kurul, Do¤u Anadolunun tümünü temsil eder" sözleri yeri-
ne "Temsilci Kurul vatan›n tümünü temsil eder" dendi. Üyelere de alt› kifli
daha eklendi.

3) "Baflkalar›n›n ne türden olursa olsun yurdumuza girmelerini ve ifllerimi-
ze kar›flmalar›n›, Rumluk ve Ermenilik kurma amac›na yönelik sayaca¤›m›zdan
birlik olarak savunma ve direnme ilkesi kabul edilmifltir" yerine "Baflkalar›n›n
ne türden olursa olsun yurdumuza girmeleri ve ifllerimize kar›flmalar› ve özel-
likle Rumluk ve Ermenilik kurma amac›na yönelik davran›fllar›n durdurulmas›
konular›nda elbirli¤i ile savunma ve direnme ilkesi kabul edilmifltir." denildi.

Bu iki cümledeki fark, anlam bak›m›ndan elbette çok büyüktür. Birincisin-
de ‹tilâf Devletlerine karfl› düflmanca tutum ve direnifllerden söz edilmiyor.
‹kincisinde bu husus aç›kl›k kazan›yor.

4) Tüzükte, dördüncü maddeyi oluflturan ifl oldukça tart›flmaya neden ol-
du. Madde flu idi:

"Osmanl› Hükûmetinin devletlerin bir bask›s› karfl›s›nda buralar› (yani do-
¤u illerini) b›rakmak ve gözden ç›karmak zorunda bulundu¤u anlafl›l›rsa al›na-
cak yönetimsel, siyasî, askerî durumlar›n belirlenip saptanmas›" yani geçici yö-
netim kurulmas› ifli.

S›vas Kongresi Tüzü¤ünde bu maddedeki "buralar›" yerine "yurdumuzun
herhangi bir parças›n› b›rakmak ve gözden ç›karmak..." fleklinde kapsaml› ve
genel sözler kondu.

Bundan sonra 8 Eylûl toplant›s›nda, sözünü etti¤im nota de¤inildi. Bu not-
ta bafll›ca Amerika mandas›* ifli söz konusuydu.

O günlerde, ‹stanbuldan gelen baz› kifliler, Amerikal› Mister Brown ad›n-
da bir de gazeteciyi S›vasa getirmifllerdi. Bu ifl hakk›nda Kongrede yap›lan gö-
rüflmelerden söz etmeden önce konu hakk›nda, yüksek kurulunuzun yeter de-
recede ayd›nlanmas›na yaramak üzere, evvelâ, bu konuya girifl niteli¤inde olan
baz› bilgiler vereyim. Bu bilgileri, Erzurumdanberi bafll›yan baz› yaz›flmalardan
daha iyi anlafl›laca¤› için bunlar› oldu¤u gibi sunaca¤›m.

‹çgüvenlikle ilgili / çok ivedidir Amasyadan, 25/26 Temmuz 1919
Er/urum Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na

1 - Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Bugün 25 Temmuz 1919 akflam› Bekir Sami Beyefen-
di Amasyaya vard›lar. Kendilerile uzunca süre konufltum. Mustafa Kemal Paflaya ve Rauf Be-
yefendiye sayg›lar›n› sunuyorlar. Kendisi, afla¤›daki düflüncelerini bildirmemi rica etmifltir.

Amerika
mandas›
için propa-
gandalar

Amerika
mandas›
için propa-
gandalar

* Manda - mandater = Kendi kendini yönetme yetene¤inden yoksun say›lan baz› mil-
letlerin bir süre Milletler Cemiyeti (fiimdiki Birleflmifl Milletlere benzeyen uluslararas› bir
örgüt) ad›na vesayet alt›na al›nmas› (manda) ve ülke yönetiminin "vasi" (mandater) s›fati-
le, savafltan galip ç›kanlardan biri taraf›ndan yönetilmesi (BY)



2- ‹stiklâl flayan› arzu ve tercihtir. Ancak istiklâli tam talep etti¤imiz halde mülkün me-
nat›k› müteaddideye taksimi, kat'i ve flüphesizdir. fiu halde iki üç vilâyete münhas›r kalacak
istiklâle, tamamiyeti mülkiyemizi temin edecek mandaterlik elbette müreccaht›r. Memaliki
Osmaniyenin cümlesine flamil meflrutiyetimiz ve hariçle hakk› temsilimiz baki kalmak flarti-
le bir müddeti muayyene için Amerika mandaterli¤ini talep etmeyi milletimiz için en nâfî bir
flekli hal kabul ediyorum. Bu bapta Amerika mümessili ile görüfltüm. Birkaç flahs›n de¤il, bü-
tün milletin sadas›n›, Amerikaya duyurmak lâ:›mgeldi¤ini söyledi ve atideki flerait dairesinde
Wilson'a, Senatoya ve Amerika Kongresine müracaatta bulunulmas›n› dermeyan eyledi.

a) Adil bir hükûmetin tesisi.
b) Maarifi umumiyenin neflri ve tamimi.
c) Hürriyeti edyan ve mezahibin temini.
d) Muahedat› hafiyenin ilgas›.
e) Umum memaliki Osmaniyeyi flamil olmak üzere Amerika hükûmetinin mandaterli-

¤imizi kabul eylemesi.
3- Bundan baflka Kongremizin intihap edece¤i bir heyeti, Amerikaya bir z›rhl› ile isal

etmeyi de mümessil deruhde etmifltir.
4- Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalaca¤›ndan her gûna emir ve talimat›n

vas›tai âcizanemle tebli¤ini ve hassaten S›vas Kongresinin ne zaman içtima edece¤ini ve ken-
dilerinin yevmi mezkûre kadar nerede intizar eylemesi muvaf›k olaca¤›n›n ifl'ar buyurulma-
s›n› istirham eylemekte oldu¤u.

F›rka 5 Kafkas Kumandan Vekili Arif 
fiifre Acele ve zatîdir 196 Erzurum

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
1- Elyevm Amasyada bulunan valii esbak Bekir Sami Beyefendiye mahsustur: Telgraf-

namei âlilerinden pek müstefit olduk. Hali in'ikatta bulunan Vilâyat› fiark›ye Kongresi he-
men her tarafta memleketleri halk›nca haizi tesir ve nüfuz ve sahibi kelâm tan›nm›fl zevattan
mürekkep bir heyeti muktedire halindedir. Bu Kongrede flimdiye kadar olan müzakeratta
devlet ve milletin istiklâli tamm› musirren müdafaa olunmaktad›r. Binaenaleyh henüz bizce
de flurut ve mahiyeti müphem bir Amerika mandaterli¤inden Kongreye do¤rudan do¤ruya
bahsolunmas›, pek mahzurlu olaca¤› cihetle zat› âlilerinin Dersaadetle hali temasta bulundu-
¤u zevat ile olan müzakereye istinaden zirdeki noktalar›n izahile bizleri serian tenvir buyur-
man›z› hassaten rica ederiz. Bundan evvel de resen Dersaadetten buna dair gelen malûmat
meflkûk görüldü¤ü cihetle ayni esaslar dairesinde istizah k›l›nd›¤› gibi 21 Temmuz 1335 tari-
hinde de S›vasta Refet Bey vas›tasile Dersaadetten gelen malûmatta ayn› meflkûkiyet bulun-
du¤u cihetle oradan da do¤ruca flurut ve izahat talep edilmifltir.

a) ‹stiklâli tam talep edildi¤i halde mülkün menat›k› müteaddideye taksimi kat'i ve flüp-
hesizdir buyuruluyor. Bu kanaatin menba› nedir?

b) Tamamiyeti mülkiyeden maksat, mülkün tamamisi mi, yoksa hukuku hükümkaranî
midir?

c) Memaliki Osmaniyenin cümlesine flamil meflrutiyetimiz ve hariçte hakk› temsilimiz
baki kalmak flartile mandaterlik talebini en nafi bir flekil olarak kabul buyuruyorsunuz. An-
cak mümessilin dermeyan etti¤ini bildirdi¤iniz mevat ile bu flekil biribirine mütenak›z görü-
nüyor. Çünkü meflrutiyetimiz baki kal›nca hükûmet kuvvei teflriiyenin itimad›na mazhar ve
murakebesine tâbi bir heyetten ibaret olur ki art›k bu heyetin tesisinde Amerikan›n dahlü te-
siri olamaz. fiu halde ya meflrutiyet bakidir, âdil bir hükûmetin tesisini Amerikadan talebe
mahal yoktur veyahut âdil bir hükûmetin tesisi Amerikadan talep edilince meflrutiyetin beka-
s› lâf›zdan ibaret kal›r.

d) Maarifi umumîyenin neflrü tamiminden maksat nedir? Vehleten hat›r›m›za gelen,
memleketin her taraf›nda Amerikan mekteplerinin tesisidir. Çünkü daha flimdiden yaln›z S›-
vasta yirmi befl kadar müessese ihdas etmifllerdir ki, yaln›z bir tanesinde bin befl yüz kadar
Ermeni talebe vard›r. Binaenaleyh maarifi Osmaniye ve islâmiyenin neflrü tamimi ile bu te-
flebbüsün sureti imtizac› nas›l olacakt›r.

e) Hürriyeti edyan ve mezahibin temini f›kras› da mühimdir. Patrikhaneler imtiyazat›
mevcut iken bunun fark ve manas› nedir?
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2 - Ba¤›ms›zl›k istenilmeye ve ye¤lenmeye de¤er. Ancak tam ba¤›ms›zl›k istersek yur-
dun birçok bölgelere bölünmesi, kesin ve kuflkusuzdur. fiu halde iki üç il için kalacak ba¤›m-
s›zl›¤a, vatan›n bütünlü¤ünü sa¤layacak baflka bir devletin mandas› alt›na girmek elbette ye¤-
lenir. Osmanl› ülkelerinin tümüne yayg›n meflrutiyetimiz ve d›flar›da temsilimiz hakk› sakl›
kalmak kofluluyla belirli bir süre için Amerika mandaterli¤ini istemeyi milletimiz için en ya-
rarl› bir hal flekli olarak düflünüyorum. Bu konuda Amerika temsilcisi ile görüfltüm. Birkaç ki-
flinin de¤il, bütün milletin sesini Amerikaya duyurmak gerekti¤ini söyledi ve afla¤›daki koflul-
lar alt›nda Wilson'a, Senatoya ve Amerika Kongresine baflvuruda bulunulmas›n› ileri sürdü.

a) Adaletli bir hükûmetin kurulmas›.
b) Genel e¤itim ve ö¤retimin yay›lmas› ve geniflletilmesi.
c) Din ve mezhep özgürlü¤ü sa¤lanmas›.
d) Gizli andlaflmalar›n kald›r›lmas›.
e) Tüm Osmanl› ülkelerini kavramak üzere Amerika hükûmetinin mandaterli¤imizi

kabul etmesi.
3 - Bundan baflka Kongremizin seçece¤i bir heyeti, Amerikaya bir z›rhl› ile ulaflt›rma-

y› temsilci üstlenmifltir.
4 - Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalaca¤›ndan her türden emir ve tali-

matlar›n benim arac›l›¤›mla duyurulmas›n› ve özellikle S›vas Kongresinin ne zaman topla-
naca¤›n›n ve kendilerinin o güne kadar nerede beklemesinin uygun olaca¤›n›n bildirilmesi-
ni dilemekte oldu¤u.

5. Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif 
fiifre ‹vedi ve kifliye özeldir 196 Erzurum

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
1 - fiimdi Amasyada bulunan eski valilerden Bekir Sami Beyefendiye özeldir: Telgra-

f›n›zdan çok yararland›k. Toplant› halinde bulunan Do¤u ‹lleri Kongresi hemen hepsi gel-
dikleri yerlerdeki halkça etkili ve güçlü ve konuflmas›n› bilir kiflilerden oluflan güçlü bir top-
luluk niteli¤indedir. Bu Kongrede flimdiye kadar olan görüflmelerde devlet ve milletin tam
ba¤›ms›zl›¤› ›srarla savunulmaktad›r. Bu nedenle koflul ve niteli¤i bizce henüz aç›kça bilin-
meyen bir Amerika mandaterli¤inden Kongreye do¤rudan do¤ruya söz edilmesi, çok sak›n-
cal› olaca¤›ndan sizin ‹stanbulda iliflki halinde bulundu¤unuz kiflilerle olan görüflmeye da-
yanarak afla¤›daki noktalar› aç›klayarak bizleri tezelden ayd›nlatman›z› özellikle rica ede-
riz. Bundan önce de do¤rudan do¤ruya ‹stanbuldan benimle ilgili olarak gelen bilgiler kufl-
ku verici görüldü¤ünden ayn› esaslar içinde aç›klama istendi¤i gibi 21 Temmuz 1919 tarihin-
de de S›vasta Refet Bey arac›l›¤›yla ‹stanbuldan gelen bilgilerde ayn› kuflku vericilik bulun-
du¤undan oradan da do¤rudan do¤ruya koflullar sorulmufl ve aç›klama istenmifltir.

a) Tam ba¤›ms›zl›k istendi¤i takdirde ülkenin birden çok bölgeye bölünmesi kesin ve
kuflkusuzdur diyorsunuz. Bu kan›n›n kayna¤› nedir?

b) Ülkenin bütünlü¤ünden maksat, mülkün bölünmezli¤i mi, yoksa egemenlik hakla-
r› m›?

c) Osmanl› ülkelerinin tümüne yayg›n meflrutiyetimiz ve d›flda temsil edilme hakk›
sakl› kalmak kofluluyla mandaterlik istemeyi en yararl› bir hal flekli olarak kabul ediyorsu-
nuz. Ancak temsilcinin ileri sürdü¤ünü bildirdi¤iniz fleyler ile bu flekil çeliflmeli görünüyor.
Çünkü meflrutiyetimiz sakl› kal›nca hükûmet yasama organ›n›n güvenine sahip ve denetimi
alt›nda bir kuruldan ibaret olur ki art›k bu heyetin oluflturulmas›nda Amerikan›n etkisi ola-
maz. fiu halde ya meflrutiyet devam edecektir ve adaletli hükûmetin oluflturulmas›n› Ame-
rikadan istemenin anlam› yoktur ve de adaletli bir hükûmetin oluflturulmas› Amerikadan
istenince meflrutiyetin sakl› bulundu¤u lâfdan ibaret kal›r.

d) Genel e¤itimi ve ö¤retimin yay›l›p geniflletilmesinin anlam› nedir? ‹lk akl›m›za ge-
len, memleketin her taraf›nda Amerikan okullar›n›n aç›lmas›d›r. Çünkü daha flimdiden yal-
n›z S›vasta yirmi befl kadar kurum oluflturmufllard›r ki, yaln›z bir tanesinde bin befl yüz ka-
dar Ermeni ö¤renci vard›r. Bu nedenle Osmanl› ve ‹slâm e¤itiminin yay›l›p geniflletilmesi
ile bu giriflim nas›l ba¤daflacakt›r?

e) Din ve mezhep ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› sözleri de önemlidir. Patrikhanelerin ay-
r›cal›klar› varken bunun fark ve anlam› nedir?



f) Mümessilin beflinci madde olarak bahseyledi¤i umum memaliki Osmaniyenin hudut-
lar› nedir? Yani kablelharp olan hududumuz mudur? E¤er bu tabir içinde Suriye ve Irak da-
hil ise Anadolu halk›n›n Arabistan nam›na mandaterlik talebine hak ve salâhiyeti olabilir mi?

g) Hükûmeti haz›ran›n siyaseti nedir? Tevfik Pafla neden Londraya gitti? Amerikal›lar
gibi ‹ngilizlerin de ayr›ca bir mandaterlik takip etti¤i görülüyor. Farklar nedir? Hükûmet
Amerika mandas›n› nas›l telâkki ediyor? Yani buna mütemayil mi, müsta¤ni mi? Amerikal›-
lar neden Ermenistan mandaterli¤ini terkettiler. Amerikal›lar manday› almaya ne dereceye
kadar mütemayil ve arzukefltir?

2- S›vas Kongresinin in'ikad› Erzurum Kongresinin hitam›na muallâkt›r. Bununla ay-
r›ca ifltigal edilmektedir. Zât› samilerinin buna intizaren ya Tokatta yahut Amasyada bulun-
malar› muvaf›kt›r. Arz› hürmet eyleriz.

Mustafa Kemal
Asayifle müteallik ve aceledir 93 Amasyadan, 30/7/1335

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
1- Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Bekir Sami Beyden al›nan cevap berveçhiati ar-

zolunur:
a) ‹stiklâli tam talep edildi¤i halde mülkün menat›k› adideye taksim ve birkaç manda-

ya tâbi tutulaca¤›m›z Dörtler Meclisince mukarrerdir. Binaenaleyh buna mâni olmak için bir
manday› talep etmek de en muvaf›k olaca¤›n› beyan etmifltir.

b) Yaln›z hukuku hükûmet mevzuubahs, tamamii mülkümüzün muhafazas› esast›r.
c) Amerikadan herhangi flekilde bir hükûmet talep etmiyece¤iz. Amerikaya âdil bir hü-

kûmeti tesis edece¤imizi temin edece¤iz. Kanunu Esasimiz ahkâmî mer'i, hanedan› saltana-
t›n her türlü hukuku hükümranisi baki ve mahfuz ve hariçte heyeti temsiliyemiz kemakân
mevcut olmak flartlar› ile Amerika hükûmetinin esbab› saadet ve inkiflaf›m›za muzahir olma-
s›n› talep edece¤iz. ‹stiyece¤imiz mandaterlik bu flekildedir.

d) Maarifi umumîyenin neflrü tamiminden maksat Amerika mekteplerinin köylerimize
kadar girmesine müsaade de¤il, maarifi millîye ve islâmiyemizi neflrü tamime sarf› ihtimam
edece¤imize kendilerini temin ile beraber muzaheretlerini taleptir. Mandaterli¤i Amerika
misyonerlerine de¤il, Amerika hükûmetine tevdi etmek istiyoruz.

e) Hürriyeti edyan ve mezahip esasen ahkâm› diniye ve islâmiyemiz muktezas›ndand›r.
Amerika efkâr› umumiyesi bu hakikate vâk›f olmad›klar› için kendilerine bu teminat› vermek
istiyoruz ve mümessilin bahsetti¤i hudut kablelharp mevcut olan hududumuzdur. Suriye ve
aksam› saire hakk›nda bizim mandaterlik talebine selâhiyetimiz olup olmamas› Kongrece
halledilecek bir meseledir. Esasen Suriye ve Irakta Amerika heyetleri arayi umumiyeye mü-
racaat ettiler. Suriye ve Filistin de müstakil bir Arap hükûmeti tesisini talep ile beraber Ame-
rika mandaterli¤ini di¤erlerine tercih eylediklerini izhar ettiler.

f) Hükûmeti haz›ra henüz teflekkül etti¤inden siyaseti meçhuldur. Ancak evvelki hükû-
metlerin siyasetleri aciz ve Kuvayi ‹tilâfiyenin herbir emrine mümaflat idi. Tevfik Pafla Lond-
raya gitmiyerek Ferit Pafla ile avdet etmifltir. Amerika, Ermenistan hükûmeti taayyün etme-
den, dolaflan heyetlerinin raporlar›na nazaran, büyük bir Ermenistan teflekkülüne maddeten
imkân mevcut olmad›¤› merkezindedir. Mandaterlik hakk›nda mufassal bir ar›za posta ile
takdim olunmak üzeredir.

g) fiimdilik taraf›m›zdan vaki olacak tebligata intizaren Tokatta bulunaca¤›m. Amasya
ve Tokatta ve kazalarda icap eden tebligat icra, iyi neticeler verece¤ini ümit etmekteyim.
Cümlenize ihtiramat›m› takdim ederim Efendim.

F›rka 5 Kumandan› Arif 
fiifre Zata mahsustur Erzurum, 1 A¤ustos 1335

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
Bu telgraf›n hemen Bekir Sami Beyefendiye isali ve cevab›n›n müstacelen al›nmas› rica

olunur:
Bekir Sami Beyefendiyedir.
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f) Temsilcinin beflinci madde olarak sözünü etti¤i tüm Osmanl› beldelerinin s›n›rlar› ne-
dir? Yani savafltan önceki s›n›rlar›m›z m›d›r? E¤er bu deyimin içine Suriye ve Irak da giri-
yorsa Anadolu halk›n›n Arabistan ad›na mandaterlik istemeye hak ve yetkisi olabilir mi?

g) Bugünkü hükûmetin politikas› nedir? Tevfik Pafla neden Londraya gitti? Amerika-
l›lar gibi ‹ngilizlerin de ayr›ca bir mandaterlik ard›ndan kofltu¤u görülüyor. Ay›r›mlar ne-
dir? Hükûmet Amerika mandas›na ne gözle bak›yor? Yani buna yatk›n m›, çekingen mi?
Amerikal›lar neden Ermenistan mandaterli¤ini b›rakt›lar? Amerikal›lar manday› almaya
ne dereceye kadar yatk›n ve isteklidir?

2 - S›vas Kongresinin toplanmas› Erzurum Kongresinin son bulmas›na ba¤l›d›r. Bunu
sa¤lamaya ayr›ca çal›fl›lmaktad›r. Sizin bunu bekleyip ya Tokatta ya da Amasyada bulun-
man›z uygundur. Sayg›lar sunar›z.

Mustafa Kemal 
‹çgüvenlikle ilgili ve ivedidir 93 Amasyadan, 30/7/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na 
1 - Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Bekir Sami Beyden al›nan karfl›l›k afla¤›da sunul-

mufltur.
a) Tam ba¤›ms›zl›k istenirse mülkün birçok bölgelere bölünece¤i, birkaç manda alt›-

na al›naca¤›m›z Dörtler Toplant›s›nca kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu nedenle bunu önlemek için bir
tek devletin mandas›n› istemenin de en uygun olaca¤›n› söylemifltir.

b) Ancak, hükûmet etme haklar› söz konusu olup ülkenin bütünlü¤ü temel ilkedir.
c) Amerikadan herhangi flekilde bir hükûmet istemiyece¤iz. Amerikaya adaletli bir

hükûmeti kuraca¤›m›z hakk›nda inand›r›c› söz verece¤iz. Anayasam›z hükümleri yürürlük-
te olmak, padiflah soyunun her türden egemenlik haklar› sakl› kalmak ve d›flda temsilcileri-
miz eskisi gibi bulunmak koflullar›yla Amerika hükûmetinin mutlulu¤umuza ve geliflmemi-
ze yard›mc› olmas›n› isteyece¤iz. ‹stiyece¤imiz mandaterlik bu biçimdedir.

d) Genel e¤itim-ö¤retimin yay›l›p geniflletilmesinden amaç Amerika okullar›n›n köy-
lerimize kadar girmesine izin vermek de¤il, millî ve islâmî e¤itimimizi ve ö¤retimimizi ya-
y›p gelifltirmeye dikkat edece¤imize onlar› güvendirmekle birlikle yard›mlar›n› istemektir.
Mandaterli¤i Amerika misyonerlerine de¤il, Amerika hükûmetine vermek istiyoruz.

e) Dinlerin ve mezheplerin ba¤›ms›zl›¤› asl›nda dinsel ve islâmî kurallar gere¤idir.
Amerika kamuoyu bu gerçe¤i bilmedi¤i için kendilerine bu güvenceyi vermek istiyoruz ve
temsilcinin söz etti¤i s›n›rlar savafltan evvelki s›n›rlar›m›zd›r. Suriye ve di¤er k›s›mlar bak›-
m›ndan bizim mandaterlik istemeye yetkimiz olup olmamas› Kongrece çözümlenecek bir
sorundur. Daha önce Suriye ve Irakta Amerika heyetleri kamu oyuna baflvurdular. Suriye
ve Filistin de ba¤›ms›z bir Arap hükûmeti kurulmas›n› istemekle birlikte Amerika manda-
terli¤ini baflkalar›n›n n›andaterli¤ine ye¤lediklerini belirttiler.

f) fiimdiki hükûmet yeni kuruldu¤undan politikas› bilinmiyor. Ancak evvelki hükû-
metlerin politikalar› güçsüzlük ve ‹tilâf Kuvvetlerinin her emrine boyun e¤mek idi. Tevfik
Pafla Londraya gitmiyerek Ferit Pafla ile geri dönmüfltür. Amerika, Ermenistan hükûmeti
belirlenmeden, dolaflan heyetlerin raporlar›na göre, büyük bir Ermenistan oluflturmaya
maddî olanak bulunmad›¤› do¤rultusunda düflünmektedir. Mandaterlik hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiler posta ile gönderilmek üzeredir.

g) fiimdilik yapaca¤›n›z bildirileri beklemek üzere Tokatta bulunaca¤›m. Amasya ve
Tokatta ve kazalarda gereken bildiriler yap›lmas›n›n olumlu sonuçlar verece¤ini ummakta-
y›m. Hepinize sayg›lar›m› sunar›m Efendim.

5. Tümen Komutan› Arif 
fiifre Kifliye Özeldir Erzurum, 1/A¤ustos/1919

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
Bu telgraf›n hemen Bekir Sami Beyefendiye ulaflt›r›lmas› ve karfl›l›¤›n›n ivedi olarak

al›nmas› rica olunur:
Bekir Sami Beyefendiyedir.



C: 3/7/1335 Amerikan mandaterli¤i hakk›ndaki izahat› âhirenize muttali olduk. Bu fle-
raite göre esas itibarile korkulacak birfley olmamak lâz›m. Maahaza daha bir nokta hakk›n-
daki mütâlleai âlilerini de almak istiyoruz. Lehimizde bu kadar flerait dermeyan›na müsait
bulunacak olan Amerika hükûmeti bu flekildeki mandaterli¤i kabul etmesine yani buna kat-
lanmas›na mukabil Amerika nam›na ne gibi fevait ve menafi temin etmifl olacakt›r. Bununla
kendi hesaplar›na olacak gaye nedir? Bu baptaki kanaat ve ist›tlaat› samilerile de tenvir bu-
yurmalar›na müsaraaten intizar eyleriz Efendim.

Mustafa Kemal 
Amasya, 3/8/1335 

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
Bekir Sami Beyden al›nan cevap berveçhiati arzolunur:
Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Amerikal›larla flimdiye kadar cereyan eden müza-

kerat bittabi daima hususî bir flekilde vaki olmufl ve s›rf bir faraziyeden ibaret bulunmufl ol-
du¤una nazaran mandaterliklerin tarafeyni akideyne tahmil edilecek flerait hakk›nda teatii ef-
kâr edilmemifltir. Mümkün oldu¤u takdirde ihzarile S›vas Kongresinin sürati küflad› lüzumu-
nu hulâsaten arzeylerim.

Erkân›harbiye Kaymakam› Arif 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Muhterem Efendim.
Memleketin siyasî vaziyeti en had bir devreye geldi. Kendimize bir istikamet tayini için

Türk milletinin zar›n› at›p müspet bir vaziyet almak zaman› ise geçmek üzere bulunuyor.
Haricî vaziyet ‹stanbulda flöyle görünüyor:
Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, Türkiyede mandaterlik meselesini Amerika Senas›na resmen

teklif etmifl olmakla beraber bütün kuvvetlerini Senan›n kabul etmemesi için sarfediyorlar.
Taksimden hisse kaç›rmak tabii ifllerine gelmiyor.

S››riyede hüsrana u¤rayan Fransa, zarar›n› Türkiyede telâfi etmek istiyor. ‹talya namus-
kâr bir emperyalist oldu¤undan muharebeye ancak Anadolu taksiminde pay almak için gir-
di¤ini aç›ktan aç›¤a söylüyor. ‹ngilterenin oyunu biraz daha incedir.

‹ngiltere Türkün vahdetini, asrîleflmesini, hakikî bir istiklâl almas›n›, âti için bile olsa,
istemiyor. Yeni vesait ve fikirle tamamen asrî ve kavi bir Müslüman - Türk hükûmeti bafl›n-
da hilâfet de olursa ‹ngilterenin müslüman esirleri için bir sui misal teflkil eder. Türkiyeyi kül
halinde ‹ngiltere alabilse kafas›n› kolunu kopar›r, birkaç senede sad›k bir müstemleke haline
koyar. Buna en baflta bilhassa Klerikal s›n›flar memleketimizde çoktan taraftard›r. Fakat bu-
nu Fransa ile dö¤üflmeden yapabilmek kabil olam›yaca¤›ndan taraftar olamaz. Fakat Türki-
yeyi vahdet halinde muhafaza zarurî görülürse yani taksim ancak büyük askerî fedekârl›k-
larla husule gelece¤ini anlarsa Lâtinleri sokmamak için Amerika fikrine zahîr ve taraftar
olur. Nitekim ‹ngiliz siyasî adamlar› aras›nda zaten bu fikre temayül mevcut. Morisson gibi
meflhur simalar Amerikan›n Türkiyede umumî manda almas›na taraftar oluyorlar.

Di¤er bir sureti hal de Türkiyeyi Trakyadan, ‹zmirden, Adanadan belki de Trabzondan
ve mutlak ‹stanbuldan mahrum ettikten sonra eski kapitülasyonlar› ve bo¤ulmaya mahkûm
dahilî hududu ile müstakil b›rakmak.

Biz ‹stanbulda kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye hudutlar›n› flamil olmak üze-
re muvakkat bir Amerika mandas›n› ehveni fler olarak görüyoruz. Sebeplerimiz flunlard›r:

1- Aram›zda herhangi flerait alt›nda h›ristiyan ekalliyetleri kalacakt›r. Bunlar hem Os-
manl› tebaas› hukukundan istifade edecekler, hem de hariçte bir Avrupa devletine dayanarak
surifl ç›karacaklar, mütemadi müdahaleye sebebiyet verecekler, zaten surî olan istiklâlimiz-
den ekalliyetler nam›na her sene parça parça kaybedece¤iz.

Muntazam bir hükûmet ve asrî ve idare tesisi için Patrikhanenin siyasî imtiyazlar›, ekal-
liyetlerin kuvvetli devletler vas›tasile mütemadi tehdidi ortadan kalkmal›d›r. Küçük ve zay›f
bir Türkiye bunu yapam›yacakt›r.
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K: 30/7/1919. Amerikan mandaterli¤i hakk›ndaki son aç›klamalar›n›z› ö¤rendik. Bu
koflullara göre temelde korkulacak bir fley olmamas› gerekir. Ancak bir konu hakk›nda da-
ha düflündüklerinizi ö¤renmek istiyoruz. Bize elveriflli bunca koflullar ileri sürebilecek olan
Amerika hükûmeti bu flekildeki mandaterli¤i üstlenmesine yani buna katlanmas›na karfl›
Amerika ad›na ne gibi fayda ve yarar sa¤lam›fl olacakt›r. Bununla kendi hesaplar›na güttük-
leri amaç nedir? Bu konudaki düflündükleriniz ve duyup ö¤rendiklerinizle bizleri tezden ay-
d›nlatman›z› bekleriz Efendim.

Mustafa Kemal 
Amasya, 3/8/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na
Bekir Sami Beyden al›nan karfl›l›k afla¤›da sunulmufltur.
Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Amerikal›larla flimdiye kadar yap›lan görüflmeler do-

¤al olarak daima özel bir flekilde yap›lm›fl ve sadece varsay›mdan ibaret bulunmufl oldu¤u-
na göre mandaterliklerin iki âkit tarafa yükleyece¤i koflullar hakk›nda görüfl al›flveriflinde
bulunulmam›flt›r. S›vas Kongresi gerçekleflebilecekse haz›rlanarak ivedilikle aç›lmas› gere-
¤ini özel olarak bilginize sunar›m.

Kurmay Yarbay Arif
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Muhterem Efendim.
Memleketin siyasal durumu en s›k›fl›k bir evreye geldi. Kendimize bir yön çizmek için

Türk milletinin zar›n› at›p olumlu bir tutum almak zaman› ise geçmek üzere bulunuyor. 
D›fl durum ‹stanbulda flöyle görünüyor:
Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, Türkiyede mandaterlik iflini Amerika Senatosuna resmî ola-

rak önermifl olmakla birlikte bütün güçlerini Senatonun kabul etmemesi için harc›yorlar.
Bölüflümden pay kaç›rmak elbette ifllerine gelmiyor.

Suriyede umdu¤unu bulamayan Fransa, zarar›n› Türkiyede gidermek istiyor. ‹talya
namuslu bir emperyalist oldu¤undan savafla sadece Anadolunun bölüflümünde pay almak
için girdi¤ini aç›ktan aç›¤a söylüyor. ‹ngilterenin oyunu biraz daha incedir.

‹ngiltere Türkün birli¤ini, ça¤dafllaflmas›n›, gerçek bir ba¤›ms›zl›¤a kavuflmas›n›, ilersi
için bile olsa, istemiyor. Yeni araç ve düflüncelerle tamamen ça¤dafl ve güçlü bir Müslüman-
Türk hükûmeti bafl›nda halifelik de olursa ‹ngilterenin müslüman tutsaklar› için bir kötü ör-
nek oluflturur. Türkiyeyi tüm olarak ‹ngiltere alabilse kafas›n› kolunu kopar›r, bir kaç sene-
de kendisine ba¤l› bir sömürge durumuna sokar. Buna en baflta özellikle din adamlar› mem-
leketimizde çoktan isteklidir. Fakat bunu Fransa ile dö¤üflmeden yapabilmek olana¤› bulu-
nam›yaca¤›ndan istemez. Fakat Türkiyeyi birlik halinde korumak zorunlu görülürse yani
bölüflmenin ancak büyük askerî özverilerle yap›labilece¤ini anlarsa Lâtinleri sokmamak
için Amerika düflüncesine yard›mc› ve yandafl olur. Nitekim ‹ngiliz siyaset adamlar› aras›n-
da ötedenberi bu düflünceye e¤ilim var. Morisson gibi ünlü kifliler Amerikan›n Türkiyede
manda almas›ndan yana oluyorlar.

Baflka bir çözüm yolu da Türkiyeyi Trakyadan, ‹zmirden, Adanadan belki de Trab-
zondan ve kesinlikle ‹stanbuldan yoksun b›rakt›ktan sonra eski "kapitülasyon"lar› ve bo-
¤ulmaya hükümlü iç s›n›rlar› ile ba¤›ms›z b›rakmak.

Biz ‹stanbulda kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye s›n›rlar›n› kavrayacak flekilde
geçici bir Amerika mandas›n› kötülerin en az kötüsü olarak görüyoruz. Nedenlerimiz flun-
lard›r:

1 - Aram›zda nas›l olsa h›ristiyan az›nl›klar kalacakt›r. Bunlar hem Osmanl› uyruklu-
¤u haklar›ndan yararlanacaklar, hem de d›flar›da bir Avrupa devletine dayanarak kar›fl›kl›k
ç›karacaklar, durmadan ifllerimize kar›fl›lmas›na yol açacaklar, gerçekte bir kabuk niteli¤in-
de olan ba¤›ms›zl›¤›m›zdan az›nl›klar ad›na her sene parça parça kaybedece¤iz.

Düzenli bir hükûmet ve ça¤dafl bir yönetim kurmak için Patrikhanenin politik ayr›ca-
l›klar›, az›nl›klar›n kuvvetli devletler arac›l›¤›yla sürekli korkutmas› ortadan kalkmal›d›r.
Küçük ve güçsüz bir Türkiye bunu yapam›yacakt›r.



2- Biribirini ifna eden, menfaat, h›rs›zl›k veyahut sergüzeflt ve flöhret nam›na yaflayan-
lar›n h›rs›n› tatmin eden hükûmet nazariyesi yerine milletin refah ve inkiflaf›n› temin, halk›,
köyleri, s›hhati ve zihniyeti ile asrî bir halk haline koyabilecek bir hükûmet nazariyesine ve
tatbikat›na ihtilac›m›z var. Bunda lâz›mgelen para, ihtisas ve kudrede sahip de¤iliz. Siyasî is-
tikrazlar siyasî esareti tezyid ediyor. Tarafgirlik, cehalet ve çok konuflmaktan baflka müspet
bir netice veren yeni bir hayat yaratam›yoruz.

Bugünkü hükûmet adamlar›n› takdir etmese bile, halk› ve halk hükûmeti tesisini mün-
ferit bilen Filipin gibi vahfli bir memleketi bugün kendi kendini idareye kadir asrî bir makine
haline koyan Amerika, bu hususta çok iflimize geliyor. On befl yirmi sene zahmet çektikten
sonra yeni bir Tiirkiye ve her ferdi tahsili, zihniyeti ile hakikî istiklâli kafas›nda ve cebinde
tafl›yan bir Türkiyeyi ancak yeni dünyan›n kabiliyeti vücuda getirebilir.

3- Harici rekabetleri ve kuvvetleri memleketimizden uzaklaflt›rabilecek bir zahîre ihti-
yac›m›z var. Bunu ancak Avrupa haricinde ve Avrupadan kuvvetli bir elde bulabiliriz.

4- Bugünkü emrivakiler kalkmak ve süratle davam›z› dünyaya karfl› müdafaa edebil-
mek için lâz›mgelen kuvveti haiz bir devletin muzaheretini istemek lâz›md›r. ‹stilâc› Avrupa-
n›n bin bir vesaiti ve mel’un siyasetine karfl› böyle bir vekil s›fatile Amerikay› kendimize ka-
zanarak ortaya atabilirsek fiark Meselesini de, Türk Meselesini de ati için kendimiz halletmifl
olaca¤›z.

Bu sebeplerden dolay› süratle istememiz lâz›mgelen Amerika da, tabiî mahzursuz de-
¤ildir. ‹zzeti nefsimizden epeyce fedakârl›k etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Yaln›z baz›-
lar›n›n düflündü¤ü gibi Amerikan›n resmî s›fat›nda dinî temayül ve tarafgirlik yoktur. H›ris-
tiyanlara para verecek misyoner kad›n› Amerikas›, Amerikan›n idarî makinas›nda bir mevki
tutmaz. Amerikan›n idare makinas› dinsiz ve millîyetsizdir. O çok ahenktar muhtelif cins ve
mezhepte adamlar› çok imtizaçl› bir surette bir arada tutman›n usulünü biliyor.

Amerika flarkta mandaterli¤e ve Avrupada gaile alma¤a taraftar de¤ildir. Fakat onlar›n
izzeti nefs meselesi yapt›klar› Avrupaya, usulleri ve ideallerile faik bir millet olmak daiyesin-
dedirler. Bir millet, samimiyetle Amerika milletine müracaat ederse Avrupaya, girdikleri
memleket ve milletin hayr›na nas›l bir idare tesis edebildiklerini göstermek isterler.

Resmî Amerikan›n mühim adamlar› aras›nda lehimize epeyce bir temayül husule geldi.
‹stanbula Ermeni dostu olarak gelen birçok mühim Amerikal›lar, Türk dostu ve Türk pro-
pagandac›s› olarak döndüler,

Bu cereyan› temsil eden resmî ve gayr›resmî Amerikan›n fikri hafî olarak fludur: Türki-
yeyi oldu¤u gibi hiçbir parçaya ay›rmamak, eski hudutlar› dahilinde vahdet, içinde muhafa-
za etmek flartile umumî ve birtek manda almak istiyorlar. Suriye, Amerika Komisyonu ora-
da iken umumî bir kongre aktederek Amerikay› istemifltir. Amerikada Suriyenin bu arzusu
pek hararetle karfl›lanm›flt›r.

Resmî Amerika bizim topraklar›m›z üzerinde Ermenistan yapmaya mütemayil görün-
miyor. E¤er manda al›rlarsa bütün milletleri müsavi flerait alt›nda bir memleket evlâd› olarak
telâkki edip alacaklar›n› en mühim mehafilinden haber ald›m.

Fakat Avrupa mutlak bir Ermenistan meselesi yapmak -bilhassa ‹ngiltere- Ermenilere
tavizat vermek istiyor, Amerika efkâr› umumiyesinde Ermeni mazlûmlar› nam›na bir oyun
oynamaya çal›fl›yor. Avrupa korkusu bizim mütefekkirleri düflündürüyor. Reflat Hikmet Bey
gibi Cami Bey gibi hatta vahdeti millîyeyi teflkil eden diplomatlar›m›z›n, Ermeni meselesi için
bir sureti hal tavsiyeleri var. Resmen size yaz›l›yor.

Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadoludaki harekât› dikkat ve muhabbetle takip eden
bir Amerika var. Hükûmet ve ‹ngilizler bunun, h›ristiyanlar› öldürmek, ittihatç›lar› getirmek
için bir hareket oldu¤unu Amerikaya telkine el birli¤ile çal›fl›yorlar.

Her an bu millî harekât› durdurmak için kuvvet flevki mutasavver, bunun için ‹ngilizle-
ri kand›rmaya çal›fl›yorlar. Millî harekât süratle ve müspet arzularla hemen meydana ç›kar-
sa (ve h›ristiyan düflmanl›¤› gibi bir rengi de olmazsa) Amerikada hemen zahîr bulaca¤›n› yi-
ne çok mühim mehafil temin ediyorlar.
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2 - Biribirini yok eden, ç›kar, h›rs›zl›k ya da serüven ve ün için yaflayanlar›n sonsuz is-
teklerini yerine getiren hükûmet anlay›fl› yerine milletin refah ve geliflmesini sa¤lamak, hal-
k›, köyleri, sa¤l›¤› ve düflünüflü ile ça¤dafl bir halk haline koyabilecek bir hükûmet anlay›fl›
ve uygulamas› bize gereklidir. Bu iflin istedi¤i para, uzmanl›k ve güç bizde yok. Politik borç-
lanmalar politik tutsakl›¤› artt›r›yor. Taraf tutma, bilgisizlik ve çok konuflmaktan baflka
olumlu bir sonuç veren yeni bir hayat yaratam›yoruz.

Bugünkü hükûmet adamlar›na de¤er vermese bile, halk› ve halk hükûmeti kurmay›
ayr› fleyler sayan Filipin gibi yabanî bir ülkeyi bugün kendi kendine yönetebilen ça¤dafl bir
makina haline koyan Amerika, bu hususta çok iflimize geliyor. On befl yirmi sene zorluk
çektikten sonra yeni bir Türkiye ve her bireyi ö¤renim ve e¤itimi, anlay›fl› ile gerçek ba¤›m-
s›zl›¤› kafas›nda ve cebinde tafl›yan bir Türkiyeyi ancak yeni dünyan›n yetene¤i yaratabilir.

3 - D›fl rekabetleri ve güçleri memleketimizden uzaklaflt›rabilecek bir yard›mc›ya ge-
reksinimimiz var. Bunu ancak Avrupa d›fl›nda ve Avrupadan güçlü bir elde bulabiliriz.

4 - Bugünkü olup bittiler kalkmak ve h›zla davam›z› dünyaya karfl› savunmak için ye-
terince kuvveti olan bir devletin yard›mc› olmas›n› istemek gerekir. Yay›l›mc› Avrupan›n
bin bir araç ve lânetlenmifl politikas›na karfl› böyle bir vekil olarak Amerikay› kendimize
kazanarak ortaya atabilirsek Do¤u Sorununu da, Türk Sorununu da gelecek için kendimiz
çözmüfl olaca¤›z.

Bu nedenlerden ötürü süratle istememiz lâz›m gelen Amerika da, elbette sak›ncas›z
de¤ildir. Onurumuzdan epey vazgeçmek zorunda bulunuyoruz. Yaln›z baz›lar›n›n düflündü-
¤ü gibi Amerikan›n resmî kimli¤inde dinsel eyilim ve taraf tutma yoktur. H›ristiyanlara pa-
ra verecek misyoner kad›n› Amerikas›, Amerikan›n yönetim makinas›nda bir yer tutmaz.
Amerikan›n yönetim makinas› dinsiz ve millîyetsizdir. O çok düzenli de¤iflik cins ve mez-
hepte adamlar› çok ba¤dafl›k bir flekilde bir arada tutman›n yolunu biliyor.

Amerika do¤uda mandaterlik ve Avrupada bafl›na dert almak yanl›s› de¤ildir. Ama
onlar›n onur ifli sayd›klar›, yöntem ve ülküleri Avrupaya üstün bir millet olmak iste¤idir. Bir
millet, içtenlikle Amerika milletine baflvurursa, girdikleri memleket ve milletin yas›na nas›l
bir yönetim kurabileceklerini Avrupaya göstermek isterler.

Resmî Amerikan›n önemli adamlar› aras›nda bizden yana epeyce bir e¤ilim oldu. ‹s-
tanbula Ermeni dostu olarak gelen birçok önemli Amerikal›lar, Türk dostu ve Türk propa-
gandac›s› olarak döndüler.

Bu ak›m› yans›tan resmî ve özel Amerikan›n düflüncesi gizli olarak fludur: Türkiyeyi
oldu¤u gibi hiçbir parçaya ay›rmamak, eski s›n›rlar› içinde bütün olarak korumak kofluluy-
la genel ve birtek manda almak istiyorlar. Suriye, Amerika Komisyonu orada iken genel bir
kongre yaparak Amerikay› istemifltir. Amerikada Suriyenin bu iste¤i çok s›cak karfl›lanm›fl-
t›r.

Resmî Amerika bizim topraklar›m›z üzerinde Ermenistan oluflturmaya e¤ilimli görün-
müyor. E¤er manda al›rlarsa bütün milletleri eflit flartlar alt›nda bir memleket çocu¤u saya-
caklar›n› en önemli çevrelerden haber ald›m.

Fakat Avrupa kesinlikle bir Ermenistan sorunu yaratmak - özellikle ‹ngiltere - Erme-
nilere ödünler vermek istiyor. Amerikan kamu oyunda zulüm görmüfl Ermeniler ad›na bir
oyun oynamaya çal›fl›yor. Avrupa korkusu bizim yandafllar› düflündürüyor. Reflat Hikmet
Bey gibi Cami Bey gibi hatta ulusal birli¤i oluflturan diplomatlar›m›z›n bile Ermeni sorunu
için bir çözüm yolu önerileri var. Size resmî olarak yaz›l›yor.

Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadoluda yap›lanlar› dikkat ve sevgi ile izleyen bir
Amerika var. Hükûmet ve ‹ngilizler bunun, h›ristiyanlar› öldürmek, ittihatç›lar› geri getir-
mek için yap›lan bir ifl oldu¤u düflüncesini Amerikaya afl›lamaya el birli¤ile çal›fl›yorlar.

Her an bu ulusal davran›fllar› durdurmak için kuvvet gönderilmesi düflünülüyor, bu-
nun için ‹ngilizleri kand›rmaya çal›fl›yorlar. Ulusal davran›fl h›zla ve olumlu isteklerle he-
men ortaya ç›karsa (ve h›ristiyan düflmanl›¤› gibi bir rengi de olmazsa) Amerikada hemen
destekci bulaca¤›na yine çok önemli çevreler teminat veriyorlar.



S›vas Kongresi in’ikat edinciye kadar Amerika komisyonunu al›koymaya çal›fl›yoruz.
Hatta kongreye Amerikal› bir gazeteci göndermeye de belki muvaffak olabilece¤iz.

‹flte bütün bunlar karfl›s›nda, davam›zda zahîr olabilmesi için, bu f›rsat dakikalar›n›
kaybetmeden taksim ve izmihlâl korkusu karfl›s›nda, kendimizi Amerikaya müracaata mec-
bur görüyoruz. Vas›f Bey kardeflimizle bu hususta müflterek olan noktalar› kendisi de ayr›ca
yazacakt›r.

Türkiyeyi azim ve irade sahibi genifl kafal› bir iki kifli belki kurtarabilir.
Sergüzeflt ve cidal devri art›k geçmifltir. Ati için inkiflaf ve vahdet muharebesi açma-

ya mecburuz. Hududunda bu kadar çok evlâd› ölen zavall› memleketimizin fikir ve te-
meddün muharebesinde kaç tane flehidi var? Biz Türkiyenin hay›rl› evlâtlar›ndan yar›n›n
banileri olmalar›n› istiyoruz. Rauf Bey kardeflimizle, sizin müfltereken temelleri bile çö-
ken zavall› memleketimiz için uzaklar› görerek düflünüp çal›flman›za intizar ediyoruz.

Hürmetlerimi gönderir, muvaffak›yetinize dua ederim. Millî davada can›yle ve bafl›yle
çal›flanlar aras›nda sade bir Türk askeri tevazuu ile sizinle beraber oldu¤umu beyan ederim.

10 A¤ustos 1335 Halide Edip
Karahisar›sahip, 13/8/1335

K.O.15 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Dersaadetteki firak› muhtelifenin bilittihat Amerika

heyetine verilmek üzere ittihaz ettikleri mukarrerat berveçhizir maruzdur:
1- Ermenistan için Türkiyenin flark hududu üzerinde Ermenilerin ifline yarayacak bir

arazi parças› terketmeye vilâyat› flark›yenin Türkleri ve orada ifl bafl›nda bulunan büyükleri
atide refah›n› ve serbest inkiflaf›n› düflünerek raz› olabilecekleri fikrinde olduklar›, yaln›z bu
fikirlerini oradaki Kürtlerle teflriki mesai eylemifl olmak ve Kürtlerin de Ermenilere terki ara-
zi fikrine kat'iyyen mütemayil olmamak dolay›sile izhara taraftar olmad›klar›n› ve hatta iz-
har etseler bile orada Türk ekseriyetinin fleraiti âtiye kendilerine -temin edilmedikçe- bu fikir-
de Kürtlerden ayr›lm›yaca¤›n› zannettiklerini; flöyle ki: Evvelen, Türk ve Kürt ekseriyeti ve
aralar›ndaki ekalliyeti sairenin meskûn oldu¤u arazinin tamamiyeti; saniyen, Türk istiklâli
tamm› temin edilmek ve filen teyit olunmas›; rab›an,* Türkiyenin asrî tekâmülâta mazhar ola-
bilmesi için serbestçe inkiflaf›na mâni olan kuyudun ref'i ile Wilson prensiplerinde vadedildi-
¤i veçhile istiklâl ve hukukundan en emin bir tarzda istifadesine imkân bahflolunmas›; hâmi-
sen ** bu hususatta ve Türklerin tesrii terakkiyat›nda Amerikan›n bize muzaheretini Cemiye-
ti Akvama karfl› taahhüt etmesi.

2- Tahliye edilecek araziden ç›kar›lacak olan Türk ve Kürtlerin yeni nakledilece¤i ara-
zide derhal iskân› ve derlal arazilerinden istifadelerini temin etmesi için Amerikan›n muave-
net etmesi.

3- O civarda ve bilhassa Erzincan ve S›vas aras›nda mütekâsif Ermenilerin de yeni Er-
menistan hududu dahiline nakillerinin temini.

4- Ermenistan nam ve hesab›na olarak vaki olmas›n› muhtemel gördü¤ümüz terki ara-
zi keyfiyeti müstakil bir Ermenistan nam›na de¤il ancak büyük ve medenî bir devletin man-
das› alt›nda inkiflaf edecek asrî bir devlet nam›na olacakt›r. Çünkü bugünkü Ermenistana
arazî terketmek Türkiyenin bafl›na ikinci bir Makedonya yapmak demek oldu¤u gibi Kafkas-
ya için de bir âmil teflkil etmek demektir.

5- Bütün bunlar kabili münakafla bir teklif mahiyetindedir. Bunlar›n kat'i mahiyet ikti-
sap etmesi ancak memleketteki heyetlerle temas etmek mümkün olursa oraya Amerika heye-
tinden bir zat›n izam› elzemdir.

6- Ve en nihayet meselenin flekli kanun ve meflrua irca› için Meclisi Millîi Osmaniye tev-
dii tabiîdir.

K.O.12 Kumandan› Salâhattin
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Amerika komüsyonunu S›vas Kongresi toplan›ncaya kadar al›koymaya çal›fl›yoruz.
Belki kongreye Amerikal› bir gazeteci göndermeyi bile baflarabilece¤iz.

‹flte bütün bunlar karfl›s›nda, davam›z›n destekçisi olabilmesi için, bu f›rsat dakikala-
r›n› yitirmeden bölünme ve çökme korkusu karfl›s›nda, kendimizi Amerikaya baflvurmaya
zorunlu görüyoruz. Vas›f Bey kardeflimizle bu hususta ortak olan noktalar› kendisi de ayr›-
ca yazacakt›r.

Türkiyeyi dayanç ve irade sahibi genifl düflünceli bir iki kifli belki kurtarabilir.
Serüven ve savafl devri art›k geçmifltir. Gelecek için geliflme ve birlik savafl› açmak zo-

runday›z. S›n›rlar›nda bu kadar çok evlâd› ölen zavall› memleketimizin düflünce ve uygarl›k
savafl›nda kaç tane flehidi var? Biz Türkiyenin hay›rl› evlâtlar›ndan yar›n›n yap›c›lar› olma-
lar›n› istiyoruz. Rauf Bey kardeflimle, sizin ortakça, temelleri bile çöken, zavall› memleke-
timiz için uzaklar› görerek düflünüp çal›flman›z› bekliyoruz.

Sayg›lar›m› gönderir, baflar›n›z için dua ederim. Ulusal davada can›yla bafl›yla çal›-
flanlar aras›nda sade bir Türk askeri alçak gönüllülü¤ü ile sizinle birlikte oldu¤umu bildi-
ririm.

10 A¤ustos 1919 Halide Edip
Afyon, 13/8/1919

K.O. 15 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paflaya özeldir: ‹stanbuldaki çeflitli partilerin birleflerek Amerika ko-

müsyonuna verilmek üzere ald›klar› kararlar afla¤›da sunulmufltur.
1 - Ermenistan için Türkiyenin do¤u s›n›r› üzerinde Ermenilerin ifline yarayacak bir

toprak parças› b›rakmay› do¤u illeri Türklerinin ve orada ifl bafl›nda bulunan büyüklerinin
gelecekteki refah›n› ve ba¤›ms›zca geliflmesini düflünerek, kabul edebilecekleri düflüncesin-
de olduklar›, ancak, bu düflüncelerini, oradaki Kürtlerle iflbirli¤i yapm›fl olmak ve Kürtlerin
de Ermenilere toprak vermek düflüncesine, kesinlikle yatk›n olmamalar› nedenile, aç›kla-
maktan yana olmad›klar›n› ve hatta aç›klasalar bile, oradaki Türk ço¤unlu¤unun, afla¤›daki
koflullar›n gerçekleflece¤i yolunda kendilerine sa¤lam söz verilmedikce, bu düflüncede Kürt-
lerden ayr›lm›yaca¤›n› sand›klar›n›; flöyle ki; birincisi, Türk ve Kürt ço¤unlu¤unun ve arala-
r›ndaki baflka az›nl›klar›n bulundu¤u topraklar›n bütünlü¤ü; ikincisici, Türk ba¤›ms›zl›¤›n›n
tam olarak sa¤lanmas› ve edimli olarak perçinlefltirilmesi; üçüncüsü, Türkiyenin ça¤dafl iler-
lemelere ulaflabilmesi için ba¤›ms›zca geliflmesine engel olan kay›tlar›n kald›r›lmas› ile Wil-
son prensiplerinde söz verildi¤i gibi ba¤›ms›zl›k ve haklar›ndan en güvenilir bir flekilde ya-
rarlanmas›na olanak b›rak›lmas›; dördüncü olarak, bu konularda ve Türklerin ilerlemeleri-
nin çabuklaflt›r›lmas›nda Amerikan›n bize yard›m›n› Milletler Cemiyetine karfl› yüklenme-
si.

2 - Boflalt›lacak topraklardan ç›kar›lacak olan Türk ve Kürtlerin yeni tafl›nacaklar›
topraklara hemen yerlefltirilmesi ve bu topraklardan gecikmeden yararlanmalar›n›n sa¤lan-
mas› için Amerikan›n yard›m etmesi.

3 - Oralarda ve özellikle Erzincan ve S›vas aras›nda yo¤un bir halde bulunan Ermeni-
lerin de yeni Ermenistan s›n›rlar› içine tafl›nmalar›n›n sa¤lanmas›.

4 - Ermenistan ad›na ve hesab›na olarak meydana gelmesini olas› gördü¤ümüz toprak
b›rakma ifli ba¤›ms›z bir Ermenistan ad›na de¤il ancak büyük ve uygar bir devletin manda-
s› alt›nda çal›flacak ça¤dafl bir devlet ad›na olacakt›r. Çünkü bugünkü Ermenistana toprak
b›rakmak Türkiyenin bafl›na ikinci bir Makedonya ç›karmak demek oldu¤u gibi Kafkasya
için de bir ortam yaratmak demektir.

5 - Bütün bunlar tart›fl›labilir bir "öneri" niteli¤indedir. Bunlar›n kesin nitelik kazan-
mas› için memleketteki komüsyonlarla iliflki kurmak mümkün olursa oraya Amerika ko-
müsyonundan bir kiflinin gönderilmesi çok gereklidir.

6 - Ve en son olarak iflin yasaya ve töreye uygun hale konulmas› için Ulusal Osmanl›
Meclisine b›rak›lmas› do¤ald›r.

K.O. 12 Komutan› Salâhattin

* Temel metinde de bu yanl›fll›k var rab›an (dördüncü olarak) de¤il salisen (üçüncü olarak
yaz›lmak gerekirdi (B.Y.)

** Bu da rab›an olmal› idi - hâmisen (beflinci olarak) de¤il



fiifre Zata mahsustur 339 Erzurum, 23/8/1335
K.O. 12 Kumandanl›¤›na
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

(Yaln›z K.O. 12) C, 13/8/1335 flifre:
Dersaadette firak› muhtelifenin Amerika heyetine verilmek üzere ittihaz eyledikleri mu-

karrerat burada Heyeti Temsilîyemizce son derece flayan› tesessür ve teessüf görüldü. Çünkü
birinci maddede Ermenistana vilâyat› flark›yeden arazi terki mevzuubahs olmaktad›r. Halbu-
ki ekseriyeti Kahire Türk ve Kürt olan bu vilâyetlerden bir kar›fl topra¤›n bile Ermeniler he-
sab›na kayd›n›n bugün için bil'amel mümkün olam›yaca¤› flöyle dursun unsurlar aras›ndaki
münaferet ve hissi intikam›n dehflet ve fliddeti Osmanl› Ermenilerinin avdetleri halinde bile
vilâyetler dahilinde mütekâsif olarak iskânlar›n› tehlikeli göstermektedir. Binaenaleyh erba-
b› ceraimden olm›yan Osmanl› Ermenilerine yap›lacak azamî müsaade, fleraiti adiye ve mü-
tesaviye dairesinde vatanlar›na avdete r›zadan baflka bir fley olam›yacakt›r. Üçüncü madde-
de Erzincan ve S›vas aras›nda mütekâsif bir Ermenilik tahayyülü ilimsizlik ve vukufsuzluk-
tan baflka bir fley de¤ildir. Harpten evvel bile buralar›n sekenesi k›sm› azam› Türk ve k›sm›
kalili Zaza denilen Kürtlerden ve pek az da Ermeniden ibaret idi. Bugün ise mevcudiyetin-
den bahsedilecek m›ktarda Ermeni yoktur, binaenaleyh bu gibi cemiyetler selâhiyetlerini tak-
dir eylemeli ve bir ifl yapmak isterlerse hiç olmazsa Harbiye ve Hariciye Nezaretlerinin sulh
haz›rl›klar› meyan›nda yapt›klar› resmî istatistik ve grafiklere olsun müracaat zahmetinden
kaç›nmamal›d›r. ‹flbu telgraf›n aynen ‹stanbula gönderilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal 
Asayifle aittir 2013 Ankaradan, 14/8/1335

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
1- Mustafa Kemal Paflaya: Dersaadete hitaben yazm›fl oldu¤unuz son cevaplar›n›z ma-

halline isal edilmifl ve cevap olarak matbu raporla Ahmet R›za Bey, Ahmet ‹zzet, Cevat, Çü-
rüksulu Mahmut Paflalar, Reflat Hikmet, Cami, Reflit Sadi Beyler, Esat Paflalar gibi pek çok
zevat›n fikrine muvaf›k olan Kara Vas›f›n yani Cengizin Halide Edip Han›m›n mütalealar›-
n› havi uzun mektuplar geldi. Bunlar s›ra ile hulâsa edilerek arzedilece¤i gibi as›llar› da S›-
vasa gönderilecektir. Bunlar›n cümlesinde bir muzaherete ihtiyaç messetti¤i ve bu muzahere-
tin Amerika taraf›ndan ifas› ehveni fler olarak kabul ve tasvip edildi¤ine dair esbab› mucibe
beyan edilmektedir. Matbu rapor; Cami, Rauf Ahmet, Reflat Hikmet, Reflit Sadi Beylerle Ha-
lide Han›m, Kara Vas›f, Esat Pafla, bütün f›rka ve cemiyetlerin efkâr› yokland›ktan sonra, ek-
seriyeti azimeye göre tanzim edilmifltir. Vak›t varm›fl. Kongrede bir an evvel ifl görmek, Ame-
rikal›lar gitmeden tebligat yap›lmak lâz›m imifl. Amerikal›lar› oyal›yarak tehiri hareketlerine
çal›fl›l›yormufl. Kongre süratle kat'i karar verebilir mi? SualileAmerikal›lar, taraftarl›¤›n› ima
ediyormufl. Kongrenin in'ikad›n› tacil buyurmalar› rica olunur.

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat
Bu telgrafta bahsolunan uzun mektuplar, günlerce telleri iflgal eden flifre-

lerle verildi. Yekdi¤erine zeyil olan o flifrelerden biri de flu idi:
Asayifle aittir Zâta mahsustur Ankaradan, 17 A¤ustos 1335

Üçüncü Ordu Müfettifli Erkân›harbiye Reisi Kâz›m Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 16/17/1919 ve 880 numaral› flifrenin dokuzuncu

maddesine zeyildir:
Kara Vas›f›n 10 numaral› madde hakk›nda zeyil olarak verdi¤i malûmat: 
1- Bir muzaheret fleklinde Amerikaya taraftar olursak ve bunu Vilâyat› fiark›ye Kongresi,

Millî Kongre, bir arzu gibi telgrafla hükûmetimize yazarsa Wilson'un Amerika Kongresine karfl›
güzel bir noktai istinat olaca¤› Dersaadete ekser münevveran buna taraftar ve böyle bir fley ihzar
ediyorlar. E¤er Anadolu da yaparsa faydal› olur diyorlar. Böyle olursa Amerikan›n mandas›ndan
bilistifade di¤er habisleri ç›karmak ve sonra yaln›zca Amerikal›larla karfl›laflmak kabul olur ve u¤-
raflmak da kolay olur. Bir de Amerikal›lar bizi fliddetle takbih ediyorlar. Yani hükûmeti terzil ve
milletimizi de takbih ediyorlar. Murahhaslar›n ‹stanbuldan ç›k›fl›n› Parise gidiflini, muht›ralar›
..............................sonra diyorlar ki Avrupan›n cesaret etmedi¤ini siz kabul ediyorsunuz. Meselâ;
Avrupa büyük Ermenistan yapm›yor. Sizin Sadrazam Torostan hudut veriyor. Ermenistan istiyor.
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fiifre Kifliye Özeldir Erzurum, 21/8/1919
K.O. 12 Komutanl›¤›na 
K.O. 20 Komutanl›¤›na

(Yaln›z K.O. 12) K, 13/8/1919 flifre:
‹stanbulda çeflitli partilerin Amerika komüsyonuna verilmek üzere alm›fl olduklar› ka-

rarlar burada Temsilci Kurulumuzca son derece üzücü ve eseflendirici bulundu. Çünkü bi-
rinci maddede Ermenistana do¤u illerinden toprak b›rak›lmas› sözkonusu olmaktad›r. Oy-
sa ki ezici ço¤unlu¤u Türk ve Kürt olan bu illerden bir kar›fl topra¤›n bile Ermeniler hesa-
b›na geçirilmesine bugün için pratik olarak olanak bulunmad›¤› flöyle dursun unsurlar ara-
s›ndaki tiksinti ve öç alma duygusunun korkunçlu¤u ve kuvveti Osmanl› Ermenilerinin dön-
meleri halinde bile illerde yo¤un olarak yerlefltirilmelerini tehlikeli k›lmaktad›r. Bu neden-
le cürüm ifllemifl olm›yan Osmanl› Ermenilerine yap›lacak en son kolayl›k, normal ve eflit
koflullar alt›nda vatanlar›na dönmelerini kabul etmekten baflka bir fley olam›yacakt›r.
Üçüncü maddede Erzincan ve S›vas aras›nda yo¤un bir Ermenilik hayal etmek bilimsizlik
ve anlay›fls›zl›ktan baflka bir fley de¤ildir. Savafltan önce bile buralar halk›n›n ço¤unlu¤u
Türk ve küçük bir k›sm› Zaza denilen Kürtlerden ve pek az da Ermeniden oluflmakta idi.
Bugün ise varl›¤›ndan söz edilecek say›da Ermeni yoktur, bu nedenle bu gibi topluluklar
yetkilerini kavramal› ve bir ifl yapmak isterlerse hiç olmazsa Savafl ve D›fliflleri Bakanl›¤›n›n
bar›fl haz›rl›klar› aras›nda yapt›klar› resmî istatistik ve grafiklere olsun bakmak zahmetin-
den kaç›nmamal›d›r. Bu telgraf›n oldu¤u gibi ‹stanbula gönderilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal
‹çgüvenli¤e iliflkindir 2013 Ankaradan, 14/8/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na
1 - Mustafa Kemal Paflaya: ‹stanbula gönderilmek üzere yazm›fl oldu¤unuz son cevap-

lar›n›z yerlerine iletilmifl ve karfl›l›k olarak bas›l› raporla Ahmet R›za Bey, Ahmet ‹zzet, Ce-
vat, Çürüksulu Mahmut Paflalar, Reflat Hikmet, Cami, Reflit Sadi Beyler, Esat Paflalar gibi
pek çok kiflilerin düflünüfllerine uygun olan Kara Vas›f›n yani Cengizin Halide Edip Han›-
m›n düflüncelerini içeren uzun mektuplar geldi. Bunlar s›ra ile özetlenerek sunulaca¤› gibi
as›llar› da S›vasa gönderilecektir. Bunlar›n hepsinde bir yard›ma gerek duyuldu¤u ve bu
yard›m›n Amerika taraf›ndan yap›lmas› kötülüklerin en hafifi say›l›p kabul ve onayland›¤›
yolunda gerekçe bildirilmektedir. Bas›l› rapor; Cami, Rauf Ahmet, Reflat Hikmet, Reflit Sa-
di Beylerle Halide Han›m, Kara Vas›f, Esat Pafla, bütün parti ve derneklerin düflünceleri
yokland›ktan sonra, büyük ço¤unlu¤a göre haz›rlanm›flt›r. Vak›t varm›fl. Kongrede bir an
önce ifl görmek, Amerikal›lar gitmeden bildirilmek gerekiyormufl. Amerikal›lar› oyal›yarak
yola ç›kmalar›n›n ertelenmesine çal›fl›l›yormufl. Kongre h›zla kesin karar verebilir mi? soru-
su ile Amerikal›lar, mandadan yana olduklar›n› ima ediyorlarm›fl. Kongrenin toplanmas›n›
çabuklaflt›rman›z rica olunur.

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat
Bu telgrafta sözü geçen uzun mektuplar, günlerce telleri meflgul eden flif-

relerle verildi. Birbirine ek olan o flifrelerden biri de flu idi:
‹çgüvenlikle ilgilidir Kifliye özeldir Ankaradan, 17 A¤ustos 1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkan› Kâz›m Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine 16/7/1919 ve 880 numaral› flifrenin dokuzuncu mad-

desine ektir:
Kara Vas›f›n 10 numaral› madde hakk›nda ek olarak verdi¤i bilgiler:
l - Bir yard›m fleklinde Amerikay› uygun bulursak ve bunu Do¤u ‹lleri Kongresi,

Ulusal Kongre, bir istek gibi telgrafla hükûmetimize yazarsa Wilson'un için Amerika
Kongresine karfl› güzel bir dayanak noktas› olaca¤› ‹stanbulda ço¤u ayd›nlar bundan ya-
nad›r ve böyle bir fley haz›rl›yorlar. E¤er Anadolu da yaparsa yararl› olur diyorlar. Böy-
le olursa Amerikan›n mandas›ndan yararlanarak öbür alçaklar› ç›karmak ve sonra yal-
n›zca Amerikal›larla karfl› karfl›ya kal›nabilir ve u¤raflmak ta kolay olur. Bir de Ameri-
kal›lar bizi kuvvetle k›n›yorlar. Yani hükûmeti afla¤›l›yor ve ulusumuzu da k›n›yorlar.
Delegelerin ‹stanbuldan ç›k›fl›n› Parise gidiflini, notalar›....................sonra diyorlar ki Av-
rupan›n yapmaktan çekindiklerini siz benimsiyorsunuz. Örne¤in; Avrupa büyük Erme-
nistan yapm›yor. Sizin Baflbakan toprak veriyor. Ermenistan olsun istiyor. Halbuki flim-



Halbuki flimdiye kadar Amerika komisyonlar›ndan hiçbirisi bile buna mümkün demedi.
Umum raporlara nazaran Anadoluda Türkiyede bir Ermenistan olmak hatta muhtar ve ma-
hallî idareler tesis etmek bile mümkün de¤ildir. Nüfuslar› yok. Topraklar› yok. Bu idare müt-
hifl bir kuvvei askeriyeye istinat ettirilmezse olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika
bu lûtfu yapamaz. Di¤er devletler de buna tahammül edemez. Me¤er ki oralar›n› zaptetsin ve
(............... sulh) yaps›nlar. Bu da kabil de¤il. Rekabet mânidir. ‹flte Dersaadetin havadisleri.
Oraca teemmül edilsin. Zaman epeyce vard›r. Amerika Kongresi hemen hemen Wilson'u
dinlemek üzeredir.

2- Dersaadette büyük temaslar var. An›n için Mustafa Kemal Pafla umumî bir emir ve-
rir mi? Yoksa Dersaadetin karar ve mesaisine muvaf›k kal›r m›? Mesaideki gaye milletin vah-
deti, mülkün tamamîsi, istiklâl ve hakimiyetin temini! E¤er Mustafa Kemal Pafla buraya
umumi bir emir vermezse ve kendisi de serian oradan Amerika ve ‹ngiliz ve sairlerile irtibat
yapmazsa tabiî burada da faaliyet devam edecektir. Belki muhalif bir fley olur. Buna nazar›
dikkate celbederim. Bu rolü, siyaseti daha âlâ tedvir eder bir (t g t 1 k h n). Mustafa Kemal
Pafla harekât›na kuvvetine istinat ise (b t 1 s t n) onun akval ve beyanat› etvarü harekâtile fi-
len ve kavlen tekzip edilmifl.

3- Çolak Hüseyin Salâhattin iki yüzlü gidiyor. Sad›k Beyin en gözde bendelerinden
olan bu zat›n mevki sahibi olmamas› düflünülüyor.

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat
Kara Vas›f Beye bildirilmek üzere verilen cevap flu idi: 
fiifre Zata mahsustur. Aceledir 152 Erzurumdan, 19/8/1335

K.O.20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine 
C: 17/8/1335
1- Bahsedilen Amerika manda muzaheretinin gayet dikkatli olarak tahlili ve gayei mil-

lîyemiz ile mukayse olunmas› pek mühimdir. Dersaadetteki zümrei mesainin gayesi milletin
vahdeti, mülkün tamamîsi, istiklâl ve hakimiyetin temini noktas›nda tasvir ve irae edildi¤ine
göre Amerika mandas›n› kabul halinde bu gaye masun kalabilir mi?

2- Arzuyu millîye tâbi ve muvaf›k olm›yan kararlar hiçbir zaman millet nazar›nda mû-
ta olm›yaca¤› cihetle mukadderat› millîye ve vatanîyede vicdan› millîye tercüman olmaktan
ibaret bulunan vazifemizi hüsnü ifa için arzuyu millînin içtima ve taallûkunu beklemeden
hiçbir meselede selâhiyettar görünmemiz caiz de¤ildir. Bu sebebe mebnidir ki taraf›m›zdan
ecanip ile temas ve irtibat›n Kongrenin mukarrerat›na istinat ettirerek millet nam›na yap›lma-
s›n› tercih etmekteyiz. Lehülhamt vatan›m›zdaki cereyan› millînin pek ziyade inkiflaf ve taaz-
zuvu ve kespi kuvvet eylemekte olmas› bizleri daima bu noktaya cezp ve davet ediyor.

3- fiuras› da nazar› dikkatte tutulmal›d›r ki memleket ve milletin mukadderat› hakk›n-
da Amerika veya herhangi bir devletle anlaflmaya selâhiyettar olabilecek bir hükûmet ancak
hakimiyeti millîye esas›n› kabul ve bir flûray› millînin vücudunu tasvip ile ona istinat etmeyi
terviç eden bir hükûmettir. fiu takdirde hükûmeti merkeziyeyi terkip edecek zevat›n mutlaka
bu evsafta olmas› muktazidir. Bizce oldu¤u gibi oradaki mesainiz de bu noktan›n teminine
matuf olmal›d›r.

4- Kariben Kongre mukerrerat›na vâk›f olacaks›n›z. Gözlerinizden öperiz.
Mustafa Kemal 

Bir küçük malûmat daha vereyim. S›vasa gelmifl olan, gazeteci Mister
Brown ile bizzat görüflme¤i münasip gördüm. Muhatab›n› sühuletle anlayan
çok zeki bir genç.

fiimdi, Efendiler, Kongrede manda hakk›nda, cereyan etmifl olan müzake-
re ve münakaflay› mümkün oldu¤u kadar cereyan etti¤i gibi heyeti aliyenize
dinletmeye çal›flaca¤›m:

Birçok zevat söz ald›lar. Kimseye söz vermeden evvel, makam› riyasetten,
zab›tnamede aynen münderiç olan flu k›sa mülâhazay› serdettim: Bu muht›ra
muhteviyat› hakk›nda müdavelei efkâra bafllamadan evvel baz› noktalara naza-
r› dikkatinizi celbetmek isterim. Bu raporda meselâ Mister Brown’dan bahsedil-
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diye kadar Amerika komüsyonlar›ndan hiçbirisi bile buna olabilir demedi. Tüm rapor-
lara göre Anadoluda Türkiyede bir Ermenistan olmak hatta özerk ve yerel yönetimler
kurmak bile olamaz. Nüfuslar› yok. Topraklar› yok. Bu yönetim çok büyük bir askerî
güce dayand›r›lmazsa olmaz. Ermenilerde bu güç olamaz. Amerika bu iyili¤i yapamaz.
Öbür devletler de buna katlanamaz. Elverir ki oralar›n› ele geçirsinler ve (.............ba-
r›fl) yaps›nlar. Bu da olamaz. K›skançl›k engeldir. ‹flte ‹stanbulun haberleri. Oraca dü-
flünülsün. Zaman epeyce vard›r. Amerika Kongresi pek yak›nda Wilson'u dinlemek
üzeredir.

2 - ‹stanbulda önemli konuflmalar yap›l›yor. Onun için Mustafa Kemal Pafla genel
bir emir verir mi? Yoksa ‹stanbulun kararlar›n› ve yapt›klar›n› uygun bulur mu? Çal›fl-
malardaki amaç milletin birli¤i, ülkenin bütünlü¤ü, ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤in sa¤lan-
mas›. E¤er Mustafa Kemal Pafla buraya genel bir emir vermezse ve kendisi de oradan
Amerika ve ‹ngiliz ve baflkalar›yla çabuk iliflki kurmazsa do¤al olarak burada da çal›fl-
malar sürecektir. Belki ters bir fley olur. Buna dikkatinizi çekerim. Bu rolü, politikay› da-
ha iyi yürütür bir (tgtlkhn). Mustafa Kemal Paflan›n çal›flmalar›na gücüne dayanmak ise
(btlstn) onun sözleri ve demeçleri tutum ve davran›fllariyle gerçekten sözle de yalanlan-
m›flt›r.

3 - Çolak Hüseyin Salâhaddin iki yüzlü gidiyor. Sad›k Beyin en gözde kullar›ndan olan
bu kifliye önemli görev verilmemesi düflünülüyor.

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat
Kara Vas›f Beye bildirilmek üzere verilen karfl›l›k flu idi: 
fiifre Kifliye özeldir. ‹vedidir. 152 Erzurumdan, 19/8/1919

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine 
K: 17/8/1919
l - Sözü edilen Amerika manda yard›m›n›n çok dikkatli olarak incelenmesi ve ulusal

amac›m›zla karfl›laflt›r›lmas› çok önemlidir. ‹stanbulda çal›flanlar›n amac› ulusun birli¤i, ül-
kenin bölünülmezli¤i, ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤in sa¤lanmas› olarak anlat›l›p gösterildi¤ine
göre Amerika mandas› kabul edilirse bu amaç korunabilir mi?

2 - Ulusal iste¤e ba¤l› ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman ulusça tan›nmayaca-
¤›ndan ulusun ve ülkenin kaderi ulusun vicdan›na tercüman olmaktan ibaret bulunan göre-
vimizi iyi yapmak ulusal iste¤in birleflip belirmesini beklemeden hiçbir iflde yetkili görün-
memiz do¤ru de¤ildir. Bu nedenledir ki taraf›m›zdan yabanc›larla görüflme ve iliflkilerin,
Kongrenin kararlar›na dayand›r›larak, ulus ad›na yap›lmas›n› ye¤leriz. Hamdolsun vatan›-
m›zdaki ulusal ak›m›n çok geliflip kökleflmesi ve güçlenmekte olmas› bizleri daima bu nok-
taya çekiyor ve ça¤›r›yor.

3 - fiuras› da dikkate al›nmal›d›r ki ülke ve ulusun kaderi hakk›nda Amerika veya her-
hangi bir devletle anlaflmaya yetkili olabilecek bir hükûmet ancak ulusal egemenlik ilkesi-
ni kabul ve bir ulusal meclisin varl›¤›n› onaylay›p ona dayanma yolunu tutan bir hükûmet-
tir. Bunun için ‹stanbul hükûmetini oluflturacak kiflilerin kesinkes bu nitelikte olmas› gerek-
lidir. Bizim burada oldu¤u gibi sizin oradaki çal›flmalar›n›z da bu noktan›n sa¤lanmas›na yö-
nelik olmal›d›r.

4 - Yak›nda Kongre kararlar›n› ö¤reneceksiniz. Gözlerinizden öperiz.
Mustafa Kemal

Bir küçük bilgi daha vereyim. S›vasa gelmifl olan, gazeteci Mister Brown
ile kendim görüflmeyi uygun gördüm. Karfl›s›ndakini kolayl›kla anlayan çok
ak›ll› bir genç.

fiimdi, Efendiler, Kongrede manda hakk›nda, yap›lm›fl olan görüflme ve
tart›flmay› olabildi¤ince oldu¤u gibi yüksek heyetinize dinletme¤e çal›flaca-
¤›m:

Birçok kifli söz ald›. Kimseye söz vermeden önce, baflkanl›k kürsüsünden,
tutanaklara oldu¤u gibi geçirilmifl olan flu k›sa düflünceyi söyledim: Bu raporun
içeri¤i hakk›nda görüflmelere bafllamadan önce baz› noktalara da dikkatinizi

Manda me-
selesinin
Kongrede
müzakeresi

Manda ko-
nusunun
Kongrede
görüflülmesi



mekte ve elli bin kiflilik bir amele ordusu getirilece¤ini söyledi¤i zikrolunmak-
tad›r.

Efendiler, Mister Brown: "Ben hiçbir s›fat› resmîye ile görüflmüyorum, ta-
mamile hususî bir surette görüflüyorum" diyor ve hatta Amerikan›n manday›
kabul edece¤ini de¤il, belki etmiyece¤ini söylüyor! Onun için sözleri Amerika
nam›na de¤il, kendi nam›nad›r; mandan›n ne oldu¤unu kendisi de bilmiyor!
"Manda, siz ne derseniz odur!" diyor. Bu muht›rada mühim olarak manda me-
selesi vard›r. Bunun hakk›nda müdavelei efkâr etmezden evvel on dakika isti-
rahat edelim (Saat:3:25).

Müteak›p celsede "‹lk söz Vas›f Beyindir" dedim. Vas›f Bey evvelâ, man-
dan›n tarifi hakk›nda uzun beyanatta bulundu. Di¤erlerine sözü b›rakt›. Tek-
rar söz ald› ve "bir kere esas itibarile manday› kabul edelim de flerait hakk›nda
bilâhare görüflürüz" dedi.

Azadan Mucit Bey nam›nda bir zat -Heyeti umumiyece as›l müzakere edi-
lecek mesele flimdiden sonra yaln›z yafl›yabilecek miyiz, yafl›yam›yacak m›y›z,
manday› ne flekil ve surette anlayarak mandaterle ne suretle görüflece¤iz? Man-
dater kim olacakt›r? As›l mesele budur, tarz›nda beyanatta bulundu. Ben, ma-
kam› riyasetten- "Zannederim bu rapordan iki noktai nazar tezahür ediyor:
Bunlar›n birincisi; devletin dahilî ve haricî istiklâlinden vazgeçememesi ve ikin-
cisi de, devlet ve milletin haricin tazyikat› muz›rras›na karfl› bir muavenet ve
muzaheret ihtiyac›nda bulunup bulunmamas›d›r. As›l tereddüdü mucip olan
nokta budur. Müsaade buyurulursa, bu noktay›, teemmül için Teklif Encüme-
nine havale edelim. Bilâhare huzuru âlilerine arzedelim. Herhalde dahilî ve ha-
ricî istiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz" dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir
Sami Bey: "Deruhde etti¤imiz vazife gayet a¤›r ve mühimdir; beyhude müna-
kaflata hasredecek hiçbir dakikam›z yoktur. Bu muht›ram›z› müzakere edelim
ve serian vak›t geçirmeksizin bir karar ittihaz edelim" dedi. Ben, makam› riya-
setten; "Bu meseleyi encümen reisi olmak dolay›sile izah edeyim (ben ayn› za-
manda Teklif Encümeni Reisi idim): Bu muht›ra muhteviyat› Encümende
okundu ve birçok müzakere ve münakafla edildi; fakat kat’î karar verecek tarz-
da kanaat tahassul etmedi; evvelce heyeti umumiyede okunmaks›z›n Teklif En-
cümenine havale edilmiflti. Bu sebeple bir defa da burada okunup heyeti umu-
miyenin noktai nazar› taayyün ettikten sonra tekrar Teklif Encümenine havale
edilerek kat’î karar› vermek istemifltik" dedim. ‹smail Faz›l Pafla (merhum) da
söz alarak flu beyanatta bulundu: "Bekir Sami Beyin fikrine ifltirak ederim;
kaybedecek vaktimiz yoktur; esasen mesele de basitleflmifltir: Tam istiklâl mi,
yoksa manda m› kabul edece¤iz? Tespit edece¤imiz karar budur. Böyle mühim
ve ehem olan bir meseleyi tekrar encümene ve ondan sonra tekrar heyeti umu-
miyeye havale ile vak›t geçirmiyelim. ‹fl uzar. Zaman›m›z k›ymettard›r. Buna
bugün, yar›n, yahut öbürgün her halde heyeti umumiyede bir karar verelim.
Encümende vak›t geçirmiyelim. Çünkü pek ruhlu bir meseledir."

Bunu müteak›p Hami Bey söz alarak ‹smail Pafla Hazretlerile Bekir Sami
Beyefendinin fikirlerine ifltirak etti¤ini söyledikten sonra "Her halde bir muza-
herete muhtac›z ve bunun en iptidaî delili de, varidat› devletin ancak borcumu-
zun faizine tekabül edebilmesidir!" buyurdular.
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çekmek isterim. Bu raporda örne¤in Mister Brown'dan söz edilmekte ve elli
bin kiflilik bir iflçi ordusu getirilece¤ini söyledi¤i bildirilmektedir.

Efendiler, Mister Brown: "Ben asla bir resmî görevli olarak görüflmüyo-
rum, tamamile özel olarak görüflüyorum" diyor ve üstelik Amerikan›n man-
day› kabul edece¤ini de¤il, belki etmiyece¤ini söylüyor. Onun için sözleri
Amerika ad›na de¤il, kendi ad›nad›r; mandan›n ne oldu¤unu kendisi de bilmi-
yor. "Manda, siz ne derseniz odur." diyor. Bu raporda önemli olarak manda
sorunu vard›r. Bunun hakk›nda görüflmeye bafllamadan önce on dakika din-
lenelim (Saat 3:25).

Sonraki oturumda "‹lk söz Vas›f Beyindir" dedim. Vas›f Bey önce, man-
dan›n tan›m› üzerinde uzun bir konuflma yapt›. Sözü baflkalar›na b›rakt›. Ye-
niden söz ald› ve "bir kere ilke olarak manday› kabullenelim de koflullar üze-
rinde sonra görüflürüz" dedi.

Üyelerden Macit Bey ad›nda birisi - Genel kurulca as›l görüflülecek so-
run bundan böyle kendi bafl›m›za yafl›yabilecek miyiz, yafl›yam›yacak m›y›z,
manday› ne flekilde ve nas›l anlayarak mandaterle nas›l görüflece¤iz? Man-
dater kim olacakt›r? As›l sorun budur, yollu konufltu. Ben, baflkanl›k kürsü-
sünden - "San›r›m bu rapordan iki görüfl beliriyor: Bunlar›n birincisi; devle-
tin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤›ndan vazgeçmemesi ve ikincisi de, devlet ve ulusun
zararl› d›fl bask›lara karfl› bir yard›m ve deste¤e gereksinimi bulunup bulun-
mamas›d›r. As›l duraksamay› gerektiren nokta budur. ‹zin verirseniz, bu
noktay›, incelenip üzerinde düflünülmesi için Öneri Komüsyonuna verelim.
Yüce kurulunuza sonra sunal›m. Herhalde iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤›m›z› yitirmek
istemiyoruz" dedim. Bunun, üzerine söz alan Bekir Sami Bey: "Üstlendi¤i-
miz görev çok a¤›r ve önemlidir; bofl yere tart›flmalara ay›racak hiçbir daki-
kam›z yoktur. Bu raporumuzu görüflelim ve sür'atle vak›t geçirmeden bir ka-
rar alal›m" dedi. Ben, baflkanl›k kürsüsünden, "Bu konuyu komüsyon bafl-
kan› olmak nedenile aç›kl›yay›m (ben ayn› zamanda Öneri Komüsyonu Bafl-
kan› idim): Bu raporda yaz›lanlar komüsyonda okundu ve çok görüflülüp tar-
t›fl›ld›; ancak kesin karar verecek flekilde bir kan›ya var›lamad›; önce genel
kurulda okunmaks›z›n Öneri Komüsyonuna verilmiflti. Bu nedenle bir kez
de burada okunup genel kurulun görüflü belirlendikten sonra yeniden Öne-
ri Komüsyonuna gönderilerek kesin karar vermek istemifltik" dedim. ‹smail
Faz›l Pafla (merhum) da söz alarak flunlar› söyledi: "Bekir Sami Beyin dü-
flüncesine kat›l›r›m; yitirecek vaktimiz yoktur: asl›na bak›l›rsa ifl de kolaylafl-
m›flt›r. Tam ba¤›ms›zl›k m›, yoksa manda m› kabul edece¤iz? Kararlaflt›raca-
¤›m›z budur. Böyle önemli hatta en önemli bir ifli yeniden komüsyona ve on-
dan sonra bafltan genel kurula getirmekle vak›t geçirmiyelim. ‹fl uzar. Zama-
n›m›z de¤erlidir. Buna bugün, yar›n, ya da öbürgün her halde genel kurulda
bir karar verelim, Komüsyonda vak›t geçirmiyelim. Çünkü pek can al›c› bir
sorundur."

Bundan sonra Hami Bey söz alarak ‹smail Pafla Hazretlerile Bekir Sami
Beyefendinin düflüncelerine kat›ld›¤›n› söyledikten sonra "her halde bir yar-
d›ma ihtiyac›m›z var ve bunun en belirgin kan›t› da, devlet gelirlerinin ancak
borcumuzun faizini karfl›layabilmesidir." dediler.



Bundan sonra, Raif Efendi manda aleyhinde söz söyledi. ‹smail Faz›l Pa-
fla ona cevap verir tarzda uzun beyanatta bulundu. Ondan sonra tekrar Bekir
Sami Bey söz söyledi ve dedi ki: "‹smail Faz›l Pafla Hazretlerinin tamamile ifl-
tirak etti¤im beyanat›na yaln›z bir fley ilâve edece¤im: K›r›m Muharebesinde
nalip s›fatile ç›kararak ifltirak etmifl oldu¤umuz Paris Kongresindeki müttefik-
lerimizin bize tahmil etmifl olduklar› fleraiti malûme ile bu flimdi okunan muh-
t›radaki metalibimiz mukayese edilecek olursa, hangisinin daha çok muhilli is-
tiklâl oldu¤u anlafl›l›r zannediyorum!"

Bekir Sami Beyden sonra Hami Bey ve Hami Beyden sonra da Refet Bey
(Refet Pafla) söz söylediler. Refet Beyin beyanat› aynen flu idi: "Mandan›n is-
tiklâli ihlâ etmiyece¤i muhakkak iken baz› rüfekam›z -müstakil mi kalaca¤›z,
yoksa manday› m› kabul edece¤iz?- tarz›nda birtak›m mütelealar dermeyan
ediyorlar! Onun için her fleyden evvel mandan›n ne oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Ma-
amafih mandadan bahsetmezden evvel de, efkâr› g›c›klayan bu raporda, bu ta-
birin ne suretle telâkki edilmifl oldu¤unu anlamak lâz›md›r. Faz›l Pafla Hazret-
leri "istiklâli muhafaza flartile manda" buyuruyorlar. Hami Beyefendi taraf›n-
dan manda hakk›nda verilmifl olan muht›ra iki k›sma ayr›l›yor: Bir esbab› mu-
cibe k›sm› var, ondan sonra bir de mandan›n tarifine ait k›s›m var... Manda me-
selesini bunlardaki noktai nazarlara göre muhakeme için evvelâ bir noktay› an-
lamak isterim; bu muht›ra muhteviyat› heyeti umumiyece müzekereye vazedil-
mifl midir, edilmemifl midir?" ‹smail Faz›l Pafla: "Suiteffehümü mucip oldu-
¤undan biz üçümüz -yani Faz›l Pafla, Bekir Sami ve Hami Beyler- bu m›ht›ra-
y› istirdat ediyoruz. Keenlemyekün addettik" dedi (Bu muht›ran›n müsveddesi
de, tebyizi de kendilerinde kalm›flt›r.)

Riyasetten -"Muht›ra istirdat olunmufltur" dedim.
Muht›ran›n istirdat edilmifl olmas›na ra¤men, söz alan Refet Bey zab›tna-

mede befl, alt› sahife yer tutan beli¤ bir nutuk irad etti. Bu nutuktan aynen za-
b›tnameden ald›¤›m baz› cümleler, hatibin maksad›n› izaha kifayet edecektir,
zannederim!

Refet Bey diyordu ki: "Bizim, Amerika mandas›n› tercih etmekten maksa-
d›m›z, bütün cemiyetleri esir eden, kalpleri, vicdanlar› söndüren ‹ngiliz manda-
s›ndan kurtulmak ve sakin ve milletlerin vicdanlar›na riayetkâr Amerikay› ka-
bul etmektir. Yoksa as›l ifl para meselesi de¤ildir.
...................................................................................................................... lâf itiba-
rile, manda ile istikâl biribirine mâni fleyler de¤ildir; yaln›z, e¤er biz hakikatte
kuvvetli olm›yacak olursak, iflte o zaman mandan›n alt›nda eziliriz ve o zaman
manda bizim için muhilli istiklâl olur. Bir de, diyelim ki, biz haricî ve dahilî bir
istiklâli tam isteriz! Fakat, acaba kendi bafl›m›za yapabilecek miyiz? yapam›ya-
cak m›y›z? Ondan evvel, acaba bizi kendi bafl›m›za b›rakacaklar m›, b›rakma-
yacaklar m›? bunu düflünelim! fiuras› muhakkakt›r ki, bugün bizi ‹ngiltere,
Fransa, ‹talya ve Yunanistan taksim etmek istiyorlar; fakat e¤er biz, bugün bir
devletin kefaleti alt›nda bir sulh aktedecek olursak ilerde, müsait flerait alt›nda
bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi faydam›z› temin ederiz. Lâkin e¤er
menfi bir vaziyet hâs›l olacak olursa, acaba büsbütün ziyan etmifl olmaya-
cak m›y›z?...........................................................................Her halde bir Amerika
kefaletini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yirminci as›rda befl yüz milyon lira
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Bundan sonra, Raif Efendi mandaya karfl› söz söyledi. ‹smail Faz›l Pafla
ona karfl›l›k verir yollu uzun bir konuflma yapt›. Ondan sonra yeniden Bekir
Sami Bey söz ald› ve dedi ki: "‹smail Faz›l Pafla Hazretlerinin tamamile kat›l-
d›¤›m sözlerine yaln›z bir fley ekleyece¤im: K›r›m savafl›nda galip olarak kat›l-
d›¤›m›z Paris Kongresindeki savafl ortaklar›m›z›n bize yüklemifl olduklar› bili-
nen koflullar ile bu flimdi okunan rapordaki isteklerimiz karfl›laflt›r›lacak olur-
sa, hangisinin daha çok ba¤›ms›zl›¤› zedeleyici oldu¤u anlafl›l›r san›r›m.

Bekir Sami Beyden sonra Hami Bey ve Hami Beyden sonra da Refet Bey
(Refet Pafla) konufltular. Refet Beyin sözleri oldu¤u gibi flöyle idi: "Mandan›n
ba¤›ms›zl›¤› zedelemeyece¤i kesin iken baz› arkadafllar›m›z - ba¤›ms›z m› ka-
laca¤›z, yoksa manday› m› üstlenece¤iz? - yollu birtak›m düflünceler ileri sü-
rüyorlar. Onun için her fleyden evvel mandan›n ne oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Bu-
nunla birlikte mandadan söz etmeden önce de, beyinleri g›c›klayan bu rapor-
da, bu deyimin nas›l anlafl›lmakta oldu¤unu anlamak gerekir. Faz›l Pafla Haz-
retleri "ba¤›ms›zl›¤› koruma koflulu ile manda" diyorlar. Hami Beyefendi ta-
raf›ndan manda hakk›nda verilmifl olan rapor iki bölüme ayr›l›yor: Bir gerek-
çeler bölümü var, ondan sonra bir de mandan›n tan›m›na iliflkin bölüm var...
Manda iflini bunlardaki görüfllere göre düflünmek için önce bir noktay› anla-
mak isterim; bu rapordakiler genel kurulca görüflmeye konmufl mudur, kon-
mam›fl m›d›r? "‹smail Faz›l Pafla: "Yanl›fl anlafl›lmaya yol açt›¤›ndan biz üçü-
müz - yani Faz›l Pafla, Bekir Sami ve Hami Beyler - bu raporu geri al›yoruz.
Olmam›fl verilmemifl sayd›k" dedi (bu raporun müsveddesi de, temize çekil-
mifli de kendilerinde kalm›flt›r.)

Baflkanl›ktan - "Rapor geri al›nm›flt›r" dedim.
Raporun geri al›nm›fl oldu¤una bakmadan, söz alan Refet Bey tutanakta

befl, alt› sayfa yer tutan özenli bir nutuk çekti. Bu nutuktan oldu¤u gibi tuta-
naklardan ald›¤›m baz› cümleler, konuflman›n amac›n› aç›klamaya yetecektir,
san›r›m.

Refet Bey diyordu ki: "Bizim, Amerika mandas›n› ye¤lemekten amac›-
m›z, bütün topluluklar› tutsak eden, kalpleri vicdanlar› söndüren ‹ngiliz man-
das›ndan kurtulmak ve yumuflak ve uluslar›n vicdanlar›na sayg› gösteren
Amerikay› kabul etmektir. Yoksa as›l ifl para sorunu de¤ildir.
............................................................................................................................... söz
olarak, manda ile ba¤›ms›zl›k biribirini engelleyen fleyler de¤ildir; yaln›z, e¤er
biz gerçekten güçlü olm›yacak olursak, iflte o zaman mandan›n alt›nda eziliriz
ve o zaman manda bizim için ba¤›ms›zl›¤› zedeleyici olur. Bir de, diyelim ki,
biz iç ve d›flta tam ba¤›ms›zl›k isteriz. Fakat, acaba kendi bafl›m›za yapabile-
cek miyiz yapam›yacak m›y›z? Ondan evvel, acaba bizi kendi bafl›m›za b›ra-
kacaklar m›, b›rakmayacaklar m›? bunu düflünelim. fiuras› kesindir ki, bugün
bizi ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Yunanistan bölüflmek istiyorlar; fakat e¤er biz,
bugün bir devletin garantisi alt›nda bir bar›fl yapacak olursak ilerde, uygun
koflullarda bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi yarar›m›z› sa¤lar›z.
Ama e¤er olumsuz bir durum meydana ç›kacak olursa, acaba büsbütün za-
rar etmifl olmayacak m›y›z?...........................................................................Her
halde bir Amerika garantisini kabul etmek zorunday›z. Yirminci yüzy›lda



borcu, harap bir memleketi, pek mümbit olmayan bir topra¤› ve ancak on, on befl
milyon lira varidat› olan bir kavm için bir muzahereti haricîye olmaks›z›n idamei
hayat etmek imkân› olamaz! E¤er bundan sonra da bu halimizde kal›r ve haricî
bir muavenet sayesinde terakki edemiyecek olursak ihtimal, atide Yunanistan›n
bile taarruzlar›na karfl› kendimizi müdafaa edemeyiz...

Allah muhafaza buyursun, e¤er, ‹zmir Yunanistanda kalsa ve aram›zda bir
muharebe aç›lsa, düflman›m›z, Yunanistandan vapurlarla asker getirece¤i halde,
acaba biz Erzurumdan hangi flimendiferlerle nakliyat›m›z› yapabilece¤iz? Bina-
enaleyh, Amerika mandas› her fleyden evvel bir kefil ve muzahir bulmak için lâ-
z›md›r." Hatip sözlerini flu cümle ile bitirdi: "E¤er bu maruzat›mla müzakerat›
atiye için bir mukaddeme yapabildimse müteflekkirim."

Efendiler, bu parlak ve mahirane nutkun, dinliyenlerin fikir ve kanaatleri
üzerinde yapabilece¤i dalâletkâr tesirin derecesini sühuletle takdir buyurursunuz.
Efkâr›n, bunu takip etmesi muhtemel olan ayn› fikirdeki hatiplerin nutuklarile
büsbütün tesemmüm etmesine meydan vermemek ve sureti hususîyede tenvir ve
irflada zaman bulabilmek için, derhal "on dakika istirahat edelim efendim" diye-
rek celseyi tatil ettim (Saat 5:30 da).

Efendiler, bu nutkun son cümleleri calibi dikkattir. Refet Beyefendi, Yunan-
l›lar› ‹zmirde muvakkat telâkki ediyor ve hali harpte oldu¤umuzu kabul etmiyor.
Yunanl›lar ‹zmirde kal›rsa ve hali harbe girilirse bafla ç›kam›yaca¤›m›z kanaatin-
de bulunuyor.

Bundan sonraki celsede Bursa murahhaslar›ndan Ahmet Nuri Bey, manda
aleyhinde uzun beyanatta bulundu. Hami Bey buna daha uzun beyanatla cevap
verdi ve hakikaten pek uzun olan diskurunun sonlar›na do¤ru beyanat›n› flu ma-
lûmat› ita ederek teyit ediyordu:

"Fakat flimdi biraz da iflin kat'i bildi¤im bir cihetinden bahsedece¤im. Mese-
lenin bu safhas›nda alâkadar olan zat ile flahsan temas etti¤imden sözlerim tah-
minî de¤il, kat’îdir. ‹stanbuldan hareketimden evvel Sadr› Sab›k ‹zzet Pafla Haz-
retlerini ziyarete gitmifltim; her halde bir manda ihtiyac›nda bulundu¤umuza
kendileri de kani idiler; bendenizden de bu husustaki fikrimi sordular, ben de dü-
flündüklerimi arzettim; birkaç gün sonra bendenizi ça¤›rt›p flu meseleyi izah etti-
ler: Suriye ve Adana havalisinde dolaflt›ktan sonra ‹stanbula gelip siyasî f›rkala-
r›n noktai nazarlar›n› istizah ile meflgul olan Amerika Tahkikat Heyeti Azas›, ‹z-
zet Paflay› kona¤›nda ziyaretle Anadoludaki teflkilât› millîyenin Türk milletini
temsil etti¤ine kani olduklar›n› ve paflay› da -yani ‹zzet Paflay›- bu iflin mütefleb-
bisi bildiklerini söylemifller ve: "E¤er siz Erzurum ve S›vas Kongrelerine Ameri-
kan mandas›n› talep ettirecek olursan›z, Amerika da Osmanl› mandas›n› kabul
edecektir" demifller; Pafla, bunu, bendenize izah ettikten sonra, bu milletin bir
harbe daha kudreti kalmad›¤›ndan ve her halde böyle bir çareye tevessül mecbu-
riyetinde bulundu¤umuzdan bahsetti ve S›vasa gitti¤im zaman oradakilere bu va-
ziyeti anlatmakl›¤›m› tavsiye buyurdu. ‹zzet Paflan›n kanaati de bu suretle talep
edilecek bir mandan›n yüzde doksan ihtimali kabulü bulundu¤u ve yaln›z bizim
için birtak›m flerait dermeyan› zarurî oldu¤u merkezindedir. Hatta Pafla, Ameri-
ka için milletin arzusuna istinat etmeden, manday› kabul etmek mümkün olma-
d›¤›ndan, Kongremiz taraf›ndan izhar edilecek arzunun Avrupa devletlerine
karfl› Amerika lehinde bir noktai istinat olaca¤›n› da söyledi. Bendeniz bu mese-
leyi ‹stanbuldan flifre ile Erzurumda Rauf Beye bildirdim.” “Mandan›n cismin-
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befl yüz milyon lira borcu, y›k›lm›fl bir yurdu, pek verimli olmayan topraklar›
ve ancak on, on befl milyon lira geliri olan bir ulus için bir d›fl yard›m olmaks›-
z›n yaflamay› sürdürmek olana¤› bulunamaz. E¤er bundan sonra da bu halimiz-
de kal›r ve bir d›fl yard›mla ilerleyemiyecek olursak belki de gelecekte Yuna-
nistan›n bile sald›r›lar›na karfl› kendimizi savunamay›z...

Allah korusun, e¤er, ‹zmir Yunanistanda kalsa ve aram›zda bir savafl ç›k-
sa, düflman›m›z, Yunanistandan vapurlarla asker getirece¤i halde, acaba biz
Erzurumdan hangi demiryolu ile nakliyat›m›z› yapabilece¤iz? Bu nedenle,
Amerika mandas› her fleyden evvel bir kefil ve yard›mc› bulmak için gerekli-
dir." Konuflmac› sözlerini flu cümle ile bitirdi: "E¤er bu söylediklerimle ileride-
ki görüflmelere bir bafllang›ç yapabildimse sevinirim."

Efendiler, bu parlak ve ustaca nutkun, dinliyenlerin düflünce ve kan›lar›
üzerinde yapabilece¤i yan›lt›c› etkinin ölçüsünü kolay anlars›n›z. Kafalar›n,
bunu izlemesi olas› bulunan efl düflüncedeki konuflmac›lar›n nutuklar› ile büs-
bütün zehirlenmesine meydan vermemek ve özel ayd›nlatma ve do¤ru yolu
göstermelere zaman bulabilmek için, hemen "on dakika dinlenelim efendim"
diyerek oturumu kapatt›m (Saat 5:30 da).

Efendiler, bu nutkun son cümleleri dikkat çekicidir. Refet Beyefendi, Yu-
nanl›lar› ‹zmirde geçici say›yor ve savaflta oldu¤umuzu kabul etmiyor. Yunan-
l›lar ‹zmirde kal›rsa ve savafl ç›karsa bafla ç›kam›yaca¤›m›z kan›s›nda bulunu-
yor.

Bundan sonraki oturumda Bursa delegelerinden Ahmet Nuri Bey, man-
daya karfl› uzun sözler söyledi. Hami Bey buna daha uzun sözlerle karfl›l›k ver-
di ve gerçekten pek uzun olan diskurunun sonlar›na do¤ru konuflmas›n› flu bil-
gileri vererek pekifltiriyordu:

"Ama flimdi biraz da iflin kesin bildi¤im bir yönünden sözedece¤im. ‹flin bu
aflamas›nda ilgili olan kifli ile kendim görüfltü¤ümden sözlerim yaklafl›k de¤il, ke-
sindir. ‹stanbuldan ayr›lmadan evvel eski baflbakanlardan ‹zzet Pafla Hazretleri-
ni görmeye gitmifltim; her halde bir manda gereksiniminin bulundu¤una kendi-
leri de inanm›fllard›; benden de bu konuda ne düflündü¤ümü sordu, ben de dü-
flündüklerimi söyledim; birkaç gün sonra beni ça¤›rt›p flu ifli anlatt›lar: Suriye ve
Adana yörelerinde dolaflt›ktan sonra ‹stanbula gelip siyasî partilerin görüfllerini
ö¤renmeye çal›flmakla meflgul olan Amerika Soruflturma Hey'eti Üyeleri, ‹zzet
Paflay› kona¤›nda görmeye gelerek Anadoludaki ulusal örgütlerin Türk milletini
temsil etti¤ine inand›klar›n› ve Paflay› da - yani ‹zzet Paflay› - bu iflin giriflimcisi
bildiklerini söylemifller, ve: "E¤er siz Erzurum ve S›vas Kongrelerine Amerikan
mandas›n› istetecek olursan›z, Amerika da Osmanl› mandas›n› kabul edecektir"
demifller, Pafla bunu, bana aç›klad›ktan sonra, bu milletin bir savafla daha gücü
kalmad›¤›ndan ve her halde böyle bir çareye baflvurmak zorunlulu¤unda bulun-
du¤umuzdan söz etti ve S›vasa gitti¤im zaman oradakilere bu durumu anlatma-
m› ö¤ütledi. ‹zzet Paflan›n kan›s› da bu yoldan istenecek bir mandan›n yüzde
doksan kabul edilme olas›l›¤› ve yaln›z bizim için birtak›m koflullar ileri sürmeniz
zorunlu bulundu¤u yolundad›r. Hatta Pafla, Amerika için milletin istenime da-
yanmadan, manday› kabul etmek olas› bulunmad›¤›ndan, Kongremiz taraf›ndan
belirtilecek istenim Avrupa devletlerine karfl› Amerikadan yana bir dayanak
noktas› olaca¤›n› da söyledi. Ben bu konuyu ‹stanbuldan flifre ile Erzurumda
Rauf Beye bildirdim.” “Mandan›n kendisinden çok ismine karfl› ç›kanlar boflu-



den ziyade ismine itiraz edenler beyhude telâfl ediyorlar, kelimenin ehemmiyeti
yoktur. Ehemmiyet, iflin hakikatinde ve mahiyetindedir. Manda alt›na girdik de-
miyelim de isterlerse, (devleti ebet-müddet olduk!)," diyelim.

Bu son söze cevap verenler meyan›nda Hüsrev Sami Beyin flu sadas› iflitil-
di: "Fakat bizim bu mesaiden maksad›m›z, kendimizi müdafaa ile milleti
ebet-müddet oldu¤umuzu ispat etmektir!" Hami Bey, buna, bir ricat ima eder
tarzda cevap verirken, Kara Vas›f Bey söz ald› ve o günkü içtima›n nihayetine
kadar beyanatta bulundu. Vas›f Beyin uzun sözlerinin k›sas›n›, zab›tnamede
aynen mazbut olan flu cümlelerle enzar› aliyenize vazediyorum: "Bütün devlet-
ler bizi tamamen müstakil bile b›rakacaklar›n› söyleseler yine muzaherete
muhtac›z. (Vas›f Bey sözlerinin mebadisinde mandaya, muzaheret, ismini ve-
relim demiflti). Dört yüz ilâ befl yüz milyon lira borcumuz var. Bu paray› kim-
se kimseye ba¤›fllamaz; bize bunu ödeyiniz diyecekler, halbuki bizim varidat›-
m›z bunun faizine bile kâfi de¤ildir." O zaman müflkül bir vaziyette kalaca¤›z;
için müstakil yaflamaya, vaziyeti maliyemiz müsait de¤ildir. Sonra, yan›ba-
fl›mzda, bizi taksim etmeyi emel edinmifl hükûmetler var; onlar›n ihtirasat›na
karfl› mahvoluruz! Paras›z, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar tayyare ile havada
uçuyorlar, biz henüz ka¤n› arabas›ndan kurtulam›yoruz. Onlar dretnot yap›-
yor, biz yelkenli bir gemi yapam›yoruz; bu haller ile bugün istiklâlimizi kurtar-
sak bile yine günün birinde bizi taksim ederler." Vas›f Bey hitabesini flu sözler-
le bitiriyordu:

".....‹stanbuldaki Amerikal›lar (mandadan korkmay›n›z, Cemiyeti Akvam
Nizamnamesine dahildir) diyorlar; iflte bütün bu esbaba mebni ‹ngiltereyi

kendimize daimî düflman ve Amerikay› da ehveni fler addediyorum; e¤er tasvip
ederseniz buradan ‹stanbuldaki mümessile bir mektup yaz›p gizlice bir heyet
göndermek için bir torpito istiyebiliriz."

Eylûlün dokuzuncu sal› günkü içtimada, manda meselesine temas eden Ra-
uf Beyin mazbut beyanat› aynen fludur: "Bu manda meselesi hakk›nda flimdiye
kadar gerek matbuat ve gerekse sair mehafil taraf›ndan birçok sözler söylendi.
Vak›â heyeti aliye, muzahereti hariciye esas›n› kabul buyurdu ise de bu muzahe-
reti kimden istiyece¤imiz tasrih edilmedi; Amerika oldu¤u ima tarik›yle anlat›l›-
yorsa da, benim kanaatimce do¤rudan do¤ruya zikrinde bir mahzur olamaz."

Bu sözlerden, Rauf Beyin telâkkisile, gerek S›vas Kongresi Heyetinin ve ge-
rek Erzurum Kongresi Heyetinin telâkkiyat› aras›nda bir suitefehhüm oldu¤u-
na flüphe yoktur. Rauf Beyin telâkkisini tefsir eden bu beyanat›n›n, gerek Erzu-
rum ve gerek S›vas Kongreleri beyannamelerinin yedinci maddesindeki tarz›
tahrirden nefl'et etti¤ine hükmolunabilir. Filhakika bu maddenin tarz› tahririn-
de ihtimalki -mandac›l›kta pek ileri giden ve namütenahi propagandalarile efkâ-
r› umumîyeyi duçar› zâf edenleri iskât ve belki bundan daha ziyade onlar›n
müddealar›na bir cevap olmak üzere bir nevi hususîyet vard›r. Madde muhtevi-
yat› mant›k dairesinde tetkik ve mütalea olununca ne manda ve ne de Amerika-
n›n mandaterli¤ini talep fikri mevcut olmad›¤› tahakkuk eder. Bu noktay› vaz›-
han irae için mevzuubahs maddeyi aynen hat›rlatmak isterim:

Madde: 7 - Milletimiz, asrî gayeleri tebcil ve fennî, s›naî ve iktisadî hal ve ih-
tiyac›m›z› takdir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin dahilî ve haricî istik-
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na telâfllan›yorlar, kelimenin önemi yoktur. Önem, iflin gerçe¤inde ve niteli¤in-
dedir. Manda alt›na girdik demiyelim de isterlerse (sonsuz yaflayacak devlet ol-
duk!) diyelim."

Bu son söze karfl›l›k verenler aras›nda Hüsrev Sami beyin sesi flöyle duyul-
du: "Ancak bizim bu çal›flmadan amac›m›z, kendimizi savunup sonsuza dek ya-
flayacak millet oldu¤umuzu kan›tlamakt›r." Hami Bey, buna, eski düflüncesin-
de görünür gibi bir karfl›l›k verirken, Kara Vas›f Bey söz ald› ve o günkü top-
lant›n›n sonuna kadar konufltu. Vas›f Beyin uzun sözlerinin k›sas›n›, tutanakta
oldu¤u gibi yaz›lm›fl olan flu cümlelerle gözlerinizin önüne seriyorum: "Bütün
devletler bizi tamamen ba¤›ms›z b›rakacaklar›n› söyleseler bile yine desteksiz
yapamay›z. (Vas›f Bey sözlerinin bafllar›nda mandaya, destek, ad›m verelim de-
miflti). Dört yüzle befl yüz milyon lira aras› borcumuz var. Bu paray› kimse kim-
seye ba¤›fllamaz; bize bunu ödeyiniz diyecekler, halbuki bizim gelirlerimiz bu-
nun faizine bile yetmez. O zaman zor bir durumda kalaca¤›z; bunun için ba¤›m-
s›z yaflamaya, malî durumumuz elveriflli de¤ildir. Sonra, yan›bafl›m›zda, bizi bö-
lüflmeyi amaç edinmifl devletler var; onlar›n açgözlülükleri karfl›s›nda yok olu-
ruz. Paras›z, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar, biz henüz
ka¤n› arabas›ndan kurtulam›yoruz. Onlar dretnot yap›yor, biz yelkenli bir gemi
yapam›yoruz; bu koflullar içinde bugün ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarsak bile yine gü-
nün birinde bizi bölüflebilirler." Vas›f Bey konuflmas›n› flu sözlerle bitiriyordu:

"...‹stanbuldaki Amerikal›lar (mandadan korkmay›n›z, Cemiyeti Akvam*

Tüzü¤ünde vard›r) diyorlar, iflte Amerikay› da kötülerin küçü¤ü say›yorum;
uygun bulursan›z buradan ‹stanbuldaki temsilciye bir mektup yaz›p gizlice bir
hey'et göndermek için bir torpito istiyebiliriz."

Eylûlün dokuzuncu sal› günkü toplant›da, manda ifline de¤inen Rauf Beyin
tutana¤a geçmifl demeci, oldu¤u gibi fludur: "Bu manda ifli üzerinde flimdiye ka-
dar gerek bas›n ve gerekse baflka çevreler taraf›ndan birçok fleyler söylendi. Her-
nekadar yüksek toplulu¤umuz d›fl destek ilkesini kabul buyurdu ise de bu deste-
¤i kimden istiyece¤imiz belirtilmedi; Amerika oldu¤u dolayl› olarak anlat›l›yor-
sa da, benim kan›mca do¤rudan do¤ruya belirtilmesinde bir sak›nca olamaz."

Bu sözlerden, Rauf Beyin görüflü ile, gerek S›vas Kongresi genelkurulu-
nun ve gerek Erzurum Kongresi genelkurulunun görüflü aras›nda bir yanl›fl an-
lama oldu¤u kuflku götürmez. Rauf Beyin anlay›fl›n› aç›klayan bu konuflmas›-
n›n, gerek Erzurum ve gerek S›vas Kongreleri bildirilerinin yedinci maddesin-
deki yaz›fl özelli¤inden do¤du¤u kan›s›na var›labilir. Gerçekten bu maddenin
yaz›l›fl tarz›nda belki - mandac›l›kta pek ileri giden ve sonsuz propagandalarile
kamuoyunu zay›flatanlar› susturmak ve belki bundan daha çok onlar›n savlar›-
na bir karfl›l›k olmak üzere - bir tür özellik vard›r. Maddede yaz›lanlar mant›k
›fl›¤›nda incelenip okununca ne manda ve ne de Amerikan›n mandaterli¤ini is-
teme düflüncesi bulunmad›¤› kesinleflir. Bu noktay› aç›kça göstermek için söz
konusu maddeyi oldu¤u gibi an›msatmak isterim:

Madde: 7 - Milletimiz, ça¤dafl amaçlar› yüce bilir ve teknik, endüstriyel ve
ekonomik durum ve gereksinmelerimizi iyice anlar. Bundan ötürü devlet ve
milletimizin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤› ve ülkemizin bütünlü¤ü sakl› kalmak kofluluy-
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* fiimdiki “Birleflmifl Milletler”i and›r›r uluslararas› bir kurulufl (B.Y.)



lâli ve vatan›m›z›n tamamiyeti mahfuz kalmak flartile alt›nc› maddede musarrah
hudut dahilinde millîyet esaslar›na riayetkâr ve memleketimize karfl› istilâ eme-
li beslemiyen herhangi devletin, fennî, s›naî, iktisadî muavenetini memnuniyetle
karfl›lar›z ve bu fleraiti âdile ve insanîyeyi muhtevi bir sulhün da acilen tekarrü-
rü selâmeti befler ve sükûnu âlem nam›na ahass› amali millîyemizdir.

Efendiler, bu maddenin hangi noktas›nda manda ve mandaterin Amerika
olaca¤› fikri vard›r? Olsa olsa "herhangi devletin fennî, s›naî, iktisadî muavene-
tini memnuniyetle karfl›lar›z" sözlerinden manda fikrine sahip olanlar buluna-
bilir. Fakat mandan›n mana ve medlûlü bu olmad›¤› muhakkakt›r. Her zaman
ve bugün dahi bu sarahat dairesinde vukubulacak muavenetleri maalmemnuni-
ye karfl›lamaktay›z ve karfl›lar›z. Nitekim Ankara-Ere¤li ve Keller-Diyarbekir
flimendiferlerinin inflas› için bir ‹sveç grubunun ve Kayseri-S›vas-Turhal hatla-
r›n›n inflas› için de bir Belçika grubunun fennî, s›naî, iktisadî muavenetini mem-
nuniyetle kabul ettik ve meselâ Ankara flehrinin ve di¤er Anadolu flehirlerimizin
bir an evvel inflalar›nda ve alelûmum di¤er flimendifer hatlar›m›z›n, yollar›m›-
z›n, limanlar›m›z›n inflalar› teklifinde bulunacak ecnebî sermayedaran›n muave-
netleri maalmemnuniye kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getire-
ceklerin devlet ve milletimizin dahilî ve haricî istiklâlini ve vatan›m›z›n tamami-
yetini ihlâle matuf muzmerrat› olmas›n. Bu maddede münderiç olan "millîyet
esaslar›na riayetkâr ve memleketimize karfl› istilâ emeli beslemiyen herhangi
devlet" ifadesinden Amerika Devleti manas› ç›kar›lmaya da mahal yoktur. Çün-
kü bu esaslara riayetkâr dünya devletleri meyan›nda yaln›z Amerikal›lar de¤il-
dir. Mesela ‹sveç Devleti, Belçika Devleti ayn› vas›fta devletler de¤il midir? Bu
devletlerden herhangi birinin mandaterli¤i de mevzuubahs olabilir mi? Bir de,
e¤er Amerika Devletine bir ima yap›lmak istenseydi "herhangi devletin" yerine
"bir devletin" veya hiç olmazsa sadece "devletin" kelimesile iktifa edilmek lâz›m
gelirdi. Binaenaleyh maddenin izah etti¤i flerait dahilinde fennî, s›naî, iktisadî
muavenetin hüsnü telâkkisi umum devletlere flamil oldu¤u sarihtir.

Efendiler, bu manda meselesi hakk›ndaki noktai nazar›m›n, - ki bundan
evvel cari ve bu dakikada heyeti aliyenizin de ›tt›la› dahilinde bulunan bunca
muhaberat ve münakaflat›m›zla sabit olmufltur- aylardanberi gece gündüz bera-
berimde bulunan bir arkadafl taraf›ndan hâlâ anlafl›lmam›fl oldu¤una hükmolu-
nabilir mi? O halde Rauf Bey ya esasen benimle hemfikir de¤ildi veyahut hem-
fikir idi de S›vasta ‹stanbuldan gelenlerle mülâkattan sonra tebdili fikretmifl olu-
yor. Buras›n› kestirmek bence müflküldür. fiimdi biraz daha Rauf Beyi dinliye-
lim; Rauf Bey, flu suretle sözüne devam ediyor:

"Mütarekenin bidayetinde Almanlar sulhü imza etmiyecek zannolunurken
‹ngiliz matbuat› baz› ifflaatta bulundu; bunun birinci k›sm› Almanyan›n sulhü
imza edece¤ine dairdi. Bu tahakkuk etti. ‹kinci k›sm› da Türkiyenin taksimine
dairdi. Bu hamdolsun tahakkuk etmedi. Bu k›s›mda konferans›n karar› muci-
bince K›z›l›rma¤›n flark taraf› Ermenistan addedilerek Amerika himayesine ve-
riliyor. Belki Gürcüstanla Azerbaycan da Amerikaya b›rak›l›yor deniliyordu.
K›z›l›rma¤›n garb›ndaki arazi de, ‹zmir ve ‹stanbul müstesna olmak üzere mah-
reci Antalya olarak Türkiyeyi teflkil ediyordu. Bu k›sm›n flimali, ‹talya ve Fran-
s›z ve cenubu da ‹ngiliz himaye ve idaresine veriliyordu. ‹zmirin iflgali bu iffla-
at›n do¤rulu¤unu ispata bafllad›. Binaenaleyh bu tehlike karfl›s›nda memleketimize
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la alt›nc› maddede belirtilen s›n›r içinde millîyet ilkelerine sayg›l› ve ülkemizi ele
geçirmek amac› gütmeyen herhangi devletin, teknik, endüstriyel ve ekonomik
yard›m›n› sevinçle karfl›lar›z ve bu adaletli ve insanc›l koflullar› içeren bir bar›fl›n
da tezelden kararlaflt›r›lmas› insanl›¤›n esenli¤i ve dünyan›n rahatl›¤› ad›na ulu-
sal isteklerimizin en önemlisidir.

Efendiler, bu maddenin hangi noktas›nda manda ve mandaterin Amerika
olaca¤› düflüncesi vard›? Olsa olsa "herhangi devletin teknik, endüstriyel ve eko-
nomik yard›m›n› sevinçle karfl›lar›z" sözlerinden manda düflüncesine kap›lanlar
bulunabilir. Fakat mandan›n anlam ve kavram› bu olmad›¤› kesindir. Herzaman
ve bugün bile bu aç›kl›k içinde yap›labilecek yard›mlar› sevinçle karfl›lamaktay›z
ve karfl›lar›z. Nitekim Ankara - Ere¤li ve Keller - Diyarbekir demiryollar›n›n in-
flas› için bir ‹sveç grubunun ve Kayseri - S›vas - Turhal hatlar›n›n inflas› için de
bir Belçika grubunun teknik, endüstriyel ve ekonomik yard›m›n› sevinçle kabul
ettik ve örne¤in Ankara flehrinin ve baflka Anadolu flehirlerimizin bir an önce in-
flalar›nda ve bütün yollar›m›z›n, limanlar›m›z›n inflalar›n› önerecek yabanc› ser-
maye sahiplerinin yard›mlar›n› sevinçle kabul ederiz. Yeter ki memleketimize
sermaye getireceklerin devlet ve milletimizin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤›n› ve ülkemi-
zin bütünlü¤ünü bozmaya yönelik gizli düflünceleri olmas›n. Bu maddede yer
alan "millîyet ilkelerine sayg›l› ve ülkemizi ele geçirmak amac› gütmeyen her-
hangi bir devlet" ifadesinden Amerika Devleti manas› ç›kar›lmak da yersizdir.
Çünkü bu ilkelerimizin bir anca inflalar›nda ve bütün öbür demiryollar›m›z›n
uyan dünya devletleri aras›nda yaln›z Amerikal›lar de¤ildir. Örne¤in ‹sveç Dev-
leti, Belçika Devleti o nitelikte devletler de¤il midir ? Bu devletlerden herhangi
birinin mandaterli¤i de söz konusu olabilir mi ? Bir de, e¤er Amerika Devletine
dolayl› bir de¤inme yap›lmak istenseydi "herhangi bir devletin" yerine "bir dev-
letin" veya hiç olmazsa sadece "devletin" kelimesile yetinmek lâz›mgelirdi. De-
mek ki maddede aç›klanan koflullarla teknik, endüstriyel ve ekonomik yard›m›n
hofl görülmesi düflüncesinin tüm devletleri kapsad›¤› aç›kça bellidir.

Efendiler, bu manda sorunu hakk›ndaki görüflümün, - ki bundan önce yap›-
lan ve bu dakikada yüce kurulunuzun da bilgi edinmifl bulundu¤u bunca yaz›fl-
ma ve tart›flmalar›m›zla kan›tlanm›flt›r - aylardanberi gece gündüz beraberimde
bulunan bir arkadafl taraf›ndan hâlâ anlafl›lmam›fl oldu¤una hükmolunabilir mi?
O halde Rauf Bey ya esasan benimle ayn› görüflte de¤ildi ya da ayn› görüflte idi
de ‹stanbuldan gelenlerle S›vasta konufltuktan sonra düflüncesini de¤ifltirmifltir.
Buras›n› kestirmek bence zordur. fiimdi biraz daha Rauf Beyi dinliyelim; Rauf
Bey, flu suretle sözüne devam ediyor:

"Ateflkesin bafllar›nda Almanlar bar›fl› imzalam›yacak san›l›rken ‹ngiliz ba-
s›n› baz› aç›klamalarda bulundu; bunun birinci k›sm› Almanyan›n bar›fl› imza
edece¤ine iliflkindir. Bu gerçekleflti. ‹kinci k›sm› da Türkiyenin bölüflülmesine
iliflkindi. Bu hamdolsun gerçekleflmedi. Bu k›s›mda konferans›n karar› uyar›nca
K›z›l›rma¤›n do¤u taraf› Ermenistan say›larak Amerika korumas›na veriliyor.
Belki Gürcüstanla Azerbaycan da Amerikaya b›rak›l›yor deniliyordu. K›z›l›rma-
¤›n bat›s›ndaki topraklar da, ‹zmir ve ‹stanbul hariç olmak üzere deniz ç›k›fl› An-
talya olarak Türkiyeyi oluflturuyordu. Bu k›sm›n kuzeyi, ‹talya ve Frans›z ve gü-
neyi de ‹ngiliz korumac›l›¤› ve yönetimine veriliyordu. ‹zmirin iflgali aç›klama-
lar›n do¤rulu¤unu kan›tlamaya bafllad›. Demek ki bu tehlike karfl›s›nda mem-



karfl› en bitaraf vaziyette bulunan Amerikan›n muzaheretini kabule mecburuz.
Ben bu kanaatteyim."

Rauf Beyin fikrini anlamak için bundan sonra daha çok devam eden sözle-
rini dinlemeye bilmem ki ihtiyaç kald› m›?

Efendiler, pek uzun ve münakaflal› devam eden bu manda müzakeresi, ta-
raftarlar›n› iskât edecek mütevass›t bir çare ile hitam buldu. Hem de bu çareyi
teklif eden yine Rauf Bey oldu: "Amerikada senelerdenberi aleyhimizde yap›l-
makta olan menfi propagandalar›n tevlit etti¤i cereyan› efkâr› tashih için her fley-
den evvel Amerika Kongresinden memleketimizi tetkik edecek ve hakikati göre-
cek bir heyeti davet etmek". Bu teklif ittifak› âra ile kabul olundu. Kongre Diva-
n› Riyasetinin imzalarile bu yolda bir mektup tesvit olundu¤unu hat›rl›yorsam
da bu mektubun gönderilebilip gönderilmedi¤ini pek iyi hat›rlam›yorum. Esasen
bu mektuba sureti mahsusada ehemmiyet atfemifl de¤ildim.

Efendiler, küçük bir istitrat yapay›m. Vesika olarak müracaat etti¤im Kong-
re Zab›tnamesi, Divan› Riyaset Kâtipli¤inde bulunan Afyon Karahisar Murah-
has› fiükrü ve manda lehinde nutuklar›n› dinledi¤imiz Hami Beyler taraf›ndan
tutulmufl ve Hami Beyin yaz›sile muntazam bir deftere tebyiz olunmufltur.

Efendiler, Kongre 11 Eylûlde hitam buldu. 12 Eylûlde S›vas ahalisinin de
huzurile aç›k bir celse yap›larak baz› nutuklar irad edildi. Kongre müzakerat› es-
nas›nda mühim olarak Meclisi Meb'usan›n tesni intihab› ve mahalli içtima nere-
si olmak lâz›m gelece¤i hususat›na temas edildi. Fakat flimdi izah›na bafllayaca-
¤›m mesail Kongre müzakerat›n› k›sa kesmeyi icap ettiriyordu. Bu son noktalar-
la bilâhare Heyeti Temsilîye ifltigal etti. 9 Eylûl 1335 günü toplanm›fl olan baz›
malûmat Kongreye flu suretle izah edildi: "Eskiflehir ve Afyon Karahisar›ndaki
‹ngiliz kuvvetleri tazif edildi. General Milne Konyaya geldi. Konya Valisi Cemal
Bey ve Ankara Valisi Muhittin Pafla muhalefette tereddüt ediyorlar. Yeni Kasta-
monu Valisi Ali R›za Bey de t›pk› Cemal Bey fasilesinden bir adamm›fl. Rüfeka-
y› kiram›n böyle vaziyetler karfl›s›nda fliddetle hareket taraftar› oldu¤unu bildi-
¤imden seri ve fledit tedabir ittihaz›n› Fuat Pafladan rica etmifltim. Fuat Pafla da
Kongrenin kendisine olan itimad›na istinaden Kongre nam›na icap eden tebligat
ve teflebbüsatta bulunmufltur. Bu tarz› hareketin heyeti aliyenizce kabul edilme-
sini rica ediyor. Fuat Pafla, valilere fledit ihtaratta bulunuyor. M›nt›kalara üme-
ray› askeriyeden millî kumandanlar tayin ediyor ve bu kumandanlara millet na-
m›na her nevi salâhiyet bahfledilmifltir diyor". Kongre teklifi kabul etti. Bunu
müteak›p flu yolda izahata devam ettim:

"Buraya Galip Bey isminde bir vali tayin edilmifl, geliyormufl; fakat bunun
Harput Valisi Ali Galip Bey mi, yoksa Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey mi ol-
du¤u anlafl›lamad›. Fakat biz baflka bir malûmata destres olduk. Mister Nowil
isminde bir ‹ngiliz binbafl›s› Bedirhanîlerden Kâmran, Celâdet ve Cemil Beyler-
le beraber maiyetinde on befl kadar Kürt atl›s› oldu¤u halde Malatyaya gelmifl ve
Mutasarr›f Bedirhanî Halil Bey taraf›ndan istikbal edilmifllerdir. Harput valisi
de zahiren bir posta h›rs›z›n› takip bahanesile otomobille Malatyaya gelmifltir.
Bu maksatla bunlara H›sn›mansurdaki müfreze de verilmifltir. Maksatlar›n›n
Kürtleri, Kürdistan teflkili vadile aleyhimize ve bize karfl› suikast icras›na sev-
ketmek oldu¤u anlafl›lm›fl ve mukabil tedabire de tevessül edilmifltir. Meselâ vali-
yi ve di¤erlerini tevkif ettirmek istiyoruz. Malatya mutasarr›f› da Kürt aflairini
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leketimize karfl› en tarafs›z durumda bulunan Amerikan›n deste¤ini kabul et-
mek zorunday›z. Ben bu kan›day›m."

Rauf Beyin düflüncesini anlamak için bundan sonra çok uzun süren söz-
lerini dinlemeye bilmem gerek kald› m›?

Efendiler, pek uzun ve tart›flmal› olarak geçen bu manda görüflmesi, yan-
dafllar›n› susturacak bir orta çare ile sonuçland›. Hem de bu çareyi öneren yi-
ne Rauf Bey oldu: "Amerikada senelerdenberi bize karfl› yap›lan olumsuz
propagandalar›n do¤urdu¤u düflünce ak›m›n› düzeltmek için her fleyden öne
Amerika Kongresinden memleketimizi inceleyecek ve gerçe¤i görecek bir he-
yet ça¤›rmak." Bu öneri oybirli¤i ile kabul olundu. Kongre Baflkanl›k Divan›-
n›n imzalar› ile bu yolda bir mektup kaleme al›nd›¤›n› an›ms›yorsam da bu
mektubun gönderilip gönderilmedi¤ini pek iyi hat›rlam›yorum. Esasen bu
mektuba özel bir önem vermifl de¤ildim.

Efendiler, esas konudan biraz ayr›larak birfley söyliyeyim. Belge olarak
baflvurdu¤um Kongre Tutana¤›, Baflkanl›k Divan› Kâtipli¤inde bulunan Afyon
Delegesi fiükrü ve manday› savunan nutuklar›n› dinledi¤imiz Hami Beyler tara-
f›ndan tutulmufl ve Hami Beyin yaz›sile düzenli bir defterde temize çekilmifltir.

Efendiler, Kongre 11 Eylûlde sona erdi. 12 Eylûlde S›vas halk›n›n da bu-
lundu¤u aç›k bir oturum yap›larak baz› nutuklar okundu. Kongre görüflmele-
ri s›ras›nda önemli olarak Meb’uslar Meclisinin seçilmesinin çabuklaflt›r›lma-
s› ve toplant› yerinin neresi olmas› gerekti¤i konular›na de¤inildi. Ancak flim-
di aç›klamaya bafllayaca¤›m sorunlar Kongre görüflmelerini k›sa kesmeyi ge-
rektiriyordu. Bu son noktalarla, sonradan Temsilci Kurul u¤raflt›. 9 Eylûl 1919
günü toplanm›fl olan baz› bilgiler Kongreye flöyle aç›kland›: "Eskiflehir ve Af-
yondaki ‹ngiliz kuvvetleri iki kat›na ç›kar›ld›. General Milne Konyaya geldi.
Konya Valisi Cemal Bey ve Ankara Valisi Muhittin Pafla karfl› koymakta du-
raks›yorlar. Yeni Kastomunu Valisi Ali R›za Bey de t›pk› Cemal Bey gibi bir
adamm›fl. De¤erli arkadafllar›m›n böyle durumlar karfl›s›nda sert davranmak
yanl›s› olduklar›n› bildi¤imden çabuk ve sert önlemler almas›n› Fuat Pafladan
rica etmifltim. Fuat Pafla da Kongrenin kendisine olan güvenine dayanarak
Kongre ad›na gereken bildi rileri yapm›fl ve giriflimlerde bulunmufltur. Bu tür
davran›fl›n yüksek heyetinizce uygun bulunmas›n› rica ediyor. Fuat Pafla, vali-
lere sert uyar›larda bulunuyor. Bölgelere, ileri gelen askerlerden ulusal komu-
tanlar at›yor ve bu komutanlara ulus ad›na her türden yetki verilmifltir diyor."
Kongre öneriyi benimsedi. Bundan sonra flu yolda aç›klamalara devam ettim:

"Buraya Galip Bey ad›nda bir vali atanm›fl, geliyormufl; fakat bunun
Harput Valisi Ali Galip Bey mi, yoksa Trabzon Valisi Mehmet Galip mi ol-
du¤u anlafl›lamad›. Fakat bizim elimize bir bilgi geçti. Mister Nowil ad›nda bir
‹ngiliz binbafl›s› Bedirhanîlerden Kâmuran, Celâdet ve Cemil Beylerle birlik-
te yan›nda on befl kadar Kürt atl›s› oldu¤u halde Malatyaya gelmifl ve Muta-
sarr›f Bedirhanî Halil Bey taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. Harput valisi de sözde
bir posta h›rs›z›n› izleme bahanesile otomobille Malatyaya gelmifltir. Bu
amaçla bunlara H›smmansurdaki birlik de verilmifltir. Amaçlar›n›n Kürtleri,
Kürdistan kurmak vaad ederek bize karfl› düflman olmaya ve bize suikast
yapmaya sevketmek oldu¤u anlafl›lm›fl ve karfl› önlemlere de bafl vurulmufl-
tur. Örne¤in valiyi ve di¤erlerini tutuklatmak istiyoruz. Malatya mutasar-
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Malatyaya davet etmifltir. Bu vaziyet üzerine 13 üncü Kolordu m›nt›kas›nda fa-
aliyete girdik. ‹cap eden tedabir ittihaz edilmifltir. Yar›n akflam Harputtan sev-
kedilen bir müfrezei askeriye erbab› fesad› tenkil edecektir. Buradaki kolordu
kumandan› da lâz›m gelen tedabiri ittihaz etmifltir. Malatya ve di¤er mahallere
de lâz›m gelen emirler verilmifltir."

Efendiler, hemen S›vas Kongresinin bütün müddeti cereyan›nca sinirlere
gerginlik verecek mahiyette haberler almaktan hâli kalm›yordum. Ancak ald›-
¤›m bütün malûmat› oldu¤u gibi Kongre Heyetine arzetmekle faydadan ziyade
mahzur tasavvur ediyordum. Gördünüz ki, flimdi izah edece¤im veçhile, haki-
katen tehlikeli addedilebilecek mahiyette olan Ali Galip meselesinden de bah-
sederken ihtiyatkâr bir lisan kullanmay› tercih etmifltim. Bence en mühim me-
sele her nevi müflkülât ve mehalike ra¤men S›vas Kongresinin neticeli mukar-
reratla müzakerat›n› bir an evvel ikmal etmifl olmak ve bu mukarrerat› memle-
kette tatbika giriflmek idi. Bu arzum husul buldu. Bütün memlekete flamil mil-
lî teflkilât nizamnamesinin ve Umumî Kongre beyannamesinin derakap tab'› ve
neflrü tamimi esbab›na tevessül olundu. Yaln›z memulün fevkinde yeni hadisat
karfl›s›nda kal›nd›¤›ndan Kongrenin hitam bulmufl olmas›na ra¤men Kongre
Heyetinin yeni vaziyetler inkiflaf edinceye kadar S›vasta kalmalar›n› münasip
gördüm ve icap ederse daha kuvvetli fevkalâde bir kongre akti için de istihza-
ratta bulundum. Ali Galibin firar› üzerine Kongre Heyetini S›vasta al›komak-
tan sarf›nazar edildi¤i gibi, Ferit Pafla Kabinesinin sukutu üzerine fevkalâde
kongre aktine de ihtiyaç görülmedi (Ves. 55).

fiimdi Efendiler, mücadele tarihimizde mühim bir vak'a teflkil eden Ali
Galip meselesi hakk›nda müsaade buyurursan›z biraz tafsilât vereyim:

Efendiler, daha Temmuz bidayetinde, Erzurumda bulundu¤um zaman
Celâdet ve Kâmran Ali isminde iki flahs›n ecnebîler taraf›ndan, külliyetli para
ile Dersaadetten Kürdistana gönderilece¤i, bunlar›n tesvilât ve aleyhte tahrikâ-
ta memur olduklar› ve bir iki gün zarf›nda hareket etmifl veyahut edecekleri is-
tihbar edildi. Bu haber üzerine, bunlar›n, da¤da¤as›z tarassut ve derdestleri lü-
zumunu 3 Temmuz tarihinde Diyarbekirde 13 üncü Kolordu Kumandan›na ve
ayr›ca Erkân›harbiye Reisi olan Halit Beye ve Canik mutasarr›f›na bildirdim.

20 A¤ustosta, 13 üncü Kolordu Kumandan›na verdi¤im emirde, mevzu-
ubahs insanlar›n, ‹stanbuldan hareket eylediklerinin bildirildi¤ini ve ittihaz
olunacak tedabir meyan›nda hassaten Mardin istasiyonunda s›k› bir murakabe
tesisinin muvaf›k olaca¤›n› yazd›m.

S›vas Kongresinin ikinci günü, yani 6 Eylûl tarihinde, "Bedirhanî ailesin-
den Celâdet ve Kâmran ile Diyarbekirli Cemil Paflazade Ekrem namlar›nda üç
flahs›n, refakatlerinde, vaktile Diyarbekir vilâyetinde aleyhimizde propaganda
yapan bir ecnebî zabiti bulundu¤u halde, silâhl› Kürtler muhafazas›nda olarak
Elbistan ve Arga üzerinden Malatyaya geldikleri ve mutasarr›f, belediye reisi ta-
raflar›ndan istikbal edildikleri 13 üncü Kolordunun ifl'ar›ndan anlafl›l›yor." 15
inci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 3 üncü Kolordu Kuman-
danl›¤›na buna dair gönderdi¤i 6 Eylûl 1335 tarih ve 529 numaral› flifresinde ve-
rilen malûmatta "ecnebî zabitinin, Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu tetkik etmek
üzere hükûmeti merkezîyenin müsaadesile dolaflt›¤›n› söyledikleri; Malatya-
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r›f› da Kürt afliretlerini Malatyaya ça¤›rm›flt›r. Bu durum üzerine 13 üncü Ko-
lordu bölgesinde çal›flmalara baflland›. Gereken önlemler al›nm›flt›r. Yar›n ak-
flam Harputtan gönderilen bir asker kolu ortal›¤› kar›flt›ranlar› tepeleyecektir.
Buradaki kolordu komutan› da gereken önlemleri alm›flt›r. Malatya ve baflka
yerlere de gerekli emirler verilmifltir."

Efendiler, hemen S›vas Kongresinin kaplad›¤› bütün sürede sinirlere ger-
ginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalm›yordum. Gördünüz ki,
flimdi aç›klayaca¤›m gibi, gerçekten tehlikeli say›labilecek nitelikte olan Ali
Galip sorunundan da söz ederken ihtiyatl› bir dil kullanmay› ye¤lemifltim
Bence en önemli sorun her türlü zorluk ve tehlikeye karfl›n S›vas Kongresinin
ifl bitiren kararlarla görüflmelerini bir an önce tamamlam›fl olmak ve bu karar-
lar› ülkede uygulamaya giriflmek idi. Bu iste¤im oldu. Bütün memleketi kap-
sayan millî örgüt tüzü¤ünün ve Genel Kongre bildirisinin hemen bast›r›l›p ya-
y›mlanmas›na geçildi. Yaln›z umulan›n üstünde yeni olaylar karfl›s›nda kal›n-
d›¤›ndan Kongre bitmifl olmas›na karfl›n Kongre üyelerinin yeni durumlar ge-
liflinceye kadar S›vasta kalmalar›n› uygun gördüm ve gerekirse daha güçlü
ola¤anüstü bir kongre toplamak için de haz›rl›klar yapt›m. Ali Galibin kaçma-
s› üzerine Kongre üyelerini S›vasta al›koymaktan vazgeçildi¤i gibi, Ferit Pafla
Kabinesinin düflmesi üzerine ola¤anüstü kongre yapmaya da gerek görülme-
di (Belge 55).

fiimdi Efendiler, Kurtulufl Savafl› tarihimizde önemli bir olay olan Ali
Galip sorunu hakk›nda izin verirseniz biraz genifl bilgi vereyim:

Efendiler, daha Temmuz bafllar›nda, Erzurumda bulundu¤um zaman Ce-
lâdet ve Kâmuran Ali isminde iki kiflinin yabanc›lar taraf›ndan, yüklü para ile
‹stanbuldan Kürdistana gönderilece¤i, bunlar›n yalan dolanla ve bize karfl›
k›flk›rtmalar yapmakla görevli olduklar› ve bir iki gün içinde yola ç›km›fl ol-
duklar› ya da ç›kacaklar› haber al›nd›. Bu haber üzerine, bunlar›n, sessizce gö-
zetlenmesi ve tutuklanmalar› gere¤ini 3 Temmuz tarihinde Diyarbak›rda 13
üncü Kolordu Komutan›na ve ayr›ca Kurmay Baflkan› olan Halit Beye ve
Samsun mutasarr›f›na bildirdim.

20 A¤ustosta, 13 üncü Kolordu Komutan›na verdi¤im emirde, sözkonusu
kiflilerin, ‹stanbuldan yola ç›kt›klar›n›n bildirildi¤ini ve al›nacak önlemler ara-
s›nda özellikle Mardin istasyonunda s›k› bir Kontrol kurulmas›n›n uygun dü-
flece¤ini yazd›m.

S›vas Kongresinin ikinci günü, yani 6 Eylûl tarihinde, "Bedirhanî ai-
lesinden Celâdet ve Kâmuran ile Diyarbak›rl› Cemil Paflazade Ekrem
adlar›nda üç kiflinin, yanlar›nda, evvelce Diyarbak›r ilinde bize karfl› pro-
paganda yapm›fl olan bir yabanc› subay bulundu¤u halde, silâhl› Kürtler
korumas›nda Elbistan ve Arga üzerinden Malatyaya geldikleri ve muta-
sarr›f, belediye baflkan› taraflar›ndan karfl›land›klar› 13 üncü Kolordu-
nun bildirisinden anlafl›l›yor." 15 inci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara
Bekir Paflan›n 3 üncü Kolordu Komutanl›¤›na bununla ilgili olarak gön-
derdi¤i 6 Eylûl 1919 tarih ve 529 say›l› flifresinde verilen bilgilerde "ya-
banc› subay›n, Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere ‹stanbul
Hükûmetinin izini ile dolaflt›¤›n› söyledikleri; Malatyada bulunan atl› alay›;
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da bulunan süvari alay›; mevcudu az oldu¤undan bunlar› tevkife cesaret ede-
medi¤i; maahaza bunlar›n derhal tevkifi için ‹stanbula müracaat edildi¤i 13 ün-
cü Kolordudan bildirilmifltir. Bu adamlar›n ne maksat ve ne vazife için nerele-
ri gezecekleri hakk›ndaki malûmat›n› Harput valisinden sordum." denilmekte
idi (Ves. 56). Harput Valisi Ali Galip Beydir. Bu adamlar›n ne maksatla gel-
dikleri 3 Temmuz tarihindenberi malûmumuzdur. Befl on müsellâh Kürde kar-
fl› bir süvari alay›n›n mevcudu az görülmüfl, tevkifine cesaret edilememifl; as›l
calibi hayret olan cihet, bunlar›n tevkifi için ‹stanbula müracaat edilmifl oldu-
¤u haberidir!

Bu küçük ve ehemmiyetsiz gibi görünen noktalar›; o zamanki vaziyeti gö-
rüflte flayan› dikkat, telâkki ve zihniyet farklar› gösterdi¤i için kay›t ve iflaret edi-
yorum.

Diyarbekirde, 13 üncü Kolordu Kumandan›n›n tarz› hareketi, mucibi iflti-
bah görüldü¤ünden, do¤rudan do¤ruya, bu Kolordunun Erkân›harbiye Reisi-
ne, 3 üncü Kolordu Kumandan›n›n imzasile 7 Eylûl 1335 tarihinde yaz›lan (za-
ta mahsus) flifrede, Vali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve Kâmran ve Celâdet
ve Ekrem Beylerle beraber ‹ngiliz binbafl›s›n›n behemehal tevkif ve S›vasa sev-
kedilmeleri için, Elâzizde bulunan 15 inci Alay Kumandan› ‹lyas Beyin bizzat
emrinde altm›fl kadar atl› ve estersüvar›n en geç olarak 9 Eylûlde Harputtan Ma-
latyaya hareketi için -tesrian lilmaslaha- do¤rudan do¤ruya tebligat yap›ld›¤›
bildirildi ve müfrezenin sürati hareketinin temini rica edildi. 8 Eylûlde, S›vastan
da bir otomobil ile baz› zabitan gönderilece¤i malûmat› verildi (Ves. 57).

Diyarbekirden, Erkân›harbiye Reisinin 7/8 Eylûl 1335 tarihile bana gön-
derdi¤i flifrede "tevkif hakk›ndaki arzuya muttali oldum. Bu bapta kumandan
beyin emir verece¤ini hiç zannetmiyorum. Çünkü havass› askeriyelerine tama-
men vâk›f›m. Taraf›mdan vukubulacak tebligat› ise, tamamen icrada tereddüt
ederler. Bu bapta ‹stanbulla muhaberedeyiz. Bu hale göre icrayî icab› menutu
reyi âlileridir. fiifre kaleminin 357 numarasile arzedilmifltir."

K.O.13 Erkân›harbiye Reisi Halit
Elâzizdeki Alay Kumandan› ‹lyas Beyden K.O. 13 Kumandan›n›n emri-

ne cevaben gelen 8 Eylûl tarihli telgrafta da "Kolordudan ald›¤›m emir üzerine
hareketim tehir edilmifltir. Kolordunun muvafakati olmadan, buradan, hareket
etmekli¤im münasip olmayaca¤›ndan hareket emrinin Kolordudan tebli¤ine
delâlet buyurunuz" denilmekte idi (Ves. 58).

Halit Beye derakap verdi¤im cevap, aynen flu idi:
7/8 Eylûl 1335

"Zevat› malûmenin habaseti sabit olmufltur. Hükûmeti merkeziye.............bu habasette
müflterektir. Oradan emir beklemek, düflmana f›rsat vermektir. Bu bapta, tebligat›m›zda hiç
kimseyi tereddüde sevketmiyecek surette, derhal emir vermek, vak›t geçirmemek lâz›md›r.
Kumandan›n tereddüt edece¤ine ihtimal veriyorsan›z, zat› âliniz taraf›m›zdan Elâziz ve Ma-
latyadaki alay kumandanlar›na vukubulmufl tebligat›m›z›n icras›n› bildiriniz. Lüzumu haki-
kî varsa, kumanday› münasip gördü¤ünüz f›rka kumandanlar›ndan birisi deruhde etsin! Te-
enni zaman› geçmifltir. ‹craat cevab›n›za muntaz›r›z kardeflim.

Mustafa Kemal
Alay Kumandan› ‹lyas Beye de, ayn› tarihte, bizzat flu emri verdim: "Zeva-

t› malûmenin h›yaneti tahakkuk etmifltir. ‹stanbuldaki hükûmeti merkeziye dahi

118 119

mevcudu az oldu¤undan bunlar› tutuklamaya cesaret edemedi¤i; bununla bir-
likte bunlar›n vak›t geçirmeden tutuklanmas› için ‹stanbula bafl vuruldu¤u 13
üncü Kolordudan bildirilmifltir. Bu adamlar›n ne amaç ve ne görev için nere-
leri gezecekleri hakk›nda bildiklerini Harput valisinden sordum." denilmekte
idi (Belge 56). Harput Valisi Ali Galip Beydir. Bu adamlar›n ne amaçla gel-
diklerini 3 Temmuz tarihindenberi biliyorduk. Befl on silâhl› Kürde karfl› bir
atl› alay›n›n gücü az görülmüfl, tutuklanmas›na cesaret edilmemifl; as›l flafl›la-
cak olan, bunlar›n tutuklanmas› için ‹stanbula baflvuruldu¤u haberidir.

Küçük ve önemsiz gibi görünen bu noktalara; o zamanki durumu kavra-
makla dikkate de¤er anlay›fl ve düflünce farklar› gösterdi¤i için de¤inip bunla-
r› belirtiyorum.

Diyarbak›rda, 13 üncü Kolordu Komutan›n›n davran›fl›, kuflku verici bu-
lundu¤undan, do¤rudan do¤ruya, bu Kolordunun Kurmay Baflkan›na, 3 üncü
Kolordu Komutan›n›n imzasile 7 Eylûl 1919 tarihinde yaz›lan (kifliye özel) flif-
rede, Vali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve Kâmuran ve Celâdet ve Ekrem
Beylerle birlikte ‹ngiliz binbafl›s›n›n mutlaka tutuklanmalar› ve S›vasa gönde-
rilmeleri için, Elaz›¤da bulunan 15 inci Alay Komutan› ‹lyas Beyin kendisinin
emrinde olarak altm›fl kadar atl› ve kat›rl›n›n en geç olarak 9 Eylûlde Harput-
tan Malatyaya yola ç›kmas› için - ifli çabuklaflt›rmak amac›yla - do¤rudan do¤-
ruya tebligat yap›ld›¤› bildirildi ve askerî birli¤in h›zl› yol almas›n› sa¤lamas›
rica edildi. 8 Eylûlde, S›vastan da bir otomobil ile bir tak›m subaylar›n gönde-
rilece¤i bilgisi verildi (Belge 57).

Diyarbak›rdan, Kurmay Baflkan›n›n 7/8 Eylûl 1919 tarihile bana gönder-
di¤i flifrede "Tutuklama hakk›ndaki iste¤i ö¤rendim. Bu yönde komutan beyin
emir verece¤ini hiç zannetmiyorum. Çünkü askerlik niteliklerini çok iyi biliyo-
rum. Taraf›mdan yap›lacak bildirileri ise, tamamen yerine getirmekte durak-
sarlar. Bu konuda ‹stanbulla yaz›fl›yoruz. Bu duruma göre gere¤inin yap›lmas›
sizin verece¤iniz karara ba¤l›d›r. fiifre kaleminin 357 say›s› ile sunulmufltur."

K.0.13 Kurmay Baflkan› Halit
Elaz›¤daki Alay Komutan› ‹lyas Beyden K.O. 13 Komutan›n›n emrine

karfl›l›k olarak gelen 8 Eylûl tarihli telgrafta da "Kolordudan ald›¤›m emir
üzerine yola ç›kmam ertelenmifltir. Kolordunun oluru olmadan, buradan, ay-
r›lmam uygun olmayaca¤›ndan yola ç›kmam emrimin Kolordudan bildirilme-
sine arac›l›k ediniz" denilmekte idi (Belge 58).

Halit Beye hemen verdi¤im yan›t, aynen flu idi:
7/8 Eylûl 1919

"Bilinen kiflilerin kötülükleri kan›tlanm›flt›r. ‹stanbul Hükûmeti............bu kötülükler-
de ortakt›r. Oradan emir beklemek, düflmana f›rsat vermektir. Bu konuda, bildirimimizde
hiç kimseyi duraksatm›yacak flekilde, hemen emir vermek, vak›t geçirmemek gereklidir.
Komutan›n duraksayaca¤›n› olas› görüyorsan›z, siz, taraf›m›zdan Elaz›¤ ve Malatyadaki
alay komutanlar›na yap›lm›fl olan bildirilerimizin yerine getirilmesini bildiriniz. Gerçek ge-
reksinme varsa, komutay› uygun gördü¤ünüz tümen komutanlar›ndan birisi üstlensin. Ya-
vafl davranma zaman› geçmifltir. ‹flin yap›ld›¤› yollu cevab›n›z› bekliyorum kardeflim.

Mustafa Kemal
Alay Komutan› ‹lyas Beye de, ayn› tarihte, ben kendim flu emri verdim:

"Bilinen kiflilerin hayinli¤i belli olmufltur. ‹stanbaldaki hükûmet de bunlar›n ha-



bunlar›n h›yanetinde müflterektir. Kolordunuz kumandan›n›n, bu hususta istizan
etmesi ve cevap alamamas› varidi hat›rd›r. Binaenaleyh meselenin hallini ve temi-
nini zat› âlinizden beklerim. Cevab›n›za muntaz›r›m Efendim. Malatyadaki icra-
at›n›z› müteak›p lüzum hâs›l olursa S›vasta, bize, iltihak edersiniz. Mustafa Ke-
mal". fiifre haricindeki imza da K.O.3 Erkân›harbiye Reisi Zeki Beyin idi.

Malatyada bulunan Süvari On ‹kinci Alay Kumandan›n› da 7/8 Eylûl ge-
cesi, bizzat telgraf bafl›na ça¤›rm›fl ve görüflmekte idim. Alay Kumandan› Ce-
mal Beyden vaziyet ve kuvveti hakk›nda malûmat ald›m. Gelenlerin, beraber-
lerindeki müsellâh Kürtlerin "on befl yirmi kifli kadar" oldu¤unu ve alay›n da
merkezde "ancak o kadar kuvveti" bulundu¤unu söyledi. Ben kuvveti kâfi gör-
düm. Hatta süvari ve topçu alay›n›n yaln›z zabitleri kâfi gelebilirdi. Yaln›z hu-
susî vaziyet ve haleti ruhiyeyi anlamak istiyordum.

Bunun üzerine telgraf mükâlemesi flöyle cereyan etti:
"Ben — Vali Galip Bey, ‹ngiliz binbafl›s› ve Kâmran ve Celâdet ve Ekrem

Beylerin kâffesinin müdebbirane bir tertiple bu gece tevkiflerile S›vasa tahrik-
leri elzemdir. Vaziyetiniz bunu yapmaya müsait midir? Size buradan ve Har-
puttan muavenet yetifltirilecektir.

Cemal Bey —Valiyi de beraber mi?
Ben — Bilhassa, evet!
Cemal Bey —Arzetti¤im veçhile, vaziyet ve kuvvetim buna gayrimüsaittir.

Kâmran, Celâdet ve Ekrem Beylerin tevkifleri hakk›nda 13 üncü Kolordu Ku-
mandanile muhabere cereyan etti. Neticesinde, flimdilik tevkifleri, vaziyetin ne-
zaketi hasebile muvaf›k olam›yaca¤› hakk›nda emir de vürut etmifltir" dedi.

Art›k, bu zat›n daha ziyade üzerine var›lamazd›. "Kendilerine hissettir-
meksizin s›k› tarassudatta bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Ha-
reket ederlerse, istikameti hareketlerini ve ne vas›ta ile hareket edeceklerini der-
hal bildiriniz" talimat›n› vermekle iktifa ettim (Ves. 59).

8 Eylûl günü Cemal Beyden flifre ile "zevat› malûmenin hâlâ orada olup
olmad›klar›n› ve tarassut tertibat›n›n derecei emniyetini" sordum ve "kendisine
günde iki defa rapor vermesini" emrettim.

Halit Beye yazd›¤›m telgrafa ertesi günü (8 Eylûl 1335) ald›¤›m cevapta,
Elâzizde Alay Kumandan› ‹lyas Beye emir verildi¤i ve bu emrin sureti bildiri-
liyordu (Ves. 60).

Kolordu Kumandan› Cevdet Bey dahi, ‹lyas Beyin 52 estersüvar ve iki
mitralyözle 9 Eylûl sabah› hareket etti¤ini ve 10 Eylûl akflam› Malatyada bulu-
naca¤›n› bildirdi. 9 Eylûl tarihli olan bu flifresinde "muhalefetlerle dolu bir mu-
hitte daha fazla icraat yapmamak hususunda kendisini mazur görece¤imi" de
beyan ediyordu (Ves. 61).

9 Eylûlde, ‹lyas Bey müfrezesinden maada, Aziziyeden iki süvari bölü¤ü,
Siverekten Malatyadaki alaya mensup bir bölük dahi Malatyaya tahrik edildi
(Ves. 62, 63, 64).

Vali Ali Galibin ve Bedirhanîlerle, Cemil Paflazadenin yapt›¤› propagan-
da tesirini izale için Elâziz ve Dersim havalisi ile alâkas› oldu¤u malûmum
olan ve Kemahta bulunan Halet Beye (sab›k meb'us) 9 Eylûlde Elâzize hare-
ket ve Haydar Beyle tesisi irtibat etmesini yazd›m (Ves. 65). Ay›n nihayetine
do¤ru vâs›l oldu.
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yinli¤ine ortakt›r. Kolordunuz komutan›n›n, bu konuda ne yapmas› gerekti¤i-
ni sormas› ve cevap alamamas› akla gelebilir. Bu nedenle sorunun çözülmesi-
ni ve iflin bitirilmesini sizden beklerim. Yan›t›n›z› bekliyorum Efendim. Ma-
latyada yapacaklar›n›z› yapt›ktan sonra gerek duyulursa S›vasta, bize, kat›l›r-
s›n›z. Mustafa Kemal". fiifre d›fl›ndaki imza da K.O. 3 Kurmay Baflkan› Zeki
Beyin idi.

Malatyada bulunan On ‹kinci Atl› Alay Komutan›n› da 7/8 Eylûl gecesi,
ben kendim telgraf bafl›na ça¤›rm›fl ve görüflmekte idim. Alay Komutan› Ce-
mal Beyden durum ve kuvveti hakk›nda bilgi ald›m. Gelenlerin, beraberlerin-
deki silâhl› Kürtlerin "on befl yirmi kifli kadar" oldu¤unu ve alay›n da merkez-
de "ancak o kadar kuvveti" bulundu¤unu söyledi. Ben kuvveti yeter gördüm.
Hatta atl› ve topçu alay›n›n yaln›z subaylar› bile yeterli olabilirdi. Ancak özel
durum ve ruh halini anlamak istiyordum.

Bunun üzerine telgraf görüflmesi flöyle oldu:
"Ben — Vali Galip Bey, ‹ngiliz binbafl›s› ve Kâmuran ve Celâdet ve Ek-

rem Beylerin tümünün iyi haz›rlanacak bir düzenle bu gece tutuklanmasile S›-
vasa gönderilmeleri çok gereklidir. Durumunuz bunu yapmaya elveriflli midir?
Size buradan ve Harputtan yard›m yetifltirilecektir.

Cemal Bey — Valiyi de beraber mi?
Ben — Özellikle, evet.
Cemal Bey — Belirtti¤im gibi, durum ve gücüm bunu yapmaya elveriflli de-

¤ildir. Kâmuran, Celâdet ve Ekrem Beylerin tutuklanmalar› hakk›nda 13 üncü
Kolordu komutanile yaz›flma yap›ld›. Sonunda, flimdilik tutuklanmalar›n›n, du-
rumun nazikli¤i nedenile uygun olam›yaca¤› hakk›nda emir de gelmifltir" dedi.

Art›k, bu adam›n daha fazla üzerine var›lamazd›. "Kendilerine sezdirmek-
sizin s›k›ca gözalt›nda bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Yola ç›-
karlarsa, gidifl yönlerini ve ne araçla yola ç›kacaklar›n› hemen bildiriniz" emri-
ni vermekle yetindim (Belge 59).

8 Eylûl günü Cemal Beyden flifre ile "bilinen kiflilerin hâlâ orada olup ol-
mad›klar›n› ve gözetlemeye ne derecede güvenilebilece¤ini" sordum ve kendi-
sine "günde iki defa rapor vermesini" emrettim.

Halit Beye yazd›¤›m telgrafa ertesi günü (8 Eylûl 1919) ald›¤›m karfl›l›kta,
Elaz›¤da Alay Komutan› ‹lyas Beye emir verildi¤i ve emrin bir örne¤i bildiri-
liyordu (Belge 60).

Kolordu Komutan› Cevdet Bey de, ‹lyas Beyin 52 kat›rl› er ve iki makina-
l› tüfekle 9 Eylûl sabah› yola ç›kt›¤›n› ve 10 Eylûl akflam› Malatyada bulunaca-
¤›n› bildirdi. 9 Eylûl tarihli olan bu flifresinde "karfl› ak›mlarla dolu bir çevre-
de daha çok ifl yapamamak konusunda kendisini hakl› bulaca¤›m›" da söylü-
yordu (Belge 61).

9 Eylûlde, ‹lyas Bey birli¤inden baflka, Aziziyeden iki atl› bölü¤ü, Siverek-
ten Malatyadaki alaya ba¤l› bir bölük de Malatyaya gönderildi (Belge 62, 63, 64).

Vali Ali Galibin ve Bedirhanîlerlerle, Cemil Paflazadenin yapt›¤› propa-
gandan›n etkisini gidermek için Elaz›¤ ve Dersim yöresi ile iliflkisi oldu¤unu
bildi¤im ve Kemahta bulunan Halit Beye (eski meb’us) 9 Eylûlde Elaz›¤a git-
mesini ve Haydar Beyle iliflki kurmas›n› yazd›m (Belge 65). Ay›n sonuna do¤-
ru ulaflt›.



Van Valisi bulunan Haydar Bey de Elâziz vilâyetini deruhde etmek üzere
Erzurumdan tahrik edilmiflti. Haydar Bey 15 inci Kolorduya mensup olup Ma-
mahatunda bulunan bir süvari alayile de irtibat tesis ederek icab›nda bu alay›
Malatya istikametine tahrik edecekti.

Otomobil ile baz› zabitan›n da Malatyaya sevkedilece¤ine dair bir kay›t
vard›.

Filhakika, arkadafllar›m›zdan, Recep Zühtü Bey, Üçüncü Kolordu yaveri
s›fat› zahirîyesile benden ald›¤› hususî talimatla, refakatinde baz›lar› oldu¤u
halde 9 Eylûlde, otomobil ile Malatyaya hareket etti. Maalesef, râkip oldu¤u
otomobil yollar›n bozuk ve çamurlu olmas›ndan Kangalda k›r›lm›fl ve tam za-
man›nda Malatyaya yetiflememiflti. Kangaldan sonra kâh araba ve kâh hayvan-
la gece, gündüz kat'› mesafe ederek S›vastan hareketinin dördüncü günü ba-
dezzeval Malatyaya vâs›l olabilmiflti. Recep Zühtü Beyin verdi¤i raporlar va-
ziyetin tenvirine çok hâdim olmufltu.

Efendiler, 10 Eylûl günü geç vak›t flu telgraf› ald›k:
Zata mahsustur. Hiç durm›yacakt›r. Malatyadan, 10/9/1335

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir:
1- 10/9/1335 saat 2 sonrada bilâ vukuat Malatyaya muvasalat olunmufltur.
2- Zevat› malûmenin kâffesi maalesef Kâhta istikametine firar ettikleri, tafsilât›n müte-

ak›ben arzedilece¤i maruzdur.
Alay 15 K. ‹lyas

Ayni günde ve fakat, ‹lyas Beyin telgraf›ndan sonra da flu telgraf› al›yoruz: 
Gayet Aceledir. Malatyadan 10/9/1335

S›vasta K.O. 3 K. 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Harput Valisi ile Malatya Mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› ve hempalar› olan malûm

eflhas alay 15 in Elâzizden hareketini ve kendilerinin tevkif edileceklerini haber al›r almaz,
bugün alessabah firar etmifllerdir. Bunlar›n Kâhtadaki Bedir A¤a nezdine gittikleri ve ora-
dan tedarik edecekleri Ekrat ile buray› basmaya gelecekleri mervidir.

2- Bunlar›n ve Bedir A¤a afliretinin fenal›¤a cür'et ettikleri takdirde, takibat icras› hak-
k›nda kolordudan emir al›nm›fl, izleri takip edilmekte ve netice ayr›ca arzedilecektir.

3- Alay 15 Kumandan› maiyetindeki kuvvetle, bugün saat 2 sonrada, Malatyaya geldik-
leri maruzdur.

Süvari Alay 12 Kumandan› Binbafl› Cemal
Ayn› tarihte yaz›lm›fl olan bu iki telgfraf, yanyana getirilerek tetkik olu-

nursa flayan› dikkat baz› noktalar›n nazara çarpmamas›na imkân yoktur.
Süvari Alay Kumandan› Cemal Bey, taraf›m›zdan ald›¤› talimat› veçhile

malûm eflhas› s›k› ve emin bir surette tarassut alt›nda bulunduracak ve günde
iki defa rapor verecekti.

Eflhas› merkume 10 Eylûl günü alessabah kaçt›klar› halde Cemal Bey, bu
malûmat›, ancak, ‹lyas Bey müfrezesinin muvasalat›ndan ve ‹lyas Beyin rapo-
rundan sonra bildiriyor. Cemal Bey firarilerin, ‹lyas Bey müfrezesinin Elâziz-
den hareketlerini haber ald›klar›n› söylüyor. Halbuki telgrafhane Cemal Beyin
taht› tarassudunda idi.

Sonra firarîlerin Ekrat toplay›p Malatyay› basacaklar›n›n mervi oldu¤unu
da ilâve ediyor. Bu noktalar, süvari alay kumandan› hakk›nda flüphe ve tered-
düdü celbetmekten hâli de¤ildir.
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Van Valisi bulunan Haydar Bey de Elaz›¤ valili¤ini üstlenmek üzere Er-
zurumdan gönderilmiflti. Haydar Bey 15 inci Kolorduya ba¤l› olup Mamaha-
tunda bulunan bir atl› alay›yla da ba¤lant› kurarak gerekti¤inde bu alay› Ma-
latya yönüne gönderecekti.

Otomobil ile baz› subaylar›n da Malatyaya gönderilece¤ini de yazm›flt›m.
Gerçekten, arkadafllar›m›zdan, Recep Zühtü Bey, Üçüncü Kolordu yave-

ri takma san›yla benden ald›¤› özel emirle, yan›nda baz›lar› oldu¤u halde 9
Eylûlde, otomobil ile Malatyaya do¤ru yola ç›kt›. Ne yaz›k ki, bindi¤i otomo-
bil yollar›n bozuk ve çamurlu olmas›ndan Kangalda k›r›lm›fl ve tam zaman›n-
da Malatyaya yetiflememiflti. Kangaldan sonra kimi zaman araba ve kimi za-
man hayvanla gece, gündüz yol alarak S›vastan yola ç›k›fl›n›n dördüncü günü
ö¤leden sonra Malatyaya varabilmiflti. Recep Zühtü Beyin verdi¤i raporlar
durumun ayd›nlanmas›na çok yaram›flt›.

Efendiler, 10 Eylûl günü geç vak›t flu telgraf› ald›k:
Kifliye özeldir. Hiç durm›yacakt›r. Malatyadan, 10/9/1919

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir:
1 - 10/9/1919 saat 2 sonrada olays›z olarak Malatyaya var›lm›flt›r.
2 - Bilinen kiflilerin hepsinin ne yaz›k ki Kâhta yönüne kaçt›klar›, ayr›nt›lar›n sonra

bildirilece¤i bilginize sunulur.
Alay 15 K. ‹lyas

Ayn› günde ve fakat, ‹lyas Beyin telgraf›ndan sonra da flu telgraf› al›yoruz:
Çok ivedidir. Malatyadan, 10/9/1919

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Harput Valisi ile Malatya mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› ve yardakç›lar› olan bili-

nen kifliler 15. Alay›n Elaz›¤dan yola ç›kt›¤›n› ve kendilerinin tutuklanaca¤›n› haber al›r al-
maz, bugün sabah erkenden kaçm›fllard›r. Bunlar›n Kâhtadaki Bedir A¤an›n yan›na gittik-
leri ve oradan alacaklar› Kürtlerle buray› basmaya gelecekleri söylenmektedir.

2 - Bunlar ve Bedir A¤a aflireti kötülü¤e yellenirse, kovuflturma yap›lmas› için kolor-
dudan emir al›nm›fl, izlenmektedirler ve sonuç ayr›ca bildirilecektir.

3 - 15. Alay Komutan›n›n emrindeki kuvvetle, bugün saat 2 sonrada, Malatyaya geldi-
¤i bilginize sunulur.

12. Atl› Alay Komutan› Binbafl› Cemal
Ayn› tarihte yaz›lm›fl olan bu iki telgraf, yanyana getirilerek incelenirse

dikkat çekici baz› noktalar›n göze çarpmamas› olanak d›fl›d›r.
Atl› Alay Komutan› Cemal Bey, taraf›m›zdan ald›¤› talimata uyarak bili-

nen kiflileri s›k› ve güvenli bir biçimde gözetim alt›nda bulunduracak ve gün-
de iki kez rapor verecekti.

Ad› geçen kifliler 10 Eylûl günü sabah erkenden kaçt›klar› halde Cemal
Bey, bu bilgiyi, ancak, ‹lyas Bey birli¤inin var›fl›ndan ve ‹lyas Beyin raporun-
dan sonra veriyor. Cemal Bey kaçaklar›n, ‹lyas Bey birli¤inin Elaz›¤dan yola
ç›k›fllar›n› haber ald›klar›n› söylüyor. Oysa telgrafhane Cemal Beyin gözetimi
alt›nda idi.

Sonra, kaçaklar›n Kürtleri toplay›p Malatyay› basacaklar›n›n söylendi¤i-
ni de ekliyor. Bu noktalar, atl› alay komutan› hakk›nda kuflku ve duraksama
çekmekten uzak de¤ildir.



Bilâhare al›nan malûmattan anlafl›ld› ki, Ali Galip ve rüfekas› 9 Eylûl ak-
flam› haberdar edilmifller. Ali Galip geceyi uykusuz hükûmet dairesinde geçir-
mifltir. 10 Eylûlde maiyetlerinde birkaç jandarma ve müsellâh Kürt oldu¤u hal-
de, hükûmet dairesinde toplan›yorlar, sand›k emininin odas›na giriyorlar, san-
d›¤› aç›yorlar, beraber almak üzere alt› bin lira say›p bir kenara koyuyorlar ve
sand›¤a vazetmek üzere de flu senedi yaz›yorlar:

"Mustafa Kemal Pafla ve etenesinin tenkili masarifine karfl›l›k olmak üzere olbaptaki
emrine tevfikan alt› bin lira al›nm›flt›r. 10 Eylûl 1335 Halil Rami, Ali Galip."

‹lyas Bey müfrezesinin, Malatyaya yaklaflmakta oldu¤u anlafl›ld›¤› bir s›-
rada, süvari alay kumandan›, zabitlere, mutasarr›f›n evini, hedef gösteriyor.
Mutasarr›f›n evini sar›yorlar ve telefon tellerini kesiyorlar ve evi bas›yorlar. Bu
ameliyenin bafllad›¤›n› hisseden Halil Beyin ailesi, hükûmet dairesine haber ve-
riyor. Hükûmette, para almakla meflgul olan vali, mutasarr›f ve refikleri vazi-
yetten haberdar olur olmaz havf ve telâfl ile her fleyi unutup ay›rd›klar› paray›
ve yazd›klar› senedi oldu¤u gibi b›rak›yorlar ve maiyetlerile birlikte haz›r bu-
lunan atlar›na binerek hemen firar ediyorlar (Ves. 66, 67).

Süvari alay kumandan›n›n ve topçu alay kumandan›n›n; valinin, geceyi
hükûmet dairesinde geçirmekte oldu¤unu bilmedikleri kabul edilemez. Muta-
sarr›ftan ziyade valinin tevkifi mühim oldu¤u da meydanda idi. Binaenaleyh,
malûm eflhas›n firar›nda müsamaha oldu¤u muhakkakt›r. En zay›f tefsire göre
malûm eflhas›n maiyetlerindeki befl on müsellâh jandarma ve Kürt ile musade-
meden büyük fenal›k ç›kabilece¤i vehmi Malatyadakileri -endirek- tedbire sev-
ketmifl ve merkum eflhas› ürküterek kaç›rmay› tercih ettirmifltir, denilebilir.

10 Eylûlde ‹lyas Beye verdi¤im talimatta bafll›ca zikretti¤im noktalar:
1- Firarîlerin süratle derdestleri;
2- Kürtlük cereyan›na asla müsait zemin b›rak›lmamas›;
3- Malatyada mutasarr›fl›¤›n Jandarma Kumandan› Tevfik Bey taraf›n-

dan deruhde edilmesi, münasip ve sahibi namus ve hamiyet bir zat›n da Har-
putta makam› Vilâyeti serian iflgal etmesi;

4- Malatya ve Harputtaki k››vay› hükûmeti tamamen ele alarak millet ve
vatan aleyhinde hiçbir icraata meydan verilmemesi;

5- Firarîlere uyanlar›n bilâeman ve merhamet imha edilece¤inin tamimi ve
namuslu halk›n hakikatten haberdar edilmesi;

6- Mevcudiyeti millîyemizi tehlikeye sokacak olan ecnebî askerine de mu-
kabele olunaca¤›n›n derpifl edilmesi ve tertibat› ve tedabirinin ifl'ar›ndan ibaret
idi (Ves. 68).

Efendiler, firarîlerin, etraf ve civar aflairinden birtak›m Kürtleri toplayabi-
leceklerini ve hatta Maraflta bulunan ecnebî kuvvetlerinden temini istifade ede-
bileceklerini muhakkak gibi kabul etmek lâz›md›. Onun için al›nm›fl olan terti-
bat› ve bu ifle hasredilmifl olan kuvvetleri takviye etmek icap ediyordu. Bu mak-
satla S›vastan, daha bir estersüvar müfreze 9 Eylûl akflam› Malatyaya sevkedil-
di¤i gibi Üçüncü Kolordu mümkün oldu¤u kadar, kuvvetlerini cenuba indire-
cek, On Üçüncü Kolordu takip keyfiyetini temin edecek ve hainlere k›p›rdaya-
cak bir f›rsat vermemek için azamî tesiri göstermek lüzumuna binaen Mama-
hatundaki süvari alay› da Harput istikametine tahrik olunacakt›. Bu hususta 3
üncü, 13 üncü ve 15 inci Kolordu Kumandanlar›na icab› gibi tebligat ve temen-
niyatta bulunuldu (Ves. 69).
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Sonradan al›nan bilgilerden anlafl›ld› ki, Ali Galip ve arkadafllar›na 9 Ey-
lûl akflam› haber verilmifltir. Ali Galip geceyi hükûmet kona¤›nda uykusuz ge-
çirmifltir. 10 Eylûlde emirlerinde birkaç jandarma ve silâhl› Kürt oldu¤u hal-
de, hükûmet kona¤›nda toplan›yorlar, veznedar›n odas›na giriyorlar, vezneyi
aç›yorlar, beraber almak üzere alt› bin lira say›p bir kenara koyuyorlar ve vez-
neye konmak üzere de flu senedi yaz›yorlar:

"Mustafa Kemal Pafla ve yardakç›lar›n›n tepelenmesi giderlerine karfl›l›k olmak üzere
o konudaki emre uyularak alt› bin lira al›nm›flt›r. 10 Eylûl 1919: Halil Rami, Ali Galip."

‹lyas Bey birli¤inin, Malatyaya yaklaflmakta oldu¤u anlafl›ld›¤› bir s›rada,
atl› alay komutan›, subaylara, mutasarr›f›n evini, hedef gösteriyor. Mutasarr›-
f›n evini sar›yorlar ve telefon tellerini kesiyorlar ve evi bas›yorlar. Bu iflin bafl-
lad›¤›n› sezinleyen Halil Beyin efli, hükûmet kona¤›na haber veriyor. Hükû-
mette, para almakla meflgul olan vali, mutasarr›f ve arkadafllar› durumu ö¤re-
nir ö¤renmez korku ve telâfl ile her fleyi unutup ay›rd›klar› paray› ve yazd›k-
lar› senedi oldu¤u gibi b›rak›yorlar ve emirlerindekilerle birlikte haz›r bulu-
nan atlar›na binerek hemen kaç›yorlar (Belge 66, 67).

Atl› alay komutan›n›n ve topçu alay komutan›n›n; valinin, geceyi hükûmet
kona¤›nda geçirmekte oldu¤unu bilmedikleri kabul edilemez. Mutasarr›ftan
çok valinin tutuklanmas›n›n önemli oldu¤u da meydanda idi. Bu nedenle, bili-
nen kiflilerin kaçmas›na göz yumuldu¤u kesindir. En hafif yoruma göre bilinen
kiflilerin emrindeki befl on silahl› jandarma ve Kürt ile çat›flmaktan büyük fe-
nal›k ç›kabilece¤i kuruntusu Malatyadakileri - dolayl› olarak - önlem almaya
yöneltmifl ve sözü edilen kiflileri ürküterek kaç›rmay› ye¤letmifltir, denilebilir.

10 Eylûlde ‹lyas Beye verdi¤im direktifte bafll›ca belirtti¤im noktalar:
"1 - Kaçaklarn h›zla yakalanmalar›;
2 - Kürtlük ak›m›na elveriflli hiçbir alan b›rak›lmamas›;
3 - Malatyada mutasarr›fl›¤›n Jandarma Komutan› Tevfik Bey taraf›ndan

üstlenilmesi, uygun ve namuslu ve yurtsever bir kiflinin de Harputta valilik gö-
revine hemen bafllamas›;

4 - Malatya ve Harputtaki hükûmet kuvvetlerini tümü ile ele alarak mil-
let ve vatana karfl› hiç bir fley yap›lmas›na meydan verilmemesi;

5 - Kaçaklara uyanlar›n amans›z ve ac›mas›zca yok edilece¤inin duyurul-
mas› ve namuslu halka gerçek durum hakk›nda bilgi verilmesi;

6 - Ulusal varl›¤›m›z› tehlikeye sokacak olan yabanc› askerlere de karfl›-
l›k verilece¤inin göz önünde bulundurulmas› ve düzen ve önlemlerin" bildiril-
mesini içeriyordu (Belge 68).

Efendiler, kaçaklar›n, o dolaydaki ve yak›nlar›ndaki afliretlerden birta-
k›m Kürtleri toplayabileceklerini ve Maraflta bulunan yabanc› kuvvetlerden
yarar sa¤layabileceklerini bile kesin gibi kabul etmek gerekti. Onun için ya-
p›lm›fl olan düzeni ve bu ifle ayr›lm›fl olan kuvvetleri artt›rmak gerekiyordu.
Bu amaçla S›vastan, bir kat›rl› birlik daha 9 Eylûl akflam› Malatyaya gönderil-
di¤i gibi Üçüncü Kolordu elden geldi¤ince kuvvetlerini güneye indirecek,
Onüçüncü Kolordu izleme iflini sa¤layacak ve hainlere k›p›rdamaya f›rsat ver-
memek için en genifl ölçüde etki yapmak gerekli oldu¤undan Mamahatunda-
ki atl› alay› da Harput do¤rultusuna gönderilecekti. Bu hususta 3 üncü, 13 ün-
cü ve 15 inci Kolordu Komutanlar›na gere¤i gibi bildirimler yap›ld› ve dilek-
lerde bulunuldu (Belge 69).



Efendiler, verdi¤imiz, direktifler dairesinde firarîleri takip ettirirken, bir
taraftan da, elimize geçen baz› vesaiki gözden geçirelim. Bu vesaik, hadiseyi ve
Ali Galip teflebbüsünü ve hükûmeti merkeziyenin redaetini her türlü izahattan,
daha mükemmel bir surette tebarüz ettirece¤ini zannetti¤imden aynen mütale-
alar› zait addolunmaz fikrindeyim.

Evvelâ, Dahiliye Naz›r› Adil Beyle Harbiye Naz›r› Süleyman fiefik Pafla-
n›n müflterek imzalarile, Elâziz Valisi Ali Galip Beye verilen 3 Eylûl 1335 ta-
rihli talimatnameyi okuyal›m!

Bunu müteak›p, Dahiliye Naz›r›n›n, sevkolunacak kuvvet ve sarfolunacak
para m›ktar› hakk›nda Bab›âliden çekti¤i telgraf›n› görürüz:

Deraliye 906 Bizzat halledilecektir.
Elâziz Valisi Galip Beyefendiye

C: 2 Eylûl 1335 numara iki:
Arzolunmufltur. ‹radei seniyesi bugün sâd›r olacakt›r. Binaenaleyh kespi kat'iyet etmifltir.

Talimat fludur: Malûmunuz oldu¤u veçhile Erzurumda Kongre nam› alt›nda birkaç kifli topla-
narak birtak›m kararlar ittihaz ettiler. Ne toplananlar›n ne de ittihaz ettikleri kararlar›n esas›,
ehemmiyeti vard›r. Fakat bu haller memleketçe birtak›m k›lükali mucip oluyor. Avrupaya ise
pek mubala¤a ile aksettirilmekte oluyor. Binaenalâzalik pek fena suitesirat hâs›l etmekte olu-
yor, ortada flayan› ehemmiyet hiçbir kuvvet, hiçbir vak'a olmad›¤› halde mücerret bu mubalâ-
¤at ve suitesirattan endifleye düflen ‹ngilizlerin ahiren Samsuna epeyce bir kuvvet ç›karacaklar›
istidlâl olunuyor. Hükûmetin, umum s›ras›nda taraf›n›za da icra etti¤i tebligat› malûmeye mu-
gayir hareketine devam etmekte olursa ç›kar›lacak ecnebî kuvvetlerin S›vasa ve oradan daha
ilerliyerek birçok mahalleri iflgal etmeleri ihtimali bait de¤ildir. Bu ise, memleketin menafiine
bittabi münafidir. Erzurumda toplanan eflhas› malûmenin kariben S›vasta içtima ederek yine
bir kongre aktetmek istemekte olduklar› muhaberat› vak›adan anlafl›l›yor. Böyle befl on kiflinin
orada toplanmas›ndan hiçbir fley ç›km›yaca¤› hükûmetçe malûmdur. Fakat bunlar› Avrupaya
anlatmak mümkün de¤ildir. ‹flte bunun için bunlar›n orada toplanmas›na meydan vermemek
icap ediyor. Bunun için de evvelbeevvel S›vasta hükûmetin itimad› tamm›na mazhar ve selâme-
ti memlekete muvaf›k olan tebligat› harfiyen icraya azim bir vali bulundurmak lâz›m gelmekte-
dir. Zat› valâlar›n› an›n için oraya gönderiyoruz. Gerçi S›vasta kongre aktetmek istemekte olan
birkaç kifliye mümanaat etmek o kadar güç bir fley de¤il ise de erkân ve ümera ve zabitan ve as-
kerin baz›lar› da bunlarla hemfikir olduklar› anlafl›lmas›na nazaran hükûmetin ittihaz edece¤i
tedabiri ellerinden geldi¤i kadar tas’ip ve eflhas› malûmeyi mümkün oldu¤u kadar iltizam ede-
cekleri nazar› dikkate al›narak flayan› itimat bir iki yüz kiflinin refakatinizde bulunmas› temini
muvaffak›yet için münasip görülmektedir. Binaberin evvelce yazd›¤›m veçhile oralardaki Kürt-
lerden itimat edilen yüz, yüz elli kadar süvariyi birlikte alarak ne için oradan gidildi¤i hiç kim-
seye sezdirilmeden S›vasa hiç kimsenin intizar etmedi¤i bir zamanda bilvüsul vali ve kuman-
danl›¤› hemen ele alacak ve oradaki jandarma ve askeri, m›ktarlar› cüzî olmakla beraber hüs-
nü idare edecek olursan›z karfl›n›zda baflka bir kuvvet bulunm›yaca¤› cihetle derhal tesisi nüfuz
ederek içtimaa meydan vermemifl olacak ve orada bulunanlar varsa hemen derdest edip mah-
fuzen ‹stanbula gönderebilece¤iniz derkârd›r. Bu suretle ihraz olunacak nüfuz ve iktidar› hü-
kûmet, dahilde sergüzefltcuyane harekâtta bulunanlar› y›ld›rarak bu gibi harekât› gayr›marzi-
yenin vukuuna mâni olaca¤› gibi hariçte de pek ziyade hüsnü tesir ederek ecnebîlerin asker ç›-
karmak ve oralar› iflgal etmek hususlar›ndaki tasavvurlardan sarf›nazar etmeleri için hükûmet-
çe bir mümsiki kaviye müracaat ve teflebbüs teflkil edecektir. Zaten S›vas muteberan› ahalisin-
den baz›lar›ndan mevsukan tahkik olundu¤u veçhile ahali bu politikac›lar›n tahrikat›ndan, pa-
ra toplamak için vaki olan tazyikat›ndan pek ziyade müteneffir ve bunlar›n men’i için hükûme-
te her suretle muzaherete haz›rd›r. Orada jandarmaya derhal yaz›lacak istenildi¤i kadar efrat
bulunaca¤› ve buna müteneffizan taraf›ndan sureti mahsusada muavenet olunaca¤› ihbar edil-
mektedir. Bu suretle m›ktar› kâfi ve hükûmete kaviyyen merbut bir jandarma teflkil edildikten
sonra birlikte götürece¤iniz süvarileri tatyiben yerlerine iade ederiz. ‹flte yap›lacak tedabir bun-
dan ibarettir. Bunun kemali sühuletle ve muvaffak›yetle tatbik› mücerret derecei nihayette ilti-
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Efendiler, verdi¤imiz, direktifler uyar›nca kaçaklar› izletirken, bir taraf-
tan da, elimize geçen baz› belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin, olay› ve
Ali Galip giriflimini, daha iyi bir flekilde belirtece¤ini sand›¤›mdan oldu¤u gi-
bi okunmalar› yanl›fl say›lmaz diye düflünürüm.

‹lkin, ‹çiflleri Bakan› Adil Beyle Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik Pafla-
n›n ortak imzalar› ile, Elaz›¤ Valisi Ali Galip Beye verilen 3 Eylûl 1919 tarih-
li direktifi okuyal›m.

Bundan sonra da, ‹çiflleri Bakan›n›n, gönderilecek kuvvet ve harcanacak
para tutar› hakk›nda Baflbakanl›ktan çekti¤i telgraf› görürüz:

‹stanbul 906 - fiifreyi Kendisi açacakt›r
Elaz›¤ Valisi Galip Beyefendiye

K: 2 Eylûl 1919 say› iki:
Sunulmufltur. Padiflah buyru¤u bugün ç›kacakt›r. Demek kesinleflmifltir.
Direktifde ne yap›lmas› istendi¤i flöyle bildirilmifltir: Bildi¤iniz gibi Erzurumda Kong-

re ad› alt›nda birkaç kifli toplanarak birtak›m kararlar ald›lar. Ne toplananlar›n ne de ald›k-
lar› kararlar›n dayana¤›, önemi vard›r. Ama bu durumlar memlekette birtak›m söylentile-
re yol aç›yor. Avrupaya ise çok abartma ile yans›t›l›yor. Bundan dolay› pek kötü etkiler ya-
p›yor, ortada önemsenecek hiçbir kuvvet, hiçbir olay yokken salt bu abartmalar ve kötü et-
kilerden kayg›lanan ‹ngilizlerin son günlerde Samsuna epeyce bir kuvvet ç›karacaklar› an-
lafl›l›yor. Hükûmetin, herkes gibi size de yapt›¤› bilinen bildirimlere ayk›r› davranmay› sür-
dürürse ç›kar›lacak yabanc› kuvvetlerin S›vasa ve oradan daha ilerliyerek birçok yerlere
girmeleri olas›l›¤› uzak de¤ildir. Bu ise, elbette ülkenin ç›karlar›na ayk›r›d›r. Erzurumda
toplanan bilinen kiflilerin yak›nda S›vasta toplanarak yine bir kongre yapmak istemekte ol-
duklar› yap›lan yaz›flmalardan anlafl›l›yor. Böyle befl on kiflinin orada toplanmas›ndan hiç-
bir fley ç›km›yaca¤› hükûmetçe bilinmektedir. Ancak bunlar› Avrupaya anlatmak olana¤›
yok. ‹flte bunun için bunlar›n orada toplanmas›na meydan vermemek gerekiyor. Bunun
için de herfleyden önce S›vasta hükûmetin tam güveni olan ve ülkenin esenli¤ine uygun
olan emirleri harfi harfine yerine getirmeye kararl› bir vali bulundurmak gerekmektedir.
Sizi onun için oraya gönderiyoruz. Hernekadar S›vasta kongre yapmak istemekte olan bir-
kaç kifliye engel olmak o kadar güç bir fley de¤il ise de komutan, üstsubay, subay ve asker-
lerden bir k›sm›n›n bunlarla ayn› düflüncede olduklar› anlafl›ld›¤›na göre hükûmetin alaca-
¤› önlemleri ellerinden geldi¤i kadar etkisiz k›lacaklar› ve bilinen kiflilere elden geldi¤ince
yan ç›kacaklar› göz önünde bulundurularak güvenilir bir iki yüz kiflinin yan›n›zda bulun-
mas› baflar› sa¤lamak için uygun görülmektedir. Bundan dolay› evvelce yazd›¤›m gibi ora-
lardaki Kürtlerden güvenilir yüz, yüz elli kadar atl›y› yan›n›za alarak ne için oradan gidil-
di¤i hiç kimseye sezdirilmeden S›vasa hiç kimsenin beklemedi¤i bir zamanda vararak vali
ve komutanl›¤› hemen ele alacak ve oradaki jandarma ve askeri, say›lar› az olmaka bera-
ber iyi idare edecek olursan›z karfl›n›zda baflka bir kuvvet bulunm›yaca¤›ndan derhal etki
kuracak toplant›ya meydan vermemifl olacak ve orada bulunanlar varsa hemen yakalay›p
tutuklu olarak ‹stanbula gönderebilece¤iniz apaç›kt›r. Böylece gösterilmifl olacak hükûmet
etki ve erki, içeride serüvenci davranacaklar› y›ld›rarak bu türden hofla gitmeyen davran›fl-
lar›n yap›lmas›n› önleyece¤i gibi d›flar›da da pek çok iyi etki yaparak yabanc›lar›n asker ç›-
karmak ve oralar› iflgal etmek yolundaki tasar›mlar›ndan caymalar› için hükûmetçe yap›la-
cak ifller için sa¤lam bir dayanak olacakt›r. Asl›na bak›l›rsa S›vas halk›n›n ileri gelen bir
k›sm›ndan inan›l›r flekilde ö¤renildi¤i gibi halk bu politikac›lar›n k›flk›rtmalar›ndan, para
toplamak için yapt›klar› bask›lardan çok tiksinmifltir ve bunlar›n önlenmesi için hükûmete
her türlü yard›ma haz›rd›r. Orada derhal jandarmaya yaz›lacak istenildi¤i kadar erler bu-
lunaca¤› ve buna sözü geçer kimselerce özel olarak yard›m edilece¤i bildirilmektedir. Böy-
lece yeter say›da ve hükûmete sa¤lamca ba¤l› bir jandarma örgütü oluflturulduktan sonra
birlikte götürece¤iniz atl›lar› memnun ederek yerlerine geri gönderiniz. ‹flte al›nacak ön-
lemler bundan ibarettir. Bunun büyük kolayl›k ve baflar› ile uygulanmas› salt son dere-



zam› mektumiyete vabestedir. S›vasa memuriyetinizden hatta o cihetlere gidece¤inizden efrad›
ailenizden en emin oldu¤unuz hiçbir kimseye bile bahsetmeyiniz ve S›vasa girinceye kadar
maksad› yan›n›zdakilere dahi sezdirmeyiniz. Bu, muvaffak›yetin üssülesas›d›r. Bu cihetle flim-
dilik herhalde ailenizi orada b›rakarak etraftaki aflairi teftifl için befl on gün duraca¤›n›z› efra-
d› ailenize ve sairlerine bilifade hemen hareketle bir gün evvel S›vasa ba¤teten vâs›l olmaya
gayret eylemelisiniz. Oraya vusulünüzde atide münderiç telgrafname icab edenlere bittebli¤ va-
li ve kumandanl›¤› ele alarak hemen ifle bafllamal›s›n›z. Bir taraftan da makina bafl›nda Neza-
rete ifl'ar› keyfiyet etmelisiniz. Bu suretle vaziyet malûm olur olmaz size yine makina bafl›nda
taraf›mdan icab› hale göre tebligat› lâzime icra olunacakt›r. Bu suretle ifle bafllad›ktan sonra ne
vak›t münasip görürseniz ailenizi ve eflyan›z› S›vasa celbedebilirsiniz. fiu kadar ki elyevm ora-
da bulunan Reflit Paflan›n valilikten azlolundu¤u, yerine di¤erinin gönderilece¤i her nas›lsa fla-
yi olarak müflarileyh taraf›ndan Nezarete müracaat edildi¤inden ve isimleri malûmunuz olan
kimselerin S›vasta kariben birleflmek istedikleri ifl'arat› vak›adan anlafl›ld›¤›ndan beyhude bir
dakika geçirilmiyerek biran evvel hareket ve bir saat evvel muvasalata gayret etmeniz de mas-
lahaten ehem ve elzemdir. fiu esbap ve mülâhazata göre ne vak›t hareket ve ne kadar müddet-
te muvasalat edebilece¤inizin ifl'ar› muktazidir. S›vasta ibraz edece¤iniz telgrafname fludur:
Zat› âlilerinin S›vas Vali ve Kumandanl›¤›na tayinleri Meclisi Vükelâ kararile bilistizan fleref-
sâd›r olan iradei seniyei hazreti padiflahî ikt›zas›ndan oldu¤undan hemen hareketle bu telgraf-
nameyi S›vastaki memurîni mülkîye ve askerîyeden icab edenlerine bilirae vali ve kumandan-
l›¤› deruhde ederek ifayi vazifeye mübafleret ve hemen ifl'ar› keyfiyet etmeleri tebli¤ olunur.

3/9/1335
Dahiliye Naz›r› Adil Harbiye Naz›r› Süleyman fiefik

Gayet müstaceldir Bab›aliden, 6 Eylûl 1335
Malatyada Elâziz Valisi Galip Beyefendiye

C: 6 Eylûl 1335
Eflk›ya takibi için sevkolunacak kuvvet masarifinin jandarma tahsisat›na mahsuben

malsand›¤›ndan tesviyesi zarurîdir. Kaç kurufl sarfolunaca¤›n›n ve sevkedilecek kuvvetin
m›ktar›le yevmi hareketin serian ifl'ar›.

Naz›r Adil
Dahiliye Naz›r› üç gün sonra da Ali Galibin bir telgraf›na cevap oldu¤u

anlafl›lan flu telgraf› veriyor:
Müstaceldir Malatyada Elâziz Calisi Beyefendiye          Deraliye, 9/9/1335
C: 8 Eylûl 1335 Numara iki:
S›vasta flayan› itimat vas›ta olmad›¤› cihetle malûmat› kâfiye............al›nmamakta ise de

ora ahalisinden, burada bulunan bir adam›n ifadesine ve sair yerlerden de al›nan malûmat›
umumîyeye nazaran evvelâ, ahali bu tahrikâta taraftar de¤ildir. Saniyen asker ekallikalildir.
Bu hareketi idare etmekte olanlar eflhas› malûme ile kumandan ve zabitandan baz›lar›d›r.
Bunlar, ifle millî bir flekil vererek maksatlar›n› terviç ettirmeye çal›flmaktad›r. Halbuki millet
bu ifllere taraftar de¤ildir. Oras› daha karip oldu¤u cihetle istedi¤iniz malûmat› daha sühulet-
le istihsal edebilirsiniz. Maahaza gazeteler her nas›lsa oraya memuriyetinizden bahsettikleri
cihetle bir gün evvel azimetiniz daha ziyade kespi ehemmiyet etmifltir. Birlikte bulunduraca-
¤›n›z kuvvetin ne kadar ziyade olursa muvaffak›yeti o nispette teshil edece¤i derkârd›r. Bu
kuvvetin m›ktarlarile vakti hareketinizin bir gün evvel tayin ve ifl'ar›na muntaz›r›m.

Nâz›r Adil
Ali Galip Bey, cevaben, Malatyadan son olarak flu telgraf› veriyor:
Gayet müstacel ve mahremdir Bizzat halledilecektir

Dahiliye Nezaretine
fiehri halin on dördüncü günü kâfi kuvvetle eflk›yan›n takip ve derdesti için Malatyadan

hareket edecek veçhile tedabiri muktaziye icra edilmifltir. Biavnihi tealâ musademede netice-
ten muvaffak›yet oldu¤una itimat buyurulsun. Yaln›z ifl'arat›n cevaplar› ve muktaziyat› tehir
buyurulmamal›d›r.

9/9/1335                         Elâziz Valisi Ali Galip
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ce gizli davranmaya ba¤l›d›r. S›vasa görevlendirildi¤inizden hatta o taraflara gidece¤inizden
aileniz bireylerinden en güvendi¤iniz hiçbir kimseye bile söz etmeyiniz ve S›vasa girinceye
kadar amac› yan›n›zdakilere bile sezdirmeyiniz. Bu, baflar›n›n bafl ö¤esidir. Bundan ötürü
flimdilik herhalde ailenizi orada b›rakarak etraftaki afliretleri denetlemek için befl on gün
kalaca¤›n›z› aile bireylerine ve baflkalar›na söyleyerek hemen yola ç›karak bir gün önce S›-
vasa ans›z›n varmaya çal›flmal›s›n›z. Oraya var›nca afla¤›daki telgraf› gerekenlere bildirerek
vali ve komutanl›¤› ele alarak hemen ifle bafllamal›s›n›z. Bir taraftan da makina bafl›nda Ba-
kanl›¤a durumu bildirmelisiniz. Böylece durum belli olur olmaz size yine makina bafl›nda
ben durumun gere¤ine göre gerekli bildirileri yapaca¤›m. Böylece ifle bafllad›ktan sonra ne
vak›t uygun bulursan›z ailenizi ve eflyan›z› S›vasa getirtebilirsiniz. fiu kadar ki flimdi orada
bulanan Reflit Paflan›n valilikten al›nd›¤› yerine baflkas›n›n gönderilece¤i her nas›lsa duyu-
larak onun taraf›ndan Bakanl›¤a bafl vuruldu¤undan ve isimlerini bildi¤iniz kimselerin S›-
vasta yak›nda toplanmak istedikleri yap›lan bildirimlerden anlafl›ld›¤›ndan boflyere bir da-
kika geçirilmiyerek biran önce yola ç›k›p ve bir saat önce varmaya çaba sarfetmeniz iflin ge-
re¤i en önemli bir ö¤esidir. fiu sebep ve düflüncelere göre ne vak›t yola ç›karak ne kadar za-
manda varabilece¤inizin bildirilmesi gerektir. S›vasta gösterece¤iniz telgraf fludur: Sizin S›-
vas Vali ve Komutanl›¤›na atanman›z Bakanlar kurul kararile yap›lan izin istemek üzerine
padiflah taraf›ndan ç›kar›lan irade gere¤inden oldu¤undan hemen yola ç›karak bu telgraf›
S›vastaki sivil ve asker görevlilerden gerekenlere göstererek vali ve komutanl›¤› üstlenerek
göreve bafllay›p hemen durumu bildirmeniz tebli¤ olunur.

3/9/1919
‹çiflleri Bakan› Adil       Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik

Çok ivedidir Hükûmetten, 6 Eylûl 1919
Malatyada Elaz›¤ Valisi Galip Beyefendiye 

K: 6 Eylûl 1919
Eflk›ya takibine gönderilecek kuvvetlerin giderlerinin jandarma ödene¤i karfl›l›k gös-

terilerek malsand›¤›ndan ödenmesi gereklidir. Kaç kurufl harcanaca¤›n›n ve gönderilecek
kuvvetin say›s› ile yola ç›k›fl gününün ivedi olarak bildirilmesi.

Bakan Adil
‹çiflleri Bakan› üç gün sonra da Ali Galibin bir telgraf›na karfl›l›k oldu¤u

anlafl›lan flu telgraf› çekiyor:
‹vedidir ‹stanbul, 9/9/1919

Malatyada Elaz›¤ Valisi Beyefendiye 
K: 8 Eylûl 1919. Say› iki:
S›vasta güvenilebilecek araç olmad›¤›ndan yeter bilgi.....al›nmakta ise de ora halk›n-

dan, burada bulunan bir adam›n söyledi¤ine ve baflka yerlerden de al›nan genel nitelikte
bilgilere göre ilkin, halk bu k›flk›rtmalar› istememektedir. Sonra asker yok denecek kadar
azd›r. Bu iflleri yönetmekte olanlar bilinen kiflilerle komutan ve subaylardan baz›lar›d›r.
Bunlar, ifle ulusal bir biçim vererek amaçlar›n› benimsetmeye çal›flmaktad›r. Oysa ki millet
bu iflleri istememektedir. Oras› daha yak›n oldu¤undan istedi¤iniz bilgiyi daha kolay alabi-
lirsiniz. Kald› ki gazeteler her nas›lsa orada görevlendirildi¤inizden söz etti¤inden bir gün
önce gitmeniz daha çok önemli olmufltur. Birlikte bulunduraca¤›n›z kuvvetin ne kadar çok
olursa baflar›y› o oranda kolaylaflt›raca¤› apaç›k bellidir. Bu kuvvetin say›s› ile yola ç›k›fl za-
man›n›z›n bir gün önce saptan›p bildirilmesini beklemekteyim.

Bakan Adil
Ali Galip Bey, karfl›l›k olarak, Malatyadan son olarak flu telgraf› veriyor: 
Çok ivedi ve gizlidir fiifreyi kendisi açacakt›r

‹çiflleri Bakanl›¤›na
Bu ay›n on dördüncü günü yeter kuvvetle eflkiyan›n izlenip yakalanmas› için Malatya-

dan yola ç›kacak flekilde gerekli önlemler al›nm›flt›r. Allah›n yard›m›yla çat›flman›n sonunda
baflar› olaca¤›na güvenin. Yaln›z bildirilerimin karfl›l›klar› ve gerekleri geciktirilmemelidir.

9/9/1919                                Elaz›¤ Valisi Ali Galip



Bu telgraftan, 9/10 Eylûl gecesini hükûmet dairesinde, heyecanlar içinde
sabaha kadar uykusuz geçiren Ali Galibin, 9 Eylûl 1335 günü henüz kahra-
manl›¤›n›n üzerinde ve biavnihi tealâ musademede muvaffak›yetten pürümit
oldu¤u anlafl›l›yor.

Efendiler, vak'a ve bu vesaikten haberdar edilen rüesay› memurîni mülki-
yeden, Dahiliye Naz›r› Adil Beye ve kumandanlardan da Harbiye Naz›r› Sü-
leyman fiefik Paflaya ademi itimad› mutazamm›n telgrafnameler keflidesi mu-
vaf›k olaca¤› düflünüldü. Umumun nazar› dikkati celbolundu.

S›vas Valisi Reflit Paflan›n telgraf›na cevap veren Adil Beyin flu sözleri ne
kadar hayret ve isti¤raba sezad›r. Adil Bey bahsetti¤im telgraf›n› flu cümlelerle
bitiriyordu: ".....Elbete iradei seniyei cenab› hilâfetpenahî hükmü âlisine muta-
vaat lüzumunu takdir edersiniz!" (Ves. 70).

Efendiler, bittesadüf bu muhabere esnas›nda ben de telgrafhanede bulunu-
yordum. Bir aral›k dayanamad›m; flu telgraf› tesvit edip çekilmek üzere memu-
ra verdim:

Dahiliye Nâz›r› Adil Beye 11/10/1335
Milleti padiflah›na maruzatta bulunmaktan menediyorsunuz. Alçaklar, caniler! Düfl-

manlarla millet aleyhinde tertibat› hainanede bulunuyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini
takdirden âciz oldu¤unuza flüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karfl› hainane ve mez-
buhane harekette bulunaca¤›n›za inanmak istemiyordum. Akl›n›z› bafl›n›za toplay›n. Galip
Bey ve hempalar› gibi bülehan›n ahmakça olan mevhum vaitlerine kap›larak ve Mister No-
wil gibi milletimiz ve vatan›m›z için muz›r olan ecnebîlere vicdan›n›z› satarak irtikâp etti¤i-
niz demetlerin milletçe tatbik olunacak mes'uliyetini nazar› dikkatte tutunuz. Güvendi¤iniz
eflhas ve kuvvetin ak›betini ö¤rendi¤iniz zaman kendi ak›betinizle mukayeseyi unutmay›n›z.

Mustafa Kemal
Bilcümle kumandanlar da, icab› gibi müracaatlerde bulundular.
12 Eylûle kadar ald›¤›m›z raporlardan firarîlerin, 10/11 Eylûl gecesini Ra-

kada geçirdikleri ve 11/12 Eylûl gecesini de, Rakan›n yar›m saat yak›n›nda bir
köyde, bir afliret reisinin yan›nda geçireceklerinin anlafl›ld›¤› bildiriliyordu
(Ves. 71). Bu malûmat, 20 nci, 15 inci ve 13 üncü Kolordu Kumandanlar›na
bildirildi (Ves. 72).

11 Eylûlde ve 11/12 Eylûlde Malatya ile telgraf bafl›nda vukubulan muha-
berat, henüz Malatyada, evamir ve talimat› kat'iye alm›fl olan zevat›n zihinle-
rinde teflevvüfle delâlet edecek mahiyette idi.

Elâzizden gelen Alay Kumandan› ‹lyas Bey, "mutasarr›f beyin gönderdi-
¤i bir âdemi mahsus taraf›ndan, Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin ba-
z› fleraitle mevkilerine avdet etmek istedikleri" ifade edilmifl. Binaenaleyh "se-
lâmeti memleket nam›na bunlar›n bu suretle vaki olan tekliflerini kabul etmek
muvaf›k olup olmad›¤› hakk›ndaki emrinizin intizar›nda bulundu¤umuz ma-
ruzdur" demekte idi (11 Eylûl) (Ves. 73).

Bunu takiben, 11/12 Eylûl gecesi de, yine telgraf bafl›na gelen Süvari Alay
Kumandan› Cemal ve Mutasarr›f Vekili Tevfik ve Topçu Alay Kumandan›
Münir ve Jandarma Yüzbafl›s› Faruk ve Baytar Binbafl›s› Mehmet ve Elâzizden
gelen Alay Kumandan› ‹lyas Beyler nam›na ‹lyas Bey flunlar› yazd›rd›:

Malatyadan ‹lyas Bey:
fiimdi flayan› itimat olan Jandarma Yüzbafl›s› Faruk Beyden al›nan malû-

mat berveçhizirdir:
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Bu telgraftan, 9/10 Eylûl gecesini hükûmet kona¤›nda heyecanlar içinde
sabaha kadar uykusuz geçiren Ali Galibin, 9 Eylûl 1919 günü henüz kahra-
manl›¤›n›n üzerinde oldu¤u ve Allah›n yard›m›yla çat›flmada baflar›dan umut-
la dolu bulundu¤u anlafl›l›yor.

Efendiler, olaydan ve bu belgelerden haberli k›l›nan üst düzey sivil gö-
revlilerden, ‹çiflleri Bakan› Adil Beye ve komutanlardan da Savafliflleri Baka-
n› Süleyman fiefik Paflaya güvensizlik bildiren telgraflar çekilmesinin uygun
olaca¤› düflünüldü. Herkesin dikkati çekildi.

S›vas Valisi Reflit Paflan›n telgraf›na karfl›l›k veren Adil Beyin flu sözleri-
ne nekadar flafl›lsa ve yad›rgansa yeridir. Adil Bey sözünü etti¤im telgraf›n› flu
cümlelerle bitiriyordu: ".....Elbette halife hazretlerinin yüksek emirlerine uy-
mak gere¤ini kavrars›n›z." (Belge 70).

Efendiler, bir rastlant› sonucu bu yaz›flmalar s›ras›nda ben de telgrafha-
nede bulunuyordum. Bir aral›k dayanamad›m; flu telgraf› yaz›p çekilmek üze-
re görevliye verdim:

‹çiflleri Bakan› Adil Beye     11/10/1919
Milleti padiflah›na düflünce ve dileklerini sunmaktan engelliyorsunuz. Alçaklar, cani-

ler! Düflmanlarla bir olup millete karfl› hayince düzenler yap›yorsunuz. Milletin güç ve ka-
rarl›l›¤›n› anlamaktan âciz oldu¤unuza kuflkum yok. Ama vatan ve millete karfl› haince ve
can›n›z› diflinize takarak ifl yapmaya kalk›flaca¤›n›za inanmak istemiyordum. Akl›n›z› bafl›-
n›za toplay›n. Galip Bey ve yard›mc›lar› gibi bön kiflilerin ahmakça olan ve kuruntuya da-
yanan sözlerine kap›larak ve Mister Nowil gibi milletimiz ve vatan›m›z için zararl› olan ya-
banc›lara vicdan›n›z› satarak yapt›¤›n›z alçakl›klar›n milletçe uygulanacak sorumlulu¤unu
göz önünde bulundurunuz. Güvendi¤iniz kiflilerle gücün sonucunu ö¤rendi¤iniz zaman ken-
di sonunuzla karfl›laflt›rmay› unutmay›n›z.

Mustafa Kemal
Tüm komutanlar da, gere¤i gibi baflvurada bulundular.
12 Eylûle kadar ald›¤›m›z raporlardan kaçaklar›n, 10/11 Eylûl gecesini

Rakada geçirdikleri ve 11/12 Eylûl gecesini de, Rakan›n yar›m saat yak›n›nda
bir köyde, bir afliret bafl›n›n yan›nda geçireceklerinin anlafl›ld›¤› bildiriliyordu
(Belge 71). Bu bilgi, 20 nci, 15 inci ve 13 üncü Kolordu Komutanlar›na bildi-
rildi (Belge 72).

11 Eylûlde ve 11/12 Eylûlde Malatya ile telgraf bafl›nda yap›lan yaz›flma-
lar, hâlâ Malatyada, kesin emir ve talimat alm›fl olan kiflilerin kafalar›nda ka-
r›fl›kl›k oldu¤unu belirtecek nitelikte idi.

Elaz›¤dan gelen Alay Komutan› ‹lyas Bey, "Mutasarr›f beyin gönderdi¤i
bir özel kifli taraf›ndan, Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin baz› ko-
flullarla yerlerine dönmek istedikleri" söylenmifl. Bunun için "yurdun esenli¤i
ad›na bunlar›n bu yoldaki önerilerini kabul etmek uygun olup olmad›¤› hak-
k›ndaki emrinizi beklemekte bulundu¤umuzu bildiririz" demekte idi (11 Ey-
lûl) (Belge 73).

Bunun ard›ndan, 11/12 Eylûl gecesi de, yine telgraf bafl›na gelen Atl›
Alay Komutan› Cemal ve Mutasarr›f Vekili Tevfik ve Topçu Alay Komutan›
Münir ve Jandarma Yüzbafl›s› Faruk ve Veteriner Binbafl›s› Mehmet ve Ela-
z›¤dan gelen Alay Komutan› ‹lyas Beyler ad›na ‹lyas Bey flunlar› yazd›rd›:

Malatyadan ‹lyas Bey:
Güvenilir birisi olan Jandarma Yüzbafl›s› Faruk Beyden flimdi al›nan bil-

giler afla¤›dad›r:



Faruk Bey Kâhta ve civar›nda takipte idi. Malatyaya befl saat mesafede
Raka karyesinde Kürtlerin içtima eylediklerini ve elyevm mutasarr›fla rüfeka-
s›n›n orada bulundu¤unu, Sivere¤e kadar olan aflairin peyderpey mahalli mez-
kûra gelmekte olduklar› ve Dersim aflairine var›ncaya kadar Kürtlük nam›na
davet edildi¤i, mutasarr›f›n fikri, evvelâ Malatyaya hücum ve kâmilen ya¤ma
edildikten sonra bütün kuvvetle S›vas istikametine yürüyeceklerini, Malatyada
bulunan Türkleri katil ve tardedeceklerini ve Dersimlilerin de ayn› zamanda
Harputa yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasrarr›f›n Malatyadan gitmesi
Kürtlük nam›na kendilerine büyük bir zül ve hakaret imifl gibi telâkki olunu-
yormufl. Vali bu ya¤ma ve katli nüfusa taraftar ve raz› olmad›¤›n›, fakat muta-
sarr›f›n fikrine de mâni olam›yaca¤›n› bildirmifltir. Malatyaya harben girdikle-
ri zaman Kürt bayra¤› çekilece¤ini ve beraberlerinde bulunan ‹ngiliz binbafl›s›
da Urfada bulunan ‹ngiliz f›rkas›n›n harekete amade oldu¤unu bildirmifl ise de
Hac› Bedir A¤a da bunu kabul etmedi¤i ve aflairin Malatyan›n Kürdistan ve
Malatyada Kürt bayra¤› çekilmesine ›srar eyledikleri dün akflam vali Malatya-
ya avdet etmek istemifl ise de b›rakmad›klar› mubalâ¤adan ari olarak arzolu-
nur. fiartlar› zirdedir:

1- Valinin yerine avdeti;
2- Mutasarr›f›n kemâken yerinde kalmas›;
3- Elâzizden gelen askerin iadesi;
4- Valinin yüz müsellâh Kürtle Malatyaya girdi¤i zaman sükûnetin muha-

fazas› ve S›vas istikametine yürümesi;
5- Aflairden al›nan yedi tüfek, bir rovelverin iadesi;
6- Berveçhibalâ maruzat›ma iradeleri.
‹lyas Beye flunu yazd›m:

11/12 Eylûl 1335
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

1- Verdi¤iniz malûmat heyetimizce nazar› dikkate al›nd›. Zât› âlinize flerait dermeyan
eden kimlerdir? Bittabi böyle bir münasebete giriflmek kat'iyyen do¤ru de¤ildir. H›yanetleri
tahakkuk eden vali, mutasarr›f ve hempalar›n›n derdestleri ve tahrik etmeye çal›flt›klar› baz›
gafil kimseleri irflat etmek mevzuubahstir. Bunun için kemali fliddetle mukabele etmek lâz›m-
d›r. 13 üncü ve 15 inci ve 3 üncü kolordu kumandanlar›, bu dakikada telgraf bafl›nda müflte-
reken ittihaz olunacak tedabiri kararlaflt›rmaktad›rlar. Mümkün olan kuvvetler her taraftan
tahrik olunmufltur. Sükûnet ve ciddiyetle oraca icap eden tedabirin taraf› âlinizden ittihaz
edilmifl bulundu¤una emniyetimiz berkemaldir. O m›ntakada bulunan bilcümle telgrafhane-
lerin tutulmas› ve Mutasarr›f Vekili Tevfik Bey biraderimizin hükûmet kuvvetini ve nüfuzu-
nu azamî surette göstermesi nazar› dikkatte tutulmal›d›r.

2- Bu anda bütün Anadolu merakizinden zât› flahaneye h›yaneti vak›a arzedilmektedir.
Oraca da ayn› suretle hareket olunmal›d›r.

3- ‹ngiliz binbafl›s›n›n sözleri blöftür. Kürtlerin de, içtimaa muvaffak olsalar bile kuvvei
askeriye karfl›s›nda ne dereceye kadar muvaffak olacaklar›n› takdir buyurursunuz.

4- Bedir A¤ay› ve Geven aflireti rüesas›n› ve bu harekât› hainaneye muhalif olan rüesa-
y› taraf›n›za celbe tevessül buyurulmas› münasip olur.

5- H›sn›mansurdan hareket eden süvari bölü¤üyle Siverek ve Diyarbekirden hareket
eden birer taburla irtibat›n›z var m›? Nerelere vard›lar?

Telgrafhanede mevcut Kongre Heyeti nam›na Mustafa Kemal 
Gerçi, Kongre hali içtimada ve telgrafhanede bulunmuyordu. Fakat kuvvei

maneviyeyi takviye için Kongre Heyetinin alâkas›n› göstermeyi muvaf›k gördü-

132 133

Faruk Bey Kâhta ve çevresinde (kaçaklar›) izliyordu. Malatyaya befl saat
uzakl›kta Raka köyünde Kürtlerin topland›klar›n› ve flimdi Mutasarr›fla arka-
dafllar›n›n orada bulundu¤unu, Sivere¤e kadar olan afliretleri birbiri ard›na
bildirilen yere gelmekte olduklar› ve Dersim afliretlerine var›ncaya dek Kürt-
lük ad›na ça¤r›ld›¤›n›, Mutasarr›f›n düflüncesine göre, ilkin Malatyaya sald›r›p
ve bafltan bafla ya¤maland›ktan sonra bütün kuvvetle S›vas yönüne yürüye-
ceklerini, Malatyada bulunan Türkleri öldüreceklerini ve kovacaklar›n› ve
Dersimlilerin de ayn› zamanda Harputa yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü
Mutasarr›f›n Malatyadan gitmesi Kürtlük ad›na kendilerine büyük bir afla¤›-
lama ve horlama imifl gibi say›l›yormufl. Vali bu ya¤madan ve halk›n öldürül-
mesinden yana olmad›¤›n›, ancak Mutasarr›f›n düflüncesine de engel olam›ya-
ca¤›n› bildirmifltir. Malatyaya savaflarak girdikleri zaman Kürt bayra¤› çekile-
ce¤ini ve yanlar›nda bulunan ‹ngiliz binbafl›s› da Urfadaki ‹ngiliz tümeninin
yola ç›kmaya haz›r oldu¤unu bildirmifl ise de Hac› Bedir A¤a da bunu kabul
etmedi¤i ve afliretlerin Malatyan›n Kürdistan ve Malatyada Kürt bayra¤› çe-
kilmesinde direndikleri dün akflam vali Malatyaya dönmek istemifl ise de b›-
rakmad›klar› abartmas›z olarak bilginize sunulur. Koflullar› afla¤›dad›r:

1- Valinin yerine dönmesi;
2- Mutasarr›f›n eskisi gibi yerinde kalmas›;
3- Elaz›¤dan gelen askerin geri çevrilmesi;
4- Valinin silâhl› yüz Kürtle Malatyaya girdi¤i zaman taflk›nl›k yap›lma-

mas› ve S›vas do¤rultusunda yürümesi;
5 - Afliretlerden al›nan yedi tüfek, bir tabancan›n geri verilmesi,
6 - Yukar›da sunduklar›m hakk›nda emirleriniz.
‹lyas Beye flunu yazd›m:

11/12 Eylûl 1919
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

1 - Verdi¤iniz bilgiler kurulumuzca dikkate al›nd›. Size koflullar bildirenler kimlerdir?
Elbette böyle bir iliflkiye giriflmek kesin olarak do¤ru de¤ildir. Hayinlikleri kesinleflen vali,
mutasarr›f ve yardakç›lar›n›n yakalanmas› ve k›flk›rtmaya çal›flt›klar› baz› gafil kimselere
do¤ru yolu göstermek sözkonusudur. Bunun için olanca kuvvetle karfl›l›k vermek gerekir.
13 üncü ve 15 inci ve 3 üncü kolordu komutanlar›, bu dakikada telgraf bafl›nda birlikte al›-
nacak önlemleri kararlaflt›rmaktad›rlar. Elde bulunan kuvvetler her taraftan yola ç›kar›l-
m›flt›r. Kargaflaya kap›lmadan ve a¤›rbafll›l›kla orada gereken önlemlerin taraf›n›zdan al›n-
m›fl bulundu¤una güvenimiz tamd›r. O bölgede bulunan tüm telgrafhanelerin tutulmas› ve
Mutasarr›f Vekili Tevfik Bey kardeflimizin hükûmet kuvvetini ve etkisini en genifl ölçüde
göstermesine dikkat edilmelidir.

2 - Bu anda bütün Anadolu merkezlerinden yap›lm›fl olan hayinlik hakk›nda padiflaha
bilgi sunulmaktad›r. Oraca da ayn› suretle davran›lmal›d›r.

3 - ‹ngiliz binbafl›s›n›n sözleri blöftür. Kürtlerin de, toplanabilseler bile, asker kuvveti
karfl›s›nda ne ölçüde baflar›l› olacaklar›n› kavrars›n›z.

4 - Bedir A¤ay› ve Geven aflireti bafllar›n› ve bu haince davran›fl› tutmayan baflkanla-
r› yan›n›za çekmeye çal›flman›z uygun olur.

5 - H›sn›mansurdan yola ç›kan atl› bölü¤üyle Siverek ve Diyarbak›rdan hareket eden
birer taburla ba¤lant›n›z var m›? Nerelere vard›lar?

Telgrafhanede bulunan Kongre Kurulu ad›na Mustafa Kemal
Kongre toplant› halinde de¤ildi ve telgrafhanede bulunmuyordu, ama mo-

ralini yükseltmek için Kongre Kurulunun ilgisini göstermeyi uygun buldu¤um gi-



¤üm gibi imza olarak yaln›z "Kongre Heyeti" diye de ayn› mealde ayr›ca bir
telgraf da yazd›m (Ves. 74).

Bu telgraf›ma zeyil olarak, Urfada, Ay›ntapta, Maraflta bulunan ve cüz'î
olan ecnebî kuvvetlerini bildirerek "size bir ecnebî f›rkas›ndan bahsedenlerin
beyanat›, vatan ve millet hainlerinin yalan›n› naklederek maneviyat›n›z› k›r-
mak alçakl›¤›ndan..." d›r dedim (Ves. 75).

‹lyas Bey ifl'arat›ma verdi¤i cevapta "taarruz halinde mukavemeti fledîde
ibraz› sureti kat'iyede kararlaflt›r›lm›flt›r" dedikten sonra, "eldeki kuvvet, Ma-
latyay› uzun müddet bir Kürt taarruzuna karfl› müdafaaya kâfi de¤ildir. Bunun
için sürati mümkine ile kuvayi muavine flevkine delâlet buyurulmas› ekiden
müsterhamd›r" dedi (Ves. 76).

‹lyas Beye, icab›nda bir fley tebli¤ edilebilmek için, telgrafhanede bir zabit
b›rakarak, mühim olan iflinin bafl›na gitmesini rica ettim (Ves. 77).

‹lyas Beyden 12 Eylûlde keflide olunan bir telgrafnameyi, muhtelif noktai
nazarlardan zabitlerimiz ve memurlar›m›z için flayan› istifade olaca¤› mülâha-
zasile aynen arzedece¤im:

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na Malatya, 12/9/1335
Halepteki ‹ngiliz ordusuna mensup miralay rütbesinde Mösyö P.Peel isminde bir ‹ngi-

liz zabiti bugün 12/9/1335 zevalinde Malatyaya gelmifltir. Maksad› Malatya, Harput ve Diyar-
bekir m›ntakalar›nda eflraf ve memurîni mülkiye ve askeriye ile görüflmek oldu¤unu; firarî
Mister Nowil'in vazifei memuriyeti hakk›nda ademi malûmat beyan etti ve bu hususta ‹ngiliz
hükûmetinin kat'iyyen malûmat› olmad›¤›n› ve böyle bir propagandac› zabitin buralarda gez-
mesini kabul edemiyece¤ini ve aflair içerisinden derhal buraya celbi için kendisine emir vere-
ce¤ini söyledi. E¤er maksad› hainane ile buralarda gezdi¤ine kanaat hâs›l ederse mevkufen
Halebe sevkedece¤ini ilâve etti ve Vali Galip Beyin de kendisile görüflmek üzere hayat›n›n mu-
hafazas› hususunda kendisine teminat vererek buraya davet etmesini talep etti. Bu hususta ma-
fevk makamdan mumaileyhin buraya gelebilece¤i hakk›nda emir almadan buraya gelmesinin
mümkün olam›yaca¤›n› ve bu hususta makamata müracaat edece¤imi de söyledim. Bu muva-
fakat emrinin sürati tebli¤ine delâletimi rica etti. Kendisi mutemedi âlii siyasî namile yad edi-
lirmifl. Hükûmeti merkeziye kendisini tan›rm›fl. Kendisi burada iki gün ikametten sonra Har-
puta gidecekmifl. Vesikas› yoktur. Kendisi muhterem bir misafir oldu¤u ve hakk›nda ihtirama-
t› mahsusa yap›laca¤› söylenmifltir. Valiyi buraya getirtmesine ve bu zat›n Harputa do¤ru se-
yahat yapmas›na müsaade edelim mi? ‹fl'ar›. S›vastan iki zabitin flimdi geldi¤i maruzdur.

Alay 15 Kumandan› ‹lyas
Bu telgraf muhteviyat›nda mevzuubahs hususat hakk›nda tarz› hareketi

müfl'ir noktai nazarlar›m›z, flu suretle k›saca bildirildi:
Tel Gayet Aceledir Malatyada On Beflinci Alay Kumandanl›¤›na   S›vas, 12/9/1335
C: 12/9/1335
1- Kim olursa olsun vesikas›z bir ecnebî zabitinin memaliki Osmaniye dahilinde ifli

voktur. Kendisine kemali nezaketle fakat askerce kat’î bir surette keyfiyeti iblâ¤ ve geldi¤i ye-
re hemen dönmesini ihtar ediniz. Memleketten ç›k›ncaya kadar da eflraf ve memurîn ile hiç-
bir siyasî temasa gelmemesi için yanma muktedir, müdrik bir zabit terfik ediniz.

2- Firarî valinin h›yaneti vataniye ile mültehem oldu¤unu, ele geçince derdest ile kanu-
nun perçe adaletine teslim edilece¤ini, bu bapta baflka türlü bir fley yapmak imkân› olmad›-
¤›n› ayr›ca izah edersiniz Efendim.

Mustafa Kemal
Efendiler, al›nan tedabir ve tertibat ve bilhassa gösterilen asabiyet ve flid-

det sayesinde, Ali Galip ve Halil Beylerin i¤fale çal›flt›klar› aflair da¤›lm›fl, na-
ümit kalan Ali Galip evvelâ Urfaya ve oradan Halebe firar etmifltir. Mister Nowil
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bi, imza olarak yaln›z "Kongre Kurulu" diye de ayn› anlamda ayr›ca bir telg-
raf da yazd›m (Belge 74).

Bu telgraf›ma ek olarak, Urfada, Gaziantepte, Maraflta bulunan ve say›-
lar› az olan yabanc› kuvvetleri bildirerek "size bir yabanc› tümeninden söz
edenlerin sözleri, vatan ve milletin hainlerinin yalan›n› aktararak moralinizi
bozmak alçakl›¤›ndan.." d›r dedim (Belge 75).

‹lyas Bey bildirdiklerime verdi¤i karfl›l›kta "sald›r› olursa kuvvetle karfl›
koyulmas› kesinlikle kararlaflt›r›lm›flt›r" dedikten sonra, "eldeki kuvvet, Ma-
latyay› uzun süre bir Kürt sald›r›s›na karfl› savunmaya yetmez. Bunun için ola-
bildi¤ince h›zla yard›mc› kuvvet gönderilmesini sa¤laman›z› yeniden rica ede-
rim" dedi (Belge 76).

‹lyas Beye, gerekti¤inde bir fley bildirebilmek için, telgrafhanede bir su-
bay b›rakarak, önemli olan iflinin bafl›na gitmesini rica ettim (Belge 77).

‹lyas Beyden 12 Eylûlde çekilen bir telgraf›, de¤iflik aç›lardan subaylar›-
m›z ve sivil görevlilerimiz için yararlanabilecek nitelikte olaca¤› düflüncesile
oldu¤u gibi sunaca¤›m:

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na   Malatya, 12/9/1919
Halepteki ‹ngiliz ordusuna ba¤l› albay rütbesinde Mösyö P. Peel ad›nda bir ‹ngiliz su-

bay› bugün 12/9/1919 ö¤leyin Malatyaya gelmifltir. Amac›n›n Malatya, Harput ve Diyarbak›r
bölgelerinde halktan ileri gelenler ve sivil ve asker görevliler ile görüflmek oldu¤unu; kaçak-
ta bulunan Mister Nowil’in görevi hakk›nda bilgisi olmad›¤›n› söyledi ve bu konuda ‹ngiliz
Hükûmetinin hiç bilgisi olmad›¤› ve böyle bir propagandac› subay›n buralarda gezmesini ka-
bul edemiyece¤ini ve afliretler içerisinden derhal buraya getirilmesi için kendisine emir vere-
ce¤ini söyledi. E¤er haince amaçla buralarda gezdi¤ine kani olursa tutuklu olarak Halebe
gönderece¤ini ekledi ve Vali Galip Beyin de kendisile görüflmek üzere hayat›n›n korunmas›
için kendisine güvence vererek buraya gelebilece¤i yolunda emir almadan buraya gelmesi-
nin mümkün olam›yaca¤›n› ve bu konuda yetkili yerlere baflvuraca¤›m› da söyledim. Bu olur
emrinin h›zla bildirilmesine arac›l›k etmemi rica etti. Kendisi Yüksek Siyasî Mutemet diye
bilinirmifl. ‹stanbul Hükûmeti kendisini tan›rm›fl. Kendisi burada iki gün kald›ktan sonra
Harputa gidecekmifl. Belgesi yoktur. Kendisi say›n bir konuk oldu¤u ve hakk›nda özel sayg›
gösterilece¤i söylenmifltir. Valiyi buraya getirtmesine ve bu kiflinin Harputa do¤ru yola ç›k-
mas›na izin verelim mi? Bildirilmesi. S›vastan iki subay›n flimdi geldi¤ini bilginize sunar›m.

15. Alay Komutan› ‹lyas
Bu telgrafta sözkonusu olan konu hakk›nda nas›l davran›laca¤›n› gösterir

görüfllerimiz, k›saca flöylece bildirildi:
Tel Çok ‹vedidir S›vas, 12/9/1919

Malatyada Onbeflinci Alay Komutanl›¤›na
K: 12/9/1919:
1 - Kim olursa olsun belgesiz bir yabanc› subay›n›n Osmanl› topraklar›nda ifli yoktur.

Kendisine incelikle fakat askerce kesin bir surette durumu bildiriniz ve geldi¤i yere hemen
dönmesi gerekti¤ini ihtar ediniz. Memleketten ç›k›ncaya kadar da halkdan ileri gelenler ve
görevlilerle hiçbir siyasî iliflkiye girmemesi için yan›na becerili ve anlay›fll› bir subay kat›n›z.

2 - Kaçak valinin vatan hainli¤i ile suçland›r›ld›¤›n›, ele geçince tutuklanarak adaletin
pençesine teslim edilece¤ini, bu konuda baflka türlü bir fley yapmak olanak d›fl› oldu¤unu
ayr›ca anlat›rs›n›z Efendim.

Mustafa Kemal
Efendiler, al›nan önlemler ve yap›lan düzenlemeler ve özellikle gösterilen

enerjik ve sert tutum sonucu olarak, Ali Galip ve Halil Beylerin kand›rmaya
çal›flt›klar› afliretler da¤›lm›fl; umutsuz kalan Ali Galip önce Urfaya ve oradan



de nezaret taht›nda müreffehen Elbistan üzerinden gitmifltir. Di¤erleri de birer
suretle firar eylemifllerdir. Bu safahat›, daha ziyade, izahta bir fayda görmüyo-
rum. Bu hususata dair beyanat›ma lahika olarak intiflar edecek olan vesaik›n
mütaleas›ndan hal ve ati için flayan› intibah noktalar istihraç olunaca¤›n› ümit
ederim (Ves. 78, 79, 80, 81).

*
*   *

Efendiler, Ali Galip teflebbüsünün, padiflah›n ve Ferit Pafla hükûmetinin ve
ecanibin müflterek bir teflebbüsü oldu¤una, arzetti¤im vesaika muttali olduktan
sonra, flüphe ve tereddüt edenler kalmaz, zannederim. Bu h›yanetin, müflterek
müteflebbislerine karfl›, al›nmas› lâz›mgelen vaziyet sarihtir. Ancak mukabil te-
flebbüste mümkün oldu¤u kadar cephe hücumundan sarf› nazar etmek, o günün
icabat› olmakla beraber teflebbüs kuvvetini muhtelif hedeflere tevcihten içtinaben
bir noktada temerküz ettirmek, muvaf›k› ihtiyat idi. Biz de, hedefi taarruz olarak
yaln›z Ferit Pafla Kabinesini tesbit ettik ve padiflah›n zimethal oldu¤unu bilme-
mezlikten geldik. Ferit Pafla Kabinesinin, padiflah› hakayikten haberdar etmeyip
i¤fal etmekte oldu¤u tezini tuttuk. Padiflah, vaziyetten agâh oldu¤u takdirde der-
hal kendisini i¤fal edenlere lây›k olduklar› muameleyi tatbik edece¤ine emniyeti-
miz oldu¤unu ileri sürdük ve hükûmetin sabit olan cinayeti üzerine kendisine iti-
mad›n insilâb› tabiî oldu¤undan hakikati hali yaln›z ve ancak do¤rudan do¤ruya
padiflaha arzetmekle vaziyetin ›slah› mümkün olaca¤›n› teflebbüsat›m›z için nok-
tai azimet addettik. Bu mülâhazaya binaen; Eylûlün on birinci günü, padiflaha hi-
taben bir telgrafname haz›rland›; bu telgrafnamede tahmin buyuraca¤›n›z veçhi-
le zaman›n icab› olan birçok surî elfaz içinde "hükûmetin bilmuharebe Kongre-
yi basmak suretile beynelislâm sefki dimaya tasaddi etti¤inden, Kürdistan› ayak-
land›rmak suretile vatan› parçalatmak plân›n› para mukabilinde taahhüt etmifl ol-
duklar› vesaik ile tahakkuk etti¤inden, hükûmetin bu bapta vas›tai icraiyesi olan-
lar›n hasiren firara icbar edildi¤i, derdestleri halinde kanunun pençei icraat›na
tevdi olunacaklar› ve bu cinayetleri tertip ve Dahiliye ve Harbiye Naz›rlar› tara-
f›ndan tebli¤ ve tatbik ettiren hükûmeti merkeziyeye, milletin itimat ve emniyeti-
nin münselip oldu¤u zikredildikten sonra, namuslu zevattan mürekkep bir heye-
ti cedidei hükûmetin teflkili ile bu casus flebekesi hakk›nda tahkikat ve icraat› se-
riai âdilânenin icras› talep ve bir heyeti âdilei hükûmetin teessüsüne kadar merke-
zi hükûmetle bir veçhile muhabere ve münasebette bulunmamaya karar vermifl
olan milletten, ordunun ayr›lam›yaca¤›n›, zat› vak'aya muttali ve mahalline mü-
cavir olan kolordular kumandanlar› arza mecbur olduk" deniliyordu (Ves. 82).

‹flte bu telgrafname suretinin umum kolordularca ‹stanbula çekilmesi mü-
nasip düflünüldü. 11 Eylûl günü telgraf bafl›nda kolordu kumandanlar›na flu ser-
visi verdim:

"fiimdi bir suret verece¤iz. Bu suretin 3 üncü, 15 inci, 20 nci, 13 ve 12 nci kolordu ku-
mandanlar›n›n müflterek imzasile çekilmesini münasip görüyoruz. Mütalea ettikten sonra di-
¤er kumandanlarla ayn› zamanda çekmek için intizar buyuruyoruz."

Suret Makam› Sadareti Uzmaya
"fiimdi, do¤rudan do¤ruya baflkumandan› akdesimiz, halifei ziflan›m›z efendimize ma-

ruzat› mühimmede bulunmak mecburiyetindeyiz. Hail ika edilmemesini rica eder, aksi tak-
dirde tevellüt edecek netayici vahimenin mes'uliyetinin s›rf zat› fahimanelerine raci kalaca¤›-
n› arzederiz. K.O. 12, K.O. 13, K.O. 20, K.O. 15, K.O. 3.”
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Halebe kaçm›flt›r. Mister Nowil de gözetim alt›nda rahatça Elbistan üzerinden
gitmifltir. Öbürleri de birer yoldan kaçm›fllard›r. Bu evreleri, daha fazla, aç›k-
lamakta yarar görmüyorum. Bu ifllere iliflkin olarak söylediklerime ek olmak
üzere yay›mlanacak olan belgelerin okunmas›ndan bugün ve gelecek için uya-
r›c› sonuçlar ç›kar›labilece¤ini umar›m (Belge 78, 79, 80, 81).

*
*   *

Efendiler, Ali Galip girifliminin, padiflah›n ve Ferit Pafla hükûmetinin ve
yabanc›lar›n ortak bir giriflimi oldu¤una, bilginize sundu¤um belgeleri gördük-
ten sonra, flüphe edenler ve duraksamalarda bulunanlar kalmaz, san›r›m. Bu
hainli¤in, ortak giriflimcilerine karfl›, al›nmas› gereken tutum aç›kt›r. Ancak
karfl› giriflimde elden geldi¤ince cepheden sald›rmaktan kaç›n›lmak, o günün
gere¤i olmakla birlikte giriflim güçlerini de¤iflik hedeflere yöneltmemek bir
noktada toplamak, ilerisini düflünme ilkesine uygun idi. Biz de, sald›r› hedefi
olarak yaln›z Ferit Pafla kabinesini saptad›k ve padiflah›n ifle kar›flm›fl oldu¤unu
bilmezlikten geldik. Ferit Pafla hükûmetinin, padiflaha gerçeklerden haber ver-
meyip kand›rmakta oldu¤u tezini tuttuk. Padiflah, durumu bilse derhal kendisi-
ni aldatanlara lây›k olduklar› ifllemi yapaca¤›na güvenimiz oldu¤unu ileri sür-
dük ve hükûmetin kan›tlanm›fl cinayeti üzerine kendisine güvenin kalkmas› do-
¤al oldu¤undan gerçek durumu yaln›z ve ancak do¤rudan dü¤ruya padiflaha
bildirmekle durumun düzeltilmesi mümkün olaca¤›n› giriflimlerimiz için hare-
ket noktas› yapt›k. Bu düflüncelerle; Eylûlün on birinci günü, padiflaha gönde-
rilmek üzere bir telgraf haz›rland›; bu telgrafda kestirebilece¤iniz gibi zaman›n
gere¤i olan birçok cilâl› kelimeler içinde "hükûmetin savaflarak Kongreyi bas-
mak yoluyla Müslümanlar aras›nda kan dökmeye kalk›flt›¤›ndan, Kürdistan›
ayakland›rarak vatan› parçalatmak plân›n› para karfl›l›¤›nda üstlenmifl oldukla-
r› belgelerle kan›tlanm›fl oldu¤undan, hükûmetin bu yolda kulland›¤› adamla-
r›n bozguna u¤rayarak kaçmak zorunda b›rak›ld›¤›, yakalan›rlarsa kanunun
haklay›c› pençesine teslim olunacaklar› ve bu cinayetleri düzenleyip uygulama-
ya ‹çiflleri ve Savafliflleri Bakanlar›n› görevli k›lan ‹stanbul hükûmeti oldu¤u be-
lirtildikten sonra namuslu kiflilerden oluflacak yeni bir kabine kurulmas› ile bu
casus flebekesi hakk›nda ivedilikle ve adaletle soruflturma yap›lmas›n› isteriz ve
adaletli bir hükûmet kurulana kadar ‹stanbul hükûmeti ile hiçbir flekilde yaz›fl-
ma ve iliflkide bulunmamaya karar vermifl olan milletten, ordunun ayr›lam›ya-
ca¤›n›, olay›n gerçek niteli¤ini bilen ve olay yerine komflu olan kolordular ko-
mutanlar› bilginize sunmak zorunda kald›k" deniliyordu (Belge 82).

‹flte bu telgraf›n örne¤inin tüm kolordularca ‹stanbula çekilmesi uygun
düflünüldü. 11 Eylûl günü telgraf bafl›nda kolordu komutanlar›na flunlar› bil-
dirdim:

"fiimdi bir örnek verece¤iz. Bu örne¤in 3 üncü, 15 inci, 20 nci, 13 ve 12 nci kolordu ko-
mutanlar›n›n ortak imzalar›yla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra öbür komu-
tanlarla ayn› zamanda çekmek için bekleyiniz.."

Örnek Yüksek Baflbakanl›k Kat›na
"fiimdi, do¤rudan do¤ruya en kutsal baflkomutan›m›z, san› çok halifemiz efendimizin

bilgisine önemli sunularda bulunmak zorunday›z. Engel olunmamas›n› rica eder, aksi halde
do¤acak a¤›r sonuçlar›n sorumlulu¤unun s›rf size ait olaca¤›n› bilginize sunar›z. K. O. 12,
K.O. 13, K.O. 20, K. O. 15, K. O. 3. "

H›yanetin
müflterek
müteflebbis-
lerinden
Ferit Pafla
kabinesine
taarruz

Hainli¤in
ortak giri-
flimcilerin-
den Ferit
Pafla Kabi-
nesine sal-
d›r›



Vukubulacak maruzat› mühimme arzetmifl oldu¤um veçhile padiflaha ya-
z›lan telgrafname muhteviyat›ndan ibaret idi.

Eylûlün 11 inci günü, bilhassa 12/13 üncü gecesi her tarafta kolordu ku-
mandanlar› telgraf merkezlerini iflgal ederek mukarrer oldu¤u veçhile ‹stanbul
ile muhabereye çal›fl›yordu. Fakat Sadrazam ortadan kaybolmufl gibi idi. Ce-
vap vermiyordu. Biz de, telgraf bafl›nda, Sadrazam›n telgraflar› al›p cevap ver-
mesi için tazyikatta bulunuyorduk. ‹stanbul merkezi telgraf memurlarile vuku-
bulan uzun çekiflmelerden sonra bir telgraf memuru flu servisi verdi:

"Sadrazam Paflaya yaz›lan ifade telefonla söylenildi. Al›nan cevapta:
Telgrafname mündericat› Sadrazam Pafla Hazretlerine arzolundu. Vukubula-
cak maruzatlar› usulü dairesinde telgrafla arzolunmal›d›r. Telgrafnameler de
usulü dairesinde takdim edilir, buyurduklar›n› müdir bey söylüyor Efendim"
(Ves. 83).

Bunun üzerine n›sf›lleylden sonra saat 4 te flu telgraf S›vas telgrafhanesine
gönderildi:

Sadrazam Ferit Paflaya 11/12/1335
Vatan ve milletin hukuk ve mukaddesat›n› payimal ve zât› hazreti padiflahinin fleref ve

haysiyeti mülûkânelerini ihlâl ile teflebbüsat ve harekât› gafilâneniz tahakkuk eylemifltir. Mil-
letin padiflah›m›zdan baflka hiçbirinize emniyeti kalmam›flt›r. Bu sebeple hal ve istirhamlar›-
n› ancak zat› humayuna arzetmek ›zt›rar›ndad›rlar. Heyetiniz gayr›meflru harekât›n›n netayi-
ci vahimesinden korkarak millet ile padiflah aras›nda hail oluyor. Bu baptaki temerrüdünüz
daha bir saat devam ederse millet art›k kendisini her türlü harekât ve icraat›nda serbest telâk-
kide maruz görecektir ve bütün vatan›n heyeti gayr›meflruan›zla sureti kat'iyede alâka ve ir-
tibat›n› kat'edecektir. Bu, son ihtar›m›zd›r. Bundan sonra milletin alaca¤› vaziyet burada bu-
lunan ecnebî zabitan› marifetile ‹tilâf mümessillerine dahi mufassalan bildirilecektir.

Umumî Kongre Heyeti
S›vas Telgraf Müdiriyetine de ayn› zamanda, telefonla flu emir verildi:
"Kongremizden müntehap bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgraf›m›z›n do¤-

rudan do¤ruya mabeyni humayuna keflidesine ‹stanbulca mümanaat olundu¤u bildiriliyor.
Bir saat zarf›nda telgraf›n keflidesine muvafakat olunmad›¤› takdirde ‹stanbullu bütün Ana-
dolu telgraf muhaberat›n› kat'a mecbur olaca¤›m›z› mafevkinize bildiriniz."

Umumî Kongre Heyeti 
Kolordu kumandanlar›na da atideki umumî tebli¤ yap›ld›:

S›vastan, 11-12/9/1335 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
K.O. 15 Kumandanl›¤›na 
K.O. 13 Kumandanl›¤›na 
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Kongrenin atebei mülûkâneye olan maruzat›na Dersaadette Telgraf Baflmüdiriyetince
mümanaat edilmifltir. Bir saat mühlet zarf›nda mabeyni humayuna yol verilmezse tekmil Ana-
dolunun Dersaadetle muhaberei telgrafiyesi kestirilece¤i cevaben mezkûr müdiriyete tebli¤ etti-
rilmifltir. Kongrenin bu matlab› meflruuna cevab› muvafakat al›nmad›¤›ndan ân› tebli¤den iti-
baren Ankara, Kastamonu, Diyarbekir telgraf merkezlerile Sinopta telgraf muhaberat›n›n tati-
li, yani Kongrenin ifl'arat›ndan maada hiçbir telgraf Dersaadete geçirilmemesi ve Dersaadetten
kabul olunmamas› ve Garbî Anadolu ile muhaberemize mâni olm›yacaksa Geyve Bo¤az› cihe-
tindeki hatt›n dahi tutulmas› veya muvakkaten kat'› ve icraat neticesinin ifl'ar› rica olunur.

Bu talimata mümanaat edecek telgraf memurlar› mahallerinde derhal Divan› Harbe ve-
rilerek haklar›nda en a¤›r ceza tatbik olunacakt›r. ‹flbu tebligat›n infaz› 20 nci, 15 inci, 13 ve
3 üncü Kolordu Kumandanl›klar›ndan rica edilmifltir. Vusulünün ifl'ar buyurulmas›.

S›vasta Umumî Kongre Heyeti
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Yap›lacak önemli sunu, belirtmifl oldu¤um gibi padiflaha yaz›lan telgraf›n
içeri¤inden baflka bir fley de¤ildi.

Eylûlün 11 inci günü, özellikle 12/13 üncü gecesi her tarafta kolordu ko-
mutanlar› telgraf merkezlerine girerek kararlaflt›r›lm›fl oldu¤u gibi ‹stanbul ile
haberleflmeye çal›fl›yordu. Fakat Baflbakan ortadan kaybolmufl gibi idi. Karfl›-
l›k vermiyordu. Biz de, telgraf bafl›nda, Baflbakan›n telgraflar› al›p karfl›l›k
vermesi için bask› yap›yorduk. ‹stanbul merkezi telgraf görevlilerile yap›lan
uzun çekiflmelerden sonra bir telgraf memuru flu haberi verdi:

"Baflbakana yaz›lanlar telefonla söylenildi. Al›nan karfl›l›kta: Telgraf›n
içeri¤i Baflbakan Pafla Hazretlerinin bilgisine sunuldu. Yap›lacak sunufllar
usulüne uygun olarak telgrafla yap›lmal›d›r. Telgraf da usulüne uygun olarak
verilir, dediklerini müdür bey söylüyor Efendim." (Belge 83).

Bunun üzerine gece yar›s›ndan sonra saat 4 de flu telgraf S›vas telgrafha-
nesine gönderildi:

Baflbakan Ferit Paflaya 11/12.9. 1919
Yurdun ve ulusun haklar›n› ve kutsal say›lan herfleyini ayaklar alt›na alman›zla, padiflah

hazretlerinin yüksek fleref ve onurlar›n› k›rd›¤›n›z ve aymaz davran›fllar›n›z kesin anlafl›lm›flt›r.
Milletin padiflah›m›zdan baflka hiçbirinize güveni kalmam›flt›r. Bunun için durumlar› ve dilek-
lerini ancak padiflah›n bilgisine sunmak zorundad›rlar. Kurulunuz meflru olmayan davran›flla-
r›n›n a¤›r sonuçlar›ndan korkarak millet ile padiflah aras›na bir duvar gibi giriyor. Bu yolda di-
renmeniz bir saat daha sürerse millet art›k her türlü davran›fl ve yürütümlerinde kendisini öz-
gür sayacakt›r ve bütün vatan meflru olmayan kurulunuzla ilgili ve ba¤lant›s›n› kesin olarak ke-
secektir. Bu, son uyar›m›zd›r. Bundan sonra milletin tak›naca¤› tav›r burada bulunan yabanc›
subaylar arac›l›¤›yla ‹tilâf Devletleri temsilcilerine de ayr›nt›l› olarak bilidirecektir.

Genel Kongre Kurulu
S›vas Telgraf Müdürlü¤üne de ayn› zamanda, telefonla flu emir verildi:
"Kongremizden seçilen bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgraf›m›z›n do¤-

rudan do¤ruya padiflah›n özel kalemine çekilmesinin ‹stanbulca engellendi¤i bildiriliyor.
Bir saat içinde telgraf›n çekilmesine izin verilmezse ‹stanbulla bütün Anadolu telgraf ha-
berleflmelerini kesmek zorunda olaca¤›m›z› üstünüze bildiriniz."

Genel Kongre Kurulu
Kolordu komutanlar›na da afla¤›daki genelge yaz›ld›:

S›vastan, 11/12.9.1919
K.O. 20 Komutanl›¤›na
K.O. 15 Komutanl›¤›na
K.O. 13 Komutanl›¤›na
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Kongrenin padiflah kat›na sunaca¤› dileklerinin ulaflt›r›lmas›na ‹stanbul Telgraf Mü-
dürlü¤ünce engel olunmufltur. Verilen bir saatl›k süre içinde padiflah›n özel kalemine yol
verilmezse tüm Anadolunun ‹stanbulla telgraf haberleflmeleri kesilece¤i karfl›l›k olarak o
müdürlü¤e bildirilmifltir. Kongrenin bu hakl› iste¤ine olumlu yan›t al›nmad›¤›ndan bu bildi-
ri an›ndan itibaren Ankara, Kastamonu, Diyarbak›r telgraf merkezlerile Sinopta telgraf ha-
berleflmesinin durdurulmas›, yani Kongrenin bildirilerinden baflka hiçbir telgraf›n ‹stanbu-
la geçirilmemesi ve ‹stanbuldan kabul olunmamas› ve Bat› Anadolu ile haberleflmemize en-
gel olm›yacaksa Geyve Bo¤az› yönündeki hatt›n da tutulmas› veya geçici olarak kesilmesi
ve iflin sonucunun bildirilmesi rica olunur.

Bu emirlere karfl› koyacak telgraf görevlileri bulunduklar› yerlerde derhal Harp Diva-
n›na verilerek haklar›nda en a¤›r ceza uygulanacakt›r. Bu bildirinin yerine getirilmesi 20 nci,
15 inci, 13 ve 3 üncü Kolordu Komutanlar›ndan rica edilmifltir. Al›nd›¤›n›n bildirilmesi.

S›vasta Genel Kongre Kurulu



Bu telgraf muhteviyat›, müteak›p telgraflarla ikmal edildi (Ves. 84, 85).
11/12 Eylûl gecesi yap›lm›fl olan umumî tebli¤e zeyil olarak da flu ricada

bulunuldu:
Bu gece netice elde edilinceye kadar bütün kumandanlar ve rüesay› memurîni mülkiye

ve alâkadar heyetlerin telgrafhaneleri terketmemeleri rica olunur.
Umumî Kongre Heyeti

Telgrafhanelere de flu ihtarda bulunuldu:
Lâhikad›r: Bu tebligat›n icra olundu¤u haberi Kongre Heyetince malûm olduktan son-

ra ayn› veçhile beynimizde muhaberata devam olunaca¤›ndan telgrafhanelerde adam bulun-
durulmas› mercudur.

Kongre Heyeti
‹stanbulun, verilen bir saat mühlet zarf›nda saraya yol vermiyece¤i anlafl›-

l›yordu. Binaenaleyh 12 Eylûl 1335 günü umum kumandanlara ve vilâyata flu
tebli¤i umumî yap›ld›:

Bir saate kadar, sureti atide münderiç telgrafname Umumî Kongre Heyeti taraf›ndan
Sadrazama çekilecektir. Binaenaleyh siz de hemen bu esas ve mealde birer telgrafname kefli-
de ediniz ve hemen bildiriniz Efendim.

Umumî Kongre Heyeti
Saat beflte Sadrazama beray› malûmat kaydile verilen ve ayn› zamanda bi-

lûmum kumandanlara ve vilâyata vukubulan tebligat flundan ibaret idi:
1- Hükûmet milletin sevgili padiflah›na olan maruzat ve irtibat›n› kesmekte ve tahakkuk

eden hareketi hainanesinde devamda temerrüt eyledi¤inden millet de meflru bir heyeti hükû-
met resikâra geçinceye kadar hükûmeti merkeziye ile münasebat› idarîyesini ve ‹stanbul ile
her türlü telgraf ve posta muhaberat ve müraselât›n› tamamen kat’a karar vermifltir. Mahallî
memurîni mülkiye, askerî kumandanlarla müttehiden bu hususu temin edecek ve neticeyi S›-
vasta Umumî Kongre Heyetine bildirecektir.

2- ‹flbu tebligat bilcümle kumandanlara ve rüesayi memurîni mülkiyeye verilmifltir.
12/9/1335 Umumî Kongre Heyeti

Efendiler, ay›n on ikinci günü hükûmeti merkeziye ile umumiyetle muhabe-
re ve irtibat kat'edildi. Baz› müstesna mahaller ve bu mahallerle olan münaka-
flat›m›z› ayr›ca izah edece¤im. Ondan evvel müsaade buyurursan›z daha mühim
telâkki edilmesi lâz›mgelen bir mesele hakk›nda arz› malûmat edeyim; malûmu
âlileridir ki, Ferit Pafla hükûmeti meb'usan intihab› için sureta bir emir vermiflti.
Fakat içinde bulundu¤umuz tarihe kadar, yani Anadolunun ‹stanbulla kat'› irti-
bat etti¤i 12 Eylûl gününe kadar, bu emir tatbik olunmam›flt›. Son vaziyet üzeri-
ne en mühim meselenin meb'usan intihab›n› tacilen temin etmek olaca¤›n› takdir
buyurursun›z. Binaenaleyh 13 Eylûlde derhal bu hususla da ifltigale bafllan›ld›
(Ves. 86). Uzun tafsilât vermektense zikretti¤im tarihte verilen ilk umumî talima-
t› aynen nazar› imlam›za vazetmeyi daha faydal› addederim. Tebligat fludur:

Tel 13/9/1919
Bal›kesirde K.O. 14, Konyada K.O. 12, Diyarbekirde K.O. 13, Erzurumda K.O. 15, 

Ankarada K.O. 20, Bursada F›rka 17, Çinede F›rka 58, Band›rmada F›rka 
61 Kumandanl›klar›na ve F›rka 61 vas›tasile Edirnede K.O. l, Ni¤dede F›rka 11 

Kumandanl›klar›na, Vilâyetlere, Müstakil Sancaklara, Belediyelere
(Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyelerine)

Hükûmeti merkeziyenin ittihaz ve takip etmekte oldu¤u mesleki irticakâraneye ve yafla-
makta oldu¤umuz günlerin mehalik ve muhataral› azîmesine karfl› müdafaai hukuk ve mu-
hafazai mevcudiyet için Meclisi Millînin intihap ve in’ikad›n› temin ve tesri etmek bugünün
en mühüm vazifesidir.
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Bu telgrafla bildirilenler, daha sonraki telgraflarla tamamland›. (Belge
84, 85).

11/12 Eylûl gecesi yap›lm›fl olan genel bildiriye ek olarak da flu ricada bu-
lunuldu:

Bu gece sonuç al›n›ncaya kadar bütün komutanlar›n ve üst düzey sivil görevlilerin ve
ilgili kurullar›n telgrafhanelerden ayr›lmamalar› rica olunur.

Genci Kongre Kurulu
Telgrafhanelere de flu uyar›da bulunuldu:
Ektir: Bu bildirinin yerine getirildi¤i haberi Kongre Kurulunca al›nd›ktan sonra gene

oldu¤u gibi aram›zda haberleflmeler sürdürülece¤inden telgrafhanelerde adam bulundurul-
mas› rica olunur.

Kongre Kurulu
‹stanbulun, verilen bir saat süre içinde saraya yol vermiyece¤i anlafl›l›yordu.

Bunun için 12 Eylûl 1919 günü tüm komutanlara ve illere flu genelge yaz›ld›:
Bir saate kadar, örne¤i afla¤›da yaz›l› telgraf Genel Kongre Kurulu taraf›ndan Baflba-

kana çekilecektir. Bunun için siz de gecikmeden bu esas ve anlamda birer telgraf çekiniz ve
hemen bildiriniz Efendim.

Genel Kongre Kurulu
Saat beflte Baflbakana bilgi için diye verilen ve ayn› zamanda tüm komu-

tanlara ve illere yap›lan bildiri flundan ibaret idi:
1 - Hükûmet milletin sevgili padiflah›na olan sunular›n› ve ba¤lant›s›n› kesmekte ve

gerçekleflen haince davran›fl›n› sürdürmekte direndi¤inden millet de meflru bir hükûmet ba-
fla geçinceye kadar ‹stanbul hükûmeti ile yönetim iliflkilerini ve ‹stanbul ile her türden telg-
raf ve posta haberleflmelerini ve gönderilerini tümüyle kesmeye karar vermifltir. Yerel sivil
görevliler, asker komutanlarla birlikte bu hususu sa¤layacak ve sonucu S›vasta Genel
Kongre Kuruluna bildirecektir.

2 - Bu bildirim tüm komutanlara ve üst düzey sivil görevlilere iletilmifltir. 12/9/1919
Genel Kongre Kurulu

Efendiler, ay›n on ikinci günü ‹stanbul Hükûmeti ile genelde haberleflme
ve ba¤lant› kesildi. Baz› ayr›cal› yerler buna uymad› ve bunlar› ve bunlarla
olan tart›flmalar›m›z› ayr›ca anlataca¤›m. Ondan evvel izin verirseniz daha
önemli say›lmas› gereken bir konu hakk›nda bilgi sunay›m: bilirsiniz ki, Ferit
Pafla hükûmeti meb'uslar›n seçimi için sözde emir vermiflti. Fakat içinde bu-
lundu¤umuz tarihe kadar, yani Anadolunun ‹stanbulla ba¤lant›lar› kesildi¤i
12 Eylûl gününe kadar, bu emir uygulanmam›flt›. Son durum üzerine en
önemli iflin meb'uslar›n seçimini tezelden sa¤lamak olaca¤›n› anlars›n›z. Bu-
nun için 13 Eylûlde derhal bu konuyla da u¤rafl›lmaya bafllan›ld› (Belge 86).
Uzun ayr›nt›lara girmektense söyledi¤im tarihte verilen ilk direktifi oldu¤u gi-
bi bilginize sunmay› daha yararl› sayar›m. Bildirilen fludur:

Tel 13/9/1919
Bal›kesirde K.O. 14, Konyada K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13,

Erzurumda K.O. 15, Ankarada K.0. 20, Bursada Tümen 17, Çinede
Tümen 58, Band›rmada Tümen 61 Komutanl›klar›na ve Tümen 61

arac›l›¤›yla Edirnede K.O. 1, Ni¤dede Tümen 11 Kumandanl›klar›na,
‹llere, Ba¤›ms›z Sancaklara, Belediyelere 

(Haklar› Savunma Derne¤i Merkez Kurullar›na)
‹stanbul hükûmetinin tuttu¤u ve sürdürmekte oldu¤u gerici yönteme ve yaflamakta ol-

du¤umuz günlerin büyük korku ve tehlikelerine karfl› haklar›m›z› savunmak ve varl›¤›m›z›
korumak için Ulusal Meclisin seçilmesi ve toplanmas›n› sa¤lamak ve çabuklaflt›rmak bugü-
nün en önemli görevidir.

‹stanbulda-
ki hükû-
metle mü-
nasebeti
kesmek
karar›

‹stanbulda-
ki hükû-
metle iliflki
kesmek
karar›

Meb’usan
intihab› ile
ifltigale bafl-
lanmas›

Meb’usla-
r›n seçimi
ile u¤rafl›l-
maya bafl-
lanmas›



Hükûmeti merkezîye milleti i¤fal ile meb’usan intihabat›n› aylarca icra etmemifl oldu¤u
gibi son zamanda verdi¤i intihap emrini de türlü esbap ile tavik ve tehir etmektedir. Ferit Pa-
flan›n, Torosun ötesindeki vilâyat›m›zdan feragat etti¤i Sulh Konferans›na verdi¤i nota ile sa-
bit ve Ayd›n vilâyetinde Yunanl›larla tahdidi hududa teflebbüsü oradaki iflgali, emrivaki ha-
linde bir ilhak olarak kabul etti¤ine delil bulunmufl ve aksam› meflgulei sairei memleket için
de bunlara benzer gafilâne ve hainane siyasetiyle mülk ve milleti ink›sama u¤rataca¤› kaviy-
yen melhuz ve Meclisi Millînin in'ikad›ndan evvel sulhnameyi imza ile milleti bir emrivaki
karfl›s›nda bulundurmak niyetinde oldu¤u memul bulunmufl oldu¤undan Umumî Kongre,
orduyu ve milleti intibaha davetle berveçhiati hususat›n sürati icras›n› mesaili hayatiyei millî-
yeden ad ve beyan eyler:

Evvelâ - ‹ntihabat haz›rl›klar›n›n mer’î kanundaki en asgarî müddet zarf›nda icra ve ik-
mali için belediyeler ve Müdafaai Hukuk Cemiyetleri faaliyeti tamme ile çal›flmal›d›r.

Saniyen - Sancaklardan ç›kar›lacak meb’uslar›n m›ktar› nüfusuna nazaran adedi he-
men tespit olunarak Heyeti Temsiliyeye flimdiden bildirilmelidir. Namzetler meselesi bilâha-
re bilmuhabere hallolunacakt›r.

Salisen - Gerek intihap haz›rl›klar›, gerek intihabat›n icras›nda mucibi teahhur esbab›n
flimdiden teemmül ile ref'i ve hiçbir teahhura meydan verilmiyerek asgarî müddet zarf›nda in-
tihabat›n intac›.

‹flbu karar› m›nt›kan›zdaki bilcümle Belediye ve Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine tebli¤
ve icab›n›n sürati ifas›na muavenet buyurman›z rica olunur.

Heyeti Temsiliye
Ferit Pafla hükûmeti, taannüdünde devam ediyordu. Malûm oldu¤u veçhi-

le düflünceye kadar devam etti. Memleketi günlerce mercisiz b›rakmak elbette
pek büyük mahzurlar› dai olurdu. Bu sebebe binaen, evvelâ mütalea sormak
üzere ve müteak›ben baz› itirazata bakmaks›z›n emir tarz›nda tebli¤ etti¤imiz
mukarrerat› Eylûlün 13/14 gecesi flu suretle tespit ve tesvit etmifltim:

Kongrece ittihaz› tasavvur edilen tedabiri havî suret berveçhiati maruzdur: Bu baptaki
noktai nazar ve mütaleai âlileri al›nd›ktan sonra heyeti umumîyece tezekkür olunarak mev-
kii tatbika konacakt›r. 15/9/1335 zevaline kadar ifl'ar›na muntaz›r›z Efendim.

Amali millîyeyi bir sureti hainânede tevil ve tefsir ile teflebbüsat ve harekât› millîyemizi
gayr›meflru olmak üzere ilân eden ve makam› saltanat ve hilâfete karfl› sadakati ebediyesini
bütün vesaiti meflrua ve kanuniye ile teyide müsaraat etti¤imiz halde padiflah ile millet aras›n-
da bir seddi hail teflkil eden ve ahaliyi yekdi¤eri aleyhine teslih ve mukateleye sevk ve tahrik
eyliyen hükûmeti merkeziye ile kat'› münasebat ›zt›rar›nda kalan Umumî Kongre Heyeti,
berveçhizir mukarrerat› zât› âlilerine tebli¤i vazife addeyler:

1- Nam› namii hazreti padiflahîye olarak kavanini mevzua dairesinde umur ve muame-
lât› devlet kemakân tedvir ve temfliyete devam olunacakt›r. Bilâtefrik› cinsü mezhep ahalinin
can, mal ve ›rz› ve her türlü hukuku taht› teminde bulundurulacakt›r.

2- Memurîni hükûmetin vazifei mevdualar›n› milletin amali meflruas›na tevfikan icra
eylemeleri tabiîdir. Maahaza ifay› vazifeden istinkâf eyliyenlerin mazeretleri istifa makam›n-
da kabul olunarak yerlerine münasipleri tevkil olunacakt›r.

3- Esnay› vazifede amal ve cereyan› millî hilâf›nda hareketleri tezahür ve tahakkuk ede-
ceklerin selâmeti din ve millet nam›na bir sureti fledidede tecziyeleri kat’îdir.

4- Memurîni müstafiye ve ahaliden herkim olursa olsun mukarrerat› millîyeye muhalif
harekât ve telkinat› mefsedetkâranede bulunanlar dahi flediden duçar› mücazat olacaklard›r.
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‹stanbul hükûmeti milleti aldatarak meb'uslar›n seçimini aylarca yapmam›fl oldu¤u gi-
bi son zamanda verdi¤i seçim emrini de türlü nedenlerle oyalamakta ve geciktirmektedir.
Ferit Paflan›n, Torosun ötesindeki illerimizden vaz geçti¤i Bar›fl Konferans›na verdi¤i nota
ile kan›tlanm›fl ve Ayd›n ilinde Yunanl›larla s›n›r belirlemeye giriflimi oradaki iflgali, olup
bitti halinde bir katma olarak kabul etti¤ine kan›t olmufl ve ülkenin iflgal alt›ndaki öbür k›-
s›mlar› için de bunlara benzer aymazca ve haince politikas›yla ülkeyi ve milleti parçalaya-
ca¤› kesinlikle beklenen ve Ulusal Meclisin toplant›s›ndan önce bar›fl antlaflmas›n› imza ile
milleti bir olup bitti karfl›s›nda bulundurmak niyetinde oldu¤u beklenilmekte oldu¤undan
Genel Kongre, orduyu ve milleti uyararak afla¤›daki ifllerin ivedi olarak yap›lmas›n› ulus
için ölüm kal›m konusu sayar ve böylece ilân eder:

Birincisi - Seçim haz›rl›klar›n›n yürürlükteki kanundaki en k›sa süre içinde yap›l›p ta-
mamlanmas› için belediyeler ve Haklar› Savunma dernekleri bütün güçleri ile çal›flmal›d›r.

‹kincisi - Sancaklardan ç›kar›lacak meb'uslar›n nüfusa oranla say›s› hemen saptanarak
Temsilci Kurula flimdiden bildirilmelidir. Adaylar ifli sonra haberleflmelerle yoluna konula-
cakt›r.

Üçüncüsü - Gerek seçim haz›rl›klar›nda gerek seçimin yap›lmas›nda gecikme neden-
lerinin flimdiden düflünülüp ortadan kald›r›lmas› ve hiçbir gecikmeye meydan verilmiyerek
en k›sa süre içinde seçimlerin sonuçland›r›lmas›.

Bu karar› bölgenizdeki tüm Belediyelerle ve Haklar› Savunma derneklerine bildirme-
niz ve gere¤inin h›zla yerine getirilmesine yard›m etmeniz rica olunur.

Temsilci Kurul
Ferit Pafla hükûmeti, direnmesini sürdürüyordu. Bilindi¤i gibi düflünce-

ye kadar da sürdürdü. Memleketi günlerce bafls›z b›rakmak elbette pek bü-
yük sak›ncalar do¤ururdu. Bu nedenle, önce ne düflündü¤ünü sormak biçi-
minde ve sonra da birtak›m karfl› ç›kmalara bakmaks›z›n emir fleklinde bil-
dirdi¤imiz kararlar› Eylûlün 13/14 gecesi flu suretle saptam›fl ve kaleme al-
m›flt›m:

Kongrece al›nmas› düflünülen önlemleri içeren bildiri örne¤i afla¤›da bilginize sunulur:
Bu konudaki yüksek görüfl ve düflünceleriniz al›nd›ktan sonra genel kurulca incelenerek yü-
rürlü¤e konulacakt›r. 15/9/1919 ö¤lene kadar bildirilmesini beklemekteyiz Efendim.

Ulusal amaçlar› haince sapt›r›p yorumlayarak ulusal giriflim ve savafl›m›m›z›n gayr›-
meflru oldu¤unu duyuran ve saltanat ve hilâfete karfl› sonsuz ba¤l›l›¤›n› meflru ve yasal yol-
lardan yineledi¤imiz halde padiflah ile millet aras›nda bir engel duvar oluflturan ve halk› bir-
birine karfl› silâhland›r›p birbirini öldürmeye k›flk›rtan ‹stanbul hükûmeti ile iliflkileri kes-
mek zorunda kalan Genel Kongre Kurulu, afla¤›daki kararlar› size bildirmeyi ödev sayar:

1 - Devlet ifl ve ifllevleri Padiflah Hazretleri ad›na ve yürürlükteki yasalara göre eskisi
gibi yürütülecektir. Soy ve din ayr›l›¤› yap›lmaks›z›n halk›n can, mal ve ›rz› ve her türlü hak-
lar› güven alt›nda bulundurulacakt›r.

2 - Hükûmet görevlilerinin kendilerine verilen ödevi milletin meflru amaçlar›na uygun
olarak yapmalar› do¤ald›r. Bununla birlikte görevden kaç›nanlar›n özürleri iflten ayr›lma
olarak kabul edilerek yerlerine uygun görülen kifliler vekil k›l›nacakt›r.

3 - Görevde ulusal amaçlara ve ulusal gidifle ayk›r› davrand›klar› saptanacak olanlar›n
din ve ulusun esenli¤i ad›na a¤›r cezalara çarpt›r›lmalar› kesindir.

4 - ‹flten ayr›lan görevliler ve halktan kim olursa olsun ulusal kararlara ayk›r› hareket
eden ve bozgunculuk afl›layanlar da a¤›r cezalara çarpt›r›lacakt›r.

Memleketi
mercisiz b›-
rakmamak
için

Memleketi
bafls›z b›-
rakmamak
için



5- Mülkü milletin selamet ve saadeti, adlü hakkaniyet, dahili memlekette emnü asayiflin
teminile kabildir. Bu bapta icap eden her türlü tedabirin ittihaz› kolordu kumandanlarile va-
li ve müstakil mutasarr›fl›klardan muntazard›r.

6- Milletin maruzat› zât› flahaneye arz ve iblâ¤a muvaffak olunup ta emnü itimad› mil-
lîyi haiz bir hükûmeti meflruan›n teflekkülüne kadar mercii muhaberat S›vasta Umumî Kong-
re Heyeti Temsilîyesi olacakt›r.

7- ‹flbu mukarrerat bilcümle teflkilât› millîye merakizine tevdi ve ilân olunacakt›r.
Mustafa Kemal

*
*   *

Efendiler, bu son arzetti¤im tebligat›m›z üzerine, k›smen hafif ve fakat k›s-
men de oldukça fledit itirazlara, mukavemetlere ve hatta mukabil teflebbüslere ve
tehditlere maruz kald›k. ‹tirazat ve tenkidat, yaln›z son tebli¤imiz ahkâm›na mün-
has›r kalmad›. Bu münasebetle daha baflka noktalara da flümul peyda etti. Bu hu-
susta heyeti aliyenize bir fikri mahsus vermifl olmak için bu yolda cereyan etmifl
olan muhaberattan baz›lar›n› k›saca arzetmekli¤ime müsaadenizi rica ederim.

Erzincan Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesinin 14 Eylûl 1335
tarihli telgraf›nda: "mukarrerat›n tatbikinden evvel, hükûmeti merkeziyeye
k›rk sekiz saat mühlet itas›n›n muvaf›k olaca¤› umumca karargir olmufltur"
tarz›nda zarars›z bir mütalea serdolunuyordu (Ves. 87).

Diyarbekirden 13 üncü Kolordu Kumandan› Cevdet Bey, 14 Eylûl 1335
tarihli uzun flifresinde: "merkezi hükûmetle büsbütün kat'› alâka edilerek mer-
cii muhaberat Kongre Heyeti Temsilîyesi olursa, muhalifler, siyasî bir maksat
takip edenler bu hareketi hilâfete karfl› isyan edilmifl göstererek efkâr› ta¤lit ede-
ceklerdir". Bu vaziyet devam ederse memur ve askerin maaflat› ve iafle masari-
fat› için memba ve tedbir düflünüldü mü?". "Hükûmeti merkeziye ‹ngiliz nüfu-
zu alt›ndad›r. Her türlü ›srar ve mesaiye ra¤men baflka türlü hareket edebilecek
bir hükûmet teflkiline imkân yoktur. ‹ngilizler, hükûmetin muvafakatile vâsi
mikyasta bir iflgal plân› tatbik ederse yenibafltan ‹ngilizlerle muharebeye girifl-
meye taraftar m›s›n›z? ve giriflildi¤i takdirde muvaffak›yetten ne dereceye ka-
dar eminsiniz? Bu hareketi musirrane vatan›n menafiine muvaf›k m›d›r?"
(Ves. 88) tarz›nda birtak›m mütaleat ve sualleri ihtiva ediyordu.

Erzurum Heyeti Merkeziyesinin 15 Eylûl 1335 tarihli telgraf›nda: "Tali-
matnamemizin alt›nc› maddesinin (Yani Heyeti Temsilîyenin merciiyetine ait)
nizamnamemizle tevfik edilmek üzere heyeti merkeziyelerden muvafakat istih-
sali icap eder" denilmekte idi.

Malatyada Kumandan ‹lyas Beyin 15 Eylûl 1335 tarihli telgraf›nda: "Elâ-
ziz vilâyeti halk›n›n, Kongrenin maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç ol-
mazsa bir derece tenvirlerine de¤in bu hususun tehir edilmesi tensip buyurulur-
sa muvaf›k buldu¤umu arzeylerim" mütaleas› dermeyan ediliyordu (Ves. 89).

‹çinde bulundu¤umuz S›vas›n Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkezi-
yesi de uzun bir raporunda: "Tebli¤ buyurulan mevad›n heyeti mecmuas›ndan
memlekette bir idarei muvakkate ilân edilece¤i anlafl›lmaktad›r" maddesile bafl-
lad›ktan sonra "bunun, cemiyet nizamnamesinin maddei mahsusas›na ve hiçbir
maddesine istinat etmek imkân› görülememekte oldu¤u hakk›nda" nazar› dik-
katimiz celbediliyor ve "zât› flahaneye iblâ¤› maruzat edebilecek vesaili kemali
sükûn ve samimiyetle ve tatl› bir flekilde aramay›” tavsiye ediyordu (Ves. 90).
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5 - Ülkenin ve ulusun esenli¤i ve mutlulu¤u, adalet ve haktan›rl›kla, yurtta dirlik ve
düzenin sa¤lanmas›yla gerçekleflebilir. Bu yolda gereken her türlü önlemlerin al›nmas› ko-
lordu komutanlar›yla vali ve ba¤›ms›z mutasarr›fl›klardan beklenir.

6 - Ulusunun sunular›n› padiflaha ulaflt›rmada baflar› sa¤lan›p ulusun güvenip inand›¤›
meflru bir hükûmet kurulana dek yaz›flmalar S›vasta Genel Kongre Temsilci Kurulu ile ya-
p›lacakt›r.

7 - Bu kararlar tüm ulusal örgütlerin merkezlerine verilip ilân olunacakt›r.
Mustafa Kemal

*
*   *

Efendiler, bilginize sundu¤um genelgemiz üzerine, kimisi hafif ve ama ki-
misi de oldukça a¤›r karfl› ç›kmalarla ve direnmelerle ve hatta karfl› giriflimler-
le ve tehditlerle karfl›laflt›k. Ayk›r› görüfller ve yermeler, yaln›z son genelge-
miz içeri¤i üzerinde de kalmad›. Bununla ba¤lant›l› olarak daha baflka nokta-
lar› da kapsad›. Bu konuda yüksek kurulunuzu ayd›nlatmak için bu yolda geç-
mifl olan yaz›flmalardan baz›lar›n› k›saca bilginize sunmama izninizi isterim.

Erzincan Haklar› Savunma Derne¤i Merkez Kurulunun 14 Eylûl 1919 ta-
rihli telgraf›nda: "kararlar›n uygulanmas›ndan evvel, ‹stanbul hükûmetine
k›rk sekiz saat süre verilmesinin uygun olaca¤› tüm üyelerce kararlaflt›r›lm›fl-
t›r" yolunda zarars›z bir düflünce ileri sürülüyordu (Belge 87).

Diyarbak›rdan 13 üncü Kolordu Komutan› Cevdet Bey, 14 Eylûl 1919 ta-
rihli uzun flifresinde: "‹stanbul hükûmetile büsbütün iliflki kesilerek yaz›flma-
lar Kongre Temsilci Kurulu ile yap›l›rsa, karfl› görüflte olanlar, siyasî bir amaç
güdenler bu davran›fl› hilâfete karfl› ayaklan›lm›fl gibi göstererek halk› aldata-
caklard›r." "Bu durum sürerse sivil görevlilerin ve askerin maafllar› ve yiyecek
giderleri için kaynak ve önlem düflünüldü mü?." "‹stanbul hükûmeti ‹ngiliz
etkisi alt›ndad›r. Ne kadar israr edilse ne kadar çal›fl›lsa baflka türlü davrana-
bilecek bir hükûmet kurmaya olanak yoktur. ‹ngilizler, hükûmetin oluru ile
genifl ölçekli bir iflgal plân› uygularsa yeni bafltan ‹ngilizlerle savafla giriflmek
de ister misiniz? ve giriflilirse baflar›dan ne denli eminsiniz ? Bu üsteleyici dav-
ran›fl vatan›n ç›kar›na uygun mudur?" (Belge 88) yollu birtak›m düflünceler ve
sorular içeriyordu.

Erzurum Merkez Kurulunun 15 Eylûl 1919 tarihli telgraf›nda: "Yönerge-
mizin alt›nc› maddesinin (yani yaz›flmalar›n Temsilci Kurulla yap›lmas› konu-
sunda) tüzü¤ümüzle uygunlu¤u sa¤lanabilmek için Merkez Kurullar›ndan
olur almak gerekir" denilmekte idi.

Malatyada Komutan ‹lyas Beyin 15 Eylûl 1919 tarihli telgraf›nda: "Ela-
z›¤ ili halk›n›n, Kongrenin amaç ve ere¤i bildirilerek hiç olmazsa biraz ayd›n-
lat›lmalar›na dek bu iflin ertelenmesini onaylarsan›z uygun buldu¤umu bilgi-
nize sunar›m" düflüncesi ileri sürülüyordu (Belge 89).

‹çinde bulundu¤umuz S›vas›n Haklar› Savunma Derne¤i Merkez Kurulu
da uzun bir raporunda: "Bildirilen maddelerin tümünden memlekette bir ge-
çici yönetim ilân edilece¤i anlafl›lmaktad›r" sözlerile bafllad›ktan sonra "bunu,
dernek tüzü¤ünün ilgili maddesine hatta ve hiçbir maddesine dayand›rmak
olanakl› görülmemekte oldu¤una" dikkatimiz çekiliyor ve "padiflaha dilek
sunmaya uygun olabilecek ortam› büyük bir a¤›rbafll›l›k ve içtenlikle ve tatl›
bir flekilde aramay›” ö¤ütlüyordu (Belge 90).

Yap›lan iti-
raz ve ten-
kitler

Yap›lan
karfl› ç›kma
ve elefl-
tiriler



Heyeti Temsilîye azam›zdan bulunup müteaddit davet ve ricalar›m›za ra¤-
men bize refakat etmiyen, S›vas Kongresinde bulunmamak için mazeretler icat
eden Servet Beyin "Esselâmü aleyküm" hitab› dindaranesile bafllayan 15 Eylûl
1335 tarihinde Trabzondan keflide etti¤i aç›k telgrafnamesinde: "S›vas Kongre-
si beyannamesini ve bilâhare tebligat›n›z› ald›k. Cevaben bildirdi¤imiz mütale-
at Kâz›m Pafla Hazretlerince görülmek arzu edilmifl ve görülmüfltür.".. "Evve-
lâ S›vas Kongresi, umumî kongre flekline girmifl ve bir Heyeti Temsilîye vücu-
da getirmifl oldu¤u anlafl›l›yor, ki bu cihet mukarrerat›m›za münafidir.".. "S›-
vas Kongresi, Heyeti Temsilîyemiz meyan›na aza intihab›na salâhiyettar ola-
mayacakt›.".. "Hükûmeti merkeziye ile kat'› muhaberat bir emrivaki oldu."..
"Heyeti Temsilîyenin merciiyeti meselesi efkâr› umumiye nazar›nda pek nahofl
tesirler yapacakt›r. Bu cihetten kat'iyyen sarf›nazar buyurulmal›d›r.".. "S›vas
Kongresi, Erzurum Nizamnamesini tadile selâhiyettar de¤ildir. Bu Kongre, Vi-
lâyat› fiark›ye Heyeti Temsilîyesine tebaiyete mecbur olacakt›. Erzurum mu-
karrerat› hakk›nda, ezhan› umumiyenin, bir devrei ihtizaz geçirdi¤i bugünler-
de, an›n gayr› ahkâma flüpheli nazarlarla bakaca¤›nda flüphe buyurmay›n›z."..
"Erzurum Kongresi ahkâm› haricinde yap›lacak muameleye ifltirak edemiyece-
¤iz." protestosile hitam buluyordu (Ves. 91).

15 inci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 15 Eylûl 1335 ta-
rihinde vukubulan ifl'arat›nda: "S›vas Kongresinin istifsar›na, cevaben Trabzon
heyetinden Servet, ‹zzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri cevab› okudum. Pek
yak›ndan tan›d›¤›m bu zevata itimat ve hürmetim fevkalâdedir. Mumaileyhimin
mütaleat›na saik olan fikri aslîyi anl›yorum ve taraftar›m" dedikten sonra tefer-
ruat hakk›ndaki nikat› nazar›n› serdediyor ve ezcümle "Erzurum Kongresi, fiar-
kî Anadolu vilâyat› nam›nad›r. S›vas Kongresi ise, umum milleti temsil eden bir
kongredir ki, bu Kongrenin de ayr›ca bir heyeti temsiliyesi olmak tabiîdir. An-
cak S›vas Umumî Kongresi Heyeti Temsilîyesi, fiarkî Anadolu Vilâyat› Heyeti
Temsilîyesini ilga etmifl olmuyor. Bu Heyeti Temsilîye bittabi her an mevcuttur.
Yaln›z bu Heyeti Temsilîyeden olup elyevm S›vas Kongresi Heyeti Temsilîyesi-
ne dahil olmufl bulunanlar varsa, bunlar›n, fiarkî Anadolu Vilâyat› Heyeti Tem-
silîyesinden istifa etmelerini talep etmek do¤ru olabilir. S›vas Kongresi, umum
milletin menafiini ve fiarkî Anadolu Vilâyat› Heyeti Temsilîyesi de, münhas›ran
fiarkî Anadolu vilâyat›n›n hukuk ve menafiini muhafaza eder.".. "Heyeti Tem-
silîyenin merciiyet ve salâhiyet keyfiyeti meselenin ruhu esasîsini teflkil etmekte-
dir ki, bu mephaste flimdiden istical edilmemesi hususunda sizinle tamamen
hemfikirim. Heyeti Temsilîye teklifat›ndan birden befle kadar olan maddelerine
gelince; bunlar›n de¤il sorulmas›n›, hatta beyanname halinde veya bir temenni
fleklinde bile neflrini fazla görürüm" mütaleas›nda bulunuyordu (Ves. 92).

*
*   *

Trabzonda Servet Beye yazd›¤›m›z cevabî telgrafla Kâz›m Kara Bekir Pa-
flaya verdi¤imiz cevaptan da bahsedeyim. Servet Beye yaz›lan telgrafname flu idi:

Trabzonda Servet Beyefendiye
Trabzon Heyeti Merkeziyesinden sorulan mütaleaya henüz cevap gelmedi. Bu husus

ayr›ca Kâz›m Pafla Hazretlerinden de sorulmufltu. Mütaleat›n mezcine neden lüzum görüldü-
¤ü bittabi anlafl›lamam›flt›r. S›ra ile vukubulan mütaleat›n›za ayn› s›ra ile berveçhiati arz› ce-
vap ediyorum:
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Temsilci Kurul üyelerimizden olup bir çok ça¤›r› ve ricalar›m›za karfl›n
bize kat›lmayan, S›vas Kongresinde bulunmamak için özürler uyduran Servet
Beyin "Esselâmü aleyküm" diye dindar sözlerle bafllayan 15 Eylûl 1919 tari-
hinde Trabzondan çekti¤i aç›k telgraf›nda: "S›vas Kongresi bildirisini ve son-
raki tebli¤lerinizi ald›k. Yan›t olarak bildirdi¤imiz düflünceler Kâz›m Pafla
Hazretlerince görülmek istenmifl ve görülmüfltür. ".. "Önce S›vas Kongresi,
genel kongre flekline girmifl ve bir Temsilci Kurul oluflturulmufl oldu¤u anla-
fl›l›yor, ki bu cihet kararlar›m›za ayk›r›d›r. ".."S›vas Kongresi, Temsilci Kuru-
lumuza üye seçmeye yetkili olamayacakt›. "."‹stanbul Hükûmeti ile yaz›flma-
lar›n kesilmesi bir olup bitti oldu. ".."Temsilci Kurulunun yaz›flmalar›n yap›-
laca¤› yer olmas› konusu kamu oyunda pek hofl olmayan etkiler yapacakt›r.
Bundan kesinlikle vaz geçilmelidir. ".."S›vas Kongresi, Erzurum Tüzü¤ünü
de¤ifltirmeye yetkili de¤ildir. Bu Kongre Do¤u ‹lleri Temsilci Kuruluna uy-
mak zorunda olacakt›. Erzurum kararlar› hakk›nda, kamu oyunun, bir sars›n-
t› evresi geçirdi¤i bugünlerde, ona ayk›r› hükümlere kuflkuyla bakaca¤›ndan
kuflkunuz olmas›n.".."Erzurum Kongresi hükümleri d›fl›nda yap›lacak ifllere
kat›lmayaca¤›z." protestosuyla son buluyordu (Belge 91).

15 inci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 15 Eylûl 1919 tari-
hinde yapt›¤› bildirisinde: "S›vas Kongresinin sorusuna, yan›t olarak Trabzon
kurulundan Servet, ‹zzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri karfl›l›¤› oku-
dum. Pek yak›ndan tan›d›¤›m bu kiflilere güven ve sayg›m çoktur. Onlar›n bu
görüfllerinin dayand›¤› temel düflünceyi anl›yorum ve uygun buluyorum." de-
dikten sonra ayr›nt›lar hakk›ndaki görüfllerini s›ral›yor ve bu arada "Erzurum
Kongresi, do¤u illeri ad›nad›r. S›vas Kongresi ise, tüm ulusu temsil eden bir
kongredir ki, bu Kongrenin de ayr›ca bir temsilci kurulu olmak olmak do¤al-
d›r. Ancak S›vas Genel Kongresi Temsilci Kurulu, Do¤u Anadolu ‹lleri Tem-
silci Kurulunu kald›rm›fl olmuyor. Bu Temsilci Kurul elbette ki her an vard›r.
Yaln›z bu Temsilci Kuruldan olup bugün S›vas Kongresi Temsilci Kuruluna
girmifl bulunanlar varsa, bunlar›n, Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci kuruldan çe-
kilmelerini istemek do¤ru olabilir. S›vas Kongresi, tüm ulusun ç›karlar›n› ve
Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci Kurulu da, sadece Do¤u Anadolu illerinin hak-
lar›n› ve yararlar›n› korur.".."Yaz›flmalar›n Temsilci Kurul ile yap›lmas› ve
Kurulun yetkisi konusu iflin temelini oluflturmaktad›r, ki, bu konuda flimdiden
acele edilmemesinde sizinle tamamen ayn› görüflteyim. Temsilci Kurul öneri-
lerinden birden befle kadar olan maddelere gelince; bunlar›n de¤il sorulmas›-
n›, hatta bildiri halinde veya bir dilek halinde bile yay›m›n› gereksiz görürüm"
düflüncesinde bulunuyordu (Belge 92).

*
*   *

Trabzonda Servet Beye yazd›¤›m›z karfl›l›k telgraf›yla Kâz›m Kara Bekir
Paflaya verdi¤imiz yan›ttan da söz edeyim. Servet Beye yaz›lan telgraf flu idi:

Trabzonda Servet Beyefendiye
Trabzon Temsilci Kurulundan, istenen düflünceye daha karfl›l›k gelmedi. Bu husus ay-

r›ca Kâz›m Pafla Hazretlerinden de sorulmufltu. Düflüncelerin birlefltirilmesine neden gerek
görüldü¤ü do¤al olarak anlafl›lamam›flt›r. S›ra ile bildirilen düflüncelerinize ayn› s›ra ile afla-
¤›daki karfl›l›klar› sunuyorum:



Evvelâ; S›vas Kongresinin umumî bir kongre olaca¤› cümlenin malûmu idi. Bunun, siz-
ce, baflka mahiyette telâkki edilmekte oldu¤unu flimdi ilk defa sizden iflitiyorum. Heyeti Tem-
siliye meselesine gelince; bu heyet, esasen Erzurum Kongresinin intihap ve kabul etti¤i heyet-
tir. El’an bendenizle beraber Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, fieyh Hac› Fevzi Efen-
di S›vasta haz›r bulunmaktad›rlar. Daha dört azam›z noksan olmakla beraber ekseriyet va-
zifesini ifa etmektedir. Bu cihetin de zât› âlilerince bariz bir surette malûm olaca¤›na flüphe-
miz yoktur. Çünkü sizi de, vaziyetin ehemmiyetine binaen daha Erzurumda iken davet etmifl
ve di¤er rüfekan›n beraber götürülece¤i bildirilmiflti. S›vas Umumî Kongresinin, nizamname-
mizin sekizinci maddesi mucibince baz› aza ile Heyeti Temsilîyemizi takviye edebilece¤i be-
raber mevzuubahs olmufl ve bunda da beis görülmemifl, bilâkis vahdeti umumiyeyi temsil
için, bu lâzimeden addedilmiflti. S›vas Umumî Kongresinde bundan baflka bir fley yap›lma-
m›flt›r. Hükûmeti merkezîye ile kat'› muhaberat, mukarrerat› esasiyemizin dördüncü madde-
sinin haricinde de¤il, dahilinde ve hatta o muhteviyat›n istiap edemiyece¤i varidi hat›r olma-
yan hiyanetkârane esbaba müstenit mahiyettedir. Esasen bu emrivakii yapan biz de¤il, hükû-
meti merkezîyedir. fiifre telgrafnamemizin tatbik› muhteviyat› bir emri zarurîdir. Bundan,
hiçbir suretle sarf›nazar etmeye imkân kalmam›flt›r. Biz, ciheti tatbikiyede reyi muvafakatini-
zi istihsale teflebbüsü bir vazife addettik. Muvafakat edip etmemek, sizce takdir olunacak bir
keyfiyettir. Yaln›z flunu da arzedeyim ki, bugün bütün Anadolu ve Rumelinin müttehiden ha-
rekete mecbur oldu¤u bir istikamette, ekalliyetin de¤il ekseriyetin muvafakatine tâbi olmak ve
ekalliyetleri bu tabiiyete irca etmek mecburiyeti kat'iyesi vard›r. Merciiyet ve salâhiyet mese-
lesi hakk›nda daha makul bir noktai nazar›n›z varsa lûtfen bildiriniz. ‹ttihaz› zarurî görülen
bugünkü tarz› hareket dikkatle tetkik buyurulursa tamamen nizamnamemize ve Erzurum
Kongresi mukarrerat› esasîyesine mutab›kt›r. Bunun haricine ç›k›ld›¤› noktay› göremiyorum.
Binaenaleyh zât› âlilerinizin kendinizi hariç b›rakmak istedi¤iniz nizamname ve mukarrera-
t› malûme fevk›ndeki icraat›n izah buyurulmas›n› rica ederim. Bugün gayr›kabili içtinap bir
hareket varsa, o da, hükûmeti merkezîyenin mukadderat› millet ve memleketi alçakça ‹ngi-
lizlerin arzusuna tevdi ve kendi menfaatlerine kurban etmesidir. Buna karfl› buraca ittihaz
olunan karardan baflka bir karar ittihaz›na imkân varsa lûtfen bildiriniz.

Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Paflaya da verdi¤imiz mufassal cevab›n mukaddemat›

aynen flöyle idi:
"Servet ve ‹zzet Beylerin, Heyeti Temsilîyenin Trabzon Heyeti Merkeziyesinden istizah

eyledi¤i hususata cevaben çektikleri aç›k telgrafname al›nd›. Muhteviyat›n›n, aç›k olarak ifla-
as› mahzurdan salim olmayan bu mütaleat›, Heyeti Temsilîye, tamamen Servet ve ‹zzet Bey-
lerin flahsî mütalealar› olarak telâkki eder. Heyeti Temsilîye, tamimen talep etti¤i mütaleat›,
‹zzet ve Servet Beylerden de¤il, nizamname mucibince Trabzon Heyeti Merkeziyesinden ta-
lep etmifltir. Servet ve ‹zzet Beylerin noktai nazarlar›n› havi hususî telgrafname ile taraf› âli-
nizden hem kendilerine ve hem de Heyeti Temsilîyeye cevap olmak üzere dermeyan buyuru-
lan mütaleat hakk›nda da berveçhiati izahata lüzum görülmüfltür:

a) Evvelâ; mumaileyhimay› malûmunuz olan mütaleata saik olan fikri aslîyi keflfetmek
maatteessüf Heyeti Temsilîyece mümkün olamam›flt›r.

b) Nizamnamenin dördüncü maddesi muhteviyat›, bir idarei muvakkate teflkili esbap
ve fleraitini izah eder. Halbuki malûm vakayii ahirei ihanetkârane sebebile ittihaz edilmifl
ve edilmesi lüzumu hakk›nda mütalea sorulmufl olan tedabir, hiçbir vak›t idarei muvakka-
te teflkil etmek gayesine matuf de¤ildir. Binaenaleyh bu hususla dördüncü madde aras›nda
münasebet aramaya lüzum yoktur. Tedabir, zât› flahaneye do¤rudan do¤ruya arz› hale yol
bulmak ve meflru bir kabinenin mevkii iktidara is'ad›n› istirham etmek maksad›na matuf-
tur.

c) S›vasta in'ikat eden kongre, garbî Anadolu murahhaslarile Erzurum Kongresinin heye-
ti umumiyesi, binaenaleyh umum fiarkî Anadolu vilâyat› nam›na sahibi salâhiyet olmak üzere,
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Önce; S›vas Kongresinin genel bir kongre olaca¤›n› herkes biliyordu. Bunun, sizce
baflka nitelikte say›lmakta oldu¤unu flimdi ilk defa sizden iflitiyorum. Temsilci Kurul soru-
nuna gelince; bu kurul, esasen Erzurum Kongresinin seçti¤i ve onaylad›¤› kuruldur. fiimdi
benimle birlikte Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, fieyh Hac› Fevzi Efendi S›vasta
bulunmaktad›rlar. Daha dört üyemiz eksik olmakla birlikte ço¤unluk görevini yapmakta-
d›r. Bunun da sizce aç›k bir surette bilindi¤inde kuflkumuz yoktur. Çünkü sizi de, durumun
önemi nedeni ile daha Erzurumda iken ça¤›rm›fl ve öbür arkadafllar›n beraber götürülece¤i
bildirilmiflti. S›vas Genel Kongresinin, tüzü¤ümüzün sekizinci maddesi gere¤ince baz› üye-
lerle Temsilci Kurulumuzu kuvvetlendirebilece¤i birlikte söz konusu edilmifl ve bunda da
sak›nca görülmemifl, aksine genel birli¤i temsil için bu, gerekli say›lm›flt›. S›vas Genel Kong-
resinde bundan baflka bir fley yap›lmam›flt›r. ‹stanbul hükûmeti ile yaz›flmalar›n kesilmesi
ana kararlar›m›z›n dördüncü maddesinin d›fl›nda de¤il, içinde hatta o içeriklerin kapsama-
yaca¤› akla gelmeyen haince nedenlere dayan›r niteliktedir. Esasta bu olup bittiyi yapan biz
de¤il ‹stanbul hükûmetidir. fiifre telgraf›m›z›n içeriklerinin yap›lmas› gerekli bir ifltir. Bun-
dan, hiç bir suretle vazgeçmeye olanak kalmam›flt›r. Biz, uygulama aç›s›ndan olumlu görüfl-
lerinizi almaya giriflmeyi bir görev sayd›k. Uygun bulup bulmamak, sizin bilece¤iniz bir fley-
dir. Yaln›z flunu da belirteyim ki, bugün bütün Anadolu ve Rumelinin birlik halinde dav-
ranmak zorunda bulundu¤u bir do¤rultuda, az›nl›¤›n de¤il ço¤unlu¤un uygun bulunmas›na
ba¤l› olmak ve az›nl›klar› bu ba¤l›l›¤a getirmeye kesin zorunluluk vard›r. Yaz›flmalar›n ki-
minle yap›laca¤› ve yetki konusunda daha akla yak›n görüflünüz varsa lûtfen bildiriniz. ‹z-
lenmesi zorunlu say›lan bugünkü davran›fl, dikkatle incelenirse, tamamen tüzü¤ümüze ve
Erzurum Kongresinin ana kararlar›na uygun oldu¤u anlafl›l›r. Bunun d›fl›na ç›k›ld›¤› nokta-
y› göremiyorum. Bu nedenle sizin kendinizi d›fllamak istedi¤iniz tüzük ve bilinen kararlar›
aflan ifllerin aç›klanmas›n› rica ederim. Bugün kaç›n›lmaz bir davran›fl varsa, o da, ‹stanbul
hükûmetinin ulus ve ülkenin kaderini alçakça ‹ngilizlerin iste¤ine b›rakm›fl ve kendi ç›kar-
lar›na kurban etmifl olmas›d›r. Buna karfl› burada al›nan karardan baflka bir karar almak
olana¤› varsa lûtfen bildiriniz.

Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Paflaya da verdi¤imiz ayr›nt›l› karfl›l›¤›n bafl k›sm› t›pa-

t›p flöyle idi:
"Servet ve ‹zzet Beylerin, Temsilci Kurulun Trabzon Merkez Kurulundan sordu¤u

konulara yan›t olarak çektikleri aç›k telgraf al›nd›. ‹çeri¤inin, aç›k olarak yay›lmas› sak›n-
cas›z olmayan bu düflünceleri, Temsilci Kurul, sadece Servet ve ‹zzet Beylerin kiflisel düflün-
celeri sayar. Temsilci Kurul, genelgeyle istedi¤i düflünceleri ‹zzet ve Servet Beylerden de-
¤il, tüzük gere¤ince Trabzon Merkez Kurulundan istemifltir. Servet ve ‹zzet Beylerin görüfl-
lerini içeren özel telgraf ile sizin hem kendilerine ve hem de Temsilci Kurula yan›t olmak
üzere bildirdi¤iniz düflünceler hakk›nda da afla¤›daki aç›klamalar› yapma gere¤i duyulmufl-
tur:

a) Önce; o kiflileri bildi¤iniz düflüncelere götüren ana fikir yaz›k ki, Temsilci Kurulca
anlafl›lamam›flt›r.

b) Tüzü¤ün dördüncü maddesi hükmü, bir geçici yönetim kurulmas›n›n neden ve
koflullar›n› aç›klar. Oysa son günlerin bilinen haince olaylar› nedenile al›nm›fl ve al›n-
mas› gere¤i hakk›nda düflünce sorulmufl olan önlemler, hiçbir vak›t geçici yönetim kur-
mak amac›na yönelik de¤ildir. Bu nedenle bu iflle dördüncü madde aras›ndaki iliflki ara-
maya gerek yoktur. Önlemler, padiflaha do¤rudan do¤ruya durum hakk›nda bilgi sun-
mak için yol bulmak ve yasal bir hükûmetin ifl bafl›na getirilmesini dilemek amac›na yö-
neliktir.

c) S›vasta toplanan, Bat› Anadolu delegelerile Erzurum Kongresinin genel kurulu, bu neden-
le tüm Do¤u Anadolu illeri ad›na yetkili olmak üzere, Kongrenin karar›na uyularak seçilen özel



Kongrenin karar›na tevfikan intihap edilen bir heyeti mahsusa bulundurmakla, S›vas Kong-
resi bittabi umum Anadolu ve Rumeli nam›na ve bütün milleti temsil etmek üzere umumî bir
kongre halini kespetmifltir. ‹flbu Kongre, Erzurum Kongresi mukarrerat ve teflkilât›n› aynen,
fakat bittabi teflmilen kabul eylemifl ve binnetice fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti,
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti unvan› flamili alt›nda tevsian tevhit edilmifl-
tir.

Nizamnamenin üçüncü maddesi ve Kongrenin mukarrerat› esasîyesi zaten bu gayei âli-
yenin teminini emeli kat’î olarak göstermifltir. S›vas Umumî Kongresi, Erzurum Kongresin-
de fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam›na intihap eyledi¤i Heyeti Temsiliyeye, ta-
mamen beyan› itimat ederek, aynen Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti için He-
yeti Temsilîye olarak kabul eylemifltir. Buna nazaran, S›vas Umumî Kongresinin kararlar›
baflka, Erzurum Kongresinin kararlan baflka ve fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti-
nin Heyeti Temsilîyesi baflka ve Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti
Temsilîyesi baflka gibi baflkal›klar ve ayr›l›klar elbette mevzuubahs olamaz ve bunun mevzu-
ubahs olmas› flüphesiz ki pek samimî olan maksad› vahdet ve gayei mukaddesemiz için son
derece muz›rd›r. Bu takdirde biribirini ilga eden heyeti temsilîyeler olmad›¤› gibi, birine da-
hil olunca, di¤erinden istifas›n› talep etmek do¤ru olabilece¤i azalar da mevcut de¤ildir. Bu-
gün, umum Anadolu ve Rumeliye flamil olan Cemiyetimizin, S›vasta bulunan yegâne Heyeti
Temsilîyesi; Erzurum Kongresinde nizamnamenin mevadd› mahsusas›na tevfikan müntehap
dokuz zattan beflinin huzurile ifay› vazifeye devam etmektedir.".. "Hukuk ve salâhiyeti ve
menafii flarkî Anadolu vilâyat›ndan bittabi hiçbir veçhile az olmayan garbî Anadolunun, mu-
hik ve meflru olan mütaleat ve tekâlifini nazar› dikkate almayarak onlar›, alel›tlak tâbi vazi-
yetinde bulundurmaya kalk›flmak, bizim akl›m›z›n bir türlü kabul edemedi¤i hususattan-
d›r."... "Bu sebeple Heyeti Temsilîyemiz alt› aza ilâvesile takviye olunmufltur" (Ves. 93).

Bundan sonra daha birçok izahat› ihtiva eden bu telgrafnamemiz, aynen
Trabzon Heyeti Merkeziyesine de keflide edilmifltir (Ves. 94).

Bu münakaflat üzerinde daha bir hayli izah ve istizahlar oldu. Hatta "Mü-
dafaai Hukuk Heyeti Trabzon Merkezi" imzay› mevhumile di¤er vilâyata aley-
himizde telgraflar da çekildi¤i görüldü (Ves. 95). Nihayet on befl gün sonra
Trabzondan bir telgrafname ald›k. Fakat Servet Beyden de¤il... Aynen arzeder-
sem vaziyet anlafl›l›r.

S›vasta Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Sureti zirde dercedilen Trabzon Belediye Heyetinin telgraf› Dersaadete flimdi keflide

ediliyor. Bir sureti 15 inci Kolordu Kumandanl›¤›na yazd›r›ld›¤› maruzdur.
Mevki Kumandan› Ali R›za

Suret
1 Teflrinievel 1335

"Dersaadet" Sadrazam Ferit Pafla Hazretlerine
Bugüne kadar Anadoludan yükselen feryad› millîyi Trabzon kendisine mahsus vakar

ve sekinetle tetkik ve takip etti. Memleketin, bu vaziyete fazla tahammülü yoktur. Muhabbe-
ti vataniyeniz varsa art›k terki mevki ediniz Pafla Hazretleri.

Aza Hüsnü, Aza Mehmet Salih, Aza Mehmet Avni, Aza Ahmet,
Aza fiefik, Aza Mehmet, Aza Temel, Belediye Reisi Hüseyin

*
*   *

Kâz›m Kara Bekir Pafladan 17 Eylûl 1335 tarihinde de, zâta mahsus bir flif-
re ald›m. Pek samimî ve uhuvvetkârane bir lisanla yaz›lm›fl olan bu flifre bir iki
ihtar› ihtiva ediyordu. Kâz›m Kara Bekir Pafla: "Paflam; diyor, S›vastan gelen
tebligat ve tamimler, kâh Heyeti Temsilîye nam›na ve kâh resendir. 10 Eylûl
1335 tarihinde, Dersaadetteki hükûmete hitaben, resen tebligat ve ihtarat›n›z va-
ki olmaktad›r. Buna itimat ve emniyet buyurunuz ki bu tarzda imzan›zla vaki
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bir kurul bulundurmakla, S›vas Kongresi do¤al olarak tüm Anadolu ve Rumeli ad›na ve bü-
tün milleti temsil etmek üzere genel bir kongre halini alm›flt›r. Bu Kongre, Erzurum Kong-
resi kararlar›n› ve örgütlerini oldu¤u gibi, ama do¤al olarak yayg›nlaflt›rarak kabul etmifl ve
sonuç olarak Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i, Anadolu ve Rumeli Haklar› Sa-
vunma Derne¤i kapsaml› san› alt›nda geniflletilerek birlefltirilmifltir.

Tüzü¤ün üçüncü maddesi ve Kongrenin ana kararlar› daha bafl›ndan yüksek amac›n
sa¤lanmas›n› kesin erek olarak göstermifltir. S›vas Genel Kongresi, Erzurum Kongresinde
Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i ad›na seçti¤i Temsilci Kurula, tam güvenini bil-
direrek, oldu¤u gibi Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i için Temsilci Kurul ola-
rak kabul etmifltir. Buna göre, S›vas Genel Kongresinin kararlar› baflka, Erzurum Kongre-
sinin kararlar› baflka ve Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kurulu bafl-
ka ve Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kurulu baflka gibi baflka-
l›klar ve ayr›l›klar elbette söz konusu olamaz ve bunun sözkonusu olmas› kuflkusuz ki pek
içtenlikli olan birlik amac›m›z ve kutsal ere¤imiz için son derece zararl›d›r. Böyle olunca bi-
ribirini kald›ran temsilci kurullar olmad›¤› gibi, birine girince, öbüründen ayr›lmas› istene-
bilecek üyeler de yoktur. Bugün, tüm Anadolu ve Rumeliyi kapsayan derneklerimizin, S›-
vasta bulunan tek Temsilci Kurulu; Erzurum Kongresinde tüzü¤ün ilgili maddeleri uyar›n-
ca seçilmifl dokuz kifliden beflinin bir araya gelmesile görev yapmay› sürdürmektedir."
"Haklar› ve yetkileri ve ç›karlar› Do¤u Anadolu illerinden do¤al olarak hiçbir bak›mdan az
olmayan Bat› Anadolunun, hakl› ve yasal olan düflünce ve önerilerini dikkate almayarak
onlar›, herhangi bir uydu durumunda bulundurmaya kalk›flmak, bizim akl›m›z›n bir türlü
kabul edemedi¤i ifllerdendir." ........ "Bu nedenle Temsilci Kurulumuz alt› üye eklenerek
kuvvetlendirilmifltir" (Belge 93).

Bundan baflka daha birçok aç›klamalar içeren bu telgraf›m›z oldu¤u gibi
Trabzon Merkez Kuruluna da çekilmifltir (Belge 94).

Bu tart›flmalar üzerinde daha bir çok aç›klamalar ve sorular oldu. Hatta
"Haklar› Savunma Kurulu Trabzon Merkezi" uydurma imzasile baflka illere
bilgi veren telgraflar da çekildi¤i görüldü (Belge 95). Sonunda, onbefl gün son-
ra Trabzondan bir telgraf ald›k. Ama Servet Beyden de¤il... Oldu¤u gibi bil-
ginize sunarsam durum anlafl›l›r.

S›vasta Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Trabzon Belediye Kurulunun örne¤i afla¤›ya al›nan telgraf› ‹stanbula flimdi çekiliyor.

Bir örne¤inin 15 inci Kolordu Komutanl›¤›na yazd›r›ld›¤› bilginize sunulur.
Mevki Komutan› Ali R›za 

Örnek 
1 Ekim 1919

"‹stanbul" Baflbakan Ferit Pafla Hazretlerine
Bugüne kadar Anadoludan yükselen ulusal ç›¤l›¤› Trabzon kendisine özgü a¤›rbafll›-

l›kla inceledi ve izledi. Memleket, bu duruma daha çok katlanamaz. Yurt sevginiz varsa ar-
t›k görevinizden ayr›l›n›z Pafla Hazretleri.

Üye Hüsnü, Üye Mehmet Salih, Üye Mehmet Avni, Üye Ahmet,
Üye fiefik, Üye Mehmet, Üye Temel, Belediye Reisi Hüseyin

*
*   *

Kâz›m Kara Bekir Pafladan 17 Eylûl 1919 tarihinde de, kifliye özel bir flifre
ald›m. Pek içten ve kardeflçe bir dille yaz›lm›fl olan bu flifre bir iki hat›rlatma içe-
riyordu. Kâz›m Kara Bekir Pafla: "Paflam; diyor, S›vastan gelen bildirimler ve
genelgeler, kimi zaman Temsilci Kurul ad›na kimi zaman do¤rudan do¤ruya
(sizden) geliyor. 10 Eylûl 1919 tarihinde, ‹stanbuldaki hükûmete hitaben, do¤-
rudan do¤ruya bildiri ve uyarma yaz›lar› gönderiyorsunuz. fiuna inanmal›s›n›z
ve güvenmelisiniz ki böyle imzan›zla yap›lan bildirimler, sizi en çok sayg›yla se-

Kâz›m Kara
Bekir Pafla-
n›n tav-
siyeleri

Kâz›m Ka-
ra Bekir
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ö¤ütleri



olan tebligat, sizi en ziyade hürmetle sevenler nezdinde bile, büyük bir samimi-
yetle ve selâmeti fikirle tenkit olunuyor............... Bunun ne kadar müessir ve ak-
sülâmele saik olaca¤›n› takdir buyurursunuz."... "Binaenaleyh Heyeti Temsilî-
ye ve Kongre mukarrerat›n› daima imzas›z, sadece Heyeti Temsiliye diye nefl-
rini irca ederim." Telgrafname flu cümlelerle hitam buluyordu: "Zat› samileri-
nin her halde ortada münferit bir flekilde görülmemesi muktazay› nef'i memle-
kettir. ‹ttifak› âra ile (bu noktada reyleri toplanan zevat veya heyetin kimler ol-
du¤unu henüz bugüne kadar ö¤renmek müyesser olmam›flt›r.) maruz olan ifl-
bu ricalar›m›n hüsnü telâkki buyurulaca¤›ndan eminim, ellerinizden öperim"
(Ves. 96).

Kâz›m Kara Bekir Paflay› samimî olarak tereddüt ve tenkide düflürdü¤ü-
nü gördü¤ünüz noktalar› mümkün oldu¤u kadar bariz olarak muhakeme ve
izaha ihtiyaç derkârd›r. O tarihteki hissiyat ve efkâr›m›n mahsulü ilham› olan
mütaleam›, bugünün yeni tesirat›na kapt›rmaktan ihtirazen, o tarihte verdi¤im
cevab› aynen arzetmeyi tercih ederim:

19 Eylûl 1335
On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine

C: Muhterem kardeflim, derin bir samimiyete müstenit oldu¤una asla flüphe etmedi¤im ka-
naatinizi aç›k bir lisan› uhuvvetle bildirmifl olman›z revab›t› uhuvvetimizin tarsinine ve kalbî
memnuniyetimin tecellisine bâdi olmufltur. Tasavvur buyurulan mehaziri tamamen takdir edi-
yorum. 10 Eylûl tarihinde resen hükûmete vukubulmufl bir tebli¤im yoktur. Yaln›z telgrafhane-
de bulundu¤um bir s›rada bittesadüf Dahiliye Naz›r› Adil Bey ile makina bafl›nda karfl› karfl›-
ya geliverdik. Onun S›vas Valisi Reflit Paflaya verdi¤i manas›z cevaplara karfl› bendeniz s›rf flah-
sî olmak üzere mumaileyhin flahs›na hitaben malûmunuz olan biraz sertçe ihtaratta bulundum.
Bu adetâ bir muhavere fleklinde cari olmufltur. Bundan baflka gerek hükûmete ve gerek zât› fla-
haneye ve gerek ecanibe vukubulan müracaatlerde alel›tlak "Kongre Heyeti" ve "Heyeti Tem-
silîye" ifadesi imza makam›na kaim olmufltur. Yaln›z Amerika Senatosuna yaz›lan ve malûmu-
nuz olan bir mektuba Kongre kararile befl kifli vaz'› imzam etmifltir ki bu meyanda bendenizin
de imzam vard›r. Dahilî olan alenî muhaberata gelince; bunda da Heyeti Temsilîye ibaresini im-
za makam›nda kullanmakta idik. Ancak bunun baz› taraflarca suitesir ve ademi emniyeti mu-
cip oldu¤u görüldü. Filhakika böyle umumî bir tabirin delâlet eyledi¤i flahsiyetler ve kuvvet giz-
li kal›yor. Ortada mes'ul kimdir? Baz› taraflardan, bilhassa Kastamonu, Ankara, Malatya, Ni¤-
de, Canik gibi yerlerden do¤rudan do¤ruya flahsan makina bafl›na ça¤r›lmaya baflland›m. Ade-
tâ Heyeti Temsilîye unvan› alt›nda gizlenen flah›slarla, müflareketi flahsiyem olup olmad›¤›na
dair bir tereddüt emaresi hissolundu. Hatta Trabzondan Servet Bey de Heyeti Temsilîye imza-
l› tebligat› süitelâkki ve heyeti mezkûrenin keyfiyet ve kemiyeti hakk›nda birçok yanl›fl mütale-
alardan sonra flahsan bendenizi makina bafl›na ça¤›rd›. Görüflüldükten sonra bütün bu müna-
kaflalar›n sebebinin imzan›n Heyeti Temsilîye olarak, mevhum bir flahsiyet ifade eder tarzda va-
zedilmifl oldu¤unu söyledi. ‹flte bu esbaptan nafli bu imza meselesi ifl'ar› biraderilerinden evvel
Heyeti Temsilîyece mevzuu müzakere olmufltu. Heyeti Temsilîyenin hafî bir komite heyeti icra-
iyesi olmay›p hükûmetin müsaadei resmiyetini alm›fl kanunî, meflru bir cemiyetin mümessille-
rinden mürekkep bulunmas› cihetile kanunu mahsusuna tevfikan, makarrerat ve tebligat›n bir
flahs› mes'ul taraf›ndan imzalanmas› usulü zarurî görülmüfltü ve Heyeti Temsilîyenin tebligat ve
neflriyat›na umumî ve mevhum bir nam izafesi suretile düflece¤i gayr›kanunî fleklinden dolay›
hâs›l olacak mahzurlar cereyan› millî aleyhtarlar›n›n esasen yapmakta olduklar› muz›r propa-
gandalara imza bulunmak yüzünden ilâve edebilecekleri zarardan pek fazla görüldü ve binne-
tice mütlefikan, vaz'› imza usulü taht› karara al›nd›. Bu karara ra¤men, bu defa vukubulan ih-
tar› biraderîleri üzerine meselenin bir kere daha mevkii tezekküre vaz'›n› Heyeti Temsilîyeye
teklif etlim. Evelce dermeyan edilmifl olan esbap ve mütaleata binaen ayn› suretle yaz›lan fleyle-
rin Heyeti Temsilîye kararile oldu¤u tasrih edilmek üzere yaz›lmas›na müttefikan karar verdi-
ler. fiahs›m mevzuubahs olmak itibarile bu müzakerede bitaraf kalmay› münasip gördüm.
Prensip olarak bir zât›n imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime di¤er bir zât›n
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venlerde bile, büyük bir içtenlikle ve düflünce esenli¤iyle elefltirili-
yor.........Bunun ne denli etki yapaca¤›n› ve tepkiye yol açaca¤›n› bilirsiniz."..
"Bu nedenle Temsilci Kurul ve Kongre kararlar›n›n hep imzas›z, sadece
Temsilci Kurul diye yay›mlanmas›n› rica ederim." Telgraf flu cümlelerle son
buluyordu: "Yüksek kiflili¤inizin her halde ortada tek bafl›na görülmemesi ül-
ke ç›karlar› gere¤idir. Oy birli¤i ile (Bu konuda oylar› toplanan kiflilerin ve-
ya toplulu¤un kimler oldu¤unu hâlâ bugüne kadar ö¤renmek nasib olmam›fl-
t›r) sunulan bu ricalar›m›n iyi karfl›lanaca¤›na inan›yorum, ellerinizden öpe-
rim" (Belge 96).

Kâz›m Kara Bekir Paflay› gerçekten duraksamaya düflürdü¤ünü ve bizi
elefltirtti¤ini gördü¤ünüz noktalar›n elden geldi¤ince belirgin olarak yorum-
lanmas› ve aç›klanmas› gerekti¤i bellidir. O tarihteki duygu ve düflüncelerim-
den oluflan görüfllerimi, bugünün yeni etkilerine kapt›rmaktan çekinerek, o
tarihte verdi¤im karfl›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunmay› ye¤lerim:

19 Eylûl 1919
On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine

K: Say›n Kardeflim, derin bir içtenli¤e dayand›¤›ndan hiç kuflku duymad›¤›m düflün-
cenizi aç›k ve kardeflçe bir dille bildirmifl olman›z kardefllik ba¤lar›m›z›n kuvvetlenmesine
ve yürekten sevinmeme yol açm›flt›r. Akl›n›za gelen sak›ncalar› iyi anl›yorum. 10 Eylûl ta-
rihinde hükûmete do¤rudan do¤ruya taraf›mdan yap›lm›fl bir bildirim yoktur. Sadece telg-
rafhanede bulundu¤um bir s›rada rastlant› sonucu ‹çiflleri Hakan› Adil Rey ile makina ba-
fl›nda karfl› karfl›ya geliverdik. Onun S›vas Valisi Reflit Paflaya verdi¤i anlams›z yan›tlara
karfl› ben s›rf kiflisel olmak üzere onun kendisine bildi¤iniz biraz sertçe uyar›larda bulun-
dum. Bu sanki bir görüflme gibi olmufltur. Bundan baflka gerek hükûmete gerek padiflaha
ve gerek yabanc›lara yap›lan baflvurularda genellikle "Kongre Kurulu" veya "Temsilci
Kurul" deyimi imza yerini alm›flt›r. Yaln›z Amerika Senatosuna yaz›lan ve bildi¤iniz bir
mektuba Kongre kararile befl kifli imza atm›flt›r ki bu arada benim de imzam vard›r. Yurt
içinde yap›lan aç›k yaz›flmalara gelince; bunda da Temsilci Kurul deyimini imza olarak
kullanmakta idik. Ancak bunun baz› taraflarca yanl›fl anlafl›l›p güvensizli¤e neden oldu¤u
görüldü. Gerçekten böyle genel bir deyimin an›msatt›¤› kifliler ve güçler gizli kal›yor. Or-
tada sorumlu kimdir? Baz› yönlerden, özellikle Kastamonu, Ankara, Malatya, Ni¤de,
Samsun gibi yerlerden do¤rudan do¤ruya ben makina bafl›na ça¤r›lmaya baflland›m. San-
ki Temsilci Kurul ad› alt›nda gizlenenler ile kiflisel bir yak›nl›¤›m olup olmad›¤› konusun-
da bir duraksama izi sezildi. Trabzondan Servet Bey bile Temsilci Kurul imzal› bildirileri
kötüye yorarak ve ad› geçen kurulun nitelik ve niceli¤i üzerinde birçok yanl›fl düflüncele-
re kap›ld›ktan sonra beni makina bafl›na ça¤›rd›. Görüflüldükten sonra bütün bu tart›flma-
lar›n nedeninin imzan›n Temsilci Kurul olarak, belirsiz bir kiflilik bildirir gibi at›lm›fl oldu-
¤unu söyledi. ‹flte bu nedenlerden ötürü bu imza ifli kardeflçe iflaret etmenizden önce
Temsilci Kurulca görüflme konusu olmufltu. Temsilci Kurulunun gizli bir komite yürütme
kurulu olmay›p hükûmetin resmî iznini alm›fl yasal meflru bir derne¤in mümessillerinden
oluflmakta bulunmas› nedenile ilgili yasaya dayanarak, kararlar›n ve bildirilerin sorumlu
bir kifli taraf›ndan imzalanmas› usulü zorunlu görülmüfltü ve Temsilci Kurulunun bildiri
ve yay›mlar›na genel ve belirsiz bir isim yak›flt›rmak yoluyla düflece¤i yasad›fl› flekilden
do¤acak sak›ncalar ulusal ak›ma karfl› olanlar›n zaten yapmakta olduklar› zararl› propa-
gandalara imza bulunmak yüzünden ekleyebilecekleri zarar› çok aflk›n görüldü ve sonuç
olarak bu imza koyma yolu oy birli¤ile kararlaflt›r›ld›. Bu karar al›nd›¤› halde, bu kez yap-
t›¤›n›z kardeflçe uyarma üzerine konunun bir kere daha görüflülmesini Temsilci Kurula
önerdim. Evvelce ileri sürülmüfl olan sebep ve düflünceler nedenile ayn› flekilde yaz›lan
fleylerin Temsilci Kurul kararile oldu¤u belirtilmek üzere yaz›lmas›na oy birli¤i ile karar
verdiler. Kendim sözkonusu oldu¤umdan bu görüflmelerde tarafs›z kalmay› uym›n gör-
düm. Prensip olarak bir kimsenin imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime bafl-
ka birisinin imza etmesi söz konusu oldu. Bu noktada Kumlun ileri sürdü¤ü sak›ncalar:



imza etmesi mevzuubahs oldu. Bu noktada heyetin dermeyan eyledi¤i mehazir flunlard›r: Bü-
tün cihan benim bu iflin içinde bulundu¤umu bilir. Bugün di¤er bir zât›n imzasile tebligata
bafllan›nca ve benim ismimin ortadan kalkmasile ya aram›zda bir nifak ve iftirak oldu¤una
hükmolunacak veyahut herhangi bir zât imza eyledi¤i halde benim ortaya ç›kmaktan müca-
nip, gayrimeflru bir vazivette oldu¤uma ve binaenaleyh harekât›n gayrimeflru bulundu¤u ze-
hab›na düflülecektir. Bundan sarf›nazarla, heyeti umumîyeye itimat ve emniyetbahfl olacak
di¤er bir arkadafl›m›z, imzasile ortaya ç›k›nca bugün benim hakk›nda varit olan mehazir ay-
nen o arkadafl›m›z›n da hakk›nda varit olacakt›r. O halde onun da çekilip di¤er birinin vaz'›
imzaya bafllamas› gibi binnetice bizim için eseri zâf teflkil edecek olan bir silsile takip etmek
lâz›md›r. Bilmem bu ciheti ne dereceye kadar tasvip buyurursunuz? Filhakika bendenizin
flahs›m, bilhassa iflin mebdeinde hedefi taarruz gibi tasavvur edilmiflti. Fakat gerek dahilen ve
gerek haricen muhtemel olan taarruzlar vaki olmufl, elhamdülillâh kâmilen maksad›m›z le-
hine neticelenmifltir. Hükûmeti merkezîye ve bedhahan her teflebbüsünde makhur olmufltur.
Ecanibe gelince, Amerikal›lar, Frans›zlar ve ‹ngilizlerle pek ciddî temas hâs›l olmufl ve bun-
lar›n S›vasa kadar gelen sahibi salâhiyet memurîni helimizde bizimle hüsnü münasebata gi-
riflmifllerdir. Bizim de dahil oldu¤umuz Kuvayi Millîyenin, bir iki kiflinin eseri tahrikat› ol-
may›p tamamen millî ve umumî bir flekil ve mahiyette oldu¤unu ›tt›la›m›z dahilinde barapor
mercilerine bildirmifllerdir. Bir de, bu gibi harekâtta az, çok önayak olanlar hakk›nda mem-
leketimizde malûm olan ahlâks›zl›k icab› baz› kirli vicdanl› insanlar›n k›lükalinin önüne geç-
mek mümkün de¤ildir. Bu haleti hissiye her millette de ayn›d›r. Bu gibi mahzurlara karfl› bu-
raca düflünülen yegâne çare, bizim sars›lmaz bir tesanüdü samimiyetle maksad› mübecceli-
mize yürümekte bir an tereddüt göstermemekli¤imizdir. Bendeniz menafü umumîyeye ait ve
flamil olan ef'al ve harekât›m›zda, zât› içtihadat›mla de¤il, umum rüfekayi kiram›m›n vicda-
nî ve samimî birli¤ile hareketi tercih etti¤im zât› biraderilerince müsellemdir. Maahaza bu hu-
susta baflkaca varit olacak mütaleai biraderilerinin ifl'ar›na intizar eder, kemali hürmet ve sa-
mimiyetle gözlerinizden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
*

*   *
Efendiler, ‹stanbul hükûmetile kat'› muhaberat eyledi¤imiz 12 Eylûl 1335

tarihinden sonra Ferit Pafla Kabinesinin sukutu tarihine kadar muhtelif tarih-
lerde tekrar padiflaha, ecnebî mümessillere, ‹stanbul fiehremanetine ve umum
matbuata muhtelif muht›ra ve beyannameler yaz›ld› (Ves. 97).

20 Eylûl 1335 tarihli, Sadrazam Damat Ferit imzal› bir tebli¤i umumî ile
padiflah›n da bir beyannamesinin intiflar etti¤ini hat›rlayacaks›n›z (Ves. 98). Bu
beyannamenin flayan› dikkat noktalar›n› tekrar hat›rlatmak isterim. Bu nokta-
lar› s›ra ile iflaret edece¤im:

1- Hükûmetin takip etti¤i siyaset neticesinde ‹zmir fecayii Avrupa düvel ve
mileli mütemeddinesinin nazar› dikkat ve meveddetini celbetti.

2- Bir heyeti mahsusa mahallinde bitarafane tahkikata iptidar etti. Hakk›-
m›z enzar› medeniyette tezahür etmektedir.

3- Vahdeti millîyemizi ihlâl edecek hiçbir karar ve teklif olmad›.
4- Baz› kimseler taraf›ndan gûya ahali ile hükûmet aras›nda muhalefet ol-

du¤u ilân ediliyor.
5- Bu hal, fleraiti kanunîye dairesinde bir an evvel icras›n› arzu eyledi¤imiz

intihabat› da duçar› tehir ediyor ve sulhün takarrüp eylemekte bulundu¤u bir
s›rada, vücudu lâbüt olan Heyeti Meb'usan›n içtima›n› tavik eyliyecektir.

6- Bugün umum efrad› milletimden intizar›m evamiri hükûmete tamamii
ittibad›r.
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Bütün dünya benim bu iflin içinde bulundu¤umu bilir. Bugün baflka birisinin imzasile bildi-
rilere bafllan›nca ve benim ismimin ortadan kalkmasile ya aram›zda bir bozuflma ve ayr›lma
oldu¤u kan›s›na var›lacak ya da herhangi birisi imza ederse benim ortaya ç›kmaktan kaç›-
n›p, meflru olmayan bir durumda oldu¤uma ve böylece yap›lanlar›n Kurula güven ve inan
verici olacak baflka bir arkadafl›m›z, imzasile ortaya ç›k›nca bugün benim için düflünülen sa-
k›ncalar oldu¤u gibi o arkadafl›m›z hakk›nda da düflünülecektir. O halde onun da çekilip bir
baflkas›n›n imza atmaya bafllamas› gibi sonuç olarak bizim için güçsüzlük belirtisi olufltura-
cak olan bir s›ra izlemek gerekir. Bilmem bu yolu ne dereceye kadar uygun bulursunuz?
Gerçekten benim kiflili¤im, özellikle bafllang›çta sald›r› hedefi olur diye düflünülmüfltü.
Ama gerek içte ve gerek d›flta olas› bulunan sald›r›lar yap›lm›fl, Allaha hamdolsun tamami-
le amac›m›zdan yana sonuç vermifltir. ‹stanbul hükûmeti ve kötülük isteyenler her giriflim-
lerinde bozguna u¤ram›flt›r. Yabanc›lara gelince; Amerikal›lar, Frans›zlar ve ‹ngilizlerle
pek esasl› iliflkiler oluflmufl ve bunlar›n S›vasa kadar gelen yetkili görevlileri bizden yana bi-
zimle iyi iliflkilere giriflmifllerdir. Bizim de içinde oldu¤umuz Ulusal Güçlerin, bir iki kiflinin
k›flk›rtmas› olmay›p tamamen ulusal ve genel bir flekil ve nitelikte oldu¤unu bilgimiz içinde
ve raporlarla ba¤l› olduklar› yerlere bildirmifllerdir. Bir de, bu gibi ifllerde az, çok önayak
olanlar hakk›nda memleketimizde bilinen ahlâks›zl›k gere¤i birtak›m kirli vicdanl› insanla-
r›n dedikodular›n›n önüne geçmek olas› de¤ildir. Bu duygusal durum her millette de böyle-
dir. Bu gibi sak›ncalara karfl› buraca düflünülen tek çare, bizim sars›lmaz bir dayan›flma ve
içtenlikle kutsal amac›m›za yürümekte bir an duraksama göstermemekli¤imizdir. Benim
genel ç›kara de¤inen ve onu kapsayan ifllerimizde ve yapt›klar›m›zda, kiflisel görüfllerime
göre, tüm de¤erli arkadafllar›m›n vicdanî ve içten birli¤ile davranmay› ye¤ledi¤im siz karde-
flimce kabul edilir. Bununla beraber bu konuda akl›n›za gelecek baflka kardeflçe düflüncele-
rin bildirilmesini bekler, üstün sayg› ve içtenlikle gözlerinizden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
*

*   *
Efendiler, ‹stanbul hükûmetiyle haberleflmeyi kesti¤imiz 12 Eylûl 1919

tarihinden sonra Ferit Pafla hükûmetinin düfltü¤ü tarihe kadar de¤iflik ta-
rihlerde tekrar padiflaha, yabanc› temsilcilere, ‹stanbul Büyük fiehir Bele-
diye Baflkanl›¤›na ve tüm bas›na çeflitli notlar ve bildiriler yaz›ld› (Belge
97).

20 Eylûl 1919 tarihli, Baflbakan Damat Ferit imzal› bir genel bildirim ile
padiflah›n da bir bildirisinin yay›nland›¤›n› an›msayacaks›n›z (Belge 98), Bu
bildirinin dikkat çeken noktalar›n› tekrar hat›rlatmak isterim. Bu noktalar› s›-
ra ile belirtece¤im.

1 - Hükûmetin izledi¤i politika sonucu ‹zmir facialar› Avrupan›n uygar
devlet ve uluslar›n›n dikkatini çekti ve kardefllik duygular›n› uyand›rd›.

2 - Özel bir kurul yerinde yans›z olarak soruflturmaya bafllad›. Hakk›m›z
uygarl›k dünyas›n›n gözleri önünde belirmektedir.

3 - Ulusal birli¤imizi bozacak hiçbir karar ve öneri olmad›.
4 - Baz› kimseler taraf›ndan sanki halkla hükûmet aras›nda karfl›tl›k ol-

du¤u ilân ediliyor.
5 - Bu hal, kanuna uygun olarak bir an evvel yapmak istedi¤imiz seçim-

leri de geciktiriyor ve bar›fl›n yaklaflmakta oldu¤u bir s›rada, varl›¤› çok gerek-
li olan Meb’uslar Meclisinin toplanmas›n› ask›da b›rakacakt›r.

6 - Bugün ulusumun tüm bireylerinden bekledi¤im hükûmet emirlerine
tam uymakt›r.

Padiflah›n
beyan-
namesi

Padiflah›n
bildirisi



7- Düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfetkâreneleri, Avrupa ve Amerika ef-
kâr› umumîyesinin itidalperverli¤i mevki ve haysiyetimizi temin edecek bir sul-
ha kariben nailiyet ümidimi tevsik eylemektedir.

Malûmu âlileridir ki, bu beyannamenin neflrü tamimi bizim, memleketle ‹s-
tanbul hükûmeti aras›nda muhaberat ve münasebet› kat’etti¤imiz ve bu noktada
›srar eylemekte bulundu¤umuz günlerde vukubuluyor. Her halde verdi¤imiz ta-
limat ve evamiri umumîyeye riayet edildi¤i takdirde, hiçbir taraftan al›nmamas›
ve millete okutturulmamas› lâzimeden idi. Halbuki flimdi arzedece¤im bir telg-
rafnameden, mukarrerat ve tebligat›m›za mugayir ve noktai nazar›m›za külli-
yen muhalif olarak bu beyannamenin baz› taraflardan al›nd›¤› anlafl›ld›.

Trabzon Mevki Kumandan›na
Zât› flevketsimat› hazreli tacidar› ekreminin milletine karfl› lûtfen vukubulan beyanna-

mei humayunlar›n›n derhal memurîn ve ahalii beldeye tevdii lâz›md›r. Ta ki, hükûmeti ha-
inei haz›ran›n, meleksimat padiflah›m›z efendimizi nekadar küstahane bir cür'etle hâlâ i¤fal
etmekte olduklar›n› anlam›yanlar kald›ysa, tamamen muttali olsunlar. Millet ve memleketi
için kalbi humayunlar›n›n ne kadar büyük bir flefkat ve muhabbetle mâlî oldu¤unu gösteren
iflbu beyannamede, en aflikâr bir surette göze çarpan husus, kabinenin harekât› hainanesi
hakk›nda atabei hilâfetpenahiye millet taraf›ndan arzolunan flikâyetnamenin hâlâ vas›l› ›tt›la›
flahaneleri olmad›¤› keyfiyetidir. Çünkü millet ve vatana karfl› bizzat kabine erkân›n›n tevcih
etti¤i hançeri ihanete muttali olsalar idi, bu hainleri bir dakika bile mevkilerinde tutmayacak-
lar›na beyannamei humayundaki samimiyeti ifade en büyük bir flahittir. Bu hainler, bu haki-
kati bildikleri için, hilâfetpenah efendimizi do¤rudan do¤ruya milletle temasa getirmiyorlar.
Binaenaleyh millete düflen vazife, padiflah› ziflan›na muhabbet ve sadakati müebbedesini tek-
rar alettekrar arz ve izhar etmekle beraber umum millet ve ordunun bir kütlei müttehide ha-
linde hukuku müeyyidei flahanelerini ve hayat› millet ve memleketi kurtarmaya çal›flt›klar› ve
fakat bu hain kabinenin, bu hareketi meflruai sad›kaneyi, padiflah›m›z efendimizden gizledik-
leri, büsbütün makûs bir flekilde gösterdikleri hakikatini dün karar verildi¤i veçhile atabei hi-
lâfetpenahiye bilâvas›ta arz ve iblâ¤ etmektir. Erzurum ahalisinin bu bapta yazacaklar› telg-
raf sureti oraya bildirilecektir.

21 Eylûl 1919 K.O. Kumandan› Kâz›m Kara Bekir
Kâz›m Kara Bekir Pafla, bu telgraf›n› flöyle bir hafliye ile bize de bildiri-

yordu:
Bu bapta mütaleat› âlileri var m›? Bu beyannamei humayun milletin padiflah›na karfl›

arz› hakikat eylemesine tekrar bir f›rsat vermifltir ki Erzurum ahalisi kabinenin bilcümle ci-
nayetlerini tekrar etmek suretile yeniden atabeye maruzatta bulunacaklard›r. Bunun suretini
ya berayi keflide veya berayi malûmat heyeti muhteremelerine takdim edece¤im.

Kâz›m Kara Bekir
Makina bafl›nda cevaben bildirdi¤im mütalea flu idi:
Ferit Pafla Kabinesinin ef'al ve harekât› cinayetkâranesine ait olan vesaik millete lüzumu de-

recede, kura ve nevahiye kadar tebli¤ ve tamim edilememifl oldu¤u malûmu âlileridir. Böyle olsa
bile bu tebligat ile beyannamei humayun muhteviyat›n› karfl›laflt›rarak mukayese ve muhakeme
etmek ve hakikati hali istihraç etmek kat’î de¤ildir. Bu cihetle biz esasen böyle bir beyannamenin
Bab›âlide tasni edilmekle oldu¤unu daha evvel haber alm›fl ve bunun, ezhan› milleti teflviflten, s›-
yanet için ‹stanbuldan al›nmamas›n› tensip etmifltik. Zaten ‹stanbulla muhaberat› resmîyenin
munkati bulunmas› hesabile do¤rudan do¤ruya saraydan de¤il, yine Ferit Paflan›n hafliyesile Ba-
b›âliden verilen iflbu beyannamenin S›vas, Ankara, Kastamonu ve sair merakizde oldu¤u gibi hiç-
bir taraftan al›nmam›fl oldu¤unu zannediyorduk. Bu beyannameyi almak için daha evvel mille-
tin zât› flahaneye arz› hal ve hakikat etmesine müsaade olunmas› lâz›m gelirdi. Binaenaleyh bu
beyannamenin neflir ve tamimine vesateti faydal› bulmuyoruz. Fakat, bu beyanname Trabzon,
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7 - Büyük devletlerin adalet duygular›, Avrupa ve Amerika kamu oyu-
nun ›l›ml› davran›fl› konumumu ve onurumuzu sa¤layacak bir bar›fla yak›nda
kavuflmak ümidimi kuvvetlendirmektedir.

Bilirsiniz ki, bu bildirimin yay›mlanmas› bizim, memleketle ‹stanbul hü-
kûmeti aras›nda haberleflmeleri ve iliflkileri kesdi¤imiz ve bu konuda diren-
mekte bulundu¤umuz günlerde oluyor. Her halde verdi¤imiz genel buyruk ve
emirlere uyuldu¤u takdirde, hiçbir taraftan al›nmamas› ve millete okutturul-
mamas› gerekir nitelikteydi. Oysa flimdi bilginize sunaca¤›m bir telgraftan, ka-
rar ve bildirilerimize ayk›r› ve görüflümüzün tam tersi olarak bu bildirinin ba-
z› yerlerden al›nd›¤› anlafl›ld›.

Trabzon Mevki Komutan›na
Yüce Padiflah›m›z›n bir kayra eseri olarak ulusuna yapt›¤› bildirinin gecikmeden gö-

revlilere ve halka verilmesi gerekir. Böylece flimdiki hain hükûmetin, melek yüzlü padifla-
h›m›z› ne denli küstahça bir yüzsüzlükle hâlâ aldatmakta olduklar›n› anlam›yanlar kald›ysa,
hepsi görsünler. Millet ve memleketi için padiflah›n kutlu yüre¤inin nekadar büyük bir sev-
gi ve esirgeyicilikle dolu oldu¤unu gösteren bu bildiride, en aç›k bir flekilde göze çarpan fley,
hükûmetin haince davran›fllar› hakk›nda ulus taraf›ndan halife kat›na sunulan yak›nma ya-
z›s›n›n hâlâ hadiflah›n bilgisine ulaflm›fl olmad›¤›d›r. Çünkü millet ve vatana karfl› bizzat ka-
bine üyelerinin kendilerinin çekti¤i hayinlik hançerinden haberleri olsa idi, bu hainleri bir
dakika bile yanlar›nda tutmayacaklar›na kutlu bildirideki içtenlikli anlat›m en büyük bir ka-
n›tt›r. Bu hainler, bu gerçe¤i bildikleri için, halifemiz efendimizi do¤rudan do¤ruya milletle
temas ettirmiyorlar. Bunun için ulusa düflen görev, flanl› padiflaha sonsuz sevgi ba¤l›l›¤›n›
tekrar tekrar sunmak ve belirtmekle birlikte bütün millet ve ordunun birleflik bir kütle ha-
linde padiflah›n söz götürmez haklar›n› ve ulusun ve memleketin varl›¤›n› kurtarmaya çal›fl-
t›klar› ve fakat bu hain hükûmetin, bu yasal ve gönülden davran›fl›, padiflah›m›z efendimiz-
den gizledikleri, büsbütün ters bir flekilde gösterdikleri gerçe¤i dün karar verildi¤i gibi ha-
lifelik kat›n›n bilgisine arac›s›z olarak sunulacakt›r. Erzurum halk›n›n bu yolda yazacaklar›
telgraf örne¤i oraya bildirilecektir.

21 Eylûl 1919 K.O. Komutan› Kâz›m Kara Bekir
Kâz›m Kara Bekir Pafla, bu telgraf›n› flöyle bir dipnotla bize de bildiriyor-

du:
Bu konuda düflündü¤ünüz bir fley var m›? Padiflah›n bu kutlu bildirisi ulusuna kar-

fl› gerçe¤i duyurmas›na yeniden elveriflli durum oluflturmufltur ki Erzurum halk› hükû-
metin bütün cinayetlerini tekrar etmek suretile yeniden padiflaha bilgi sunacakt›r. Bunun
suretini ister çekersiniz ister bilgi edinmekle yetinirsiniz diye say›n Kurulunuza verece-
¤im.

Kâz›m Kara Bekir
Makina bafl›nda karfl›l›k olarak bildirdi¤imiz görüfl flu idi:
Ferit Pafla hükûmetinin canice yapt›klar› ve davran›fllar›yla ilgili belgelerin ulusa

gere¤i kadar, köy ve bucaklara de¤in bildirilememifl, oldu¤unu bilirsiniz. Böyle olsayd›
bile bu duyuru ile padiflah›n bildirisinin içeri¤ini karfl›laflt›rarak de¤erlendirmek ve ger-
çek durumu anlamak kesin de¤ildir. Bundan dolay› asl›nda böyle bir bildirinin Bab›âlide
uydurulmakta oldu¤unu daha önce haber alm›fl ve bunun, ulusun zihnini kar›flt›rmas›n›
önlemek için ‹stanbuldan al›nmamas›n› uygun bulmufltuk. ‹stanbulla resmî yaz›flmalar›n
da kesilmifl bulunmas› nedenile do¤rudan do¤ruya saraydan de¤il, yine Ferit Paflan›n bir
ç›kmasile Bab›aliden verilen bu bildirinin S›vas, Ankara, Kastamonu ve baflka merkez-
lerde oldu¤u gibi hiçbir taraftan al›nmam›fl oldu¤unu san›yorduk. Bu bildiriyi almak için
daha önce milletin padiflaha durumu ve gerçe¤i bildirmesine izin verilmesi gerekirdi.
Bunun için bu bildirinin yay›mlan›p da¤›t›lmas›na arac›l›k etmeyi yararl› bulmuyoruz.



Erzurum ve S›vas gibi merakizde icap edenler taraf›ndan okunmufl bulundu¤una nazaran ta-
savvur buyurdu¤unuz gibi her merkezden ‹stanbula bir telgraf keflidesi muvaf›k olur.

Mustafa Kemal
Padiflah›n bu beyannamesinin, efkâr› millette hâs›l edece¤ine flüphe olma-

yan menfi tesirat›n bir dereceye kadar önüne geçebilmek için mezkûr beyanna-
me muhteviyat›n› tekzip ve iptale, medar olacak tarzda padiflaha bir cevap yaz-
ma\› ve bunu memlekette neflir ve tamim ederek okulturmay› yegâne çare dü-
flündük ve öyle yapt›k (Ves. 99).

Efendiler, Trabzonda bir iki zat›n, pek hamiyetli ve muhterem olan
Trabzon halk›n›n hiç de malûmat› taallûk etmedi¤i halde, onlar nam›na, ora-
daki mevcudiyeti millîyeyi flah›slar›nda temsile kalk›flt›klar›na ve bu yüzden
teflebbüsat ve mukarrerat› millîyenin lüzumu gibi tatbik ve icra edilememek-
te oldu¤una kani oldum. Trabzonda vali bulunan Galip Bey nam›nda bir za-
t›n da menfi cereyan› tevlitte âmil oldu¤unu anlad›m. Buna binaen Trabzon
civar›nda Torulda bulunan ve henüz filen f›rkas›na kumandaya bafllamam›fl
bulunan Halil Beyin Trabzon havalisinde teflkilât› millîyeye memur edilmesi
muvaf›k mütalea edildi ve kolordu kumandan›na bu mütalea bildirildi. 20
Eylûl 1335 de al›nan cevapta: "‹ngilizlere karfl› ihfa edilen, Halit Beyin, mi-
zac› ikt›zas›, ihdas etmesi muhtemel vaziyetlerin bu nazik zamanda belki ›s-
lah› mümkün olamaz" zemini üzerinde baz› mütaleattan sonra, "Halit Bey
haberim olmadan maruzatta bulunsa bile terviç edilmemesi" bildiriliyordu
(Ves. 100).

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu telgraf›na verdi¤imiz cevapta: ‹ngiliz mah-
zurunun bizlerce mutasavver olmad›¤›n› ve fledit ve kat’î hareketin mahzurlu
görüldü¤üne göre Trabzonun ›slah› neye ve ne gibi vas›taya mütevakk›f ise
an›n do¤rudan do¤ruya kendileri taraf›ndan ittihaz›n›, 22 Eylûl 1335 tarihli bir
flifre telgrafla, rica ettik (Ves. 101).

Bizim, On Beflinci Kolordu Kumandanile bu muhaberelerimiz tarihinde,
Toruldan Kaymakam Halit Bey de do¤rudan do¤ruya bizimle muhabereye
bafllad›. Kendisini cevaps›z b›rakmamak ve vaziyet hakk›nda tenvir etmek
maksadile mukabelede bulunduk.

On Beflinci Kolordu Kumandan›n›n, nev'ama bizim 22 Eylûl 1335 tarihli
telgraf›m›za cevap teflkil eden, 27 Eylûl 1335 tarihli bir flifre telgraf›n› ald›k.
Bunda, halk›, evvelâ tenvir ve irflat etmek vazifesini yapt›ktan; temerrüt edenler
görülürse, onlar› da lây›k olduklar› muameleye maruz b›rakmaktan ibaret olan
ve pek büyük tecrübelerle tahassul eden prensipini avnen Trabzon muhitinde
tatbik etti¤ini beyandan ve Dokuzuncu F›rka Kumandan› Rüfltü Beyi, erkân›-
harbiyesile birlikte, Üçüncü F›rka Kumandanl›¤› vekâletile Trabzona gönder-
di¤ini, Halit Beyi Trabzon için münasip bulmad›¤›n› bildirdikten sonra "‹ngi-
liz telâkkisine gelince, âcizlerince mümkün oldu¤u müddetçe aflikâr ve maddî
bir husumetten içtinab› tercih ederim" kanaati ifade olunuyordu (Ves. 102).
Buna verdi¤im 29 Eylûl 1335 tarihli hususî ve flahsî cevab›mda flunlar› yazd›m:
"Trabzon vilâyeti efkâr› umumîyesi hakk›nda tamamen buraca da tenevvür
edilmifltir. Trabzon merkezi müstesna olmak üzere bütün kaza ve livalarile
muhabere edilmektedir. Merkezdeki hal dahi valinin tevkif ve teb'idinden son-
ra zail olmufltur. (Valiyi tevkif ve mahfuzen Erzuruma gönderen, iflaretim üze-
rine, Halit Beydir).
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Ancak, bu bildiri Trabzon, Erzurum ve S›vas gibi merkezlerde gerekenler taraf›ndan okun-
mufl, bulundu¤una göre düflündü¤ünüz gibi her merkezden ‹stanbula bir telgraf çekilmesi
uygun olur.

Mustafa Kemal
Padiflah›n bu bildirisinin, ulusun düflüncelerinde yapaca¤›na flüphe olma-

yan olumsuz etkinin bir ölçüde önüne geçebilmek için o beyanname içeri¤ini
yalanlamaya ve etkisiz b›rakmaya yarayacak nitelikte padiflaha bir yan›t yaz-
may› ve bunu memlekette yay›mlay›p da¤›tarak okutturmay› tek çare sayd›k
ve öyle de yapt›k (Belge 99).

Efendiler, Trabzonda bir iki kiflinin, pek vatansever ve sayg›n olan Trab-
zon halk›n›n hiç de bilgisi olmadan, onlar ad›na, oradaki ulusal varl›¤› kendi
kiflilikleriyle temsile kalk›flt›klar›na ve bu yüzden ulusal giriflim ve kararlar›n
gere¤i gibi uygulan›p yürütülememekte oldu¤u kan›s›na vard›m. Trabzonda
vali bulunan Galip Bey ad›nda birisinin de karfl› ak›m› yaratmakta etkili oldu-
¤unu anlad›m. Bunun üzerine Trabzon dolaylar›nda Torulda bulunan ve da-
ha tümenine edimli olarak komutaya bafllamam›fl bulunan Halit Beyin Trab-
zon yöresinde ulusal örgüt kurmakla görevlendirilmesi uygun olur düflünüldü
ve kolordu komutanlar›na bu düflünce bildirildi. 20 Eylûl 1919 da al›nan ya-
n›tta: "‹ngilizlere karfl› gizlenen, Halit Beyin, yarad›l›fl› gere¤i, neden olabile-
ce¤i durumlar bu kritik zamanda belki düzeltilemez" yollu baz› düflünceler-
den sonra "Halit Bey haberim olmadan bilgi sunsa bile yerine getirilmemesi"
bildiriliyordu (Belge 100).

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu telgraf›na verdi¤imiz karfl›l›kta: ‹ngiliz sa-
k›ncas›n›n bizlerce düflünülmekte olmad›¤›n› bildirdik ve sert ve kesin davran-
ma sak›ncal› görüldü¤üne göre Trabzonda durumun düzeltilmesi neye ve ne
yapmaya ba¤l› ise onun do¤rudan do¤ruya kendisi taraf›ndan yap›lmas›n›, 22
Eylûl 1919 tarihli bir flifre telgrafla, rica ettik (Belge 101).

Bizim, On Beflinci Kolordu Komutan› ile bu haberleflmelerimiz tarihin-
de, Toruldan Yarbay Halit Bey de do¤rudan do¤ruya bizimle haberleflmeye
bafllad›. Kendisini yan›ts›z b›rakmamak ve durum konusunda ayd›nlatmak
amac›yla karfl›l›k verdik.

On Beflinci Kolordu Komutan›n›n, bir bak›ma bizim 22 Eylûl 1919 tarih-
li telgraf›m›za cevap teflkil eden, 27 Eylûl 1919 tarihli bir flifre telgraf›n› ald›k.
Bunda, halk›, önce ayd›nlatma ve do¤ru yolu gösterme görevini yapt›¤›n›; di-
renenler olursa, onlara karfl› hakettikleri ifllemi yapmaktan ibaret olan ve pek
büyük deneyimlerle oluflan prensibini de¤ifltirmeden Trabzon dolaylar›nda
uygulad›¤›n› söyledikten ve Dokuzuncu Tümen Komutan› Rüfltü Beyi, kur-
may kuruluyla birlikte, Üçüncü Tümen Komutanl›¤› vekâletile Trabzona gön-
derdi¤ini, Halit Beyi Trabzon için uygun bulmad›¤›n› bildirdikten sonra "‹n-
giliz düflünüfl tarz›na gelince, bence mümkün oldu¤u sürece aç›k ve silâhl› bir
düflmanl›ktan kaç›nmay› ye¤lerim" kan›s› belirtiliyordu (Belge 102). Buna
verdi¤im 29 Eylûl 1919 tarihli özel ve kiflisel yan›t›mda flunlar› yazd›m: "Trab-
zon ilindeki kamuoyu hakk›nda buras› da tamamen ayd›nlanm›flt›r. Trabzon
merkezi hariç olmak üzere bütün kaza ve sancaklar›yla haberleflilmektedir.
Merkezdeki durum da valinin tutuklan›p uzaklaflt›r›lmas›ndan sonra ortadan
kalkm›flt›r. (Valiyi tutuklay›p ve tutuklu olarak Erzuruma gönderen, buyru-
¤um üzerine, Halit Beydir.)

Halit Beyin
Trabzon ve
civar›nda
teflkilât›
millîyeye
memur
edilmesi

Halit Beyin
Trabzon ve
yöresinde
ulusal ör-
gütleme ifl-
leriyle gö-
revlendiril-
mesi



Rüfltü Beyin Üçüncü F›rka Kumandanl›¤› vekâletile Trabzona gönderil-
mesinde varidi hat›r›m olan nikat› arzedece¤im.

Evvelen, valiyi tevkif eden Halit Beydir. Birkaç gün sonra Rüfltü Beyin bu suretle gön-
derilmesi Halit Beyin hareketini oradaki bedhahana karfl› tenkit gibi olabilir.

Saniyen, Halit Bey, mühim vaziyetlerde, f›rkas›n›n bafl›na geçmeye müterakk›p iken,
bugün, geçirmekte oldu¤umuz mühim ve tarihî avanda di¤er bir zat›n yerine geldi¤ini gör-
mekten müteessir olabilir. Bu tertipten sarf›nazar buyurulmas›n› rica ederim. Maahaza ko-
lordunuzun hususat› askeriyesine müdahale etmek istemem (Ves. 103).

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n verdi¤i 2 Teflrinievel 1335 tarihli uzun cevap-
ta; bu muamelenin Halit Beyin müracaat› üzerine oldu¤unu ve kendisine veza-
yite lây›k›yle anlatmak için Erzuruma davet edildi¤ini bildirdi (Ves. 104). Hal-
buki 1 Teflrinievel 1335 tarihinde Üçüncü F›rka Emir Zabiti Mülâzimievvel Ta-
r›k imzasile, Seryaverim Cevat Abbas Beye gelen hususî bir flifrenin nihayet
cümleleri flöyle idi:

Ahiren kumandan bey, Üçüncü F›rka kumanda vaziyeti haz›ras›n›n tebdilini kolor-
dudan talep etti. fiayet kolordu bu teklifi kabul ve icra etmezse bilâemir filen kumandaya
iptidar eyliyece¤ini ve karar› sab›k veçhile kolordudan ayr›larak Kongreyi resen âmir tan›-
yaca¤›n› arzeylerim. Pafla Hazretlerini lüzumu veçhile tenvir buyurunuz Efendim (Ves.
105).

Bu tarihten on befl gün sonra idi, Kâz›m Kara Bekir Pafladan 17 Teflrini-
evvel 1335 tarihli flu telgraf› ald›m:

"M›ntaki âcizide arzuyu millînin temin ve tatbiki için son noktaya kadar askerlikten ve
silsilei meratipten ayr›lmamak cihetini, atinin zaptü rapt› için dahi elzem görüyorum. Cür’et-
le basiretin meczedilmedi¤i yerlerde ve ifllerde, netice pek parlak da olsa, tez elden makûs ve
mahkûm oldu¤u emsalile sabittir. Bilhassa, ‹ngiliz, Frans›z mümessillerinin bulundu¤u
Trabzon muhitinde silsilei meratibin rânâ görülmesine ve pek basiretkâr harekete ihtiyaç,
fevkalâdedir.

Maatteessüf verdi¤im sarih talimata ra¤men Halit Beyin, bizzat ve k›yafeti askeriyesile,
valiyi tevkif etti¤i garabeti, dile destan olmufltur (Halit Beyi bu harekete sevkedenin kim ol-
du¤unu arzetmifltim). ‹ntihabat meselesinde de bu suretle ibraz› faaliyet ederse, kendi hakla-
r›nda ‹ngilizlerce vaki olan demarfl›n tekerrürü ve müflkül vaziyetin tahassulü, gayr›kabili iç-
tinap olur. (‹ntihabat meselesinin tesri ve arzuyu millîye mutab›k temini için Halil Beye ve sa-
ir icap eden birçok zevata, sarf› himmet ve gayret eylemeleri bilhassa rica edilmiflti. Bir de, ‹n-
giliz demarfl›n›n gayr›kabili içtinap ne gibi bir vaziyet vücuda getirebilece¤ini, kendi vaziye-
timi göz önüne getirerek bir türlü anlayamam›fl oldu¤umu itiraf edeyim). Bunun için miri
mumaileyh ile muhabere edilmiyerek arzuyu âlilerinin tatbik›nda delâleti âcizanemi istirham
eylerim. Mumaileyhin vaziyeti zatiyesi her türlü davadan beri ise herhangi bir m›ntakadan
meb’us intihab› hakk›ndaki fikri samîlerinin ifl'ar› maruzdur.

Bu telgrafa 19 Teflrinievel 1335 tarihinde sadece flu cevab› verdim:
Halit Beyin meb'us olmak veya olmamak hususundaki temayülât›n› bilemedi¤imden

bu bapta beyan› mütalea edemiyece¤im Efendim.
Efendiler, Ferit Pafla Kabinesinin sukutuna kadar geçen günler zarf›nda

karfl›laflt›¤›m›z mesail mütenevvidir. Mevani ve müflkülât, az de¤ildi. Bunlar›n
kâffesini tadat ve izaha kalk›flmak heyeti aliyenizi çok yorabilir. Bu sebeple, bu
safhay› ikmal edece¤ini tasavvur etti¤im baz› noktalara yaln›z temas etmekle
iktifa edece¤im.

Ali Galibin tavsiyesi üzerine, hükûmeti merkezîyece Dersim mutasarr›fl›-
¤›na tayin edildi¤i anlafl›lan ve S›vasa muvasalat eden Osman Nuri Bey, 8 Ey-
lûlde S›vasta al›konuldu.
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Rüfltü Beyin Üçüncü Tümen Komutan vekili olarak Trabzona gönderil-
mesinde akl›ma gelenleri anlataca¤›m.

Birincisi, valiyi tutuklayan Halit Beydir. Birkaç gün sonra Rüfltü Beyin bu suretle gön-
derilmesi Halit Beyin davran›fl›n› orada kötülük isteyenler önünde yermek anlam›na gele-
bilir.

‹kincisi, Halit Bey, önemli durumlarda, tümeninin bafl›na geçmeyi umarken, bugün,
geçirmekte oldu¤umuz önemli ve tarihî anlarda baflka birisinin onun yerine geldi¤ini gör-
mekten üzüntü duyabilir. Bu tutumdan vaz geçilmesini rica ederim. Bununla birlikte kolor-
dunuzun askerlik ifllerine kar›flmak istemem (Belge 103).

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n verdi¤i 2 Ekim 1919 tarihli uzun karfl›l›kta; bu
ifllemin Halit Beyin iste¤i üzerine yap›ld›¤›n› ve kendisine durumu gere¤i gibi
anlatmak için Erzuruma ça¤›r›ld›¤›n› bildirdi (Belge 104). Oysa l Ekim 1919
tarihinde Üçüncü Tümen Emir Subay› Üste¤men Tar›k imzasile, Baflyaverim
Cevat Abbas Beye gelen özel bir flifrenin son cümleleri flöyle idi:

Son günlerde komutan bey, Üçüncü Tümendeki komuta durumunun de¤ifltirilmesini
kolordudan istedi. E¤er kolordu bu öneriyi kabul edip uygulamazsa emir beklemeden ken-
dili¤inden komutay› h›zla ele alaca¤›n› ve eski karar uyar›nca kolordudan ayr›larak do¤ru-
dan do¤ruya Kongreyi üst tan›yaca¤›n› bilginize sunar›m. Pafla Hazretlerini gere¤i gibi ay-
d›nlat›n›z Efendim (Belge 105).

Bu tarihten on befl gün sonra idi, Kâz›m Kara Bekir Pafladan 17 Ekim
1919 tarihli flu telgraf› ald›m:

"Benim bölgemde ulusal iste¤in gerçekleflmesi ve uygulanmas› için son noktaya kadar
askerlikten ve emir ve komuta zincirinden ayr›lmamay›, yar›nlar›n düzeni için de çok gerek-
li görüyorum. Atakl›kla sa¤ görünün birlefltirilmedi¤i yerlerde ve ifllerde, sonuç pek parlak
olsa da, tez elden tersine döndü¤ü ve nedense de¤erden düfltü¤ü benzerlerile anlafl›lm›flt›r.
Özellikle, ‹ngiliz, Frans›z temsilcilerinin bulundu¤u Trabzon çevresinde emir komuta zinci-
rinin pek uygun say›lmas›na ve çok sa¤ görüyle davranmaya ola¤anüstü gereksinim vard›r.

Ne yaz›k ki verdi¤im aç›k emirlere karfl›n Halil Beyin, kendili¤inden ve asker ünifor-
mas›yla, valiyi tutuklama acayipli¤i, dillere destan olmufltur. (Halit Beyi böyle davrand›ra-
n›n kim oldu¤unu bildirmifltim.) Seçimler konusunda da bu yolda davran›rsa, kendi hakk›n-
da ‹ngilizlerce yap›lan demarfl›n yinelenmesi ve zor durum oluflmas›, kaç›n›lmaz hal al›r.
(Seçim iflinin çabuklaflt›r›lmas› ve ulusal iste¤e uygun olarak yap›lmas› için Halit Beyden ve
sair gereken baflka kimselerden, çaba sarfedip çal›flmalar› ve gayret etmeleri özellikle rica
edilmiflti. Bir de, ‹ngiliz demarfl›n›n ne gibi kaç›n›lmaz bir durum yaratabilece¤ini, kendi du-
rumumu göz önüne getirerek bir türlü anlayamam›fl oldu¤umu aç›klayayay›m.) Bunun için
ad› geçen kifli ile haberleflmeyerek iste¤inizin uygulanmas›nda beni arac› k›lman›z› dilerim.
Onun kiflisel durumu söz götürmez say›l›yor ise herhangi bir bölgeden meb’us seçilmesi
hakk›ndaki yüksek düflüncelerinizin bildirilmesi arzederim.

Bu telgrafa 19 Ekim 1919 tarihinde sadece flu karfl›l›¤› verdim:
Halit Beyin meb’us olmak veya olmamak konusundaki e¤ilimlerini bilemedi¤imden

bu konuda düflünce bildiremiyece¤im Efendim.
Efendiler, Ferit Pafla hükûmeti düflünceye kadar geçen günler içinde kar-

fl›laflt›¤›m›z sorunlar çeflitlidir. Engeller ve zorluklar, az de¤ildi. Bunlar›n hep-
sini say›p aç›klamaya kalk›flmak yüksek toplulu¤unuzu çok yorabilir. Bu ne-
denle, bu evreyi tamamlayaca¤›n› düflündü¤üm baz› noktalara k›saca de¤in-
mekle yetinece¤im.

Ali Galibin sal›k vermesiyle, ‹stanbul hükûmetince Dersim mutasarr›fl›-
¤›na atand›¤› anlafl›lan ve S›vasa gelen Osman Nuri Bey, 8 Eylûlde S›vasta al›-
konuldu.



Cereyan› millî aleyhinde, harekât› hainanede bulundu¤u tahakkuk eden An-
kara Valisi Muhittin Pafla, maksad› mahsusla devre ç›km›fl idi. 13 Eylûlde Ço-
rumda bulunuyordu. Muhittin Paflan›n derdestile mahfuzen S›vasa sevk› Anka-
rada Kolordu Kumandan›na ve Samsunda Beflinci Kafkas F›rkas› Kumandan›-
na emir verildi. Muhittin Pafla mevkufen S›vasa getirilmifltir. Kendisile bizzat gö-
rüfltüm. Nasayih ve ihtarat› lâzimede bulunduktan sonra sinnine hürmeten Sam-
sun üzerinden ‹stanbula gönderdim. Çorum Mutasarr›f› Samih Fethi Bey de, üç,
dört gün sonra hususî tarzda S›vasa davet olundu.

Harekât› millîyeye muhalefetleri anlafl›lan Ni¤de mutasarr›f›, muhasebecisi
ve komiserinin tahtelh›fz S›vasa sevkleri 16 Eylûlde Ni¤dede F›rka Kumandanl›-
¤›na emrolundu.

Efendiler, Kastamonuda vali bulunan ‹brahim Bey, ben, Ordu Müfettifli
iken Erkân›harbiye Reisim bulunan Miralay Kâz›m Beyin flahsan tan›d›¤› bir
zat idi. Bu sebeple kendisine her türlü esrar tevdi olunmufltu. Aram›zda flifre
muhaberat cari idi. Kendisi hükûmeti merkezîye taraf›ndan ‹stanbula davet
olundu. Bu davete asla icabet etmemesi lâz›mgelirken, anlafl›lmaz esbap ve mü-
lâhazat ile -‹stanbulda tevkif olunmak için- Kastamonuyu terketmiflti. ‹stanbul,
‹brahim Beyin yerine di¤erini Kastamonuya vali tayin etmiflti. Bu zat, 16 Ey-
lûlde ‹neboluya muvasalat etmifl bulunuyordu. Mumaileyhin tevkifini mahal-
linde icap edenlere emrettik. Bu meselede enteresan küçük bir safha oldu. Mü-
saadenizle biraz tafsil edeyim; Kastamonuda ve Kastamonu vilâyeti dahilinde
zâf ve tereddüt asar› meflhut olmaya bafllay›nca, Kastamonuya flayan› emniyet
ve muktedir bir zabitin gönderilmesini Ankarada bulunan Ali Fuat Pafladan ri-
ca etmifltim.

Fuat Pafla, Kastamonu mevki kumandan› s›fatile oraya Miralay Osman Be-
yi göndermiflti. Osman Bey, tam 16 Eylûl günü Kastamonuya muvasalat etmiflti
ve yeni gelen vali hakk›nda verdi¤imiz emrin tatbik›n› miri mumaileyhten intizar
ediyorduk. Arzetti¤im emri verdikten sonra, tatbikat ve icraat hakk›nda telgraf
bafl›nda malûmata intizar ediyordum. Gece olmufltu. ‹stedi¤im malûmat› vere-
cek, Kastamonuda bir muhatap bulam›yordum. Nihayet, 16/17 Eylûl gecesi, Kas-
tamonu ve Havalisi Kumandan› Miralay Osman Bey, Kastamonu telgrafhanesi-
ne geldi ve aynen flu telgraf› verdi:

Bugün Kastamonuya geldim. Hükûmeti merkezîyenin adamlar› ve vali vekili ve jandar-
ma kumandan›n›n dessasl›¤› ile hanemde tevkif edildim. Timsali hamiyet zabitân›m›z›n him-
metlerile flimdi kurtuldum. Ben de, vali vekilini ve jandarma alay kumandan›n› beraber tevkif
ettirdim. Telgrafhaneyi iflgal ettim. Buradaki vaziyet mühimdir. Kongreye istirham ederim, bü-
tün mukarrerat›ndan buray› haberdar ederek Kastamonu ahalii muhteremesini tenvir buyur-
sun. Yeni valinin ‹neboluya indi¤i müstahberdir, hakk›nda ne muamele yap›lacakt›r? Burada
vali vekili ve saire tayini hakk›nda Millî Kongrenin bana salâhiyet vermesine ve iflbu istirham›-
n›n cevab›na makina bafl›nda flimdi intizar eyledi¤im maruzdur.

Osman Beyle makina bafl›ndaki muhaberemiz flu suretle devam etti. Kendi-
sinden sordum:

"Elyevm orada vaziyete hâkim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz var? Orada
erkân› vilâyetten flayan› itimat kim vard›r? Yeni tayin olunup ‹neboluya geldi¤i
haber al›nan valinin ismi nedir?"

Osman Beyin cevab› flu idi: "Halen vilâyete hâkimim, her halde, Kongrenin
muzahir olarak beni tenvir etmesi lâz›md›r. Tayin olunan vali, Konya valili¤in-
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Ulusal ak›ma karfl›, haince davran›fllarda bulundu¤u kesinlikle anlafl›lan
Ankara Valisi Muhittin Pafla, özel amaçla görev gezisine ç›km›fl idi. 13 Eylûl-
de Çorumda bulunuyordu. Muhittin Paflan›n yakalanarak tutuklu olarak S›va-
sa gönderilmesi Ankarada Kolordu Komutan›na ve Samsunda Beflinci Kafkas
Tümeni Komutan›na emredildi. Muhittin Pafla tutuklu olarak getirilmifltir.
Kendisile ben kendim görüfltüm. Gerekli ö¤ütler verip uyar›larda bulunduk-
tan sonra yafl›na sayg› göstererek Samsun üzerinden ‹stanbula gönderdim.
Çorum Mutasarr›f› Samih Ferit Bey de, üç, dört gün sonra özel flekilde S›va-
sa ça¤›r›ld›.

Ulusal savafl›ma karfl› olduklar› anlafl›lan Ni¤de mutasarr›f›, muhasebeci-
si ve komiserinin koruma alt›nda S›vasa gönderilmeleri 16 Eylûlde Ni¤dede
Tümen komutanl›¤›na emrolundu.

Efendiler, Kastamonuda vali bulunan ‹brahim Bey, ben, Ordu Müfettifli
iken Kurmay Baflkan›m bulunan Albay Kâz›m Beyin yak›ndan tan›d›¤› bir
kimse idi. Bu nedenle kendisine her türlü s›rlar verilmiflti. Aram›zda flifreli ya-
z›flmalar olmaktayd›. Kendisi ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan ‹stanbula ça¤r›ld›.
Bu ça¤›r›ya hiçbir zaman uymamas› gerekirken, anlafl›lmaz nedenler ve dü-
flüncelerle - ‹stanbulda tutuklanmak için - Kastamonudan ayr›lm›flt›. ‹stanbul,
‹brahim Beyin yerine baflkas›n› Kastamonuya vali atam›flt›. Bu kifli, 16 Eylûl-
de ‹neboluya gelmifl bulunuyordu. Orada tutuklanmas›n› orada gerekenlere
emrettik. Bu iflde enteresan küçük bir evre oldu. ‹zninizle biraz ayr›nt›lara gi-
rerek anlatay›m; Kastamonuda ve Kastamonu ili içinde güçsüzlük ve duraksa-
ma izleri belirmeye bafllay›nca, Kastamonuya güvenilir ve yetenekli bir suba-
y›n gönderilmesini Ankarada bulunan Ali Fuat Pafladan rica etmifltim. Fuat
Pafla, Kastamonu mevki komutan› olarak oraya Albay Osman Beyi gönder-
miflti. Osman Bey, tam 16 Eylûl günü Kastamonuya varm›flt› ve yeni gelen va-
li hakk›nda verdi¤imiz emrin uygulanmas›n› ondan bekliyorduk. Sözünü etti-
¤im emri verdikten sonra uygulama ve yap›lan ifller hakk›nda telgraf bafl›nda
bilgi bekliyordum. Gece olmufltu. ‹stedi¤im bilgileri verecek, Kastamonuda
bir kimse bulam›yordum. Nihayet, 16/17 Eylûl gecesi, Kastamonu ve yöresi
komutan› Albay Osman Bey, Kastamonu telgrafhanesine geldi ve flu telgraf›
verdi:

Bugün Kastamonuya geldim. ‹stanbul Hükûmetinin adamlar› ve vali vekili ve jandar-
ma komutan›n›n hileleri sonucu evimde tutukland›m. Vatanseverlik örne¤i subaylar›m›z›n
yard›m› ile flimdi kurtuldum. Ben de, vali vekilini ve jandarma alay komutan›n› birlikte tu-
tuklatt›m. Telgrafhaneyi iflgal ettim. Buradaki durum ciddîdir. Kongreden rica ederim, bü-
tün kararlar›ndan buraya haber vererek Kastamonunun say›n halk›n› ayd›nlats›n. Yeni va-
linin ‹neboluya indi¤i haber al›nd›, hakk›nda ne ifllem yap›lacakt›r? Burada vali vekili ve
baflkalar›n› atama konusunda Ulusal Kongrenin bana yetki vermesini ve bu ricam›n yan›t›-
n› makina bafl›nda flimdi beklemekte oldu¤umu bilginize sunar›m.

Osman Beyle makina bafl›ndaki görüflmemiz flöylece sürdü. Kendisinden
sordum:

"fiimdi orada duruma egemen misiniz? Nekadar kuvvetiniz var ? Orada
ilin ileri gelenlerinden güvenilir kim vard›r? Yeni atan›p ‹neboluya geldi¤i ha-
ber al›nan valinin ismi nedir?"

Osman Beyin yan›t› flu idi: "Bugün vilâyete egemenim, her halde, Kongre-
nin bana yard›mc› olmas› beni ayd›nlatmas› gerekir. Atanan vali, Konya valili-
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den mütekait, gayet eski bir zât oldu¤u rivayet olunuyor. ‹smi Ali R›zad›r. Kuv-
vetim, iki yüz elli kifli ç›kar›r bir tabur ve dört tüfekli bir mitralyöz bölü¤ünden
ibarettir. Halk ile henüz görüflülememifltir. Erkân› vilâyetten Defterdar Ferit
Bey vard›r."

Osman Beye flu emri verdim: "fiimdi bizzat vali vekâletini deruhde buyu-
runuz ve bütün kuvayi askerîye ve mülkîyeyi elinize almaya tamamen salâhiyet-
tars›n›z. Gelmekte olan valiyi, derhal tevkif ettirecek tedabiri seria ittihaz buyu-
runuz, icraat›n›za filen mümanaat edenlere karfl› bilâtereddüt silâh istimal ettiri-
niz. Vilâyet defterdar›, benim Diyarbekirden tan›d›¤›m Ferit Bey ise size muave-
net etmesi lâz›md›r. Bolu mutasarr›f›na, ald›¤›n›z vaziyet ve salâhiyeti, flimdi,
bildirerek onun da ‹stanbula karfl› ayn› veçhile hareket etmesini taraf›m›zdan
söyleyiniz. Sinop Mutasarr›f› Mazhar Tevfik Beye de, benim taraf›mdan ayn›
talimat› veriniz. Yan›n›zda hangi flifre miftah› vard›r?"

Osman Beyin cevab›: "Vali vekâletini Defterdar Ferit Beye verece¤im, ken-
dim deruhde edemiyece¤im. Bildi¤iniz Ferit Beydir. Sinop mutasarr›f› bildi¤i-
nizdir, kendisi azledilmifltir. Vekâlet, Jandarma Tabur Kumandam Remzi Bey-
dedir. Mazhar Tevfik Beyin Sinopta oldu¤u bildiriliyor. fiifre miftah› mevkuf
alay kumandan›ndad›r, talep edildi, alaca¤›m cevaba göre arzederim Efendim."

"Yan›n›zda baflka flifre miftah› var m›d›r? Ferit Bey flimdi nerededir, vazi-
yetten malûmattar m›d›r?" diye sordum.

"Vaziyetten, malûmat› yoktur, flimdi ça¤r›ld›, gelecektir. Ben hiç flifre mif-
tah› almad›m; çünkü tevkif edilece¤imi bilmiyordum, makam flifresile yazar›m
ümidinde idim" cevab›n› verdi.

"Oradaki jandarma tabur kumandan› kimdir, ne kadar jandarma kuvveti
vard›r, emriniz alt›na girdi mi?" sualini yazd›rd›m. Buna da verdi¤i cevapta:
"Jandarma Kumandan› Emin Bey, yan›mda ve benimle teflriki mesai etmifltir,
merkezde jandarma mevcudu otuz befl kadard›r. Polis Müdiri Halil Bey de ya-
n›mda ve benimle teflriki mesai etmifltir, mevcudu k›rk tanedir. Piyade Tabur
Kumandan› fierif Bey, kendisi biraz budala oldu¤undan flimdilik tevkif edilmifl-
tir. Jandarma Tabur Kumandan› Emin Bey yüzbafl›d›r. Defterdar Ferit Bey gel-
di, yan›mdad›r."

"Emin Beyi biraz anlat›r m›s›n›z" sualine "318 nefl'etli, Üsküplü Emin, ta-
n›rs›n›z. Mahsus ellerinizden öpüyorlar."

Bunun üzerine flu sat›rlar› yazd›rd›m: "Emin Efendiyi tan›r›m, teflekkür
ederim. Ferit Beye vaziyeti anlatt›n›z m›? Mühim hususat, makam flifresile bil-
dirilebilir. Sinop mutasarr›f vekili olan Jandarma Kumandan› flayan› emniyet
olmad›¤› takdirde onun yerine sizce tensip olunacak münasip birinin vekâlete
geçirilmesi esbap ve tedabirinin istikmali düflünülmelidir. Muavenete ihtiyaç gö-
rüyor musunuz?" Osman Bey: "Kuvvetçe ihtiyaç görüp görmedi¤imi bilâhare
arzedece¤im; Jandarma Tabur Kumandan›, yeni geldi¤i için ahvali malûm ola-
mam›flt›r Efendim" cevab›n› verdi. Osman Beye baflka bir söyliyece¤i olup ol-
mad›¤›n› ve Ferit Beyle ahvale dair görüflüp görüflmediklerini sorup anlad›ktan
sonra, flu telgraf› yazd›rd›m:

Osman Bey ve Ferit Beyefendiye 16/17 Eylûl 1335
Tedabir ve icraat›n›zda muvaffak›yet temenni ederim. Bizi vaziyetinizden ve gelmekte

olan valinin tevkif edildi¤inden haberdar buyurman›za intizar eyleriz.
Mustafa Kemal
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¤inden emekli, gayet eski birisi oldu¤u söyleniyor. ‹smi Ali R›zad›r. Kuvvetim,
iki yüz elli kifli ç›kar›r bir tabur ve dört tüfekli bir mitralyöz bölü¤ünden olufl-
maktad›r. Halk ile henüz görüflülememifltir. ‹l ileri gelenlerinden Defterdar Fe-
rit Bey vard›r."

Osman Beye flu emri verdim: "fiimdi siz kendiniz vali vekilli¤ini üstleniniz
ve bütün askerî ve sivil güçleri elinize almaya tamamile yetkilisiniz. Gelmekte
olan valiyi, derhal tutuklatacak h›zl› önlemler al›n›z, yapt›klar›n›za karfl› koyan-
lara duraksamadan silâh kulland›r›n›z. ‹l defterdar›, benim Diyarbak›rdan tan›-
d›¤›m Ferit Bey ise size yard›m etmesi beklenir. Bolu mutasarr›f›na, ald›¤›n›z
durum ve yetkiyi, flimdi, bildirerek onun da ‹stanbula karfl› ayn› biçimde dav-
ranmas›n› taraf›m›zdan söyleyiniz. Sinop Mutasarr›f› Mazhar Tevfik Beye de,
benim taraf›mdan ayn› talimat› veriniz. Yan›n›zda hangi flifre anahtar› var?"

Osman Beyin yan›t›: "Vali vekilli¤ini Defterdar Ferit Beye verece¤im, ken-
dim üstlenemeyece¤im. Bildi¤iniz Ferit Beydir. Sinop mutasarr›f› bildi¤inizdir,
kendisine iflten elçektirilmifltir. Mutasarr›f vekilli¤i, Jandarma Tabur Komutan›
Remzi Beye verilmifltir. Mazhar Tevfik Beyin Sinopta oldu¤u bildiriliyor. fiifre
anahtar› tutuklu alay komutan›ndad›r, istettim, alaca¤›m yan›ta göre bilgi suna-
r›m Efendim."

"Yan›n›zda baflka flifre anahtar› var m›? Ferit Bey flimdi nerededir, duru-
mu biliyor mu?" diye sordum.

"Durumu bilmiyor, flimdi ça¤r›ld›, gelecektir. Ben hiç flifre anahtar› alma-
d›m; çünkü tutuklanaca¤›m› bilmiyordum, makam flifresile yazar›m umudunda
idim" yan›t›n› verdi.

"Oradaki jandarma tabur komutan› kimdir, ne kadar jandarma kuvveti
vard›r, emriniz alt›na girdi mi?" sorusunu yazd›rd›m. Buna da verdi¤i yan›tta:
"Jandarma Komutan› Emin Bey, yan›mda, ve benimle iflbirli¤i yapm›flt›r,
merkezde, jandarma mevcudu otuz befl kadard›r. Polis Müdürü Halil Bey de
yan›mda ve benimle iflbirli¤i halindedir, mevcudu k›rk tanedir. Piyade Tabur
Komutan› fierif Bey, kendisi biraz budala oldu¤undan flimdilik tutuklanm›flt›r.
Jandarma Tabur Komutan› Emin Bey yüzbafl›d›r. Defterdar Ferit Bey geldi,
yan›mdad›r."

"Emin Beyi biraz anlat›r m›s›n›z?" sorusuna "1902 mezuznu, Üsküplü
Emin, tan›rs›n›z. Özellikle ellerinizden öpüyorlar."

Bunun üzerine flu sat›rlar› yazd›rd›m: "Emin Efendiyi tan›r›m, teflekkür
ederim. Ferit Beye durumu anlatt›n›z m› ? Önemli konular, makam flifresile bil-
dirilebilir. Sinop mutasarr›f vekili olan Jandarma Komutan› güvenilir de¤ilse
onun yerine sizce uygun görülecek birinin vekâlete geçirilmesi için yap›lmas›
gereken ifl ve al›nmas› gereken önlemler düflünülmektedir. Yard›ma gereksinim
duyuyor musunuz?" Osman Bey: "Kuvvetçe gereksinme duyup duymad›¤›m›
sonra bilginize sunaca¤›m; Jandarma Tabur Komutan›, yeni geldi¤i için niteli¤i
bilinemiyor Efendim" yan›t›n› verdi. Osman Beye baflka bir söyliyece¤i olup ol-
mad›¤›n› ve Ferit Beyle durum hakk›nda görüflüp görüflmediklerini sorup anla-
d›ktan sonra, flu telgraf› yazd›rd›m:

Osman Bey ve Ferit Beyefendiye 16/17 Eylûl 1919
Alaca¤›n›z önlemlerde ve yapaca¤›n›z ifllerde baflar› dilerim. Bize durumunuzu ve gel-

mekte olan valinin tutukland›¤›n› bildirmenizi bekleriz.
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Ferit Bey, Vali Vekili; Miralay Osman Bey, Kastamonu ve Havalisi Ku-
mandan› s›fatile faaliyete bafllad›ktan bir iki gün sonra, kendilerini tekrar telg-
raf bafl›na davet ederek malûmat talep etmifltim.

‹stanbulda icap eden makamata matlup veçhile umumun imzas› taht›nda
telgraflar yaz›ld›¤› ve bilûmum vilâyat ve elviyeye de bu telgraflar›n tebli¤ k›-
l›nd›¤› bildirilmekle beraber birtak›m sualler de soruluyordu. Ezcümle "Halk
diyormufl ki: 1 - Di¤er vilâyat efkâr› umumîyesi bizimle beraber de¤iller mi-
dir? 2 - Bu gayr›tabiî ahval ne zamana kadar devam edecektir? 3 - Kabinenin
temerrüdüne karfl› ne gibi tedbir buyuruldu? lûtfen bizi tenvir buyurunuz Pa-
flam!"

Halka atfen tevcih olunan bu suallerin Vali Vekili ve Kumandan Beylerin
de fikirlerini iflgal etmekte oldu¤una hükmetmek ve ona göre cevap vermek
zahmete de¤erdi. Binaenaleyh saatlerce S›vas-Kastamonu telini iflgal eden uzun
malûmat ve izahat verildi. Bu izahat› flu suretle hulâsa edebilirim:

1- Tezahürat› millîye, vatan›n her köflesinde, salâbet ve hararetle mevcuttur. Bütün vilâ-
yetlerin en ufak köylerine kadar halk ve en ufak cüzütamm›na kadar bütün ordular›m›z ta-
mamen hassas ve vahdeti kâmile halinde, tebli¤ olunan mukarrerat› tatbik ve icra eylemekte-
dirler ve halk›n ikinci ve üçüncü sualine cevap olmak üzere de:

2- Ne vak›t ki Kastamonu halk›, bu hali gayr›tabiî bulup endifleye düflmek zâf›ndan kur-
tularak maksad›m›z› istihsal edinceye kadar sebat etmekte eseri tereddüt göstermiyecektir, ifl-
te o zaman bu gayr›tabiî hal kendili¤inden zail olacakt›r. Kabinenin temerrüdü tabiîdir; bu-
na karfl› baflka tedbire kalk›flmadan evvel ilk tedbirimizi hakk›yle ve her tarafta kat'iyetle tat-
bik etmek çarelerini düflünelim. Meselâ; Bolu vaziyeti hakk›nda ne yap›lm›flt›r. Bolu hizas›-
na kadar tekmil mevakiin ‹stanbul ile muhaberat› resmîyesinin kat'olundu¤undan emin mi-
viz? Buna dair, muntaz›r bulundu¤umuz malûmat henüz vürut etmedi. ‹flte, bu dedi¤im ted-
bir, ‹stanbula kadar teflmil olundu¤u takdirde kabinenin temerrüde takati kalmayaca¤›n›
zannederim. Maahaza bundan sonra da bir inad› eçhelâne ve eblehaneye devam etmek ister-
lerse her halde daha müessir tedbirler tatbik›na imkân vard›r.

Bundan sonra vali ve kumandan›n verdi¤i malûmattan flunlar anlafl›ld›;
‹neboludan ‹stanbula iade edilen yeni vali Zonguldakta, Dahiliye Naz›r›ndan
flöyle bir emir alm›fl:

"Bolu ve havalisi serbesttir, Zongulda¤a ç›k›n›z, vilâyetin icap eden ma-
hallerile muhabere ediniz ve emri ahire kadar orada bekleyiniz." Filhakika ye-
ni vali, Zonguldakta kalm›fl ve tehdidata bafllam›fl. Ferit ve Osman Beyler,
Zonguldak mutasarr›f›na yeni valiyi tevkif edip karadan Kaslamonuya gönde-
rilmesini emreylemifller, mutasarr›f bunu yapmam›fl. Maahaza teflebbüsten ha-
berdar olan yeni vali, orada bar›namayarak, Dersaadete avdet eylemifl (Ves.
106).

Bilmünasebe arzetmifltim ki, Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla,
Kongre nam›na, baz› mukarrerat ve tertibat ittihaz eylemiflti. Ali Fuat Paflaya,
Kongrece "Garbî Anadolu Kuvayi Millîye Kumandan›" unvan› verildi. Pafla,
Eskiflehir ve havalisini millî bir m›ntaka addedip kumandanl›¤›na Süvari Kay-
makam› At›f Beyi; Afyon Karahisar havalisini de millî bir m›nt›ka addedip ku-
mandanl›¤a Yirmi Üçüncü F›rka Kumandan› Ömer Lûtfi Beyi tayin etmiflti. Bu
f›rka ileAnadoluya geldi¤imizin daha ilk günlerinde temas ve isticalde bulunul-
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Ferit Bey vali vekili; Albay Osman Bey, Kastamonu ve Yöresi Komuta-
n› olarak faaliyete bafllad›ktan bir iki gün sonra, kendilerini tekrar telgraf ba-
fl›na ça¤›rarak bilgi istemifltim.

‹stanbulda gereken yerlere gerekti¤i gibi herkesin imzas› alt›nda telgraf-
lar yaz›ld›¤› ve tüm illerle ve sancaklara da bu telgraflar›n tebli¤ edildi¤i bildi-
rilmekle birlikte birtak›m sorular da soruluyormufl. Bu arada "Halk diyormufl
ki:

l- Öbür illerin kamuoyu bizimle beraber de¤il midir?
2 - Bu ola¤and›fl› durumlar ne kadar sürecek?
3- Hükûmetin ayak diremesine karfl› ne gibi önlemler al›nmas› emredil-

di? Ne olur bizi ayd›nlat›n Paflam."
Halk ad›na yöneltilen bu sorular› Vali Vekili ve Komutan Beylerin de

düflünmekte olduklar›na karar vermek ve ona göre yan›tlamak zahmete de-
¤erdi. Bu nedenle saatlerce S›vas-Kastamonu telini iflgal eden uzun bilgi veril-
di ve aç›klamalar yap›ld›. Bu aç›klamalar› flöylece özetleyebilirim:

1 - Ulusal tepki, vatan›n her köflesinde sars›lmaz ve coflkun ulusal tepki vard›r. Bütün
illerin en ufak köylerine kadar halk ve en ufak birliklerine kadar bütün ordular›m›z baflta-
nafla¤› tetikte ve tam birlik içinde, bildirilen kararlar› uygulay›p yerine getirmektedirler, ve
halk›n ikinci ve üçüncü sorusuna yan›t olmak üzere de:

2 - Ne vak›t ki Kastamonu halk›, bu durumu ola¤and›fl› bulup kayg›ya düflmek güçsüz-
lü¤ünden kurtularak amac›m›z› elde edinceye kadar dayanmakta karars›zl›k belirtileri gös-
termiyecektir, iflte o zaman bu ola¤anüstü durum kendili¤inden kalkacakt›r. Hükûmetin di-
renmesi do¤ald›r; buna karfl› baflka önlem almadan önce ilk önlemimizi gere¤i gibi ve her
yerde kesinlikle uygulamak yollar›n› düflünelim: Örne¤in; Bolunun durumu hakk›nda ne
yap›lm›flt›r. Bolu hizas›na kadar tüm yerlerin ‹stanbul ile resmî haberleflmelerinin kesildi-
¤inden emin miyiz? Bu konuda, bekledi¤imiz bilgiler daha gelmedi. ‹flte, bu dedi¤im önlem,
‹stanbula kadar yay›l›rsa hükûmetin direnmeye gücü kalmayaca¤›n› san›r›m. Ama bundan
sonra da bu çok cahilce ve ahmakça direnifli sürdürürse her halde daha etkin önlemler uy-
gulanabilir.

Bundan sonra vali ve komutan›n verdi¤i bilgilerden flunlar anlafl›ld›; ‹ne-
boludan ‹stanbula geri gönderilen yeni vali Zonguldakta, ‹çiflleri Bakan›ndan
flöyle bir emir alm›fl:

"Bolu ve çevresi serbesttir, Zongulda¤a ç›k›n›z, ilin gereken yerlerile ha-
berlefliniz ve yeni emre kadar orada bekleyiniz." Gerçekten yeni vali, Zon-
guldakta kalm›fl ve tehditler savurmaya bafllam›fl. Ferit ve Osman Beyler,
Zonguldak mutasarr›f›na yeni valiyi tutuklay›p karadan Kastamonuya gön-
dermesini emretmifller, mutasarr›f bunu yapmam›fl. Bununla birlikte giriflim-
den haber alan yeni vali, orada bar›namayarak, ‹stanbula geri dönmüfl (Bel-
ge 106).

S›ras› geldi¤inde bildirmifltim ki, Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pa-
fla, Kongre ad›na, baz› kararlar ve önlemler alm›flt›. Ali Fuat Paflaya, Kongrece
"Bat› Anadolu Ulusal Güçler Komutan›" san› verilmiflti. Pafla, Eskiflehir ve do-
laylar›n› ulusal bir bölge say›p komutanl›¤›na Atl› Yarbay At›f Beyi; Afyon do-
laylar›n› da ulusal bir bölge sayarak komutanl›¤a Yirmi Üçüncü Tümen Komu-
tan› Ömer Lûtfi Beyi atam›flt›. Bu tümen ile Anadoluya geldi¤imizin daha ilk
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du¤unu o günlere ait beyanat›m s›ras›nda zikretmifltim. ‹stanbul hükûmeti Fu-
at Paflan›n yerine Hamdi Paflay› tayin ve izam etmiflti. Hamdi Pafla, Eskiflehire
kadar geldi. Orada, kendisine 16 Eylûlde ‹stanbula avdeti lüzumu tebli¤ olun-
du.

‹ngilizler Eskiflehir M›ntakas› Kuvayi Millîye Kumandan› olan At›f Beyi
tevkif edip ‹stanbula gönderdiler. Kuvayi Millîye kumandan› olan bir zat›n
kendini sühuletle has›m eline düflürmiyecek tedabir alm›fl olmas› lâz›m gelirdi.
Bu husustaki gaflet ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman müte-
vali teflebbüsatta bulunmam›z› icap ettirdi. Malûmu âliniz, o tarihte Eskiflehir-
de ‹ngiliz k›taat› vard›. Fuat Pafla, toplayabildi¤i millî kuvvetlerle bizzat Eski-
flehire yak›n Cemflit mevkiine gitmiflti. Eskiflehiri uzaktan ihata etti. Eskiflehir-
de bulunan Mütelifin Kuvvetleri Kumandan› General Sally Glade'in Fuat Pa-
flaya gönderdi¤i bir mektupta kullan›lan tabirat ve Kuvayi Millîyemizi sureti
tavsif; millî kumandanlar›m›z›n ve Kuvayi Millîyemizin yüksek fleref ve haysi-
yetlerine karfl› bir tecavüz telâkki edildi¤inden ve mumaileyh generalin hak ve
salâhiyeti haricinde görüldü¤ünden bu hususta ‹stanbulda bulunan Düveli ‹ti-
lâfiye mümessili siyasîlerinin bir muht›ra ile nazar› dikkatleri celbolunmufltu.
25 Eylûl 1335 tarihinde General Sally Glade'in Fuat Pafla nezdine gönderdi¤i
bir heyet -ki bir erkân›harp binbafl›s› ile Eskiflehir ‹ngiliz kontrol zabitinden
mürekkep idi- ‹ngilizlerin ahvali dahiliyemize ve harekât› millîyemize kat'iy-
yen müdahale eylemiyeceklerine dair söz verdiler. Bu s›ralarda, ‹ngilizler, Mer-
zifonda bulunan kuvvetlerinin geriye al›nmas› halinde memnun olup olmaya-
ca¤›m›z› istimzaç eylemifllerdi. Bittabi pek memnun olaca¤›m›z› bildirmifltik.
Filhakika oradaki kuvvetlerini bütün a¤›rl›klarile beraber evvelâ, Samsuna
çektiler. Badehu oradan da ‹stanbula naklettiler. Eskiflehire hâkim olduktan
sonra, Fuat Paflay›, Bilecik ve Bursa havalisine göndermeyi düflünüyorduk.

Efendiler, Konyada vali bulunan Cemal Bey, Ferit Pafla Kabinesinin Ana-
doluda mühim bir noktai istinad› haline geldi. Konyada Ordu Müfettifli olan
Cemal Paflan›n ‹stanbula gidip gelememesi, orada bulunan Kolordu Kuman-
dan› Salâhattin Beyin mütereddidane tav›r ve hareketi ve en nihayet habersiz
‹stanbula çekilip gitmesi Konya ve havalisini Vali Cemal Beyin taht› hükmün-
de b›rakm›flt›. Oraya, maksad› yak›ndan anlam›fl olan bir zat›n gönderilmesine
ihtiyaç vard›. S›vasta yan›m›zda bulunan Refet Beyin gönderilmesi tensip edil-
di. Refet Bey hareket etti. Konyada Heyeti Temsilîye taraf›ndan bir kumandan
gelmekte oldu¤u haber al›n›nca, erbab› hamiyet canlanm›fl, di¤er taraftan da
Vali Cemal Bey hapishanede nekadar kanl› katil, mevkuf varsa hepsini ç›kar›p
teslih etmifl ve kendisine bir kuvvet yapmak istemiflti. Konya ahalii muhtereme-
si, bu zelilâne harekete karfl› ayaklanarak muktezay› hamiyeti ifaya karar ver-
mifl ve bunun fark›na varan Cemal Bey, 26 Eylûlde ‹stanbula firar eylemifltir
(Ves. 107). Halk, belediye dairesinde içtima ederek Hoca Vehbi Efendiyi vali
vekâletine tayin etmiflti.

Efendiler, flayan› dikkat bir noktad›r; bu anda hat›r›ma geldi, heyeti aliye-
nize arzetmeden geçemiyece¤im; S›vas-Konya yolu üzerinde bir telgraf merke-
zinden, Refet Beyden bir servis ald›m. Refet Bey, bunda; Konya ve havalisinde
temini muvaffak›yet için kendisine ‹kinci Ordu Müfettiflli¤i unvan ve salâhiyeti-
nin verilmesi lüzumunu bildiriyordu. Refet Bey birçok zaman sonra Ankarada
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günlerinde iliflki kurup meflgul oldu¤umuzu o günlerle ilgili konuflmalar›m
aras›nda söylemifltim. ‹stanbul hükûmeti Fuat Paflan›n yerine Hamdi Paflay›
atam›fl ve göndermiflti. Hamdi Pafla, Eskiflehire kadar geldi. Orada, kendisine
16 Eylûlde ‹stanbula geri dönmesi gere¤i bildirildi.

‹ngilizler Eskiflehir M›nt›kas› Ulusal Güçler Komutan› olan At›f Beyi tu-
tuklay›p ‹stanbula gönderdiler. Ulusal Güçler Komutan› olan bir kiflinin ken-
dini kolayca düflman eline düflürmiyecek önlemleri alm›fl olmas› gerekirdi. Bu
konudaki aymazl›k ve önlemsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman bir-
birini izleyen giriflimlerde bulunmam›z› gerektirdi. Bilirsiniz, o tarihte Eskifle-
hirde ‹ngiliz birlikleri vard›. Fuat Pafla, toplayabildi¤i millî kuvvetlerle Eski-
flehire yak›n Cemflit denilen yere gitmiflti. Eskiflehiri uzaktan sard›. Eskiflehir-
de bulunan ‹tilâf Devletleri Kuvvetleri Komutan› General Sally Glade'in Fu-
at Paflaya gönderdi¤i bir mektupta kullan›lan deyimler Ulusal Gücümüzün
yüksek onur ve haysiyetine karfl› bir sald›r› say›ld›¤›ndan ve o Generalin hak
ve yetkisi d›fl›nda görüldü¤ünden bu hususta ‹stanbulda bulunan ‹ltilâf Dev-
letleri siyasî temsilcilerinin bir nota ile dikkatleri çekilmiflti. 25 Eylûl 1919 ta-
rihinde General Sally Glade'in Fuat Paflaya gönderdi¤i bir ekip - ki bir kur-
may binbafl›s› ile Eskiflehir ‹ngiliz kontrol subay›ndan oluflmakta idi - ‹ngiliz-
lerin iç ifllerimize ve ulusal ayaklanmam›za hiç kar›flmayacaklar›na söz verdi.
Bu s›ralarda, ‹ngilizler, Merzifonda bulunan kuvvetleri geriye al›n›rsa mem-
nun olup olmayaca¤›m›z› sormufllard›. Elbette çok memnun olaca¤›m›z› bil-
dirmifltik. Gerçekten oradaki kuvvetlerini bütün a¤›rl›klarile birlikte önce,
Samsuna çektiler. Sonra da oradan ‹stanbula aktard›lar. Eskiflehire egemen
olduktan sonra, Fuat Paflay›, Bilecik ve Bursa dolaylar›na göndermeyi düflü-
nüyorduk.

Efendiler, Konyada vali bulunan Cemal Bey, Ferit Pafla Hükûmetinin
Anadoluda önemli bir dayanak noktas› durumuna geldi. Konyada Ordu Mü-
fettifli olan Cemal Paflan›n ‹stanbula gidip de gelememesi orada bulunan Ko-
lordu Komutan› Salâhaddin Beyin karars›zca davran›fllar› ve sonunda haber
vermeden ‹stanbula çekip gitmesi Konya ve dolaylar›n› Vali Cemal Beyin
egemenli¤i alt›nda b›rakm›flt›. Oraya, amac› iyi anlam›fl olan birinin gönderil-
mesi gerekiyordu. S›vasta yan›m›zda bulunan Refet Beyin gönderilmesi uy-
gun bulundu. Refet Bey yola ç›kt›. Konyada Temsilci Kurul taraf›ndan gön-
derilen bir komutan gelmekte oldu¤u haber al›n›nca, yurtseverler canlanm›fl,
di¤er taraftan da Vali Cemal Bey hapishanede nekadar kanl› katil, tutuklu
varsa hepsini ç›kar›p silâhland›rm›fl ve kendisine bir kuvvet oluflturmak iste-
miflti. Konyan›n say›n halk›, bu alçakça davran›fla karfl› ayaklanarak yurtse-
verli¤in gere¤ini yapmaya karar vermifl ve bunun fark›na varan Cemal Bey, 26
Eylûlde ‹stanbula kaçm›flt›r (Belge 107). Halk, belediye dairesinde toplana-
rak Hoca Vehbi Efendiyi vali vekilli¤ine getirmiflti.

Efendiler, dikkate de¤er bir noktad›r; flimdi hat›r›ma geldi, yüksek toplu-
lu¤unuza bildirmeden geçemiyece¤im; S›vas - Konya yolu üzerinde bir telgraf
merkezinden, Refet Beyden bir servis ald›m. Refet Bey, bunda; Konya ve yö-
resinde baflar› sa¤lamak için kendisine ‹kinci Ordu Müfettiflli¤i san› ve yetki-
sinin verilmesi gerekti¤inibildiriyordu. Refet Bey çok sonralar› Ankarada bu-
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bulundu¤um s›rada, Bolu ve havalisindeki usat›n tenkiline memur edildi¤i za-
man dahi oradan bir flifre ile, halk üzerinde mühim tesiri olaca¤›ndan bahisle
kendisine pafla unvan›n›n tevcihini benden talep etmiflti. O zamanlar Refet Be-
yin gerek birinci ve gerek ikinci arzular›n› tatmin edecek resmî mevki ve salâ-
hiyette bulunmad›¤›m› izaha hacet yoktu. Bilhassa bunu Refet Beyin en iyi bil-
mifl olmas›na flüphe edilebilir mi? Refet Bey, bu arzular›n› tatmin ettirmek için
benim hükûmeti merkeziye nezdinde delâletimi ima etmek istiyordu da denile-
mezdi. Çünkü, dünyaca malûm idi ki ben, ordu müfettiflli¤inden ve askerlikten
istifa etmifl olduktan baflka padiflah ve hükûmeti merkeziye taraf›ndan tardedil-
mifl ve idama mahkûm bulunuyordum. Faaliyetim bir Kongrenin intihap etti¤i
heyet içinde, Heyeti Temsilîye içinde onun nam›na vukubuluyordu. Millî mesa-
ide bulunmak ve bilhassa bu hususta muvaffak olmak için resmî unvan ve sa-
lâhiyet meflrut ise, zaten o, benim kendimde yok idi. Esbab› muvaffak›yet için,
içinde bulundu¤um evsaf ve fleraitin mahiyeti anlafl›ld›ktan sonra, benden res-
mî flekiller dahilinde s›fat ve salâhiyet aramaya lüzum olamayaca¤› tabiî idi.
fiüphesiz Refet Beyi Konyaya memur ederken biz kendisine maksat dahilinde
her türlü ef'al ve harekât için salâhiyeti kâmile ve vasia vermifltik. Bunun isti-
mal ve tatbik› onun kendi liyakat ve kudretine vabeste idi.

Efendiler, her taraf› faaliyet ve teflkilât› millîyeye sevk ve imaleye çal›fl›rken
hükûmeti merkeziyenin emeline hadim baz› rüesay› memurîni mülkiye taraf›n-
dan gûya manevî tehdidat› mutazamm›n telgraflar da al›yorduk. Meselâ; Urfa
Mutasarr›f› Ali R›za nam›nda biri taraf›ndan harekât›m›z›n Düveli ‹tilâfiyeye
taarruz telâkki olundu¤u ve bu yüzden umum Osmanl› k›t'as›n›n Düveli ‹tilâ-
fiyece iflgali askerî alt›na al›narak Türk Hükûmetine hitam verilece¤i, temas ne-
ticesinde ald›¤› malûmata atfen bildiriliyor ve kabine ile itilâf teklif olunuyor-
du. Bu telgraf›n mutasarr›fa ecnebîler taraf›ndan dikte ettirildi¤ine flüphe yok-
tu. Buna bittabi icab› gibi cevap verildi (Ves. 108).

Efendiler, hat›rlar›n›zda olsa gerektir ki, memleketimizde ve Kafkasyada
tetkikal yapmak üzere Amerika Hükûmeti, General Harbord'un taht› riyasetin-
de bir heyet göndermiflti. Bu heyet S›vasa geldi. 22 Eylûl 1335 günü General
Harbord ile uzun uzad›ya mükâlemede bulunduk. Generale, harekât› millîye-
nin maksat ve gayesi ve teflkilât ve vahdeti millîyenin sebebi zuhûru, anas›r›
gayrimüslimeye karfl› olan hissiyat ve ecnebîlerin memleketimizdeki menfi pro-
pagandas› ve icraat› hakk›nda mufassalan ve müdellelen beyanatta bulundum.
Generalin baz› garip suallerine de muhatap kald›m. Meselâ; millet kabili tasav-
vur her türlü teflebbüsat ve fedekârl›kta bulunduktan sonra dahi muvaffak olu-
namazsa ne yapacaks›n? Verdi¤im cevapta -hat›ramda aldanm›yorsam- demifl-
tim ki: Bir millet mevcudiyet ve istiklâlini temin için kabili tasavvur olan te-
flebbüsat ve fedekârl›¤› yapt›ktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak ola-
mazsa demek, o milletin ölmüfl oldu¤una hükmetmek demektir. Binaena-
leyh millet, berhayat oldukça ve teflebbüsat› fedekâranesine devam eyledik-
çe ademi muvaffak›yet mevzuubahs olamaz.

Generalin sordu¤u sualden maksudu aslînin ne olabilece¤ini araflt›rmak
istemedim. Fakat verdi¤im cevab›n taraf›ndan takdirle karfl›land›¤›n› bugün
bilvesile zikretmek isterim.
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lundu¤um s›rada, Bolu ve yöresindeki asilerin yok edilmesiyle görevlendiril-
di¤i zaman da oradan bir flifre ile, halk üzerinde büyük etkisi olaca¤›ndan söz
ederek kendisine pafla san› verilmesini benden istemiflti. O zamanlar Refet
Beyin gerek birinci ve gerek ikinci isteklerini yerine getirecek resmî görev ve
yetkide bulunmad›¤›m› aç›klamaya gereklilik yoktu. Özellikle bunu Refet Be-
yin en iyi bilmifl olmas› kuflku götürür mü? Refet Bey bu isteklerini yerine ge-
tirmek için benim ‹stanbul hükûmeti kat›nda arac›l›k etmemi dolayl› olarak
anlatmak istiyordu da denilemezdi. Çünkü, dünyaca bilinirdi ki ben, ordu mü-
fettiflli¤inden ve askerlikten ayr›ld›ktan baflka padiflah ve ‹stanbul hükûmeti
taraf›ndan kovulmufl ve ölüm hükmü giydirilmifltim. Çal›flmalar›m bir Kong-
renin seçti¤i kurul içinde, Temsilci Kurul içinde, onun ad›na oluyordu. Ulusal
ifllerde bulunmak ve özellikle bunda baflar›l› olmak için resmî san ve yetki flart
ise, asl›nda o, benim kendimde yok idi. Baflar› sa¤lamak için, içinde bulundu-
¤um durum ve koflullar›n niteli¤i anlafl›ld›ktan sonra, benden resmî flekiller
içinde san ve yetki araman›n yeri olamayaca¤› do¤ald›r. Kuflkusuz Refet Beyi
Konyaya görevle gönderirken biz kendisine amaç içindeki her türlü ifl ve dav-
ran›fl için tam ve genifl yetki vermifltik. Bunun kullan›lmas› ve uygulanmas›
onun kendi yetene¤ine ve gücüne ba¤l› idi.

Efendiler, her yan› ulusal çal›flmaya ve örgütler kurmaya yöneltmek için
çal›fl›rken ‹stanbul hükûmetinin iste¤ine hizmet eden üst düzey sivil görevli-
lerden bir k›sm› taraf›ndan sözde tinsel gözda¤› veren telgraflar da al›yorduk.
Örne¤in; Urfa Mutasarr›f› Ali R›za ad›nda biri taraf›ndan yapt›klar›m›z›n ‹ti-
lâf Devletlerine sald›rma say›ld›¤›n› ve bu yüzden Osmanl› ülkesinin baz› yer-
lerine ‹tilâf Devletleri askerleri girerek Türk Hükûmetine son verilece¤i, gö-
rüflerek edindi¤i bilgilere dayanarak bildiriliyor ve hükûmetle anlaflmam›z
öneriliyordu. Bu telgraf›n mutasarr›fa yabanc›lar taraf›ndan dikte ettirildi¤ine
kuflku yoktu. Buna elbette gere¤i gibi karfl›l›k verildi (Belge 108.).

Efendiler, hat›rlar›n›zda olsa gerektir ki, memleketimizde ve Kafkasyada
incelemeler yapmak üzere Amerika Hükûmeti, General Harbord'un baflkan-
l›¤›nda bir hey'et göndermiflti. Bu hey'et S›vasa geldi. 22 Eylûl 1919 günü Ge-
neral Harbord ile uzun uzad›ya konufltuk. Generale, ulusca yap›lanlar›n amaç
ve ere¤ini ulusal örgüt ve birli¤in do¤ufl nedenini, ‹slâm olmayan unsurlara
karfl› olan duygular ve yabanc›lar›n memleketimizdeki olumsuz propagandas›
ve ifller hakk›nda ayr›nt›lara girerek ve kan›tlara dayanarak aç›klamalar yap-
t›m. Generalin bir tak›m acayip sorular›yla da karfl›laflt›m. Örne¤in; ulus dü-
flünülebilen her türlü giriflim ve özverilerde bulunduktan sonra bile baflar›l›
olunamazsa ne yapacaks›n? Verdi¤im yan›tta - hat›r›mda aldanm›yorsam - de-
mifltim ki: Bir ulus varl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lay›p korumak için akla gele-
bilecek her giriflim ve özveride bulunduktan sonra baflar›l› olur. Ya baflara-
mazsa demek, o milletin ölmüfl oldu¤unu kabul etmek demektir. Öyleyse mil-
let, yaflad›kça ve özverili giriflimlerini sürdürdükçe baflar›s›zl›k söz konusu ola-
maz.

Generalin sordu¤u sorudan ana amac›n›n ne olabilece¤ini araflt›rmak is-
temedim. Fakat verdi¤im cevab›n onun taraf›ndan be¤eni ile karfl›land›¤›n›
bugün yeri gelmiflken söylemek isterim.
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Efendiler, Eylûlün 25 inci günü akflam›, Ankarada bulunan Yirminci Ko-
lordu Kumandan Vekili Mahmut Beyden ald›¤›m bir flifre telgraf müfad› flu idi:
"Bu gece ‹stanbul telgrafhanesinden Fuat Paflay› telgraf bafl›na istediler. Dahili-
ye Nezaretinin vilâyet flifresile bir flifre yazd›rd›lar. Bunun hulâsas›, padiflah›n
beyannamesindeki irfladat› âlimâneye tatbik› hareket suretile halâs› vatan mü-
yesser olacakt›r. Harekât› millîye, âlemi medeniyette menfur gayeler suretinde
tecelli ettirildi. Hükûmetle milletin ayr›l›¤› müdahalei ecnebîyeyi davet edecektir.
Konferans hakk›m›zda karar verirken, bu ihtilâf niflanei hay›r ve selâmet olma-
yacakt›r. Neticede, müdiran› harekât ile görüflmek üzere, zevat› âliye ile, bildiri-
lecek yerde, mülâkat› emrivaki suretinde arz ve vakt›n darl›¤›ndan cevap bekle-
nilmektedir. ‹çtihadat› fikriye riayeti, flahsa ve flerefe ait masuniyeti temhidat›
müselsele ile ilâve ediyor. Telgraf› yazan, bu zat, Erkân›harbiye Mirlivalar›ndan
Abdülkerim Paflad›r. Bu telgrafa Ticaret ve Ziraat Naz›n Hadi Pafla vesatetile
ve ayn› flifre ile cevap intizar›ndad›r. Mumaileyh, bu hilesi ile müracaatin bizden
oldu¤unu ilân ve iflaa etmek oldu¤u anlafl›l›yor. Telgraf bafl›nda intizarda bu-
lunduklar›ndan bir dakika evvel kabul edilip edilmiyece¤i ile ne cevap verilece-
¤inin ifl'ar› müsterhamd›r. Ali Fuat Pafla Hazretlerine de yaz›lm›flt›r" (Ves. 109).

Mahmut Beye, ayn› günde saat 7 sonrada makina bafl›nda verdi¤im telgraf-
ta flunlar› bildirdim: "Kerim ve Hadi Paflalara, Fuat Paflan›n Ankarada bulun-
may›p meflgul oldu¤unu ve fakat görüflmek arzu eyledikleri takdirde, S›vasta
bulunan, Heyeti Temsilîye ile ve bu Heyet meyan›nda bulunan Mustafa Kemal
Pafla ile makine bafl›nda arzu eyledikleri tarzda görüflmek mümkün oldu¤unu
bildirirsiniz. (Onlar görüflmek arzusunda iseler) kayd›nda dikkatli bulunmak
lâz›md›r" (Ves. 110).

Mahmut Bey, Kerim Paflan›n Ankaraya çekti¤i telgraf› aynen bize de yazd›.
Muhteviyat›, afla¤› yukar› Mahmut Beyin hulâsa etti¤inden ibaretti (Ves. 111).

Efendiler, hükûmeti merkeziye ile yapt›¤›m›z rüptür (rupture) ün on beflin-
ci günündeyiz. Karar› millîye karfl› vaz'› muhalefet alan baz› yerler, hahnahah,
cereyan› millîye mutavaate mecbur edildi. Hükûmeti merkezîyeye hâdim baz›
memurlar ya firar ettiler veya mahkûm vaziyete ilka edildiler. ‹stanbula, bütün
memleketten, hergün hükûmeti merkezîyenin ›skat› talebine ait, binlerce telgraf-
lar ya¤d›r›lmaya baflland›. ‹tilâf Devletlerinin, Anadoluda dolaflan zabit ve me-
murlar›, harekât› millîyeye karfl› bitaraf olduklar›n›, memleketin vaziyeti dahilî-
yesine kar›flmay›z sözünü, her tarafla aç›ktan söylemeye bafllad›lar. Bu vaziyet
karfl›s›nda nihayet, padiflah ve Ferit Pafla Harekât› Millîye müdiranile itilâftan
baflka çare kalmad›¤›n› ve fakat her halde, muhafazai mevki eylemek flartile, bu
itilâf yolunu bulabilecek vas›talar araflt›rmaya bafllad›klar›na hükmolunursa ha-
ta edilmifl olmaz itikad›nday›m.

Efendiler, ismi geçen Abdülkerim Pafla merhum, benim çok kadîm arkada-
fl›m idi. Çok namuslu, hamiyetli ve temiz kalpli bir vatanperverdi. Selânikte ben
kola¤as›, o binbafl› olarak bir büroda çal›flm›fl, senelerce hususî arkadafll›k et-
mifltik. Merhumun etvar ve ahvalinden tarikat mensubininden oldu¤u anlafl›l›-
yordu. Baz› tekkelere müdavemet etli¤i de görülmüfltür. Fakat herhangi bir fley-
he mürit oldu¤unu bilen yoktur. Çünkü, kendisini itikadad ve vicdanî telâkkiya-
t›nda, derecat› maneviyede -hazreti evvel, büyükhazret- kabul ediyordu ve dairei
uhuvvetinde bulunanlara hazret, kutup ve saire gibi -kendisince muhatab›nda
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Efendiler, Eylûlün 25 inci günü akflam›, Ankarada bulunan Yirminci Ko-
lordu Komutan Vekili Mahmut Beyden ald›¤›m bir flifre telgraf›n anlam› flu
idi: "Bu gece ‹stanbul telgrafhanesinden Fuat Paflay› telgraf bafl›na istediler.
‹çiflleri Bakan›n›n vilâyet flifresile bir flifre yazd›rd›lar. Bunun özeti, padiflah›n
bildirisindeki bilimsel yol göstermelere uygun davranmak yoluyla vatan kur-
tar›labilecektir. Ulusal ayaklanma, uygarl›k dünyas›nda nefret edilecek amaç-
lar olarak gösterildi. Hükûmetle milletin ayr›l›¤› yabanc›lar›n ifllerimize kar›fl-
mas›na neden olacakt›r. Konferans hakk›m›zda karar verirken, bu anlaflmaz-
l›k hay›r ve esenlik getirmez. Sonunda, ayaklanman›n yöneticileriyle görüfl-
mek üzere, yüksek kifliler ile, bildirilecek yerde, buluflmay› bir olup bitti flek-
linde gösterdileri ve vakt›n darl›¤›ndan yan›t beklenilmektedir. Görüfllere
sayg› gösterilece¤ini, kifliliklerin ve flereflerin korunaca¤›n› tekrar edip duru-
yor. Telgraf› yazan, bu kifli, Kurmay Tu¤generallerinden Abdülkerim Paflad›r.
Bu telgrafa Ticaret ve Tar›m Bakan› Hadi Pafla arac›l›¤›yla ve ayn› flifre ile ya-
n›t beklemektedir. Bu kiflinin, bu hilesi ile baflvurunun bizden geldi¤ini ilân
edip yaymak istedi¤i anlafl›l›yor. Telgraf bafl›nda beklemekte olduklar›ndan
bir dakika evvel kabul edilip edilmiyece¤i ile ne cevap verilece¤inin bildiril-
mesini dilerim. Alif Fuat Pafla Hazretlerine de yaz›lm›flt›r" (Belge 109).

Mahmut Beye, ayn› günde saat 7 den sonra makina bafl›nda verdi¤im
telgrafta flunlar› bildirdim: "Kerim ve Hadi Paflalara, Fuat Paflan›n Ankarada
bulunmay›p ifli oldu¤unu ve fakat görüflmek isterlerse, S›vasta bulunan, Tem-
silci Kurul ile ve bu Kurulda bulunan Mustafa Kemal Pafla ile makina bafl›n-
da istedikleri flekilde görüflmek olas› bulundu¤unu bildirirsiniz. (Onlar görüfl-
mek istiyorlarsa) sözlerine dikkat etmek gerekir" (Belge 110).

Mahmut Bey, Kerim Paflan›n Ankaraya çekti¤i telgraf› bize oldu¤u gibi
yazd›. ‹çeri¤i, afla¤› yukar› Mahmut Beyin özetledi¤i gibi idi (Belge 111).

Efendiler, ‹stanbul hükûmeti ile yapt›¤›m›z iliflki kesme iflinin (rupture)
on beflinci günündeyiz. Ulusal karara karfl› durum alan baz› yerler, isteseler de
istemeseler de, ulusal ak›ma uyma¤a zorland›. ‹stanbul hükûmetine hizmet
eden baz› görevliler ya kaçt›lar ya da söz dinlemekle zorunlu duruma getiril-
diler. ‹stanbula, bütün memleketten, hergün ‹stanbul hükûmetinin düflürül-
mesini isteyen binlerce telgraf ya¤d›r›lmaya bafllad›. ‹tilâf Devletlerinin, Ana-
doluda dolaflan subay ve görevlileri, millî harekât›m›z karfl›s›nda yans›z olduk-
lar›n›, ülkenin iç durumuna kar›flmay›z sözünü, her tarafta aç›ktan söyleme¤e
bafllad›lar. Bu durum karfl›s›nda sonunda, padiflah ve Ferit Pafla, ulusal girifli-
mi yönetenlerle anlaflmaktan baflka çare kalmad›¤›na ve fakat her halde, yer-
lerini korumak koflulu ile, bu anlaflma yolunu bulabilecek araçlar araflt›rmaya
bafllad›klar› kan›s›na var›l›rsa yanl›fl olmaz inanc›nday›m.

Efendiler, ad› geçen Abdülkerim Pafla merhum, benim çok eski arkadafl›m
idi. Çok namuslu, de¤erli ve temiz kalpli bir yurtseverdi. Selânikte ben önyüzba-
fl›, o binbafl› olarak bir büroda çal›flm›fl, senelerce yak›n arkadafll›k etmifltik. Mer-
humun davran›fllar›ndan ve sözlerinden bir tarikattan oldu¤u anlafl›l›rd›. Baz›
tekkelere devam etti¤i de görülmüfltür. Fakat herhangi bir fleyhe mürit oldu¤unu
bilen yoktur. Çünkü, kendisini inançlar› ve vicdanî anlay›fllar›nda, tinsel katlarda
- birinci hazret, büyükhazret - kabul ediyordu ve kardefllik çevresinde bulunan-
lara hazret, kutup v.b. gibi - kendisince onlarda gördü¤ü yetene¤e göre - orunlar
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gördü¤ü istidada göre- makamlar tevcih ederdi. Bana da kutbül'aktap derdi.
fiimdi izah edece¤im muhaberemizde de bu noktalara tesadüf edece¤iz. Kerim
Paflan›n, kendine mahsus, bir usulü beyan ve tarz› tahriri vard›. Kerim Pafla,
çok samimî ve zaman›nda pek çok mucibi flöhreti olan yüksek bir belâgatle gö-
rüflür ve öyle yazard›. Kendisinde, ikna hassa ve kudreti oldu¤u da zan ve far-
zedilirdi. Bizim, Selânikte bulundu¤umuz s›ralarda, orada ordu kumandanl›¤›
ve ordu müfettiflli¤i ile bulunmufl olan, Hadi Pafla, Kerim Paflay› izah etti¤im
evsafile beynelihvan muhterem ve mahbup olarak tan›m›flt›.

‹flte, Ferit Paflan›n kabine arkadafl› Hadi Pafla, s›k›flm›fl olan padiflah›n ve
Ferit Paflan›n, pek münasip bir vas›ta ile imdad›na yetiflmek istiyordu. Kerim
Pafla Ali Fuat Paflay› da Selânikten tan›yordu.

Efendiler, 27/28 Eylûl 1335 gecesi, gece yar›s›na bir saat kala telgraf bafl›n-
da, Kerim Pafla ile karfl› karfl›ya geldik. Tarafeyn yekdi¤erini flu sözlerle tan›d›:

S›vas — Mustafa Kemal Pafla, telgraf bafl›ndad›r. Kerim Paflaya söyleyi-
niz, buyursunlar, diyorlar.

‹stanbul — Zat› samileri, Mustafa Kemal Pafla Hazretleri misiniz, ruhum
Ben — Evet, Muhterem Kerim Pafla Hazretleri; dedikten sonra:
Kerim Pafla — S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: adresini yazd›r-

d› ve "Paflaya söyleyiniz anlar; hazreti evvel karfl›n›zdad›r" sözlerini, bir nevi
parola gibi ilâve etti. Kerim Pafla, "Afiyeti âlileri iyidir inflallah kardeflim" diye
bafllad›.

Kerim Paflan›n, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan saffeti kalbinden ve necabeti
ahlâk›yesinden istifade edilerek nas›l aldat›ld›¤›n› anlamak için mukaddemei ke-
lâm›n› aynen kendisine tekrar ettirece¤im; Kerim Pafla merhum flöyle devam etti:

"Emri hayr› vatan için, büyük vatanperver kardeflim ile ve ihvan› âliyei temsilîye ile mü-
davelei efkâr etmek isterim. Hakipayinize isal k›l›nmak üzere Ali Fuat Pafla vas›tasile bir telg-
raf göndermifltim. Yedi âlinize vâs›l olan iflte, o telgraf esas› üzerine bir halli meflkûr, inflallah
iktitaf ederiz. Memleketin geçirmekte oldu¤u nazik ve pek mühim devrei mudileyi lûtfu hu-
da ile sahnei teysire isal k›lar›z. Bundan, bikeremi huda sevrden mahlûku amali rehakâr›m›z
mürflidi dilimizden buna dair mühim fleyler konuflarak, telfik› maksudu vatan k›lal›m de¤il
mi? Pek fatin ve müdebbir kardeflim. Ne buyurursan›z, ruhum! Bedhahan› hâksar›n bu gü-
zel memleketimiz üzerindeki iftiraat›n› ve alenî takibat› mel’anetlerini k›ral›m ve onlar› ke-
mingâh› ümitlerinde meflüç ve bihayat b›rakal›m ve yaln›z, hükûmet ile milletin s›rf selâme-
ti vataniyeye ait hidemat ve icraat›n› telif edelim ki, gayei müfltereke ve mübeccele zaten hep
birdir. Endiflei vatanla gösterilen bunca necip tezahürat›n, cihan› medeniyet karfl›s›nda mu-
azzez topraklar›m›z›n h›fzü s›yanetine ait en büyük hamiyeti vatanperveri oldu¤unu bir kere
daha temhit z›mn›nda mevcut müflkülât› ahvali refedelim ve buna bir çare bulmak için de, bu
muazzez kardefliniz ile müdavelei efkâra bafllayam, muntaz›r›m kardeflim. Bu teflebbüsüm
hakk›nda, hükûmetin vâsi derecede bir hüsnü niyet izhar etti¤ini ilâve eylerim ruhum."

Efendiler, Kerim Pafla ile 27/28 Eylûl, gece yar›s›ndan evvel saat 11 de bafl-
layan bu muhaberemiz, gece yar›s›ndan sonra saat yedi buçu¤a kadar, tam se-
kiz buçuk saat devam etti. Üç safhaya ayr›labilen bu muhaberemiz, eseri cedit
denilen büyük tabaka kâ¤›tlardan yirmi befl sahife doldurdu. Bunlar›n kâffesi-
ni, burada okuyarak, tahammülünüzü suistimal etmekten, korkar›m. Kerim
Pafla merhumun, esasl› noktai nazarlara ve -kendisinin telâkkisine ra¤men-
maatteessüf kuvvetli bir mant›¤a istinat etmemekle beraber tatl› sözlerinin ve
mutantan cümlelerinin okunup iflitilmesini temin için, neflredece¤im vesaik me-
yan›na, bu muhaberemizi de aynen ithal edece¤im.
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verirdi. Bana da kutuplar kutbu derdi. fiimdi aç›klayaca¤›m haberleflmemizde
de bu noktalara rastlayaca¤›z. Kerim Paflan›n, kendine özgü, bir konuflma ve
yazma yöntemi vard›. Kerim Pafla, çok içten ve zaman›nda kendisine pek bü-
yük ün kazand›rm›fl olan yüksek bir belâgatle görüflür ve öyle yazard›. Kendi-
sinde, inand›rma nitelik ve gücü oldu¤u da san›l›r ve varsayd›rd›. Bizim, Selâ-
nikte bulundu¤umuz s›ralarda, orada ordu komutanl›¤› ve ordu müfettiflli¤i
görevlerinde bulunmufl olan, Hadi Pafla, Kerim Paflay› aç›klad›¤›m bu nitelik-
leriyle dostlar aras›nda say›l›r ve sevilir olarak tan›m›flt›.

‹flte, Ferit Paflan›n kabine arkadafl› Hadi Pafla, s›k›flm›fl olan padiflah›n ve
Ferit Paflan›n, pek uygun bir arac› ile imdad›na yetiflmek istiyordu. Kerim Pa-
fla Ali Fuat Paflay› da Selânikten tan›yordu.

Efendiler, 27/28 Eylûl 1919 gecesi, gece yar›s›na bir saat kala telgraf ba-
fl›nda, Kerim Pafla ile karfl› karfl›ya geldik. ‹ki taraf birbirini flu sözlerle tan›d›:

S›vas — Mustafa Kemal Pafla, telgraf bafl›ndad›r. Kerim Paflaya söyleyi-
niz, buyursunlar, diyorlar.

‹stanbul — Yüce kifli, Mustafa Kemal Pafla Hazretleri misiniz, ruhum.
Ben — Evet, Say›n Kerim Pafla Hazretleri; dedikten sonra:
Kerim Pafla — S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: adresini yazd›r-

d› ve "Paflaya söyleyiniz anlar; birinci hazret karfl›n›zdad›r" sözlerini, bir cins
parola gibi ekledi. Kerim Pafla, "Yüksek esenli¤iniz yerindedir inflallah karde-
flim" diye bafllad›.

Kerim Paflan›n, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan temiz kalbi ve temiz ahlâk›n-
dan yararlan›larak nas›l aldat›ld›¤›n› anlamak için bafllang›ç sözlerini oldu¤u gibi,
onun söyledi¤i biçimde, yineleyece¤im; Kerim Pafla merhum flöyle devam etti:

"Yurdun iyili¤i için, büyük vatansever kardeflim ile ve yüksek Temsilci Kurul üyesi dost-
larla görüfl al›flveriflinde bulunmak isterim. Aya¤›n›z›n topra¤›na iletilmek üzere Ali Fuat Pa-
fla arac›l›¤›yla bir telgraf göndermifltim. Yüce elinize geçmifl bulunan o telgraftaki ilkeler üze-
rine kurulu sevindirici bir çözüm buluruz inflallah. Memleketi içinde bulundu¤u kritik ve çok
önemli ve aldat›c› bu dönemi Allah›n lûtfu ile, kolaylaflt›r›c› bir alana kavufltururuz. Bunun için
Allah›n lûtfu ile kurtar›c› ereklerimizin yaratt›¤›, kalbimize do¤ru yolu gösteren ayd›nl›kta bu
ifller üzerinde önemli fleyler konuflarak yurdumuzun amaçlar›n› birlefltirelim, olmaz m›? Ted-
birli davranan ve çok anlay›fll› olan kardeflim. Ne dersiniz ruhum! Kötülük dileyen periflanla-
r›n bu güzel ülkemize yapt›klar› iftiralar; aç›ktan aç›¤a yapt›klar› lânetlikleri k›ral›m ve onlar›
umut pusular›nda k›m›ldayamaz ve cans›z b›rakal›m ve sadece, hükûmetle ulusun, s›rf ülkenin
esenli¤ine yönelik olarak yapt›klar› hizmetlerle iflleri birbirleriyle uzlaflt›ral›m, ne de olsa yüce
erek esas›nda hep birdir. Vatan kayg›s›yla ortaya konulan bunca temiz belirtilerin, uygar dün-
ya karfl›s›nda kutsal topraklar›m›z›n korunmas›na yönelik en büyük yurtseverlik oldu¤unu bir
çare bulmak için de, sevdi¤imiz bu kardeflimizle düflünce al›flverifline bafllayal›m, bekliyorum
kardeflim. Bu giriflimin konusunda hükûmeti genifl bir iyi niyet gösterdi¤ini eklerim ruhum."

Efendiler, Kerim Pafla ile 27/28 Eylûl, gece yar›s›ndan evvel saat 11 de
bafllayan bu görüflmemiz, gece yar›s›ndan sonra saat yedi buçu¤a kadar, tam
sekiz buçuk saat sürdü. Üç evreye ayr›labilen bu haberleflmemiz, eseri cedit
denilen büyük tabaka kâ¤›tlar›dan yirmi befl sayfa doldurdu. Bunlar›n hepsi-
ni, burada okuyarak, katlanman›z› kötüye kullanmaktan, korkar›m. Kerim
Pafla merhumun, köklü görüfllere ve - kendisinin anlay›fl›na uymasa da - yaz›k
ki kuvvetli bir mant›¤a dayanmamakla birlikte tatl› sözlerinin ve gösteriflli
cümlelerinin okunup iflitilmesini sa¤lamak için, yay›mlayaca¤›m belgeler ara-
s›na, bu görüflmemizi de oldu¤u gibi alaca¤›m.



Yaln›z, bu muhaberede tarafeynin, takip ettikleri hedef ve istinat etti¤i esas
noktalar hakk›nda bilhassa neticesine dair mücmel bir fikir verebilmek için mü-
saade buyurursan›z her safhas›ndan birer nebze bahsedece¤im.

Kerim Paflan›n, arzetti¤im, ilk telgraf›na cevap verirken, biraz da, onun
tarz ve üslûbuna uymufl oldu¤um görülecektir.

Cevab›mda, ben de, böyle bafllad›m:
"Kerim Pafla Hazretlerine; (kutbül'aktap) deyiniz anlar!" hitab›n› müte-

ak›p "flimdi cevap veriyorum" dedim.
"Pek muhterem ve nezih kalpli kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretle-

rine; elhamdülillâh afiyetim berkemaldir. Büyük ve necip milletimizin, hu-
kuku meflruas›n› müdrik ve onu muhafaza ve müdafaaya bütün mevcudi-
yetile mütevessil oldu¤unu görmekte pek mes'udum... Müdavelei efkâr et-
mek hususunda izhar buyurulan arzuya samimiyetle teflekkür ederiz
.......................................................... Fuat Pafla Hazretleri vas›tasile keflide buyu-
rulan telgrafname müfad›na vâk›f bulunuyoruz ............................................... Me-
dar› istinat ittihat buyurulan beyanname muhteviyat›n›n Ferit Pafla ve rüfekas›-
na bir hitap ve itap oldu¤u edna mülâhaza ve tetkik ile subut bulacak bedihiyat-
tand›r. Kalbi humayunu amik teessürata duçar eden ahval ve harekât, milletimiz
taraf›ndan de¤il, fakat, Ferit Pafla, Dahiliye Naz›r› Adil Bey, Harbiye Naz›r› Sü-
leyman fiefik Pafla ve bunlar›n rüfekay› mesaisi bulunan Harput Valisi Ali Ga-
lip Bey, Ankara Valisi Muhittin Pafla, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu
Valisi Ali R›za Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraflar›ndan irtikâp olunmufltur.

Malatya teflebbüsü ihanetkâranesi, Çorum tertibi hainanesi, Konya tefleb-
büsü mezbuhanesi safahat› hakikiyesile vâs›l› ›tt›la›n›z olmufl de¤ilse, zât› âlile-
rinizi de mebdei hallolmak üzere tasavvur buyurdu¤unuz noktada isabetsizlik-
ten dolay› mazur görürüz......................................................Enzar› ecanibin lehi-
mize tebeddülü mahz› hakikattir. Ancak bu tebeddül, hiçbir vak›t Ferit Pafla hü-
kûmetinin takip eyledi¤i siyaset neticesi de¤ildir. Bu netice, milletimizin izhar ve
ispat› mevcudiyet z›mn›nda bizatihi ald›¤›, teflebbüsü azimkârane semeresidir.
‹flte bu hususta, zât› flahaneyi i¤fal ediyorlar...

Çarei necat ve umdei hayat ancak ve ancak -Kuvayi Millîyenin âmil ve ira-
dei millîyenin hâkim- olmas›ndad›r. Bu esas› metin ve meflrudan zerretüma inhi-
raf, maazallahü tealâ, devlet ve millet ve vatan›m›z için husran› elîmi mucip olur.

Harekât› necibei millîyemizi suitefsir ve ilân etmekten hâli kalmayan, bed-
hahan› hâksar›n çok oldu¤u muhakkakt›r. Fakat flayan› esefi amiktir ki, bu bed-
hahan› mel'anetin bafl›nda, devleti ebet müddetimizin sadr›niflini Ferit Pafla ve
nezaret mevkilerinde bulunan Adil Bey, Süleyman fiefik Pafla gibi devlet adam-
lar› bulunuyor.

Memleketimize tak›m tak›m bolflevikler girdi¤ini ve harekât› millîyenin
bolflevik harekât› oldu¤unu resmen ilân ve iflaa eden bu bedbahtlard›r.

Necip ve nezih harekât› millîyemizin, ‹ttihatç›lar›n harekât› mezbuhanesi
oldu¤unu ve ‹ttihatç›lar›n parasile tedvir olundu¤unu resmen ve alenen cihana,
ecnebî gazetecilerine söyliyen bu gafillerdir.

Anadoluda, flurifl oldu¤unu ajanslarla resmen ilân eden ve -mütareke mad-
dei mahsusas›na nazaran- muazzez vatan›m›z› düflman iflgaline maruz b›rak-
makmak istiyen bu cahillerdir.
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Ancak, bu görüflmede iki taraf›n, güttükleri amaç ve dayand›klar› temel nok-
talar üzerinde özellikle sonuç üzerinde toplu bir fikir verebilmek için izin verirse-
niz her evresinden birer parça söz edece¤im.

Kerim Paflan›n, bilginize sundu¤um, ilk telgraf›na yan›t verirken, biraz da,
onun yöntemine ve anlat›fl özelli¤ine uymufl oldu¤um görülecektir. Yan›t›mda,
ben de, böyle bafllad›m:

"Kerim Pafla Hazretlerine; (kutbül'aktap)* deyiniz anlar!" diye hitab›mdan
sonra "flimdi karfl›l›k veriyorum" dedim.

"Pek sayg›n ve temiz yürekli kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretlerine; Alla-
ha hamdolsun sa¤l›¤›m yerindedir. Büyük ve soylu milletimizin, meflru haklar›n›
anlam›fl ve onu koruyup savunmaya bütün varl›¤›yla giriflmifl oldu¤unu görmekle
pek mutluyum.... Düflünce al›flverifli yapmak konusunda belirtti¤iniz iste¤e içten
teflekkür ederiz................. Fuat Pafla Hazretleri arac›l›¤› ile çekilen telgraf›n içeri-
¤ini ö¤renmifl bulunuyoruz .................................................................................. Daya-
nak olarak ald›¤›m›z bildirinin Ferit Pafla ve arkadafllar›na yöneltilmifl bir seslenifl
ve paylama oldu¤u az›c›k düflünüp incelenince kolayca anlafl›lacak besbelli bir
fleydir.

Padiflah›n kalbini derin üzüntülere u¤ratan durum ve davran›fllar, milletimiz
taraf›ndan de¤il, fakat Ferit Pafla, ‹çiflleri Bakan› Adil Bey, Savafliflleri Bakan› Sü-
leyman fiefik Pafla ve bunlar›n ifl arkadafllar› bulunan Harput Valisi Ali Galip
Bey, Ankara Valisi Muhittin Pafla, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi
Ali R›za Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraflar›ndan yap›lm›flt›r.

Malatyadaki haince giriflimi, Corumdaki haince düzenlemeyi, Konyadaki
ç›rp›n›r gibi giriflimi gerçek evreleriyle duymam›fl iseniz, sizi de çözüme bafllang›ç
olarak düflündü¤ünüz noktada yan›lm›fll›ktan dolay› özürlü saya-
r›z.............................................................................................

Yabanc›lar›n görüfllerinin bizden yana de¤iflti¤i gerçe¤in ta kendisidir. An-
cak bu de¤iflim, hiçbir vak›t Ferit Pafla hükûmetinin izledi¤i politika sonucu olma-
m›flt›r. Bu sonuç, milletimizin varl›¤›n› gösterip kan›tlamak yolunda kendisinin
yapt›¤›, kesin kararl› giriflimin meyvas›d›r. ‹flte bu konuda, padiflah› aldat›yorlar.

Kurtulufl çaresi ve yaflama ilkesi ancak ve ancak - Ulusal Güçlerin etken ve
ulusal istemin egemen - olmas›ndad›r. Bu sa¤lam ve yasal temelden en ufak bir
ayr›l›fl, Tanr› korusun, devlet ve millet ve vatan›m›z için çok ac› bir kay›p olur.

Milletimizin soylu ayaklanmas›n› yanl›fl yorumlay›p yay›mlamaktan geri kal-
mayan, afla¤›l›k kötücüllerinin çok oldu¤u kuflkusuzdur. Ancak, ne yaz›kt›r ki, bu
inatç› kötücüllerin bafl›nda, sonsuz devletimizin baflbakan› Ferit Pafla ve bakanl›k-
larda bulunan Adil Bey, Süleyman fiefik Pafla gibi devlet adamlar› bulunuyor.

Memleketimize tak›m tak›m bolflevikler girdi¤ini ve millî harekat›m›z›n bol-
flevik hareketi oldu¤unu resmî a¤›zlardan ilân eden ve yayan bu bahts›zlard›r.

Soylu ve temiz millî harekât›m›z›n, ‹ttihatç›lar›n gözü kararm›fl davran›fllar›
oldu¤unu ve ‹ttihatç›lar›n parasile yürütüldü¤ünü resmî olarak ve aç›kça dünya-
ya, yabanc› gazetecilerine söyliyen bu aymazlard›r.

Anadoluda, kar›fl›kl›klar oldu¤unu ajanslarla resmî a¤›zlarla ilân eden ve -
ateflkes anlaflmas›n›n özel maddesi uyar›nca - kutsal vatan›m›z› düflman iflgaline
aç›k b›rakmak isteyen bu cahillerdir.
* Kutuplar›n kutbu



Malatya ahalii islâmiyesile S›vas ahalii islâmiyesini biribirile mukateleye
sevketmek istiyen bu zavall›lard›r. Harekât› millîyenin önüne geçece¤im diye
S›vas›n ve hassasiyeti millîyenin görüldü¤ü heryerin ecnebîler taraf›ndan iflga-
lini istiyen bu hainlerdir. Maahaza, bizim en mübeccel gayemiz; t›pk› tasavvu-
ru biraderileri veçhile bedhahan›n, bu güzel memleketin üzerindeki iftiraat›n›
ve alenî takibat› mel'anetlerini k›rmak ve anlar› kemingâh› ümitlerinde meflûç
ve bihayat b›rakmak ve devlet ile milletin icraat›n› s›rf selâmeti vataniyeye ait
noktada telif eylemektir. Elhamdülillâhi tealâ, bu gayenin temini istihsalinde,
art›k milletimiz her türlü asar› bedhahaneyi k›rm›fl ve bütün celâdetile hatvei
azimkâranesini atm›flt›r. Ecanip dahi, milletin kuvveti flamilesini ve niyeti azim-
kâranesini ve buna mukabil hükûmeti merkezîyenin nekadar, bias›l ve millet ile
alâkas›z, bir heyeti âcize oldu¤unu takdir etmifltir. Merzifonu tahliye ettiler.
Samsunu da tahliyeye bafllad›lar. Umuru dahiliyemize ve herekât› millîyemize
karfl› bitaraf kalacaklar›n› ifade ediyorlar. ‹flte teflebbüsat› millîyemizin, temini
istiklâl hususunda istihsaline muvaffak oldu¤u ilk netice budur.

Cereyan› millî, ‹stanbulda, Kanunu Esasî ahkâm›na temini riayetle netice-
pezir olacakt›r.

Hükûmeti haz›ran›n, vâsi derecede bir hüsnü niyete malik bulundu¤u zan-
n›nda, isabet olmad›¤›n› arzetmeme müsaade buyurman›z› rica ederim.

Ben, daha, Erzurumdan, Ferit Paflaya hakikati vaziyeti izah ederek, mille-
tin kuvvet ve iradesine karfl› ç›kacak hiçbir kuvvet kalmad›¤›n› yazm›flt›m ve
kendisine muhalefet ve mümanaat vadisinde devam etmemesi lüzumunu ihtar
etmifltim. Bu zât› gafil, buna cevap vermemekle beraber, cereyan› millînin bir-
kaç kiflinin eseri tahrikât› oldu¤unu ilân etti ve h›rs› menfaatle ve âmây› cehil ve
gafletle iki taraf› idare ederek muhafazai mevki edebilecekleri zann› bat›l›nda
bulunan birkaç valisinin i¤falkâr raporlar›n› benim nezih ve vatanperverane ir-
fladat›ma tercih etti. Bugün, her türlü habaset ve h›yanet ve azcü meskenet mev-
kiinde kald›ktan ve millet de bütün hakayik› ahvale vuzuhu tam ile vâk›f olduk-
tan sonra, bize düflen vazife; en serî hareketle amali millîyeye mutavaatkâr, ye-
ni bir kabinenin mevkii iktidara gelmesini temin etmektir.

E¤er bugünkü kabinenin, flah›slar› ve hayatlar› hakk›nda bir gûna tered-
dütleri varsa, bugün için bu gibi fleylerle ifltigal tenezzülünden pek yüksek olan
milletimiz nam›na kendilerine istedikleri söz ve teminat› vermeyi dahi milleti-
mizin menfaati muktaziyat›ndan addederiz. Fakat, tuttuklar›, tarik› nasavapta
taannüt ve temerrüde devamlar› halinde, hâdis olacak avak›bin mes'uliyeti ken-
dilerine raci olacakt›r.

‹flte, vukubulan teflebbüsü hay›rhahîleri münasebetile bir defa daha ve son
defa, zat› necibaneleri gibi kalbi cidden vatan ve millet aflkile ve padiflaha mu-
habbet ve sadakatle memlû olan ve hat›rai uhuvvetini daima hürmetle muhafa-
za eyledi¤im kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretlerile de iblâ¤ etmifl olmak, bi-
zim için her türlü vicdanî huzurun teeyyüdüne medar olmufltur."

Efendiler, buraya kadar söyledi¤im sözler bir maddenin hulâsas›d›r.
Bundan sonra gelen maddede:
"Harekât› millîye, vüs'ati kâmile ile ‹stanbula ilerlemektedir. Ferit Pafla ve

rüfekas› buna vâk›ft›r. Zât› âlileri de bu malûmat› talep ve tenevvür buyurunuz"
dedikten sonra filhakika o günlerde, tecelli etmifl olan muvaffak›yetli harekât
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Malatyan›n ‹slâm halk› ile S›vas›n ‹slâm halk›n› birbirini öldürmeye yön-
lendirmek isteyen bu zavall›lard›r. Millî harekât›m›z›n önüne geçece¤im diye
S›vas›n ve ulusal duygunun görüldü¤ü her yerin yabanc›lar taraf›ndan iflgalini
isteyen bu hainlerdir. Bununla birlikte, bizim en kutsal amac›m›z; t›pk› siz
kardeflimin düflündü¤ü gibi kötücüllerin, bu güzel memleketin üzerindeki ifti-
ralar›n› ve aç›kça mel'unluk yapmalar›n› önlemek ve onlar› umutlar›n›n pusu-
sunda k›m›ld›yamaz ve cans›z b›rakmak ve devlet ile milletin yapt›klar›n› sa-
dece yurdun esenli¤i noktas›nda birlefltirmektir. Allaha hamdolsun, bu ama-
c›n gerçekleflmesinde, art›k milletimiz her türlü kötücül davran›fllar› k›rm›fl ve
bütün yi¤itli¤i ile kararl› ad›m›n› atm›flt›r. Yabanc›lar bile ulusun yayg›n gücü-
nü ve vazgeçilmez isteklerini ve buna karfl›n ‹stanbul hükûmetinin ne kadar,
as›ls›z ve millet ile ilgisiz, güçsüz bir kurul oldu¤unu anlam›flt›r. Merzifonu bo-
flaltt›lar. Samsunu da boflaltmaya bafllad›lar. ‹ç ifllerimize ve millî harekât›m›-
za karfl› yans›z kalacaklar›n› söylüyorlar. ‹flte ulusal giriflimlerimizin, ba¤›m-
s›zl›k elde etmek yolunda baflard›¤› ilk sonuç budur.

Ulusal ak›m, ‹stanbulda, Anayasa hükümlerine uyulmas›yla sonuçlana-
cakt›r.

fiimdiki hükûmetin, genifl bir iyi niyet sahibi oldu¤unu sanman›n, yerinde
olmad›¤›n› bildirmeme izin vermenizi rica ederim.

Ben, daha, Erzurumdan, Ferit Paflaya gerçek durumu anlatarak, milletin
güç ve iradesine karfl› ç›kacak hiçbir kuvvet kalmad›¤›n› yazm›flt›m ve kendi-
sine karfl› ç›kma ve engel olma yolunda devam etmemesi gere¤ini hat›rlatm›fl-
t›m. Bu aymaz adam, buna yan›t vermedikten baflka, ulusal ak›m›n birkaç ki-
flinin k›flk›rtmas› sonucu oldu¤unu ilân etti ve ç›kar h›rs› ile ve cehalet körlü-
¤ü ve aymazl›kla iki taraf› idare ederek yerini koruyabilecekleri tutars›z sa-
n›nda bulunan birkaç valisinin aldat›c› raporlar›n› benim temiz ve yurtsever
uyar›lar›ma ye¤ledi. Bugün, her türlü kötülük ve hayinlik ve güçsüzlük ve
uyuflukluk içinde kald›ktan ve millet de durumu tüm gerçeklerini bütün aç›k-
l›¤›yla anlad›klar› sonra, bize düflen ödev; en h›zla davran›p ulusal ereklere
uyacak, yeni bir hükûmetin iktidara gelmesini sa¤lamakt›r.

E¤er bugünkü bakanlar›n, kiflisel durumlar› ve canlar› hakk›nda herhan-
gi bir kuflkular› varsa, bugün için bu gibi fleylerle u¤raflacak kadar kendini afla-
¤›laman›n pek üstünde olan milletimiz ad›na kendilerine istedikleri söz ve gü-
venceyi vermeyi de ulusumuzun ç›kar› gere¤i sayar›z. Fakat, tuttuklar›, yanl›fl
yolda ayak direme ve inad› sürdürmeleri halinde, ç›kacak sonuçlar›n sorum-
lulu¤u kendilerinde olacakt›r.

‹flte, yapt›¤›n›z iyilikçi giriflim dolay›sile bir defa daha ve son defa, sizin
soylu kiflili¤iniz gibi kalbi gerçekten vatan ve millet aflkile ve padiflaha sevgi
ve ba¤l›l›kla dolu olan ve kardefllik an›lar›n› her zaman sayg›yla korudu¤um
kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretleri arac›l›¤›yla da iletmifl olmak, bizim için
her türlü vicdan rahatl›¤›n›n gerçekleflmesine yaram›flt›r."

Efendiler, buraya kadar söyledi¤im sözler bir tek maddenin özetidir.
Bundan sonra gelen maddede;
"Ulusal ayaklanma, tam geniflli¤iyle ‹stanbula ilerlemektedir. Ferit Pafla ve

arkadafllar› bunu biliyorlar. Siz de bu bilgileri isteyin ve ayd›nlan›n" dedikten son-
ra gerçekten o günlerde, belirmifl olan baflar›l› askerî hareketlere iliflkin rapor-



raporlar›n› hulâsa ederek izahat verdim ve "Art›k, bütün bu harekât› tevkif,
yaln›z ve ancak bir fleye mütevakk›ft›r. O da, amali millîyeye bütün manasile
mütavaatkâr bir zâta kabine riyasetinin tevcihine ve o zat›n da amali millîyeyi
anlayarak ana göre ittihaz› tedabire tevessül eylemesine vabestedir" dedim.

"Bütün bu mesrudat›m›za nazaran bir mütaleai biraderîleri varsa lûtfen bil-
dirmenizi rica ederim" cümlesinden sonra "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu-
kuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal" diye imzam› koydum.

Bunu müteak›p, Kerim Pafla: "Evvelâ, zât› âlilerile birlikte bulunan zeva-
t› muhteremenin cümlesine selâm ve tekrimimi arz ve iblâ¤a lûtuf buyurman›-
z› rica ederim" mukaddemesile muhaberemizin ikinci safhas›n› küflat ettiler.
Kerim Pafla, devam etti:

"Bafllad›¤›m k›sa mükâlemat›n bütün safahat›n› zat› âliniz izah ettiniz. ‹ki
yerde, halli emirde, isabet gösterilmedi¤ini beyan ile mazur makam›n› serdetti-
niz. Gerçi, bütün ahval ve vakayii mahalliye malûm olamay›nca bir meselede
hakemlik etmek, müteassir ise de, memlekete ait iflin hallü fasl›nda, sirac› mü-
nir, endiflei nezihi vatan olmak itibarile, mesnedi müttekâbih metîn ve ruflena-
d›r. Vatan›n mukadderat›na hükmedilece¤i flu s›ralarda yekvücut bir millet ve
hükûmetin görece¤i ifli nazar› ›tt›laa olarak bunun halli sehile mazhar olmas›-
n› arzetmek isterdim.

Mebdei harekât, ittihaz etli¤ime iflaret buyurdu¤unuz, beyannamei huma-
yunun, tarz› tefehhühümünde, mümkündür ki bendeniz hata edeyim. Yaln›z
müsaade ediniz de, as›l halli umura en büyük bir istinatgâh telâkki edilen bu
beyannamei âlideki ciheti camiay› izah ile, kelâm› mülûkânenin flümulü ihata-
kâranesini beyan edeyim. Ben zannediyorum ki, padiflah›m›z..."

Ben, derhal Kerim Paflan›n devam›na mâni olarak, flunu yazd›rd›m:
— Kerim Pafla Hazretleri, lüzumundan fazla izahat maksad› asliden, tara-

feyni uzaklaflt›rabilir ve bir de, beyannamei humayunun tefsiratile fazla ifltigal
bifaidedir. Rica ederim, as›l mesele üzerinde görüflelim.

Kerim pafla cevap verdi:
— As›l mesele üzerine görüflece¤iz. Müsaade buyurunuz devam edelim

Efendim;
Ben — Rica ederim en son söz ve teklif üzerinde anlaflal›m, dedim.
Kerim Pafla — Evet, oraya gelece¤iz Efendim.
Söze, ben, devam ettim ve "Kerim Pafla Hazretleri, mesaii meflruam›z›n ve

tezahürat› millîyenin art›k, daha fazla süitelâkki edilmesine ve muhtac› tashih
görülmesine ve bahusus, bu tashihat ve tadilât için de cinayet ve ihaneti merte-
bei sübuta varan bir kahine erkân›n›n müdafaat› gayrimeflruas›n›n esas ittihaz
edildi¤ini görme¤e tahammülümüz yoktur. Biz, son vaziyeti izah ve kat’î mat-
lab› milleti arzettik. Bilmem tekrar› lâz›m m›d›r? Zât› âlileri bu lâz›mülintaç ar-
zuyu millîye mukabil, Ferit Pafla Kabinesinin sadr› muallây› devleti, hâlâ telvis
etmesine vesatet etmek istiyorsan›z bu mesainiz, hiçbir semerei nafia bahflede-
miyece¤inden baflka, hakk› âlii biraderîlerindeki hissiyat› kadimei uhuvvetimi-
zin de mucibi tezelzülü olaca¤›ndan endifle ederim.

fiimdi, Ferit Pafla, bilâifatei an mevkiini bir ehli namusa terkedecekse ve
buna kanaatiniz varsa, hallolunacak hiçbir müflkül kalmam›flt›r. Aksi takdirde,
tavassutunuz rencide kalp olman›zdan ve bîsut bir yorgunluktan baflka bir ne-
ticeye iktiran etmiyecektir.
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lar› özetleyerek anlatt›m ve "Art›k, bütün bu hareketleri durdurmak, yaln›z
ve ancak bir fleye ba¤l›d›r. O da, ulusal ereklere bütün anlam›yla uyacak biri-
sine hükûmet baflkanl›¤›n›n verilmesine ve onun da ulusal erekleri kavrayarak
ona göre önlem alma yoluna gitmesine ba¤l›d›r" dedim.

"Bütün bu ileri sürdüklerimiz üzerinde kardeflçe bir düflünceniz varsa lûtfen
bildirmenizi rica ederim" cümlesinden sonra "Anadolu ve Rumeli Haklar› Sa-
vunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal" diya imzam› koydum.

Bundan sonra, Kerim Pafla: "Önce, sizinle birlikte bulunan sayg›n kiflile-
rin tümüne selâm ve sayg›lar›m› lûtfen bildirmenizi rica ederim." bafllang›c› ile
haberleflmemizin ikinci evresini açt›. Kerim Pafla, devam etti:

"Bafllad›¤›m k›sa konuflmalar›n bütün evrelerini siz anlatt›n›z. ‹ki yerde,
iflin çözümlenmesi konusunda do¤ru görüfle var›lmad›¤›n› bildirerek özürlü
say›laca¤›m› ileri sürdünüz. Her ne kadar tüm yerel durum ve olaylar bilinme-
yince bir konuda hakemlik yapmak, güçleflir ise de, memlekete ait iflin çözüm-
lenmesinde, nurland›ran ›fl›k, tertemiz vatan kayg›s› oldu¤undan dayan›lacak
temel sa¤lam ve ayd›nl›k olur. Vatan›n kaderi kararlaflt›r›lacak olan flu s›ralar-
da tek vücut halinde bir millet ve hükûmetin görece¤i ifli göz önünde bulun-
durarak bunun kolay çözümlenece¤ini bilginize sunmak isterim.

Ç›k›fl noktas›, yapt›¤›ma iflaret etti¤iniz, padiflah bildirisinin, anlay›fl flek-
linde, olabilir ki ben yan›lay›m. Yaln›z izin veriniz de as›l iflin çözümlenmesin-
de en büyük bir dayanak say›lan bu yüksek bildirideki tüm yönleri aç›klaya-
rak, padiflah›n sözlerinin kavray›c› geniflli¤ini bildireyim. Ben san›yorum ki,
padiflah›m›z.."

Ben, derhal Kerim Paflan›n sözünü keserek, flunu yazd›rd›m:
— Kerim Pafla Hazretleri, gere¤inden çok aç›klamalar iki taraf› da ana

amaçtan, uzaklaflt›rabilir ve bir de, padiflah bildirisinin yorumlanmas›yla fazla
u¤raflmak yarars›zd›r. Rica ederim, as›l konu üzerinde görüflelim.

Kerim Pafla cevap verdi:
— As›l konu üzerine görüflece¤iz. ‹zin veriniz devam edelim Efendim. 
Ben — Rica ederim en son söz ve öneri üzerinde anlaflal›m, dedim. 
Kerim Pafla — Evet, oraya gelece¤iz Efendim.
Söze, ben devam ettim ve "Kerim Pafla Hazretleri, yapt›¤›m›z hakl› iflle-

rin ve ulusal tepkinin art›k, daha fazla kötüye yorumlanmas›na ve düzeltilme-
si gerekli görülmesine ve özellikle, bu düzeltme ve de¤ifltirme için de cânîlik-
leri ve hainlikleri kan›tlanm›fl bir hükûmetin üyelerinin meflru olmayan savun-
malar›n›n esas al›nd›¤›n› görmeye dayanamay›z. Biz, son durumu anlatt›k ve
milletin kesin olarak istedi¤ini bildirdik. Bilmem yinelenmesi gerekli midir?
Siz sonuçta gerçeklefltirilmesi gerekli olan bu ulusal iste¤e karfl›, Ferit Pafla
hükûmetinin devletin en yüksek kiflisini, hâlâ kirletmesine arac›l›k etmek isti-
yorsan›z bu ifliniz, hiçbir yararl› meyve vermeyece¤inden baflka, siz yüksek
kardeflim hakk›ndaki çok eski kardefllik duygular›m›z›n da sars›lmas›na neden
olaca¤›ndan kayg›lan›r›m.

fiimdi, Ferit Pafla, hiç gecikmeden yerini namuslu bir insana b›rakacaksa
ve buna inan›yorsan›z, giderilecek hiçbir zorluk kalmam›flt›r. Aksi halde, ara-
c›l›¤›n›z kalbinizin k›r›lmas›ndan ve yarars›z yorgunluktan baflka bir sonuca
varmayacakt›r.

Ferit Pafla
Kabinesi
çekilmelidir

Ferit Pafla
Hükûmeti
çekilmeli-
dir



Ferit Pafla, muhafazai mevkie devam ederse, kendisinin ak›beti elîmeye
duçar olmas›na sebebiyet verecektir. En son ve en kat’î söz budur: maksad›m›z,
bu hakikati lâyetezelzeli, padiflah›n ›tt›la›na vazetmektir. Siz, ancak bu vazifei
asilâneyi ifa ile bugün vatan ve milletin zât› samilerinden intizar eyledi¤i vazi-
fei dinîye ve millîyeyi ifa buyurmufl olursunuz."

Kerim Pafla, "Sözü uzatmamak tabii maksudu aslîdir" diye bafllayarak sö-
zü lüzumundan fazla uzatt›. Bu uzun sözler flu cümle ile hitam buldu. "Liveç-
hilvatan, burada, yapt›¤›m flu teflebbüs elbette nezdi ilâhide ve millette, bütün
necabetlerile pirayedar kal›r ve iflin sahibi hakikîsi olan hüdavendi kaadir, mil-
let ve vatan›n rehas›n› temin edecek esasat› müsebbibata böylece rapten ikmal
eder, ulu Allah›, hallâli müflkülât eyler! Uyunu müazzezelerinizi takbil ede-
rim."

Tekrar cevap vermek s›ras› bana, gece yar›s›ndan sonra saat 4.30 da geldi.
Kerim Paflan›n, temas etti¤i noktalar› cevaps›z b›rakamazd›m, ben de uzun
mütaleat serdettim ve nihayetinde, "binaenaleyh -dedim- bizim ve zât› âlileri gi-
bi erbab› hamiyet ve vatanperveran›n alaca¤› teflebbüsün gayesi ne olmak lâz›m
gelir? Her dakikai idaresinden millet için, mukadderat› âtiyemiz için, yeni bir
sebebi felâket ihzar›ndan baflka bir semereye intizar olunmayan, Ferit Pafla ile
milletin aras›n› bulmak imkâns›zl›¤› ile ifltigal mi, yoksa bir an evvel bu heyeti
gayr›meflruan›n yerine ihtiyacat ve mukadderat› millet ve memleketle mütena-
sip bir heyeti cedidenin deruhdei umuru devlet eylemesi lüzumunu padiflaha ib-
lâ¤a yol aramak m›d›r? Lûtfen bu iki noktadan biri için evet veya hay›r sure-
tinde itay› cevap buyurursan›z, nezdi ‹lâhî ve millette bütün necabetlerile pira-
yedar kalaca¤›n› flüphe olmayan teflebbüsü necibanelerinin bizlere ait cihetin-
deki safhas›n› ikmal buyurmufl olursunuz."

Kerim Pafla, talep etti¤imiz k›sa cevaba yine uzun cevap verdi. Fakat bu
uzun sözler aras›nda, baz› cümlelerle, bize padiflah›n i¤fal edilmifl olmay›p her
fleye vâk›f bulundu¤unu anlat›yordu.

Kerim Paflan›n baz› cümlelerinde flu sözler vard›: "Süddei seniyei mülûkâ-
ne hallü has›m makam› olup meflru bir devlette bu atabei ulya, bütün efrad›
millete mihrab› teveccühtür. Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü lihâzai hi-
lâfetpenahileri k›l›nd›¤› hakk›nda bendenize malûmat vermifllerdir. O halde,
k›blegâh› umuru amme ve kabulgâh› makas›d› âliye olan padiflah›m›z efendi-
mizin ›tt›la› humayunlar›nda her fley vard›r".

Kerim Pafla, kendine mahsus cümlelerle devam etti¤i mütaleat›na flu suret-
le hâlime verdi:

"Cenab› Mevlâ, nice âli esbap halk› ile ve telkini ile, bu müflkülküfla ukte-
yi tamamen hal buyuracakt›r. Elbette ki hudan›n emri güzeldir ve kariptir. Ye-
dullahi fevka eydihim. Atimiz, bikeremi mevlâ istihkak› millîmiz yüceli¤inde
pürsâd ve ziselâm olacakt›r. ‹flte ruhu Kerim budur. Ruhu muazzezim."

Bu defa Efendiler, geceyar›s›ndan sonra saat 6.10 a gelmifl olmas›na ra¤-
men, üçüncü safhan›n aç›lmas›na ben sebebiyet verdim.

Merhum Kerim Paflan›n, pek hoflland›¤›n› bildi¤im bir tabirle büyük haz-
ret! tabirile söze bafllad›m:

"Mihrab› muallây› ümmet ve millet oldu¤u içindir ki maruzat› millîyeyi ib-
lâ¤a fürceyap olmaya teflebbüsten geri durmad›k.
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Ferit Pafla, yerini korumay› sürdürürse, sonucunun ac›kl› olmas›na neden
olacakt›r. En son ve en kesin söz budur: amac›m›z, bu sars›lmaz gerçe¤i, padi-
flaha duyurman›zd›r. Siz, ancak bu soylu ödevi yapmakla bugün vatan ve mil-
letin sizin yüksek kiflili¤inizden bekledi¤i dinî ve millî ödevi yapm›fl olursu-
nuz."

Kerim Pafla, "Sözü uzatmamak elbette esas amaçt›r" diye bafllayarak sö-
zü gere¤inden çok uzatt›. Bu uzun sözler flu cümle ile son buldu. "Yurt için,
burada, yapt›¤›m flu giriflim elbette Allah ve ulus kat›nda bütün temizli¤i ile
süs saçarak kal›r ve iflin gerçek sahibi olan kudretli Allah, millet ve vatan›n
kurtuluflunu sa¤layacak esaslar› yaratarak tamamlar. Ulu Allah, güçlükleri
çözücüdür. Aziz gözlerinizi öperim."

Yeniden karfl›l›k vermek s›ras› bana, gece yar›s›ndan sonra saat 4:30 da
geldi. Kerim Paflan›n, de¤indi¤i noktalar› karfl›l›ks›z b›rakamazd›m, ben de
uzun düflünceler ileri sürdüm ve sonunda, "flu halde - dedim - bizim ve sizin
yurtseverler gibi yapacaklar› giriflimin amac› ne olmak gerekir? Yönetimde
kald›¤› her dakika millet için gelecekteki kaderimiz için, yeni bir y›k›ma ne-
den haz›rlamaktan baflka bir meyve beklenmeyen, Ferit Pafla ile milletin
aras›n› bulmak olanaks›zl›¤› ile u¤raflmak m›, yoksa bir an evvel meflru ol-
mayan bu hükûmet yerine ulusun ve yurdun gereksinmelerine uygun yeni
hükûmetin devlet ifllerini üstlenmesi gere¤ini padiflaha duyurma¤a yol ara-
mak m›d›r? Lûtfen bu iki noktadan biri için evet veya hay›r fleklinde yan›t
verirseniz, Allah ve millet kat›nda bütün temizli¤i ile de¤erli kalaca¤›na kufl-
ku olmayan temiz girifliminizin bizlere ait yönündeki evresini tamamlam›fl
olursunuz."

Kerim Pafla, istedi¤imiz k›sa yan›t yerine yine uzun karfl›l›k verdi. Fakat
bu uzun sözler aras›nda, baz› cümlelerle, bize padiflah›n aldat›lm›fl olmay›p
her fleyi bildi¤ini anlat›yordu.

Kerim Paflan›n baz› cümlelerinde flu sözler vard›: "Padiflah kap›s› kesin
çözüm yeri olup meflru bir devlette bu yüksek konum, bütün ulus bireylerinin
yönelece¤i mihrabd›r. Anadolunun tüm söylediklerinin padiflaha duyuruldu-
¤u yolunda bilgi vermifllerdir. O halde, kamu ifllerinin k›blesi ve yüksek amaç-
lar›n›n kabul yeri olan padiflah›m›z efendimiz herfleyi biliyor."

Kerim Pafla, kendine özgü cümlelerle sürdürdü¤ü düflüncelerine flöylece
son verdi:

"Ulu Allah, nice yüksek etmenler yaratarak ve kullar›n› eflindirerek bu
çözülmesi güç dü¤ümü büsbütün çözecektir. Elbette ki Allah›n emri güzeldir
ve yak›nd›r. Allah›n eli her elden üstündür. Gelece¤imiz, Allah›n ba¤›fl› ile
ulusal haklar›m›z yüceli¤inde kutlu ve escnlikli olacakt›r. ‹flte ba¤›fllay›c› ruh
budur. Aziz ruhum."

Bu kez Efendiler, geceyar›s›ndan sonra saat 6:10 a gelinmifl olmas›na kar-
fl›n, üçüncü evrenin aç›lmas›na ben neden oldum.

Merhum Kerim Paflan›n, pek hoflland›¤›n› bildi¤im bir deyimle - büyük
hazret! - diye söze bafllad›m:

"Ümmetin milletin mihrâb› oldu¤u içindir ki ulusun dileklerini bildirmek
için yol açmaya giriflmekten geri durmad›k.



Yaln›z, büyük bir hatadan zât› âlinizi tahlis maksadile arzedelim ki, Ana-
dolu umum maruzat›n›n meflmulü lihâzai hilâfetpenahî k›l›nd›¤› hakk›ndaki
malûmata, milletin henüz itimad›, kat’î de¤ildir. Çünkü, millet emindir ki, pa-
diflah, ihanetleri sabit olan birkaç flahs› millete tercih buyurmazlar."

Kerim Paflan›n temas etti¤i noktalara cevap verirken, "Ahsen ve karip
olan emri hudan›n tecellisile bedbaht ve mazlûm milleti necibemizin mazha-
r› necat ve selâmet olmas›n›, deryay› rahmeti izzetten tazarru ve afak› daima
(bir dûdû muannitle) sar›l› olan ‹stanbuldaki baz› zevat›n hakikati görmek-
teki hissi hasisi temerrütlerinin zevaline intizar eyleriz. Ruhu necibi millet
de, iflte böyle mütehassistir...................................................Yaln›z, tekrar et-
mekli¤ime müsaadenizi rica ederim ki, evet veya hay›r suretinde itay› cevap
buyurulmas›n› istirham eyledi¤imiz sualler mettessüf cevaps›z b›rak›lm›flt›r.
Azizim, yedullah› fevka eydihim. Fakat, bununla beraber, halli müflkülât ve
mesaile tevessül edenlerin, mukarrer bir hedefi olmak gerektir.
..........................................................

"... Millet, emrihuday› ifa edecektir ve buyurdu¤unuz gibi istihkak› millî-
miz pürsâdü ziselâm olacakt›r. Duay› keremkârîlerinin eksik edilmemesini ri-
ca ederim. Sây bizden, levfik, huday› lemyezeldendir."

Mustafa Kemal
Art›k, Kerim Paflan›n yoruldu¤u anlafl›l›yordu. "Son iki sözüm ruhum"

diyerek "amali millîyenin esasat›n› tebcil ve h›fzeylemek flartile temenniyat› ha-
lisenin bastü beyan edildi¤ini ve yedüllahi âyeti kerîmesinin hay›r ile kabul bu-
yurulmak üzerine masruf" oldu¤unu söyledikten sonra "Allaha ›smarlad›k, yi-
ne görüflece¤iz..... " diyerek çekilmek istedi.

B›rakmad›k!
Son sözü, biz söylemek istedik ve dedik ki: "Hat›rniflini biraderîleri olmak

üzere son bir cümle arzediyorum.
— Millet kavi, müdrik, azminde kat’îdir. Harekât› filiye cereyan› seriini al-

m›flt›r— zat› flevketsimat› tacdar› azamînin lûtfen ve at›feten itay› karar ve hal-
li mesele buyurmalar› zaman›d›r." (Ves. 112).

Efendiler, bundan sonra, Ferit Pafla Kabinesi, daha ancak üç gün sebat
edebilmifltir.

Görüflme¤e, muvaffak olamad›¤›m, dostum merhum Kerim Paflan›n baz›
zevata ifade etti¤ine nazaran bu muhaberemizi aynen padiflaha göstermeye
muvaffak olmufl ve onun üzerine hissi mukavemet k›r›lm›fl.

Kerim Paflan›n, Kara Vas›f Beye olan 8 Teflrinisani 1335 tarihli mektubun-
da da bu cihet iflaret edilmifltir.

Merhumun bu mektubunda flu sat›rlar vard›r:
"Sadr› sab›k en son muhabere neticesile ve bunun pek devaml› tesir ve cid-

diyeti münazarasile binnihaye çekilmek lüzumuna kail ve bulun kuvay› mane-
vîyei mukavemeti zail olarak istifas›n› takdim eyledi... ‹flte sessiz sedas›z, liveç-
hilvatan çal›fl›lan ve tek bafl›na bir azmi naçizi nezahetperverî ile baflar›lan
vak'ai muazzama budur...

Nazar› dikkate almal›d›r ki, bu yaz›lar› ben yazm›fl ve sadr› sab›k ile padi-
flah›m›z efendimiz hazretleri, bunun cereyan› kâmilinden sonra, netayicine ›tt›la
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Yaln›z, büyük bir yan›lg›dan yüksek kiflili¤inizi kurtarmak amacile bildi-
relim ki, Anadolunun bütün dileklerinin halifenin bilgisine sunuldu¤u yolun-
da verdi¤iniz bilgiye, ulusun inan› henüz kesin de¤ildir. Çünkü, millet emindir
ki, padiflah, hainlikleri saptanm›fl olan birkaç kifliyi ulusa ye¤lemez."

Kerim Paflan›n de¤indi¤i noktalara yan›t verirken flunlar› söyledim, "Pek
güzel ve yak›n olan Tanr› buyru¤unun yerine gelmesile talihsiz ve zulme u¤-
ram›fl soylu ulusumuzun kurtulufl ve esenli¤e ermesini, tükenmez gücü ve esir-
geyicili¤i olan Allaha yakar›r ve ufuklar› hep "inatç› bir dumanla" sar›l› olan
‹stanbuldaki baz› kiflilerin gerçe¤i görmemek yönünde baya¤›ca direnmeleri-
nin son bulmas›n› bekleriz. Ulusun yüce ruhu da, iflte böyle duygularla dolu-
dur......................Yaln›z, bir daha söylememe izin vermenizi rica ederim ki,
evet veya hay›r fleklinde yan›t verilmesini diledi¤imiz sorular yaz›k ki yan›ts›z
b›rak›lm›flt›r. Azizim, Allah›n eli her elden üstündür. Ama, bununla birlikte,
güçlükleri ve sorunlar› çözmeye giriflenlerin, belirli bir ere¤i olmak gere-
kir."..........................................................

"..........................Ulus, Allah›n emrini yerine getirecektir ve söyledi¤iniz
gibi ulusal haklar›m›z kutlu ve esenlikli olacakt›r. ‹yilik sever dualar›n›z›n ek-
sik edilmemesini rica ederim. Çal›flmak bizden, yard›m ölümsüz Allahtand›r."

Mustafa Kemal
Art›k, Kerim Paflan›n yoruldu¤u anlafl›l›yordu. "Son iki sözüm ruhum"

diyerek "ulusal ereklerin ilkelerini yüce bilmek ve korumak kofluluyla içten
dileklerin say›l›p dökülmüfl oldu¤unu ve Allah›n eli yüce ayetinin hay›rla ka-
bul buyurulmak üzerine kullan›lm›fl" oldu¤unu söyledikten sonra "Allaha ›s-
marlad›k, yine görüflece¤iz..." diyerek çekilmek istedi.

B›rakmad›k.
Son sözü, biz söylemek istedik ve dedik ki: "Kardeflimizin hat›r›nda kal-

s›n diye son bir cümle söylüyorum.
- Ulus güçlü, anlay›fll› ve giriflti¤i ifli baflarmaya kesin kararl›d›r. ‹fller h›z-

la yürümektedir— flevketli Padiflah›m›z›n karar vermesi ve sorunu çözümle-
mesi zaman›d›r." (Belge 112).

Efendiler, bundan sonra, Ferit Pafla hükûmeti ancak üç gün daha daya-
nabilmifltir.

Görüflmeye, muvaffak olamad›¤›m, dostum merhum Kerim Paflan›n ba-
z›lar›na söyledi¤ine göre bu görüflmemizi oldu¤u gibi padiflaha göstermeyi ba-
flarm›fl ve onun üzerine direnme gücü k›r›lm›fl.

Kerim Paflan›n, Kara Vas›f Beye olan 8 Kas›m 1919 tarihli mektubunda
da buna iflaret edilmifltir.

Rahmetlinin bu mektubunda flu sat›rlar vard›r:
"Eski baflbakan (Damat Ferit Pafla) en son görüflme nedenile ve bunun

pek sürekli etkisi ve önemle tart›fl›lmas› sonucu çekilmek gere¤ine inanarak
ve bütün direnme gücü k›r›larak çekilme dilekçesini sundu... ‹flte sessiz sada-
s›z, yurt için çal›fl›lan ve tek bafl›na temiz duygulu bir giriflimle baflar›lan pek
büyük olay...

Dikkat edilmelidir ki, bu yaz›lar› ben yazm›fl ve eski baflbakan ile padiflah›-
m›z efendimiz hazretleri, bunun sonucu al›nd›ktan sonra, ö¤renmek ve de¤erlen-



ile derecat› muhkemesi karfl›s›nda ittihad› karar k›lm›fllard›r... Teflebbüsün ve
yaz›lan yaz›lar›n ne dereceye kadar yüksek nikat› ihtiva etti¤i ve nas›l bir vic-
dan› selim ve fikri vekkat ile hakayik› cariyenin nakfli k›rtas k›l›nd›¤› elbette
nezdi huda ve nazar› tarihi millette pirayedari asalet kalacakt›r...

Bütün bunlar› bastü izaha beni sevkeden eshab (tespiti hakayik› maceray›
mesbukad›r)..." Kerim Pafla merhum mektubunun sonunda, "bu kâ¤›d›m›n bir
suretini Heyeti Temsilîyeye göndermek lûtfunu diri¤ etmezseniz hakayik› âliye-
nin tamamen ve ifltiraken neflrine lûtfetmifl olursunuz" demifl ve sureti de¤il, fa-
kat mektubun asl› bana gönderilmifltir. Bu mektubu da neflrolunacak vesaik
meyan›na koyaca¤›m (Ves. 113).

Efendiler, bu muhaberenin vukubuldu¤u gecenin ferdas› yani 28 Eylûl gü-
nü hulâsas›, tekmil kolordulara flifre ile bildirildi.

Kerim Pafla merhumun Fuat Paflaya hitaben yazd›¤› ilk telgrafnamesinde,
‹stanbuldan zevat› âliyenin müdirân› harekâtla taayyün edecek mahalde mülâ-
katlar›ndan bahsolundu¤unu görmüfltük. Buna mümasil, fakat makûs yani da-
hilden ‹stanbula gitmek yolunda bir teklif de bundan daha evvel Trabzondan
ç›km›flt›. Bunu, müsaade buyurursan›z biraz izah edeyim; Trabzon Valisi Ga-
lip Bey 18, 19 Eylûl tarihlerinde devren Ardasede bulunuyordu. Kâz›m Kara
Bekir Paflan›n Ardaseye gidip vali ile görüflmesi mevzuubahs idi. Bu zemin
üzerinde 19 Eylûlde telgraf bafl›nda Kâz›m Kara Bekir Pafla ile görüfltük. Ve-
sile, 18 Eylûl tarihli Trabzondan ald›¤›m bir telgrafname idi. Kendisine aynen
verdi¤im bu telgrafnamede "menafii millîyeyi muhil olan 6 maddeyi kabul et-
miyoruz. (Bu 6 madde ‹stanbul ile kat'› münasebete ait emirdir.) Maruzat›m›-
z›n zat› flahaneye iblâ¤› ciheti ise bir heyeti seferiye ile temin olunabilir kana-
atindeyiz" denilmekte idi (Ves. 114). Kâz›m Kara Bekir Pafla, makina bafl›nda
Trabzon valisi ile görüflmüfl ve hulâsas›n› bildirdi. Vali sual tarz›nda birtak›m
mütalealar serdetmifl, Kara Bekir Pafla muvaf›k cevaplar vermifl. Vali en niha-
yet "‹stanbula bir heyet gönderilerek keyfiyetin hakipaye arz›n› ve bu heyetle
kendisinin gitmesini teklif etmifl ise de bizim vesaiti muhtelife ile arz› keyfiyete
tevessül etti¤imize göre, bu fikrinden nükûl etmifltir. Böyle bir heyetin gitmesi
ve buna saray ahvaline vâk›f olan Gümüflane murahhas› Zeki Beyin de ilâvesi
teklif edilmekledir" denilmekle idi (Ves. 115).

Gariptir ki, iki gün sonra yani 21 Eylûl 1335 de Torulda Kaymakam Ha-
lit Beyin gönderdi¤i bir flifrede de bu heyet meselesinden bahsediliyordu. Faz-
la evhama duçar olan padiflah›, ecnebîlerin ve Ferit Paflan›n kuca¤›na atmamak
için Dersaadete mütenekkiren bir heyet izam› muvaf›k olaca¤› ve bu heyete mu-
rahhas Servet ve Zeki Beyler dahil edilirse memnunen kabul edecekleri Zeki
Bey ifadesile bildiriliyordu (Ves. 116). Halil Beye, 22 Eylûlde verdi¤im cevap-
ta; Zeki ve Servet Beylerden mürekkep bir heyetin ‹stanbula gönderilmesi mü-
nasip olmad›¤›n› bildirdim. 24/25 Eylûl tarihinde Halit Beyden ald›¤›m bir telg-
rafta, Trabzon muhalefetinin merkezini teflkil eden Trabzon Valisi Galip Beyi,
kolordu ile Erzurum valisinin davetini kabul edip Erzuruma gitmedi¤inden,
bizzarure kuvvei müsellâha ile mahfuzen bu gece (24/25 Eylûl) Erzuruma gön-
derdim"deniliyordu (Ves. 117).

Efendiler, garip tesadüf de¤il midir ki, merhum Kerim Paflan›n ilk tavassut
telgraf› Trabzon valisinin tevkif olundu¤u gecenin ferdas›nda, Trabzonda vali ve
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direrek karar alm›fllard›r.... Giriflimin ve yaz›lan yaz›lar›n ne kadar önemli
noktalar› içerdi¤i ve bunlarda nas›l bir temiz vicdan ve ayd›n düflünce ile bu-
günkü gerçeklerin ifllendi¤i elbette Allah kat›nda ve ulusun tarihi önünde soy-
lu bir yap›t olarak kalacakt›r.

Bütün bunlar› say›p dökmeye beni yönelten nedenler (geçmifl olaylar›n
gerçeklerini saptamakt›r)...." Kerim Pafla merhum mektubunun sonunda, "Bu
kâ¤›d›m›n bir örne¤ini Temsilci Kurula göndermek iyili¤ini esirgemezseniz
yüksek gerçeklerin tam olarak ve birlikte yay›mlanmas›na yard›m etmifl olur-
sunuz" demifl ve örne¤i de¤il, fakat mektubun asl› bana gönderilmifltir. Bu
mektubu da yay›mlanacak belgeler aras›na alaca¤›m (Belge 113).

Efendiler, bu haberleflmenin yap›ld›¤› gecenin ertesi yani 28 Eylûl günü,
özeti, tüm kolordulara flifre ile bildirildi.

Kerim Pafla merhumun Fuat Paflaya yazd›¤› ilk telgraf›nda, ‹stanbuldan
yüksek kiflilerin harekât› yürütenlerle kararlaflt›r›lacak yerde bir araya gelme-
lerinden söz edildi¤ini görmüfltük. Buna benzer, ama tersine olarak yani içer-
den ‹stanbula gitmek yolunda bir öneri de, bundan daha önce Trabzondan
ç›km›flt›. Bunu, izin verirseniz biraz aç›klayay›m; Trabzon Valisi Galip Bey 18,
19 Eylûl tarihlerinde ifl gezisi için Ardasede bulunuyordu. Kâz›m Kara Bekir
Paflan›n Ardaseye gidip vali ile görüflmesi sözkonusu idi. Bu ifl üzerinde 19
Eylûlde telgraf bafl›nda Kâz›m Kara Bekir Pafla ile görüfltük. Görüflmeye yol
açan, 18 Eylûl tarihli Trabzondan ald›¤›m bir telgraf idi. Kendisine aynen ver-
di¤im bu telgrafda "ulusal ç›karlar yarar›na olmayan 6 maddeyi kabul etmiyo-
ruz. (Bu 6 madde ‹stanbul ile iliflkilerin kesilmesine iliflkin emirdir.) Dilekle-
rimizin Padiflaha iletilmesi ifli ise gönderilecek bir hey'etçe sa¤lanabilir kan›-
s›nday›z" denilmekte idi (Belge 114). Kâz›m Kara Bekir Pafla, makina bafl›n-
da Trabzon valisi ile görüflmüfl ve özetini bildirdi. Vali soru fleklinde birtak›m
düflünceler ileri sürmüfl, Kara Bekir Pafla uygun karfl›l›klar vermifl. Vali en so-
nunda "‹stanbula bir hey'et gönderilerek durumun padiflah›n bilgisine sunul-
mas›n› ve bu hey'ete kendisinin gitmesini önermifl ise de biz de¤iflik araçlarla
durumu bildirmeye giriflti¤imize göre, bu düflüncesinden vaz geçmifltir. Böyle
bir hey'eten gitmesi ve buna saray›n durumunu bilen Gümüflane delegesi Ze-
ki Beyin de kat›lmas› önerilmektedir" denilmekte idi (Belge 115).

Tuhaft›r ki, iki gün sonra yani 21 Eylûl 1919 da Torulda Kaymakam Ha-
lit Beyin gönderdi¤i bir flifrede de bu hey'et olay›ndan söz ediliyordu. Çok ku-
runtulanan padiflah›, yabanc›lar›n ve Ferit Paflan›n kuca¤›na atmamak için ‹s-
tanbula kimlikleri gizli tutularak bir kaç kifli gönderilmesi uygun olaca¤› ve bu
hey'ete delege Servet ve Zeki Beyler al›n›rsa sevinerek kabul edecekleri Ze-
ki Beyin a¤z›ndan bildiriliyordu (Belge 116). Halit Beye, 22 Eylûlde verdi¤im
yan›tta; Zeki ve Servet Beylerden oluflan bir hey'etin ‹stanbula gönderilmesi-
nin uygun olmad›¤›n› bildirdim. 24/25 Eylûl tarihinde Halit Beyden ald›¤›m
bir telgrafta, Trabzonda karfl› ç›kanlar›n oda¤›n› oluflturan Trabzon Valisi Ga-
lip Beyi, kolordu ile Erzurum valisinin ça¤›r›s›n› kabul edip Erzuruma gitme-
di¤i için, ister istemez silâhl› kuvvetlerin korumas›nda bu gece (24/25 Eylûl)
Erzuruma gönderdim" deniliyordu (Belge 117).

Efendiler, flafl›lacak rastlant› de¤il midir ki, merhum Kerim Paflan›n ilk ara-
c›l›k telgraf› Trabzon valisinin tutukland›¤› gecenin ertesinde, Trabzon vali ve
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Zeki ve Servet Beylerin ve bunlar›n i¤fali üzerine baz› zevat›n ‹stanbul ile kat'›
rab›tay› ihlâl hususundaki teflebbüslerinin ve ‹stanbula bir heyeti mütenekkire
halinde gitmek hususundaki plânlar›n›n duçar› akamet edildi¤i tahakkuk etti¤i
bir günde yani 25 Eylûl günü keflide olunuyor ve bizi ancak 27/28 Eylûl gecesi
aramak lüzumu hissediliyor. Cereyan› muhaberattan anlafl›ld›¤›na göre Erzu-
ruma giden Vali Galip Bey, tekrar Kâz›m Kara Bekir Paflaya, ‹stanbula bir he-
yet marifetile müracatten bahsetti¤ine dair Paflan›n 27 Eylûl tarihli bir istizan
telgraf›n› al›yoruz. Buna 28 Eylûlde cevaben verilen telgrafnamede, Kerim Pa-
fla muhaberesi hulâsas› mütalea olunduktan sonra, "Mevzuubahs müracaate
lüzum görülüp görülmeyece¤inin ifl'ar›n› rica ederiz. Lüzum görüldü¤ü takdir-
de Trabzon valisinin, Dahiliye Naz›r› Adil Beyden, harekât› millîyemize mu-
halefet hususunda hiçbir fark› olmad›¤›ndan kendisinin harekât› necibei millî-
yemize hiçbir suretle müdahalesine müsaade buyurulmamas›" cevab› veriliyor
(Ves. 118). Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 30 Eylûlde verdi¤i cevapta; "Trabzon
valisinin bu gibi ifllere kar›flt›r›lmamas› hakk›ndaki" mütaleam›z›n isabeti tas-
dik olunduktan sonra, Trabzon ahvalinde çoktan intizar olunan salâh› hal hu-
sul buldu (Ves. 119).

Efendiler, bu son maruzat›mla daha bir hakikat üzerinde fikirleri tenvir et-
mek isterim. Trabzon Valisi Galip Bey, Zeki Bey saray ve Ferit Pafla ile müna-
sebettar idiler. Bir heyet halinde ‹stanbula gitmekten maksatlar›, maksad› mil-
lîye hadim olmak olmay›p ‹stanbulda icap edenleri tenvir ve baz› tedbirler tav-
siye ve yeni talimat almak gibi makas›da da müstenit oldu¤una bence flüphe et-
meye mahal yoktu. Nitekim, Zeki Bey bilâhare ‹stanbula gittikten sonra arka-
s›ndan lüzumu kadar para ve cephane gönderilmek vadile ve talimat› mahsusa
ile Trabzon ve Gümüflane havalisinde, teflkilât yapmak üzere gönderilmifltir.
Mumaileyhi, ‹neboluda tevkif ve Ankaraya celbettirmifltim. Bana, bu söyledi-
¤im hususat› tamamile itiraf eyledi. Yaln›z, gûya ‹stanbulu aldatt›¤›n›, alaca¤›
para ve eslihay› gûya bize teslim etmek niyetinde bulundu¤unu söyledi. Buna o
gün ve hatta bugün inanacak safdiller bulunabilir mi? Maamafih ben, bu zat›
Erzurum Kongresindeki münasebet hat›ras›na hürmeten yaln›z ihtarat ve nesa-
yihi lâzimede bulunmakla iktifa ederek serbest b›rakm›flt›m.

Efendiler, hükûmeti merkezîye taraf›ndan, Kolordu Kumandan› olarak
Konyaya gönderilen Sait Paflay› 30 Eylûlde ‹stanbula iade ettik. Konya Valisi fi-
rari Cemal Beyin firar›ndan evvel, tertip etti¤i ilk Bozk›r hadisesinin önüne geç-
mek için, Yirminci Kolordu ve Ni¤dede On Birinci F›rka marifetleri ve muave-
netlerile, tedabiri muktaziye al›narak ‹stanbulun zühûruna intizar etti¤i fenal›¤›,
tevkif ettik. Ere¤li, Bolu, Adapazar›, ‹zmit havalisinde teflkiline çal›fl›lan Kuvayi
Millîye Eylûl ay›n›n son günlerinde büyük hassasiyet göstermeye bafllad› ve o ci-
varlardaki Kuvayi Millîye rüesas›, kabinenin temerrüdü halinde ‹stanbula hare-
kete müheyya bulunduklar›n› bildiriyorlard›. Bu hususu, 28 Eylûlde, bütün mem-
lekete ve bittabi ‹stanbula da tamimen bildirdik. Ancak, ‹zmit flehrinde 2 Teflrini-
evvel gününde menfi denebilecek yeni bir vaziyet karfl›s›nda kald›k. O tarihte ‹z-
mit Mutasarr›f› Suat Bey nam›nda bir zat idi. Kendisini telgraf bafl›na ça¤›rd›k.
Son günlerdeki tebligat›m›z›n tamamen al›n›p icabat›n›n yap›l›p yap›lmad›¤›n›
sordum. Mutasarr›f Bey, verdi¤i izahatta diyordu ki: "Tebligat› ald›m. ‹htilâf ve
flürifl olmamas› için, ahaliyi serbest b›rakarak dinlemeyi, en do¤ru hareket bul-
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Zeki ve Servet Beylerin ve bunlar›n kand›rmas› üzerine birtak›m kimseleri ‹s-
tanbul ile ba¤lant›lar›n kesilmesini bozmak için giriflimlerinin ve ‹stanbula ni-
teli¤i gizli bir hey'et halinde gitmek hususundaki plânlar›n›n bofla ç›kart›lma-
s›n›n gerçeklefltirdi¤i bir günde yani 25 Eylûl günü çekiliyor ve bizi ancak
27/28 Eylûl gecesi aramak gere¤i duyuluyor. Haberleflmenin ak›fl›ndan anla-
fl›ld›¤›na göre Erzuruma giden vali Galip Bey, tekrar Kâz›m Kara Bekir Pafla-
ya, ‹stanbula bir hey'et elile baflvurmaktan söz etti¤i hakk›nda Paflan›n 27 Ey-
lûl tarihli bir sorup ö¤renme telgraf›n› al›yoruz. Buna 28 Eylûlde karfl›l›k ola-
rak verilen telgrafta, Kerim Pafla haberleflmelerinin özeti okunduktan sonra,
"Sözü edilen baflvuruya gereksinme duyulup duyulmayaca¤›n›n bildirilmesini
rica ederiz. Gerek duyulursa Trabzon Valisinin, ‹çiflleri Bakan› Adil Beyden,
millî harekât›m›za karfl› ç›kmak aç›s›ndan hiçbir fark› olmad›¤›ndan kendisi-
nin ulusun yüce ayaklanmas›na hiçbir flekilde kar›flmas›na izin verilmemesi"
karfl›t› veriliyor (Belge 118). Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 30 Eylûlde verdi¤i ya-
n›tta; "Trabzon valisinin bu gibi ifllere kar›flt›r›lmamas› hakk›ndaki" düflünce-
mizin yerinde oldu¤u kabul edildikten sonra, Trabzonun durumunda çoktan
beri beklenilen iyileflme oldu (Belge 119).

Efendiler, bu son söylediklerimle baflka bir gerçek üzerinde de düflünce-
leri ayd›nlatmak isterim. Trabzon Valisi Galip Bey, Zeki Bey saray ve Ferit
Pafla ile iliflkili idiler. Bir heyet olarak ‹stanbula gitmekten amaçlar›, ulusal
amaca yard›mc› olmak de¤il ‹stanbulda gerekenleri ayd›nlatmak birtak›m ön-
lemler sal›k verip yeni direktifler almak gibi amaçlara dayand›¤›nda bence
kuflku yoktu. Nitekim, Zeki Bey sonunda ‹stanbula gittikten sonra arkas›nda
gere¤i kadar para ve cephane gönderilmeye söz verilip özel direktiflerle Trab-
zon ve Gümüflane yöresinde, örgütler yapmak üzere gönderilmifltir. Onu, ‹ne-
boluda tutuklat›p Ankaraya getirtmifltim. Bana, bu söyledi¤im fleyleri tümüy-
le kabullendi. Sadece, sanki ‹stanbulu aldatt›¤›n›, alaca¤› para ve silâhlar› san-
ki bize vermek niyetinde bulundu¤unu söyledi. Buna o gün ve hatta bugün
inanacak bönler bulunabilir mi? Gene de ben, bu kifliyi Erzurum Kongresin-
deki iliflkilerin an›s›na sayg› göstererek sadece gerekli uyar›larda bulunmak ve
ö¤ütler vermekle yetinerek serbest b›rakm›flt›m.

Efendiler, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan, Kolordu Komutan› olarak Kon-
yaya gönderilen Sait Paflay› 30 Eylûlde ‹stanbula geri gönderdik. Konya Valisi
kaçak Cemal Beyin kaçmadan önce, düzenledi¤i ilk Bozk›r olay›n›n önüne geç-
mek için, Yirminci Kolordu ve Ni¤dede Onbirinci Tümen arac›l›¤› ve yard›mla-
r›yla gereken önlemler al›narak ‹stanbulun ortaya ç›kmas›n› bekledi¤i fenal›¤›,
durdurduk. Ere¤li, Bolu, Adapazar›, ‹zmit yöresinde kurulmaya çal›fl›lan Ulu-
sal Güçler Eylûl ay›n›n son günlerinde çok duyarl› olmaya bafllad› ve oralarda-
ki Ulusal Güçlerin bafllar›, hükûmetin direnmesi halinde ‹stanbula do¤ru yola
ç›kmay› beklediklerini bildiriyorlard›. Bunu. 28 Eylûlde, bütün memlekete ve
elbette ‹stanbula da genelge ile bildirdik. Ancak, ‹zmit flehrinde 2 Ekim günün-
de olumsuz say›labilecek yeni bir olay karfl›s›nda kald›k. O tarihte ‹zmit Muta-
sarr›f› Suat Bey ad›nda birisi idi. Kendisini telgraf bafl›na ça¤›rd›k. Son günler-
deki bildirilerimizin gere¤inin tamamile yap›l›p yap›lmad›¤›n› sordum. Muta-
sarr›f Bey, yapt›¤› aç›klamalarda diyordu ki: "Bildirileri ald›m. Anlaflmazl›k ve
kar›fl›kl›k olmamas› için halk› serbest b›rakarak dinlemeyi, en do¤ru davran›fl
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dum. Menfi flayiat vard›r. Heyeti Temsilîyeden izahat istemek ve bilhassa mak-
sad›n (‹ttihat hükûmetini evelki fleklinde ihya olup olmad›¤›n› kat'iyyen anla-
mak azmindedirler. Bendeniz, en bitaraf bir adam olmak üzere muhafazai sü-
kûn ve asayiflle mükellefim.): (bendeniz herkim ve her ne için olursa olsun ne-
ticesi meçhul bir maceraya baflkalar›n› sevketmeyi do¤ru görmem.) (Teenni ve
ihtiyat edilmesi taraflar› oldu¤umu tam bir tecrübem üzerine arzederim.) (Ves
120)."

Verdi¤im cevap, aynen flu idi:
S›vas, 2 Teflrinievvel 1335

Suat Beye
C. - ‹zmitte zerre kadar ihtilâf ve flürifle meydan vermemek, esas vazifeni: oldu¤u gibi

taraf›m›zdan da hassaten rica edilmifl bir husustur. Teflkilât ve harekât› millîyemizin maksat
ve mahiyeti meflruas›n›, gerek zât› âlinize ve gerek ‹zmitte birçok zevata ve bütün dünyaya
karfl› yazm›fl ve yazmakta bulundu¤umuz beyanname ve izahnamelerle, en garezkâr düfl-
manlar›m›za bile anlatm›fl oldu¤umuza flüphemiz kalmam›flt›r. Art›k, ancak avam›n k›lüka-
linden baflka bir mahiyeti olamayan dedikodular›n, itay› karar hususunda, müessir olabilece-
¤ine imkân tasavvur etmiyoruz. Bundan baflka, ahalinin istizaha lüzum gördü¤ü noktalar var
idise, bunlar neden derhal istizah olunup halli mesele edilmemifl bulunuyor? Zat› âliniz bita-
raf mevkiinde kalmay› tercih buyuruyorsunuz. Halbuki takip etti¤iniz hatt› hareket kat'iyyen
bitarafl›k olamaz. Çünkü zât› âliniz milletin meflru harekât›na h›rs› bitarafl›¤›n›z› iddia eyle-
di¤iniz halde, harekât› ihanetkâranesile gayr›meflru ve bizatihi madum Ferit Pafla Kabinesi-
nin memurlu¤unu ifa etmekle meflgulsünüz. ‹ttihatç›l›¤›n ihyasile ifltigal edecek sat›hbinler-
den olmad›¤›m›z› zât› âliniz pek güzel takdir buyurabilirsiniz. Zât› âlinize pek halisane ve fa-
kat, bütün kat'iyetiyle flunu arzederim ki, zât› âliniz henüz Ferit Pafla Kabinesine itimat bes-
lemiyorsan›z bunu, Dahiliye Nezaretine resmen bildirmelisiniz. E¤er milletin hükmü ve ar-
zusu hilâf›na olarak Ferit Pafla Kabinesine itimad›n›z mevcut ise, ‹zmit ahalii muhteremesi-
ni harekât› meflruai millîyesinde serbest b›rakmak üzere derhal mevkiinizi terk ile ‹stanbula
hareket ediniz. Bu iki noktadan herhangi birine ademi riayetiniz halinde hakk› âlinizde vu-
kuu memul halin müsebbip ve mes’ulü yine zât› âliniz olmufl bulunaca¤›n› kemali samimi-
yetle iblâ¤› bir vazifei vicdaniye addederim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Mutasarr›f Beyin "Kulunuzu itidal ile dinleyiniz Efendim; bendeniz, iyi

ifade edemedim. Maksad›n›z›n ulviyet ve meflruiyetinden, zaten bahsedilemez"
cümlelerile bafllayan cevab›nda, yaz›lan sat›rlar "bizi, yar›nki Cuma namaz› iç-
tima›na kadar, halimize b›rak›n›z. Ferit Paflaya, kim bilir, kaç defa kalemle hü-
cum eden bendenizi nekadar fena nazarla görüyorsunuz Efendim" cümleleri
ile hitam bulunuyordu (Ves. 121).

Bunun üzerine, ertesi günkü Cuma namaz› içtima›na kadar intizar edece-
¤imize dair yazd›rd›¤›m telgrafnameye, flu iki cümleyi ilâve eltim: "Zât› âlinizi
fena nazarla gördü¤üm hakk›ndaki zan do¤ru de¤ildir. Çünkü vicdan›m›z
muztarip olmaks›z›n verebilece¤imiz hükümler, ancak netayici filiyeye mual-
lâkt›r Efendim" (Ves. 122).

O tarihte, ‹zmitte, Miralay As›m Bey nam›nda D›r zat, f›rka kumandan› ola-
rak bulunuyordu. As›m Beye de, bir iki gündenberi, telgraf bafl›nda tebligatta bu-
lunulmufltu. Fakat hiçbir cevap al›nam›yordu. Onu da, 2 Teflrinievvel günü ma-
kina bafl›na ça¤›rd›m, konufltum. Kendisine; "Kabinenin sukut edece¤i ve belki
de sukut etmifl olmas› muhakkakt›r; binaenaleyh milletin azim ve iradesi her tür-
lü tereddüdün fevk›nde haizi salâbettir” dedikten sonra kat’î mütalea ve kara-
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sayd›m. Olumsuz söylentiler vard›r. Temsilci Kuruldan aç›klama istemek ve
özellikle amac›n (‹ttihat ve Terakki partisi hükûmetini eski flekilde yeniden
canland›rmak olup olmad›¤›n›n kesin olarak anlamaya kararl›d›rlar. Ben, en
yans›z bir adam olmak üzere düzeni ve iç güvenli¤i korumakla yükümlü-
yüm.); (ben herkim ve her ne için olursa olsun sonucu bilinmeyen bir serüve-
ne baflkalar›n› götürmeyi do¤ru görmem.) (Hesapl› ve tedbirli davranmak
yanl›s› oldu¤umu tam bir tecrübeme dayanarak bilginize sunar›m.) (Belge
120)".

Verdi¤im karfl›l›k, afla¤›da oldu¤u gibidir:
S›vas, 2 Ekim 1919 

Suat Beye
K.- ‹zmitte en küçük anlaflmazl›¤a ve kargaflaya meydan vermemek temel ödeviniz ol-

du¤u gibi bizim de özellikle rica etti¤imiz bir fleydir. Ulusal örgütler ve ayaklanmam›z›n
meflru amaç ve niteli¤ini, gerek size gerek ‹zmitte birçok kiflilere ve bütün dünyaya karfl›
yazm›fl ve yazmakta bulundu¤umuz bildiri - aç›klamalarla, en kinci düflmanlar›m›za bile an-
latm›fl oldu¤umuzdan kuflkumuz kalmam›flt›r. Art›k, ancak ayaktak›m›n›n söylentilerinden
baflka bir niteli¤i olamayan dedikodular›n, karar vermekte, etken olabilece¤ine olanak dü-
flünemiyoruz. Bundan baflka, halk›n sorup ö¤renmek gere¤ini duydu¤u noktalar var idise,
bunlar neden hemen sorulup sorun çözümlenmemifl bulunuyor? Siz yans›z durumda kalma-
y› ye¤liyorsunuz. Ama davran›fllar›n›z hiçbir zaman yans›zl›k say›lamaz. Çünkü siz ulusun
meflru ayaklanmas›na karfl› yans›zl›¤›n›z› iddia eyledi¤iniz halde, haince davran›fllarile mefl-
ru olmayan ve asl›nda yok say›lan Ferit Pafla hükûmetinin görevlisi olarak çal›flmaktas›n›z.
‹ttihatç›l›¤›n yeniden canland›r›lmas›na çal›flacak s›¤ görüfllülerden olmad›¤›m›z› siz pek gü-
zel anlayabilirsiniz. Size pek içten ve fakat, bütün kesinlikle flunu bildireyim ki, siz flimdi Fe-
rit Pafla hükûmetine güven duymuyorsan›z bunu, ‹çiflleri Bakanl›¤›na resmî olarak bildir-
melisiniz. Yok ulusun karar› ve iste¤i aksine olarak Ferit Pafla hükûmetine güveniniz varsa,
‹zmitin sayg›n halk›n› meflru ulusal ayaklanmas›nda serbest b›rakmak üzere hemen görevi-
nizden ayr›larak ‹stanbula gidin. Bu iki noktadan herhangi birine uymazsan›z sizi bekleyen
durumun nedeni ve sorumlusunun siz olaca¤›n›z› tüm içtenlikle bildirmeyi bir vicdan ödevi
sayar›m.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Mutasarr›f Beyin, "kulunuzu so¤ukkanl›l›kla dinleyiniz Efendim; bende-

niz, iyi anlatamad›m. Amac›n›z›n yüceli¤i ve meflrulu¤u üzerine, hiç söz söyle-
nemez" cümlelerile bafllayan yan›t›nda, yaz›lan sat›rlar "bizi, yar›nki Cuma
namaz› toplant›s›na kadar, halimize b›rak›n›z. Ferit Paflaya, kim bilir kaç kez
kalemle sald›ran bendenizi nekadar fena gözle görüyorsunuz Efendim" cüm-
leleri ile son buluyordu (Belge 121).

Bunun üzerine, ertesi günkü Cuma namaz› toplant›s›na kadar bekleyece-
¤imizi bildirmek üzere yazd›rd›¤›m telgrafa, flu iki cümleyi ekledim: "Sizi fena
gözle gördü¤üm yolundaki san› do¤ru de¤ildir. Çünkü vicdan›m›z s›zlamaks›-
z›n verebilece¤imiz kararlar, ancak etken sonuçlara ba¤l›d›r Efendim" (Belge
122).

O tarihte, ‹zmitte, Albay As›m Bey ad›nda birisi, tümen komutan› olarak
bulunuyordu. As›m Beye de, bir iki gündenberi, telgraf bafl›nda bildirimler ya-
p›lm›flt›. Fakat hiçbir karfl›l›k al›nam›yordu. Onu da, 2 Ekim günü makina bafl›-
na ça¤›rd›m, konufltum. Kendisine; "Hükûmetin düflece¤i ve belki de düflmüfl ol-
du¤u kesindir, bu nedenle ulusun ›srarl› davran›fl ve iradesi her türlü endiflenin
üstünde sa¤lamd›r" dedikten sonra kesin düflünce ve karar›m beklemekte oldu-



r›na m››ntaz›r oldu¤umu söyledim (Ves. 123). F›rka Kumandan› As›m Beyin
uzun mazeretler ve mütalealarla dolu cevab›ndan ç›kan müspet mana, flimdiye
kadar cevap vermeyiflinin sebebi, ‹stanbuldaki Kolordu Kumandan›ndan isti-
zana cevap alamay›fl›ndan ileri geldi¤i (Ves. 124) ve yar›nki Cuma namaz›nda
mukarrerat ittihaz edilece¤i cümlelerile hulâsa edilebilir (Ves. 125). Baz› nesa-
yih ve teflvikat› mutazamm›n cevab›m›zda ezcümle flunlar› dedim: "Ferit Pafla-
n›n, yar›na kadar çekilmesi a¤lebi ihtimaldir. Bu takdirde, yar›nki içtima›n›z
neticesinde zât› flahaneye ve taayyün etti¤i takdirde yeni kabine reisine, kabine-
nin amali millîyeye tamamen mutavaatkâr, bitaraf zevattan terkibini istirham
etmek hususunu ve buna intizar edildi¤inin arzedilmesini temin buyurunuz.
Bir de, vatan›m›z› ve istiklâli millîmizi kurtarmak için, teflekkül edecek yeni ka-
bine ile müttehiden, daha pek çok çal›flmaya ihtiyac›m›z oldu¤undan tamamen
sükûnet dairesinde Heyeti Temsilîye kararile arzetti¤im hususat› nazar› dikkat-
te bulundurarak teflkilâta devam buyurulmas›n› rica ederim" (Ves. 126).

Efendiler, ben, As›m Beye bu son cümleleri yazd›r›rken (2 Teflrinievvel
1335, saat 3:40 sonrada) araya imzas›z flöyle bir servis girdi:

"Pafla Hazretleri, ‹stanbulda hususî arkadafllar söylediler. Tekmil akflam
gazeteleri yaz›yormufl. Ferit Pafla ahvali s›hhiyesine binaen istifa etmifl. Tevfik
Pafla kabineyi teflkile memur buyurulmufl. Daha sabahtan söyleniyordu, fakat
teeyyüt etmemiflti, flimdi teeyyüt etti Efendim. "

"Bu telgraf› kim veriyor? Anlay›n›z," dedim. Sormaya zaman kalmadan
telgraf flu suretle devam etti:

"Biz, Ankara telgrafç›lar›! Pafla Hazretlerinin hakipayine arz› tazimat ey-
leriz ve vatan›m›z›n bafl›na bir kâbusu belâ olan bu kabinenin devrilmesi için
milletin bafl›nda bulunup muvaffak olmas›n› tebrik ederiz. Lûtfen söyleyiniz."

Telgraf muhaberesi munkati oldu. Hakikaten 2 Teflrinievvel Ferit Pafla
Kabinesi sukut etmifl bulunuyordu. Fakat yeni kabineyi teflkil eden Tevfik Pa-
fla de¤il, Ayandan Birinci Ferik Ali R›za Pafla idi.

Efendiler, s›ras› gelmiflken, arzedeyim; umum telgrafç›lar›m›z›n, teflebbü-
sat ve harekât› millîyemize ifa eyledikleri fedakârane hizmetlerinin millî tarihi-
mizde mühim mevkii vard›r. Kendilerine bugün alenen teflekkür etmeyi bir va-
zife addederim.

*
*   *

Efendiler, Ferit Pafla Kabinesinin sukutunu ve Ali R›za Paflan›n kabine
teflkiline memur edildi¤ini 2/3 Teflrinievvel 1335 tarihinde yazd›¤›m bir tamim
ile bütün millete iblâ¤ ettim. Bu tamimin bir suretini de, berayi malûmat kaydi-
le, yeni sadrazama verdim (Ves. 127).

2 Teflrinievvel günü, yeni kabine reisile, temas aram›flt›k. Ertesi günü, Mec-
lisi Vükelân›n içtima› esnas›nda, Heyeti Temsilîye ile görüflecekleri vadedilmifl-
ti.

Arzetti¤im bu tamimde bellibafll› noktalar flunlard›:
1) Yeni kabine, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tayin ve tespit edilen teflkilât ve maka-

s›d› millete riayetkâr oldu¤u takdirde, Kuvayi Millîye ona muzahir olacakt›r.
2) Yeni kabine, Meclisi Millînin in’ikadile murakâbei fiilîye bafllay›ncaya kadar mukad-

derat› millet hakk›nda bir gûna taahhüdata girmiyeceklir.
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¤umu söyledim (Belge 123). Tümen Komutan› As›m Beyin uzun özürler ve dü-
flüncelerle dolu karfl›l›¤›ndan ç›kan elle tutulur tek anlam, flimdiye kadar yan›t
vermeyiflinin nedeni, ‹stanbuldaki Kolordu Komutan›ndan bilgi almak için
yapt›¤› baflvuruya yan›t alamay›fl›ndan ileri geldi¤i (Belge 124) ve yar›nki Cu-
ma namaz›nda kararlar al›naca¤› cümlelerile özetlenebilir (Belge 125). Baz›
ö¤üt ve özendirmeler içeren yan›t›m›zda bafll›ca flunlar› söyledim: "Ferit Pafla-
n›n yar›na kadar çekilmesi olas›l›klar›n en kuvvetlisidir. Böyle olunca, yar›nki
toplant›n›z sonunda padiflaha ve belirli hale gelirse yeni hükûmet baflkan›na,
hükûmetin ulusal ereklere bütünüyle uyacak, yans›z kiflilerden kurulmas›n› di-
lemeyi ve bunun beklendi¤inin bilgisine sunulmas›n› sa¤lay›n›z. Bir de, yurdu-
muzu ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarmak için, kurulacak olan yeni hükûmet
ile birlik halinde, daha pek çok çal›flmaya gereksinmemiz oldu¤undan tam din-
ginlik içinde Temsilci Kurul kararile bilginize sundu¤um fleyler göz önünde bu-
lundurularak örgütlenmenin sürdürülmesini rica ederim" (Belge 126).

Efendiler, ben, As›m Beye bu son cümleleri yazd›r›rken 2 Ekim 1919, sa-
at 3:40 sonrada araya imzas›z flöyle bir servis girdi:

"Pafla Hazretleri, ‹stanbuldaki yak›n arkadafllar söylediler. Tüm akflam
gazeteleri yaz›yormufl. Ferit Pafla sa¤l›k nedenile görevinden ayr›lm›fl. Tevfik
Pafla hükûmeti kurmakla görevlendirilmifl. Daha sabahtan söyleniyordu, ama
kesinleflmemiflti, flimdi kesinleflti Efendim."

"Bu telgraf› kim veriyor? Anlay›n›z" dedim. Sormaya zaman kalmadan
telgraf flöylece devam etti:

"Biz, Ankara telgrafç›lar›. Pafla Hazretlerinin aya¤›n›n topra¤›na sayg›la-
r›m›z› sunar›z ve vatan›m›z›n bafl›na bir kötülük karabasan› olan bu hükûme-
tin devrilmesi için ulusun bafl›nda bulunup baflar›l› olmas›n› kutlar›z. Lûtfen
söyleyiniz."

Telgraf haberleflmesi kesildi. Gerçekten 2 Ekim günü Ferit Pafla hükû-
meti düflmüfl bulunuyordu. Fakat yeni hükûmeti kuran Tevfik Pafla de¤il, Se-
nato üyelerinden Tümgeneral Ali R›za Pafla idi.

Efendiler, s›ras› gelmiflken bilginize sunay›m; bütün telgrafç›lar›m›z›n, gi-
riflimlerimize ve millî harekât›m›za yapt›klar› özverili yard›mlar›n ulusal tari-
himizde önemli yeri vard›r. Kendilerine bugün herkesin önünde teflekkür et-
meyi bir ödev sayar›m.

*
*   *

Efendiler, Ferit Pafla hükûmetinin düfltü¤ünü ve Ali R›za Paflan›n hükû-
meti kurmakla görevlendirildi¤ini 2/3 Ekim 1919 tarihinde yazd›¤›m bir genel-
ge ile bütün millete duyurdum. Bu genelgenin bir örne¤ini de, bilgi edinilsin
diye, yeni baflbakana verdim (Belge 127).

2 Ekim günü, yeni hükûmet baflkan›yla, iliflki kurmaya çal›flm›flt›k. Erte-
si günü, Bakanlar Kurulunun toplant›s› s›ras›nda, Temsilci Kurulla görüflecek-
lerine söz verilmiflti.

Bilginize sundu¤um bu genelgede belli bafll› noktalar flunlard›:
l- Yeni hükûmet, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde belirtilip saptanan ulusal örgütlere

ve amaçlara uyarsa, Ulusal Güçler ona yard›mc› olacakt›r.
2 - Yeni hükûmet, Ulusal Meclis toplan›p etkin denetime bafllay›ncaya kadar ulusun

kaderi hakk›nda herhangi bir yüklenime girmiyecektir.
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istifas›

Ferit
Paflan›n
istifas›

Ali R›za
Pafla
Kabinesi

Ali R›za
Pafla
Hükûmeti



3) Sulh konferans›na tayin olunacak murahhaslar, milletin bihakk›n amalini müdrik ve
itimad›na mazhar ehli vukuf ve iktidardan intihap olunacakt›r.

Beyannamede; bu sayd›¤›m esaslar›n, yeni kabine taraf›ndan kabul edil-
mesi teklif edilece¤i tasrih edildikten sonra, "bu bapta baflkaca mütalealar› var-
sa yar›n zevale kadar sürati ifl'ar›" temenni edildi.

3 Teflrinievvel 1335 günü, Sadrazam Ali R›za Paflaya yazd›¤›m telgrafta,
"Millet, flimdiye kadar resikâr›na geçenlerin, Kanunu Esasîye ve amali millîyeye
münafi harekât›ndan müteessir oldu. Bundan dolay› hukuku meflruas›n› tan›t-
mak ve mukadderat›n› ehil ve emin ellerde görmek karar› kat’îsini verdi. Lâz›m-
gelen teflebbüsat› azimkâraneye tevessül etti. Teflkilât› muntazamaya tâbi, Kuva-
yi Millîye, iradei kat'iyei milleti, tamamen izhar ve ispat kudretini ihraz eyledi.

Millet, padiflah›n emnü itimad› olan, zât› fahametpenahilerile rüfekay› ki-
ram›n›z›, müflkül vaziyette b›rakmak istemez. Bilâkis muzahir olmaya bütün
samimiyetile haz›rd›r. Ancak Heyeti Vükelâ meyan›nda Ferit Pafla ile teflriki fa-
aliyet eylemifl nüzzar›n mevcudiyeti, heyeti celilelerinin, noktai nazarlarile,
amali millîyenin derecei mutabakatini, kemali hulûs ile, anlamak mecburiyeti-
ni hâs›l eylemifltir. Milletçe, emniyeti (amme tahassül etmedikçe at›lm›fl olan
hatvei salâh›n tevkifi ve yar›m tedbirlerle iktifa olunmas›, gayr›caiz görülmek-
tedir. Binaenaleyh flu hususat›n, sizce kabul edilip edilmiyece¤ini kat’î ve sarih
anlamak isteriz" dedik ve tamim münasebetile zikretti¤im üç esas› tadat ettik.
Badehu, "bu nikat› esasiyede mutabakat hâs›l oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra, ah-
vali gayr›tabiiyenin izalesi maksadile, baz› maruzat› tâliyede de" bulunaca¤›-
m›z› bildirdik (Ves. 128).

Ali R›za Pafla, bugün, berayi tahlif, saraya gideceklerinden telgraf›m›za,
yar›n cevap verilece¤i bildirildi.

Biz, baz› tav›rlardan, Ali R›za Pafla Kabinesinde, bir tereddüt, bu kabine-
yi teflkil eden zevat›n da, kafalar›nda bir bulan›kl›k keflfeder gibi olduk. Onun
için baz› tedbirler almay› muvaf›k gördük.

Ayn› günde, bir tamim yazd›k. Bunda, "hükûmet ile millet aras›nda müta-
bakat› enzar ve amal husulü, tamimen, tebli¤ edilinciye kadar, kemafissab›k
muhaberat› resmîyenin munkati bir halde bulundurulmas›" lüzumunu bildir-
dik (Ves. 129).

Bundan baflka, her taraftan gelen, teklif ve mütalealar› mezcederek, umum
kolordu kumandanlar›na ve harekât› millîyeye muzahir olan valilere de 3 Tefl-
rinievvel günü, baz› mahrem tebligatta bulunduk. Yeni kabine ile, ilk temas›m›-
za ait olan bu vesaik›, aynen enzar› aliyenize vazetmeyi -bundan sonraki- mu-
haberat ve münasebat›n sühuletle anlafl›labilmesi için muvaf›k görüyorum.
Müsaade buyurur musunuz?

fiifre S›vas, 3/10/1335
Umum kolordu kumandanlar›na ve harekât› millîyeye muzahir 

vali ve vali vekillerine
Berveçhiati telgraf›n Harbiye ve Dahilîye Naz›rlar›na keflide ve imbas› rica olunur:
"Dahiliye Naz›r›n›n harekât› ihanetkâranesine alet olarak ahaliyi bilfiil teslih ve mukateleye

k›yam eden Konya Valisi Cemal ve Elâziz Valisi Ali Galip ve Malatya Mutasarr›f› Halil Beylerin
tevkiflerile Divan› Harbe tevdileri ve Trabzon Valisi Galip, Kastamonu sab›k valileri ‹brahim ve
Ali R›za Beylerle Ankara Valisi Muhittin Paflan›n istihdam olunmamas› ve hukuku kanuniyei mil-
lîyeye tecavüz etmediklerinden ve harekât ve amali millîyeye muzaheretlerinden dolay› azledilen
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3 - Bar›fl konferans›na atanacak delegeler, ulusun ereklerini gerçekten anlam›fl ve mil-
letin güvenini sa¤lam›fl bilgin ve güçlü kifliler aras›ndan seçilecektir.

Bildiride; bu sayd›¤›m ilkelerin, yeni hükûmet taraf›ndan benimsenmesi
önerilece¤i belirtildikten sonra, "bu konuda baflkaca düflünceler varsa yar›n
ö¤leye kadar tezelden bildirilmesi" istendi.

3 Ekim 1919 günü, Baflbakan Ali R›za Paflaya yazd›¤›m telgrafta, "Millet,
flimdiye kadar bafl›na geçenlerin, anayasaya ve ulusal ereklere ayk›r› davran›fl-
lar›ndan üzüntü duydu. Bundan dolay› meflru haklar›n› tan›tmaya ve kaderini
yetenekli ve güvenilir ellerde görmeye kesin karar verdi. Gereken sa¤lam gi-
riflimlere bafllad›. Düzenli örgütlere ba¤l›, Ulusal Güçler, ulusun kesin irade-
sini bütünüyle gösterip kan›tlamak gücünü kazand›.

Millet, padiflah›n güveni olan, yüce kiflili¤inizle yüksek arkadafllar›n›z›,
zor durumda b›rakmak istemez. Aksine yard›m etmeye tüm içtenli¤i ile haz›r-
d›r. Ancak hükûmet üyeleri aras›nda Ferit Pafla ile iflbirli¤i yapm›fl bakanlar›n
bulunuflu, yüksek kurulunuzun, görüflleriyle, ulusal ereklerin ba¤daflma dere-
cesini, tam bir aç›k yüreklilikle, anlamak zorunlu¤unu do¤urmufltur. Ulusa
tam güven gelmedikçe at›lm›fl olan iyileflme ad›mlar›n›n durdurulmas› ve ya-
r›m önlemlerle yetinilmesi, uygun görülmemektedir. Bundan dolay› flu ilkele-
rin, sizce benimsenip benimsenmiyece¤ini kesin ve aç›k olarak anlamak iste-
riz" dedik ve genelge dolay›sile bildirdi¤im üç ilkeyi s›ralad›k. Daha sonra,
"Bu esas ilkelerde uyuflma oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra, ola¤and›fl› durumlar›n
giderilmesi amac›yla, ikinci derecede baz› diyeceklerimiz olaca¤›n›" bildirdik
(Belge 128).

Ali R›za Pafla, bugün, and içmek için, saraya gideceklerinden telgraf›m›-
za, yar›n karfl›l›k verilece¤i bildirildi.

Biz, baz› davran›fllar›ndan, Ali R›za Pafla hükûmetinde, bir duraksama,
bu hükûmeti oluflturanlar›n da, kafalar›nda bir bulan›kl›k bulur gibi olduk.
Onun için baz› önlemler almay› uygun gördük.

Gene o günde, bir genelge yazd›k. Bunda, "Hükûmet ile millet aras›nda
görüfl ve erek uyuflmas› olufltu¤u, genelge ile, bildirilinceye kadar, eskisi gibi
resmî haberleflmenin kesik bulundurulmas›" gerekti¤ini bildirdik (Belge 129).

Bundan baflka, her taraftan gelen, öneri ve düflünceleri birlefltirerek, bütün
kolordu komutanlar›na ve millî harekâta yard›mc› olan valilere de 3 Ekim günü,
baz› gizli bildirimlerde bulunduk. Yeni hükûmetle, ilk iliflkilere ait olan bu bel-
gelen, olduklar› gibi, gözlerinizin önüne koymay›, bundan sonraki haberleflme ve
iliflkilerin kolayl›kla anlafl›labilmesi için, uygun görüyorum. ‹zin verir misiniz?

fiifre S›vas 3/10/1919
Bütün kolordu komutanlar›na ve millî harekâta yard›mc› 

olan vali ve vali vekillerine
Afla¤›daki telgraf›n Savafliflleri ve ‹çiflleri Bakanlar›na çekilmesi ve çekildi¤inin bildi-

rilmesi rica olunur:
"‹çiflleri Bakan›n›n haince davran›fllar›na âlet olarak halk› etkin olarak silahlan-

d›rmaya ve birbirini öldürtmeye giriflen Konya Valisi Cemal ve Elaz›¤ Valisi Ali Ga-
lip ve Malatya Mutasarr›f› Halil Beylerin tutuklanmalar›yla Harp Divan›na verilme-
leri ve Trabzon Valisi Galip, Kastamonu eski valileri ‹brahim ve Ali R›za Beylerle
Ankara Valisi Muhittin Paflan›n görevde kullan›lmamas› ve ulusun yasal haklar›na
sald›rmad›klar› ve ulusal davran›fl ve ereklere yard›mda bulunmalar› nedenile iflten
al›nan S›vas Valisi Reflit Paflan›n görevlerinde tutulmas›, eski Bitlis Valisi Mazhar

Ali R›za
Pafla Kabi-
nesinde se-
zilen tered-
düt

Ali R›za
Pafla hükû-
metinde se-
zilen du-
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S›vas Valisi Reflit Paflan›n memuriyeti asliyesinde ipkas›, Bitlis Valii Sab›k› Mazhar Müfit ve
Van Valii Sab›k› Haydar Beylerin derhal münhal vilâyata tayin ve istihdamlar› talep olunur."

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsiliyesi nam›na Mustafa Kemal 

fiifre S›vas, 3/10/1335
Umum vali ve kolordu kumandanlarile müstakil mutasarr›fl›klara

Berveçhiati mealde sadrazama müracaat buyurulmas› ve neticenin imbas› rica olunur:
Ahalii ‹slâmiyeyi teslih ve yekdi¤eri aleyhine mukateleye flevke k›yam eyliyen ve ordu-

yu inhilâl ettirmek ve binnetice vatan› müdafaas›z b›rakmak için emir verdiklerinden ve or-
dunun esrar›n›, flifreleri çalmak için tertibat› filiye ittihaz› suretile fafleden ve Kanunu Esasî
ahkâm›nca taarruzdan masun olan muhaberat› hususîyei millete mâni olan nüzzar› sab›ka-
dan Ali Kemal Bey, Süleyman fiefik Pafla, Dahiliye Naz›r› Adil Beyin Millet Meclisinin kü-
flad›nda, Divan› Aliye tevdi edilmek üzere hiçbir tarafa firarlar›na meydan verilmemesini ve
Telgraf Müdiri Umumisi Refik Halit Beyin ayn› esbaptan dolay› derhal tevkifile mahkemei
aidesine tevdiini kanunun masuniyet ve kutsiyeti nam›na talep ederiz."

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsiliyesi nam›na Mustafa Kemal

Bittabi, Harbiye Nezaretine geçen Cemal Pafla, orduya bir tebli¤i resmî ya-
pacakt›. ‹flte ona ilk cevap olmak üzere kolordulara su telgraf›n verilmesini tav-
siye ettik: 

fiifre
3, 20, 12, 15, 13 üncü Kolordu Kumandanl›klar›na K.O. 20 Kumandan›

Fuat Paflaya (ayr›ca) Konyada Refet Beye (ayr›ca)
Harbiye Naz›r› Cemal Paflan›n ilk tebli¤ine cevap olmak üzere berveçhiati telgraf›n

mahrem olarak müflarileyhe keflide ve imhas› rica olunur:
"Zat› devletlerinin harekât› millîyei meflruan›n bidayetindenberi büyük bir kanaat ve

imanla bafl›nda bulundu¤unuz malûmumuzdur. Harbiye Nezaretini teflrifleri memnuniyetle
karfl›lanm›flt›r. Muvaffak›yeti devletlerine bütün ordu ve tekmil Kuvayi Millîye muzahir ola-
cakt›r. Mahza temini muvaffak›yetleri maksadile atideki hususat›n sürati mümkine ile tatbi-
k›n› rica ederiz.

a) Cevat Pafla veyahut sab›k Birinci Ordu Müfettifli Fevzi Paflay› Erkân›harbiyei Umu-
miye Riyasetine.

b) Galatal› Miralay fievket Beyi veyahut Yusuf ‹zzet Paflay›, ‹stanbuldaki Kolordu Ku-
mandan› ve ‹stanbul Muhaf›z›, Yusuf ‹zzet Pafla ‹stanbul Muhaf›z› ve Galatal› fievket Bey
25 inci Kolordu Kumandan› suretinde olabilir.

c) Miralay ‹smet Beyin Harbiye Nezareti Müsteflarl›¤›na.
d) F›rka Kumandan› Kaymakam Kemal Beyin Polis Müdiriyeti Umumiyesine tayinine

delâlet.
e) Ordu üzerinde suitesir yapm›fl olan ve Harbiye Nezaretini ât›l ve k›ymetsiz bir hale

duçar eden ve iadei rütbeleri Meclisi Millîden geçmeksizin olan ve fikri mahsusu siyasî ile is-
tihdam edilmekte bulunan mütekaidinin derhal as›llar›na irca› ile mühim ve hassas makam-
lar›n emniyetli ellere tevdii lâz›md›r.

f) Üçüncü Kolordu Kumandan› sab›k› Miralay Refet Bey, bilâsebep istifaya mecbur
edildi¤inden bu muamelenin tashihile kendisinin elyevm bulundu¤u Konyada On ‹kinci Ko-
lordu Kumandanl›¤›na tayini ve Fuat Paflan›n hakk›ndaki muamelenin tashihile Yirminci
Kolordu Kumandanl›¤›nda ipkas›.

g) Fuat Paflan›n yerine tayin edilen Hamdi Pafla ve On ‹kinci Kolorduya tayin edilen
Sait Pafla derhal as›llar›na irca olunmal›d›r.

h) ‹lk f›rsatta müfettiflliklerin ihyasile fiarkî Anadoludaki Kolordular›n, 13 üncü Kolor-
du da dahil oldu¤u halde Kâz›m Kara Bekir Paflaya ve Garbî Anadoludaki Kolordular›n ‹s-
tanbul ve Edirne de dahil oldu¤u halde, Ali Fuat Paflaya tevdii ve flimdilik iki müfettifllikle ik-
tifa olunmas› münasip mütalea k›l›nm›flt›r."

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Müfit ve eski Van Valisi Haydar Beylerin derhal bofl valiliklere atanmalar› ve orada çal›fl-
t›r›lmalar›n› isteriz."

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal 

fiifre S›vas, 3/10/1919
Bütün vali ve kolordu komutanlar›yla ba¤›ms›z mutasarr›fl›klara 

Baflbakana anlamca afla¤›dakine uygun olarak baflvurulmas› sonucunun bildirilmesi ri-
ca olunur:

"‹slam halk› silâhland›rmaya ve birbirini öldürtmeye kalk›flan ve orduyu da¤›tmak ve
böylece ülkeyi savunmas›z b›rakmak için emir verdiklerinden ve ordunun s›rlar›n›, flifreleri
çalmak için etken önlemler alarak aç›¤a vurmak ve anayasa hükümleri gere¤ince dokunul-
maz olan ulusun özel haberleflmelerini önleyen eski bakanlardan Ali Kemal Bey, Süleyman
fiefik Pafla, ‹çiflleri Bakan› Adil Beyin Millet Meclisinin aç›lmas›nda, Yüce Divana verilmek
üzere hiçbir yana kaçmalar›na meydan verilmemesini ve Telgraf Genel Müdürü Refik Ha-
lit Beyin ayn› sebeplerden hemen tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesinin yasan›n do-
kunulmazl›¤› ve kutsall›¤› ad›na isteriz."

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Elbette, Savafliflleri Bakanl›¤›na geçen Cemal Pafla, orduya bir resmî bil-
diri yapacakt›. ‹flte ona ilk karfl›l›k oluflturmak üzere flu telgraf›n çekilmesini
kolordulara sal›k verdik: 

fiifre 
3, 20, 12, 15, 13 üncü Kolordu Komutanl›klar›na, K.O. 20 Komutan›

Fuat Paflaya (ayr›ca) Konyada Refet Beye (ayr›ca)
Savafliflleri Bakan› Cemal Paflan›n ilk bildirisine karfl›l›k olmak üzere ona afla¤›daki

telgraf›n gizli olarak çekilmesi ve çekildi¤inin bildirilmesi rica olunur:
"Sizin meflru millî harekât›n bafl›ndanberi büyük kan› ve inançla bafl›nda bulundu¤u-

nuzu biliyoruz. Savafliflleri Bakanl›¤›na gelmeniz sevinçle karfl›lanm›flt›r. Baflar›n›za bütün
ordu ve tekmil Ulusal Güçler yard›mc› olacakt›r. Ancak baflar› sa¤laman›z amacile afla¤›da-
kilerin mümkün olan h›zla uygulanmas›n› rica ederiz.

a) Cevat Pafla veya eski Birinci Ordu Müfettifli Fevzi Paflay› Genel Kurmay Baflkanl›-
¤›na.

b) Galatal› Albay fievket Beyi veya Yusuf ‹zzet Paflay›, ‹stanbuldaki Kolordu Komu-
tan› ve ‹stanbul Muhaf›z›, Yusuf ‹zzet Pafla ‹stanbul Muhaf›z› ve Galatal› fievket Bey 25 in-
ci Kolordu Komutan› fleklinde olabilir.

c) Albay ‹smet Beyin Savafliflleri Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›na.
d) Tümen Komutan› Yarbay Kemal Beyin Polis Genel Müdürlü¤üne atanmas›na yar-

d›m.
e) Ordu üzerinde kötü etki yapm›fl olan ve Savafliflleri Bakanl›¤›n› ifllemez ve de¤ersiz

bir hale sokan ve rütbelerinin geri verilmesi Ulusal Meclisten geçmeksizin yap›lm›fl bulunan
özel politik düflünce ile çal›flt›r›lmakta bulunan emeklileri hemen eski durumlar›na getir-
mek ve önemli etkili görevlerin güvenilir ellere verilmesi gereklidir.

f) Eski Üçüncü Kolordu Komutan› Albay Refet Bey, sebepsiz yere iflten ayr›lmak zo-
runda b›rak›ld›¤ndan bu ifllemin düzeltilerek kendisinin bugün bulundu¤u Konyada On
‹kinci Kolordu Komutanl›¤›na atanmas› ve Fuat Pafla hakk›ndaki ifllemin düzeltilmesiyle
Yirminci Kolordu Komutanl›¤›nda b›rak›lmas›.

g) Fuat Paflan›n yerine atanan Hamdi Pafla ve On ‹kinci Kolorduya atanan Sait Pafla
hemen eski durumlar›na getirilmelidir.

h) ‹lk f›rsatta müfettiflliklerin yeniden kurulmas›yla Do¤u Anadoludaki Kolordular›n,
13 üncü Kolorduyla birlikte Kâz›m Kara Bekir Paflaya ve Bat› Anadoludaki Kolordular›n
‹stanbul ve Edirne ile birlikte, Ali Fuat Paflaya verilmesi ve flimdilik iki müfettifllikle yeti-
nilmesi uygun görülmüfltür."

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal



Efendiler, yeni sadrazamdan intizar eyledi¤imiz cevap, nihayet vürut etti,
fludur:

Gayet müstaceldir Sadaret, 4/10/1335
S›vasta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Mümessilesine

C: 2 ve 3 Teflrinievvel 1335
Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tayin ve tespit edildi¤i, telgrafnamelerinde beyan bu-

yurulan teflkilât ve makas›d›n neden ibaret oldu¤u heyeti vükelâca gayr›malûm oldu¤undan
icab› keyfiyet tetkik edilmek üzere evvelemirde mezkûr Kongreler mukarrerat›n›n acilen
ifl'ar› mütemennad›r Efendim.

Sadrazam Ali R›za
Sadrazam Pafla ve rüfekay› kiram›n›n, -içlerinde, biraz sonra görülece¤i

veçhile, Kuvayi Millîyenin murahhas› olarak Heyeti Vükelâya dahil oldu¤unu
beyan eden Cemal Pafla bulunmufl olmas›na ra¤men- hükûmeti iflgal ettikleri gü-
ne kadar, makas›d› millîyenin neden ibaret oldu¤unu bilmediklerini söylemeleri
cayi isti¤rap görülmeye seza de¤il midir? Bundan daha ziyade calibi dikkat nok-
ta, makas›d› millîyeye riayet edip etmemek hususunda karar verebilmek için ev-
velemirde Kongreler mukarrerat›n› talep eylemeleridir. Halbuki bu kadar da¤da-
¤aya ve tatbikat› selefinin sukutuna bâdi olan Kongreler mukarrerat›n› bilmeme-
lerine imkân tasavvur olunabilir midi? Maksatlar›n›n zaman kazanmak ve bize
karfl› hiçbir taahhüde girmeksizin, yeni ve fleytanetkâr tedbirlerle milleti i¤fal ede-
rek, husul bulmufl olan tesanüt ve irtibat› gevfletmek oldu¤una asla flüphe etme-
dim. Fakat, rüptür olacaksa, ben de, evvelemirde onlar›n bütün muzmerrat›n›,
millet nazar›nda tebarüz ettirecek bir tarz› hareketi tercih ettim. Binaenaleyh,
sadrazam›n ve rüfekay› kiram›n›n talebini is'af ettim. 4 Teflrinievel 1335 tarihli
telgrafla, Kongre beyannamesini aynen ve nizamnamenin, yaln›z teflkilâta müte-
allik nikat› esasiyesini de hulâsaten bildirdim (Ves. 130). Muhaberat› resmiyeye
hiçbir taraftan giriflilmemesi hakk›nda tekrar umumî tebli¤ler yap›ld› (Ves. 131).

Efendiler, ayn› günde flöyle bir telgraf ald›k:
Sadaret, 4/10/1335

C: Taht› riyasetimde teflekkül eden heyeti celilei vükelâ, milletin amali veçhile, vatan ve mem-
leketin saadet ve selâmetini temin için, azmi kat’î ile sarf› mesai etmek hususunda, tamamile müt-
tehidülefkârd›r. Camiai Osmaniyenin temini ve istiklâli millînin muhafazas› ve makam› muallâyi
hilâfet ve saltanat›n masuniyeti kanunu esasî ahkâm›nca bütün milletin kuvvet ve iradesine istina-
den temin olunaca¤› biifltibah bulundu¤u gibi mütareke tarihindeki hudut dahilinde kalan bilcüm-
le arazi ve bilâd› Osmaniyenin esas› mütareke olan Wilson prensiplerine tevfikan do¤rudan do¤-
ruya ziri idarei saltanat› seniyede ipkas› ve hudut dahilinde kal›p ekseriyeti azimei islâmiye ile mes-
kûn bulunan vahdeti mülkiyenin ink›sam›n› men ile bu topraklar üzerindeki hukuku tarihîye ve
›rkîye ve dinîye ve co¤rafîyemizin ve bu suretle hakku adle muvaf›k bir karar ittihaz›n›n temini da-
hi hükûmeti haz›raca maksudu kat’î ve meclisi millînin in'ikad›na kadar mukadderat› millet hak-
k›nda bir gûna taahhüdü kat’î ve resmîye girilmemesi ve sulh konferans›na gönderilecek murah-
haslar›n amali millîyeyi müdrik ve mazhar› itimat, erbab› reviyet ve iktidardan intihap olunmas›
tabiîdir. Memleketimizde usulü meflrutiyet icab›nca hakimiyeti millîye cari bulunmasile, vazifesi-
ni bihakk›n müdrik olan hükûmeti haz›ra, milletin karar›n› istihsal etmeksizin, mukadderat› mem-
leket hakk›nda karar ittihaz edemiyece¤i cihetle hükûmet, intihabat›n bir an evvel icras› için her
türlü teflebbüsat ve tevessülâta müracaat ve meclisi meb'usan›n tesrii in'ikad› z›mn›nda lâz›mgelen
teshilât› ifaya gayret etmekte olup ancak hükûmetin rehberi harekât›, ahkâm› kanuniyeye tama-
men riayetle hilâf› ahvalin men ve izalesinden ibaret oldu¤undan ve ahvali gayr›tabiiye ve gayr›-
kanuniyenin devam› Devleti Osmaniyenin merkezile Anadoluyu yekdi¤erinden tefrika müncer
olarak birçok avak›bi vahimeyi tevlit ile eliyazübillâhi tealâ Payitaht›n bekas›n› tehlikeye ilka ve
aksam› memalikin iflgal alt›na al›nmas›n› intaç ve binaenaleyh vahdeti mülkiyeyi ihlâl edece¤inden
hükûmeti haz›ra, taraf›n›zdan vaz›yet olunan devairi resmîyenin tahliyesi ve muamelât› hükû-
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Efendiler, yeni baflbakandan bekledi¤imiz karfl›l›k, sonunda geldi, fludur:
Çok ivedidir Baflbakanl›k, 4/10/1919

S›vasta Haklar› Savunma Derne¤i Temsilciler Kuruluna
K: 2 ve 3 Ekim 1919
Erzurum ve S›vas Kongrelerinde belirtilip saptand›¤›, telgraf›n›zda bildirilen örgütler

ve amaçlar›n neden ibaret oldu¤u Bakanlar Kurulunca bilinmedi¤inden durumun gere¤i in-
celenmek üzere herfleyden önce o kongreler kararlar›n›n ivedilikle bildirilmesini dilerim
Efendim.

Baflbakan Ali R›za
Baflbakan ve say›n arkadafllar›n›n, — içlerinde, biraz sonra görülece¤i gi-

bi, Ulusal Gücün delegesi olarak Bakanlar Kuruluna girmifl oldu¤unu söyleyen
Cemal Pafla bulunmufl olmas›na karfl›n — hükûmete geçtikleri güne kadar,
ulusal amac›n neden ibaret oldu¤unu bilmediklerini söylemeleri flafl›lacak fley
de¤il midir? Bundan daha çok dikkati çeken nokta, ulusal amaca uyup uyma-
mak konusunda karar verebilmek için herfleyden önce kongreler kararlar›n› is-
temeleridir. Oysa ki bu kadar gürültü do¤uran ve uygulanmas› kendilerinden
evvelkilerin düflmesi sonucunu veren kongreler kararlar›n› bilmemelerine ola-
nak düflünülebilir miydi? Amaçlar›n›n zaman kazanmak ve bize karfl› hiçbir
yüklenime girmeksizin, yeni ve fleytanca önlemlerle milleti aldatarak, meyda-
na gelmifl olan birlik ve ba¤lar› gevfletmek oldu¤undan hiç flüphe etmedim. Fa-
kat, kopma olacaksa, ben de, herfleyden önce onlar›n bütün gizli düflünceleri-
ni, millet önünde aç›klayacak bir yol tutmay› ye¤ledim. Bundan dolay›, baflba-
kan›n ve say›n arkadafllar›n›n isteklerini yerine getirdim. 4 Ekim 1919 tarihli
telgrafla, Kongre bildirisini oldu¤u gibi ve tüzü¤ün, sadece örgütlere de¤inen
ana noktalar›n› da özet halinde bildirdim (Belge 130). Resmî haberleflmeye
hiçbir taraftan giriflilmemesi hakk›nda yeniden genelgeler yap›ld› (Belge 131).

Efendiler, ayn› günde flöyle bir telgraf ald›k:
Baflbakanl›k, 4/10/1919

K: Baflkanl›¤›m alt›nda oluflan yüksek bakanlar kurulu, ulusun isteklerine uygun olarak,
yurdun ve ülkenin mutluluk ve esenli¤ini sa¤lamak için, kesin bir kararl›l›kla çal›flmak konu-
sunda, tamamile fikir birli¤indedir. Osmanl› toplulu¤unun güveni ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n ko-
runmas› ve yüce hilâfet ve saltanat›n sa¤laml›¤› Anayasa hükümlerine göre bütün milletin güç
ve iste¤ine dayanarak sa¤lanaca¤› flüphesiz bulundu¤u gibi ateflkes tarihindeki s›n›rlar içinde
kalan bütün Osmanl› toprak ve beldelerinin ateflkesin esas› olan Wilson ilkelerin uygun ola-
rak do¤rudan do¤ruya yüce saltanat›n idaresi alt›nda tutulmas› ve s›n›rlar içinde kal›p büyük
‹slâm ço¤unlu¤unun yaflad›¤› memleket birli¤inin bölünmesini önlemek ve bu topraklar üze-
rindeki tarihsel ve sosyal ve dinsel haklar›m›za ve böylece hakka ve adalete uygun bir karar
al›nmas›n› sa¤lamay› da bugünkü hükûmet için kesin amaç olup ulusal meclisin toplanmas›na
kadar milletin kaderi hakk›nda herhangi kesin ve resmî yüklenime girilmemesi ve bar›fl kon-
ferans›na gönderilecek delegelerin millî istekleri kavram›fl ve güvenilir, iyi düflünür ve güçlü
kiflilerden seçilmesi do¤ald›r. Memleketimizde meflrutiyet yöntemi gere¤ince ulusal egemen-
lik yürürlükte bulundu¤una göre, görevini iyi kavram›fl olan bugünkü hükûmet, milletin kara-
r›n› almadan, ülkenin kaderi hakk›nda karar alam›yaca¤›ndan hükûmet, seçimlerin bir an ev-
vel yap›lmas› için her türlü giriflim ve davran›fllarda bulunmakta ve meb'uslar meclisinin top-
lanmas›n›n h›zland›r›lmas› yolunda gereken kolayl›¤› yapmaya gayret etmekte olup ancak hü-
kûmetin tutaca¤› yol kanun hükümlerine eksiksiz uymak ve ayk›r› durumlar›n önlenmesinden
ve giderilmesinden ibaret oldu¤undan ve do¤a d›fl› ve kanunsuz durumlar›n sürmesi Osmanl›
Devletinin merkezi ile Anadoluyu birbirinden ay›rmakla sonuçlanarak birçok tehlikeli ak›bet-
ler do¤urarak Allah korusun Hükûmet Merkezinin varl›¤›n› tehlikeye sokup ülke bölümleri-
nin iflgâli sonucuna varaca¤›ndan bu nedenle ülkenin birli¤ini bozaca¤›ndan bugünkü hükû-
met, taraf›n›zdan el konulan resmî dairelerin boflalt›lmas› ve hükûmet çal›flmalar›n›n u¤ra-
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mete iras olunan sektenin ref'i ve edna halelden bile masuniyeti vacip olan nüfuzu hükûme-
te riayet olunmas› ve ecanip ile münasebat› siyasîyeye giriflilmemesi ve meb’usan intihabat›n-
da ahalinin hürriyetine kat’iyyen tecavüz olunmamas› hususlar›n›n taraf›n›zdan taahhüt edil-
mesini talep ediyor.

Muhterem Efendiler, dikkat buyurulursa, bu telgrafta ne adres vard›r ve ne
de imza... Gerçi, sadaret makam›ndan yaz›ld›¤› anlafl›l›yordu. Fakat di¤er bir
fley daha anlafl›l›yordu ki, bu sat›rlar› yazan zat veya zevat, bir defa, Heyeti
Temsilîyeyi tan›mak ve onunla imza taht›nda resmî muhaberede ve müdavelei
efkârda bulunmak istemiyordu.

Bir de, bizim, Kongrelerde tespit etti¤imiz mukarrerat› ve kendilerine tek-
lif eyledi¤imiz üç noktan›n nazar› dikkate al›nmas›n›, yeni kabinenin sadraza-
m› ve vükelâs› tabiî buluyorlar. Bu mukarrerat ve esasat›n teminine zaten gay-
ret etmekte olduklar›n› söylüyorlar.

Ancak, hükûmetin rehberi harekât› ahkâm› kanunîyedir. Vazifesi, hilâf›
ahvalin men ve izalesinden ibarettir mukaddemesinden sonra, bizim ahval ve
harekât›m›z›n, gayr›tabiî ve gayr›kanunî oldu¤unu ima ederek, bunun, devam›
halinde, merkezle Anadolunun yekdi¤erinden tefrikine müncer olaca¤›n› ve
bundan tevellüt edecek tehlikeleri tadat ediyor ve nihayet, baklay› a¤z›ndan ç›-
kararak; taraf›n›zdan vaz'›yed olunan devairi resmîyenin tahliyesi ve muame-
lât› hükûmete iras olunan sektenin ref'i ve nüfuzu hükûmete riayet olunmas› ve
ecanip ile münasebat› siyasîyeye giriflilmemesi ve meb'usan intihabat›nda aha-
linin hüriyetine kat'iyyen tecavüz olunmamas› hususlar›n›n taraf›m›zdan taah-
hüt edilmesini talep etmek sur etile, bizim mevcudiyetimizi ve faaliyetimizi ber-
taraf etmek maksad›nda oldu¤unu ifade etmifl bulunuyor.

Efendiler, belki unuturum, tafsilâta giriflmeden evvel söylemeliyim ki tara-
f›m›zdan iflgal olunmufl devairi resmîye yok idi. Yaln›z S›vas vilâyeti, Heyeti
Temsilîyeyi mekteplerin tatil bulunmas› münasebetile lisede misafir etmiflti.
Mevzuubahs edilmek istenilen dairei resmîye bu olacakt›. Yeni kabine her tür-
lü icraat›na mukaddeme olmak üzere Heyeti Temsilîyeyi, buradan kovarak nü-
fuz ve haysiyetini enzar› umumiyede k›rmak istiyordu.

Efendiler, kimden kime yaz›ld›¤› sarih olmayan bu telgrafname üzerine,
S›vas Telgraf Merkezile, ‹stanbul Telgraf Merkezi aras›nda aynen flu muhabe-
re vukubuldu:

Fevkalâde
Deraliye Merkez Müdiriyetine

Sadaret merkezinden yaz›lan telgrafname balâ ve imzas› olmad›¤› için Anadolu ve Ru-
meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi taraf›ndan kabul edilmedi. Telgraf sureti
merkezimizde mevkuftur. ‹cap edenlere malûmat verilmesi mercudur.

‹mza Kongre Merkezi
— Bize, üzerine Sadrazam Pafla Hazretlerinin cevab›d›r, serlevhasile,

Ametçi Bey verdi ve kopyas› telgrafhanededir. Siz pafla hazretlerine böyle veri-
niz.

— Heyeti Temsilîyeye hitap de¤ildir ve kimden oldu¤u meçhuldür. Bina-
enaleyh muhatap ve imza olmad›¤› için kabul etmiyorlar.

— O halde flimdi da¤›ld›. Meclisi Vükelâda bu hususta bir fley yazarlarsa
tabiî keyfiyet tavazzuh eder Efendim.
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t›ld›¤› kesilmenin giderilmesi ve en küçük zarardan bile korunmas› gerekli olan hükûmet ça-
l›flmalar›na uyulmas› ve yabanc›larla siyasî iliflkilere giriflilmemesi ve meb'uslar›n seçiminde
halk›n özgürlü¤üne hiç dokunulmamas› hususlar›n›n taraf›n›zdan garanti edilmesini istiyor.

Muhterem Efendiler, dikkat ederseniz, bu telgrafta ne adres vard› ve ne
de imza..... Hernekadar, baflbakanl›ktan yaz›ld›¤› anlafl›l›yor idi ise de, baflka
bir fley daha anlafl›l›yordu ki, bu sat›rlar› yazan kifli veya kifliler, bir defa, Tem-
silci Kurulu tan›mak ve onunla imza alt›nda resmî haberleflmeye girip düflün-
ce al›flveriflinde bulunmak istemiyordu.

Bir de, bizim, kongrelerde ald›¤›m›z kararlar ve kendilerine önerdi¤imiz
üç noktan›n gözönünde bulundurulmas›n›, yeni hükûmetin baflbakan› ve ba-
kanlar› do¤al buluyorlar. Bu kararlarla ilkelerin sa¤lanmas›na zaten çal›flmak-
ta olduklar›n› söylüyorlar.

Ancak, hükûmetin tutaca¤› yolu kanun hükümleri gösterir. Görevi, ayk›-
r› durumlar›n önlenmesi ve giderilmesinden ibarettir diye bafllad›ktan sonra,
bizim durum ve davran›fllar›m›z›n, ola¤an d›fl› ve kanuna ayk›r› oldu¤unu do-
layl› yoldan söyliyerek, bunun, böyle sürmesi, ‹stanbul ile Anadolunun birbi-
rinden ayr›lmasile sonuçlanaca¤›n› ve bundan do¤acak tehlikeleri s›ral›yor ve
sonunda, baklay› a¤z›ndan ç›kararak; taraf›m›zdan elkonulmufl olan resmî da-
irelerin boflalt›lmas› ve hükûmet ifllerinde neden oldu¤umuz durumun kald›-
r›lmas› ve hükûmet gücüne uyulmas› ve yabanc›larla siyasîyi iliflkilere giriflil-
memesi ve meb'uslar›n seçiminde halk›n özgürlü¤ünün hiç çi¤nenmemesi du-
rumlar›n›n taraf›m›zdan yüklenilmesini isteyerek, bizim varl›¤›m›z› ve çal›fl-
malar›m›z› ortadan kald›rmak amac›nda oldu¤unu söylemifl bulunuyor.

Efendiler, belki unuturum, ayr›nt›lara giriflmeden önce söylemeliyim ki
taraf›m›zdan el konulmufl resmî daireler yok idi. Yaln›z S›vas ili, Temsilci Ku-
rulu, okullar›n kapal› bulunmas› dolay›s›yla, lisede konuklam›flt›. Söz konusu
edilmek istenilen resmî daire bu olacakt›. Yeni hükûmet yapaca¤› her türlü ifle
bafllang›ç olmak üzere Temsilci Kurulu, buradan kovarak erkini ve onurunu
kamu önünde k›rmak istiyordu.

Efendiler, kimden kime yaz›ld›¤› aç›kça belli olmayan bu telgraf üzerine,
S›vas Telgraf Merkezile, ‹stanbul Telgraf Merkezi aras›nda iflte flu haberleflme
oldu:

Ola¤anüstü
‹stanbul Merkez Müdürlü¤üne

Baflbakanl›k merkezinden yaz›lan telgraf, bafll›¤› ve imzas› olmad›¤› için Anadolu ve
Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilciler Kurulu taraf›ndan kabul edilmedi. Telgraf
örne¤i merkezimizde tutulmaktad›r. Gerekenlere bilgi verilmesi rica olunur.

‹mza Kongre Merkezi
- Bize, üzerine Baflbakan Pafla Hazretlerinin yan›t›d›r, bafll›¤› ile Ametçi*

Bey verdi ve kopyas› telgrafhanededir. Siz Pafla Hazretlerine böyle veriniz.
Temsilci Kurula yaz›lmam›flt›r ve kimin taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinmiyor.

Bundan dolay› kime çekildi¤i belirtilmedi¤i ve imza olmad›¤› için kabul etmi-
yorlar.

— Öyle ise flimdi da¤›ld›. Bakanlar Kurulunda bu konuda bir fley yazar-
larsa elbette durum aç›kl›k kazan›r Efendim.

* Sarayla hükûmet aras› haberleflmeyi sa¤layan kifli (B.Y.)



Bu cevabî ifadeyi verdikleri vak›t da¤›ld›lar. Art›k bize bir fley gelmez. Fa-
kat Sadrazam Pafla ikametgâh› olan mahalden belki yazar. Bizim bu merkezin
ifli Meclis da¤›l›nca hitam bulur, kapan›r azizim.

— Siz dedi¤imizi Ametçi Beye söyleyin
— Ametçi Bey de gitti. Yaln›z›m.
— Telefonla söyleyiniz..
— Bizde flehir telefonu yok. Maamafih siz telgraf› öylece muhafaza ediniz

de sabahleyin resmen bir fley yazd›ral›m Efendim.
— Sadrazam Paflaya telefon edin.
— Kardeflim Sadrazam Paflaya anlatamay›z ki...
Fevkalade Bab›ali, 4/10/1335

S›vas Kongre Merkezi Müdiriyetine
Erenköyünde ikamet buyuran Sadrazam Pafla Hazretleri telefondan arand›¤› ve saat

yirmi biri yirmibefl geçti¤i halde bulunamad›. Cereyanii muhabere bizzarure yar›n arzedile-
cektir Efendim.

Bab›ali Müdiri Hüseyin Hüsnü
Fevkalâde Kongre Merkezine Deraliye, 4/10/1335
C: Bab›ali müdiriyetinden dahi bildirildi¤i veçhile flimdi yirmibiriyirmibefl geçeye kadar

telefondan arand›klar› halde Sadrazam Pafla Hazretlerinin konaklar›ndan cevap al›namad›.
Biraz sonra yine arayaca¤›m. Cevap al›rsam derhal bildiririm. Alamazsam sabah› beklemek
zaruri olacakt›r Efendim.

‹stanbul Telgraf Müdiri Tevfik
Efendiler, ertesi günü, yani 5 Teflrinievvel 1335 tarihinde, imzas›z telgraf›n

sadrazam taraf›ndan, Heyeti Temsilîyeye, hitaben ve cevaben yaz›ld›¤› söylen-
di. Bunu resmen tesbit eder, resmî ve imzal› bir ifl'ar olmamakla beraber, biz
böyle küçük bir noktada daha fazla tevakkufu faydal› ve caiz görmedik. Sad-
razam Paflaya cevap yazmay› muvaf›k bulduk. 5 Teflrinievvelde yazd›¤›m›z
uzun cevab›n, esas noktalar›n› hulâsa edeyim:

Tekliflerimizin tamamen tasvip ve kabul edilmifl oldu¤u anlafl›ld›, dedik-
ten sonra, taraf›m›zdan taahhüt olunmas› talep edilen nikat hakk›nda izahat
verdik ve dedik ki, "Ahvali gayr›tabîiye ve gayr›kanunîyenin amil ve müsebbi-
bi Ferit Pafla Kabinesi idi. Bu husus, Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan ika edilmifl
olan gayr›meflru ef'alü harekât esbap ve müvellidat›n›n ref'i için taraf›n›zdan
tedabiri kat'iye ittihaz olundu¤u takdirde, kendili¤inden zail olur."

"Cemiyetimizin, heyeti vükelây› haz›raya taahhüdat ve muzaherette bulu-
nabilmesi için evvelâ, hükûmetin teflkilât› millîyemizi hüsnü kabul eyledi¤ini
sarih ve kat’î bir lisanla ifade etmesi lâz›md›r. Aksi takdirde, emniyet ve sami-
miyeti mütekabilenin husul buldu¤u meflkûk kalacak ve mütebayin harekât ve
teflebbüsat›n zuhûru melhuz bulunacakt›r."

Ali R›za Paflan›n, imzas›z telgraf›nda; "memleketimizde usulü meflrutiyet ica-
b›nca, hakimiyeti millîye cari bulundu¤u" noktas›na da, filhakika öyle "ise de fes-
hinden itibaren Meclisi Meb'usan›n dört ay zarf›nda içtima› kanunu esasimizin ah-
kâm› sarihas›ndan iken bugüne kadar intihabat›n defatiri esasiyesi bile tanzim edil-
memifltir. Bu hareket, Ferit Pafla Kabinesinin aç›ktan aç›¤a meflrutiyete bir darbesi-
ni ve kanunu esasiye tecavüzü kat’îsini teflkil eder ve kanunu cezan›n maddei mah-
susas›na tevfikan bir cinayet addedilerek müsebbipleri hakk›nda ahkâm› kanunîye-
nin tamamii tatbik›, hakimiyeti millîyeyi kabul ve ahkâm› kanunîyenin tatbik›n›
kendisi için bir vazifei kanunîye addedecek her hükûmeti meflruan›n, ilk vazifei
mukaddesesidir" cevab›nda bulunduk. Ondan sonra, flu teklifleri serde bafllad›k:
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Bu karfl›l›k yaz›s›n› verdikleri zaman da¤›ld›lar. Art›k bize bir fley gelmez.
Fakat Baflbakan Pafla evinden belki yazar. Bizim bu merkezin ifli Kurul da¤›-
l›nca son bulur, kapan›r azizim.

— Siz dedi¤imizi Ametçi Beye söyleyin.
— Ametçi Bey de gitti. Yaln›z›m.
— Telefonla söyleyiniz.
— Bizde flehir telefonu yok. Bununla birlikte siz telgraf› öylece saklay›-

n›z da sabahleyin resmî olarak bir fley yazd›ral›m Efendim.
— Baflbakan Paflaya telefon edin.
— Kardeflim Baflbakan Paflaya anlatamay›z ki....
Ola¤anüstü Bab›ali, 4/10/1919

S›vas Kongre Merkezi Müdürlü¤üne
Erenköyünde oturan Baflbakan Pafla Hazretleri telefondan arand›¤› ve saat yirmi biri

yirmi befl geçti¤i halde bulunamad›. Yap›lacak haberleflmenin nas›l geçti¤i zorunlu olarak
yar›n bilginize sunulacakt›r Efendim.

Bab›ali Müdürü Hüseyin Hüsnü
Ola¤anüstü Kongre Merkezine ‹stanbul, 4/10/1919
K: Bab›ali müdürlü¤ünden de bildirildi¤i gibi flimdi yirmi biri yirmj befl geçeye kadar

telefondan arand›klar› halde Baflbakan Pafla Hazretlerinin konaklar›ndan karfl›l›k al›nama-
d›. Biraz sonra gene arayaca¤›m. Karfl›l›k al›rsam derhal bildiririm. Alamazsam sabah› bek-
lemek zorunlu olacakt›r Efendim.

‹stanbul Telgraf Müdürü Tevfik
Efendiler, ertesi günü, yani 5 Ekim 1919 tarihinde, imzas›z telgraf›n bafl-

bakan taraf›ndan, Temsilci Kurula, yan›t olarak yaz›ld›¤› söylendi. Bunu res-
mî olarak saptayan, resmî ve imzal› bir bildiri olmamakla birlikte, biz böyle
küçük bir noktada daha fazla durmay› yararl› ve uygun görmedik. Baflbakan
Paflaya karfl›l›k yazma¤› uygun bulduk. 5 Ekimde verdi¤imiz uzun karfl›l›¤›n,
ana noktalar›n› özetliyeyim:

Önerilerimizin hepsinin uygun görülüp kabul edilmifl oldu¤u anlafl›ld›, de-
dikten sonra, taraf›m›zdan üstlenilmesi istenilen noktalarla ilgili olarak aç›kla-
malar yapt›k ve dedik ki, "Ola¤an d›fl› ve kanun d›fl› durumlar›n nedeni ve yara-
t›c›s› Ferit Pafla hükûmeti idi. Bu durum, Ferit Pafla hükûmeti taraf›ndan yap›l-
m›fl olan meflru olmayan eylem ve davran›fllar›n nedenleriyle sonuçlar›n›n kald›-
r›lmas› için taraf›n›zdan kesin önlemler al›n›rsa, kendili¤inden ortadan kalkar."

"Derne¤imizin, flimdiki bakanlar kuruluna söz vermesi ve yard›mda bu-
lunabilmesi için önce, hükûmetin ulusal örgütlenmemizi iyi karfl›lad›¤›n› aç›k
ve kesin bir dille söylemesi gerekir. Yoksa karfl›l›kl› güven ve içtenli¤in olufl-
tu¤u kuflkulu kalacak ve karfl›t davran›fl ve giriflimlerin ortaya ç›kmas› bekle-
nir olacakt›r."

Ali R›za Paflan›n, imzas›z telgraf›nda; "memleketimizde meflrutiyet yöntemi
gere¤ince, ulusal egemenli¤in yürürlükte bulundu¤u" noktas›na da gerçekten öy-
le "ise de da¤›t›ld›¤›ndan beri Meb’uslar Meclisinin dört ay içinde toplanmas› ana-
yasam›z›n kolay anlafl›l›r kurallar›ndan iken bugüne kadar seçim kütükleri bile ha-
z›rlanmam›flt›r. Bu davran›fl, Ferit Pafla hükûmetinin aç›ktan aç›¤a meflrutiyeti y›k-
maya yönelik bir davran›fl›d›r ve anayasaya kesin sald›r› ve Ceza Kanununun ilgi-
li maddesi uyar›nca bir cinayet say›larak neden olanlar hakk›nda kanun hükümle-
rinin bütünüyle uygulanmas›, ulusal egemenli¤i kabul ve kanun hükümlerinin uy-
gulanmas›n› kendisi için bir kanun ödevi sayacak her meflru hükûmetin, ilk kutsal
görevidir" karfl›l›¤›n› verdik. Ondan sonra, flu önerileri ileri sürmeye bafllad›k:



1) Memlekette sükûn ve asayifl oldu¤unu ve amali millîyenin tamamile
hakl› ve meflru oldu¤unu resmî bir beyanname ile ilân ederek milletin vahdeti
umumiyesine hükûmetin de iltihak etti¤ini izhar ediniz.

2) Hükûmeti sak›tan›n harekât› ihanetkâranesine alet olmufl bulunan bir-
tak›m rüesay› memurîn vard›r. Onlar› mahkemei aidesine tevdi ediniz. Harekâ-
t› millîyeye mümanaat eden baz› sab›k valiler hakk›nda hizmeti devlette kulla-
n›lmamalar› için muamelei lâzimesini yap›n›z. Harekât› millîyeye hâdim ol-
duklar› için azlolunanlar› memuriyetlerine iade ediniz.

3) ‹adei rütbeleri Meclisi Millînin tasdik›na iktiran etmiyen ve yegâne se-
bebi istihdamlar› birtak›m mülâhazai sakimei siyasîyeden ibaret bulunan mü-
tekaidini, derhal eski vaziyetlerine irca ediniz. Mühim makamat› askeriyeyi ehil
ellere tevdi eyleyiniz.

4) Nüzzar› sab›kadan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman fiefik Pafla-
n›n, Meclisi Millî küflad›nda Divan› Aliye tevdi edilmek üzere, hiçbir tarafa fi-
rarlar›na meydan verilmemesini, Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Refik Ha-
lit Beyin derhal tevkifile mahkemei aidesine tevdiini, kanunun masuniyeti ve
hukuku millîyenin kutsiyeti nam›na talep ederiz.

5) Harekât› millîyeye ifltirak etmifl veya harekât› millîyeyi terviç eylemifl
olanlar aleyhinde bafllan›lm›fl olan takimat ve tazyikata nihayet veriniz.

6) Matbuat› ecnebî sansüründen kurtar›n›z.
‹flte Efendiler, hulâsaten sayd›¤›m bu noktalara ait mütaleat ve teklifat-

tan sonra telgraf›m›z› flu tarzda ikbal eyledik: "Maruzat ve tekâlifi mesrude-
ye, milleti tatmin edecek cevab› sarih ve muvaf›k ita buyurulaca¤› zamana ka-
dar, temini makas›d› millîye için, milletçe ittihaz edilmifl olan tedabiri filiye-
ye, kemakân devam zaruretinde kal›naca¤›n› ve bilcümle vilâyat ve müstakil
elviye ile mülhakat›ndan ald›¤›m›z kararlar üzerine, kemali kat’iyetle, arzey-
leriz.

‹mza: Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi
nam›na", Mustafa Kemal" (Ves. 132).

Efendiler, ‹stanbullu muhabere, biter bitmez, derhal flu tebli¤ ile memleke-
ti vaziyetten haberdar ettim:

Tamim 5/10/1335
fiehremanetine, Matbuata

Sadrazam Pafla Hazretleri Erzurum ve S›vas Kongrelerindeki mukarrerat› esasiye ve
makas›d› teflkilât› millîyeyi tabiî bulmakla beraber mütalealar›nda baz› izah› muhtaç, cihat
görüldü¤ünden, hükûmetle milletin hakikî olarak temini itilâf› maksadile ve bilcümle mera-
kizin hulâsai mütaleat›na istinaden ita olunan cevap ve dermeyan edilen tekâlif berveçhiati
aynen tamim ve tebli¤ olunur. Vürut edecek cevap ve ona nazaran ittihaz olunacak mukar-
rerat derhal tebli¤ olunacakt›r.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesinin mevkii iktidara geçti¤inin beflinci gü-
nüne geldik. Hâlâ anlaflam›yoruz. Memleketin, ‹stanbul ile olan muhaberat ve
münasebat› resmîyesi hâlâ rüptür halinde, devam ediyor. Sadrazam Pafla Haz-
retleri, teklifat›m›za cevap vermiyor ve hiçbir vak›t vermemifl oldu¤unu göre-
ceksiniz. Heyeti Vükelâdan, hiç kimse, bize muhatap olmak istemiyor.
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1) Memlekette dinginlik ve güvenlik bulundu¤unu ve ulusal isteklerin ta-
mamile hakl› ve meflru oldu¤unu resmî bir bildiri ile ilân ederek ulusun genel
birli¤ine hükûmetin de kat›ld›¤›n› gösteriniz.

2) Düflük hükûmetin haince davran›fllar›na alet olmufl bulunan birtak›m
üstdüzey görevliler vard›r. Onlar› ilgili mahkemelere veriniz. Millî Harekâta
engel olan baz› eski valiler hakk›nda devlet hizmetinde kullan›lmamalar› için
gerekli ifllemi yap›n›z. Millî Harekâta hizmet ettikleri için iflten al›nanlar› eski
görevlerine yeniden atay›n›z.

3) Kald›r›lmadan önceki rütbeleri ile göreve al›nanlar›n Ulusal Meclisin
onay›ndan geçmeyen ve kullan›lmak için tek neden birtak›m kötü siyasal dü-
flüncelerden ibaret bulunan emeklileri, derhal eski durumlar›na döndürünüz
(Emekli ediniz). Önemli askerî görevleri yetenekli ellere veriniz.

4) Eski bakanlardan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman fiefik Paflan›n,
Ulusal Meclis aç›ld›¤›nda Yüce Divana verilmek üzere, hiçbir yere kaçmalar›-
na meydan verilmemesini, Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Beyin
hemen tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini, kanunun dokunulmazl›¤›
ve ulusal haklar›n kutsall›¤› ad›na isteriz.

5) Millî Harekâta kat›lm›fl veya bunu desteklemifl olanlar aleyhinde bafl-
lat›lm›fl olan kovuflturma ve bask›lara son veriniz.

6) Bas›n› yabanc› sansüründen kurtar›n›z.
‹flte Efendiler, özet halinde sayd›¤›m bu noktalarla ilgili düflünce ve öne-

rilerden sonra telgraf›m›z› flöyle ba¤lad›k: "Bilginize sunduklar›m›za ve ileri
sürdü¤ümüz önerilerimize ulusu inand›racak aç›k ve olumlu karfl›l›k verilene
dek, ulusal amaçlar›n elde edilmesi için, ulusca al›nm›fl olan etkin önlemlerin,
eskisi gibi sürdürmek zorunda kal›naca¤›n› ve bütün iller ve ba¤›ms›z sancak-
lar ve bunlara ba¤l› yerlerden ald›¤›m›z kararlar üzerine, tam kesinlikle, bilgi-
nize sunar›z.

‹mza: Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu
ad›na, Mustafa Kemal" (Belge 132).

Efendiler, ‹stanbulla haberleflme, biter bitmez, hemen flu bildiriyle mem-
leketi durumdan haberli k›ld›m:

Genelge 5/10/1919
Büyükflehir Belediyesine, Bas›na

Baflbakan Pafla Hazretleri Erzurum ve S›vas Kongrelerindeki temel kararlar› ve ulu-
sal örgütlerin amaçlar›n› do¤al bulmakla birlikte düflüncelerinde aç›klanmas› gerekli baz›
yönler bulundu¤undan hükûmetle ulusun gerçekten anlaflmas›n› sa¤lamak amac›yla ve bü-
tün merkezlerin düflüncelerinin özüne dayanarak verilen yan›t ile ileri sürülen öneriler afla-
¤›da görüldü¤ü üzere oldu¤u gibi bildirilir. Al›nacak karfl›l›k ve ona göre verilecek kararlar
hemen bildirilecektir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Deme¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, Ali R›za Pafla hükûmetinin ifl bafl›na geçti¤inin beflinci gününe
geldik. Hâlâ anlaflam›yoruz. Memleketin, ‹stanbul ile olan resmî haberleflme
ve iliflkileri hâlâ kopuk. Baflbakan Pafla Hazretleri, önerilerimize karfl›l›k ver-
miyor ve hiçbir vak›t vermemifl oldu¤unu göreceksiniz. Bakanlardan, hiç kim-
se, bizimle görüflmek istemiyor.

Yunus Nadi
Bey tavsit
ediliyor



Bugün, yani 6 Teflrinievvel 1335 günü, Yunus Nadi Bey arkadafl›m›z, Har-
biye Naz›r› olan Cemal Paflay›, daveti üzerine, makam›nda ziyarete gitmifl. Ce-
mal Pafla, Yunus Nadi Beye vaziyet hakk›nda, bilhassa hükûmetle Heyeti Tem-
silîye aras›nda, henüz itilâf edilemedi¤inden bahsetmifl ve anlafl›ld›¤›na göre,
bizi haks›z göstermifl ve kendilerinin her fleyi kabul ve tatbike amade bulun-
duklar›n› anlatm›fl ve her halde ihtilâf ç›karan ve bunda ›srar eden taraf›n, He-
yeti Temsilîye oldu¤unu söylemifl; ihtimal ki Yunus Nadi Beyin bizimle flahsî
muarefesine binaen, te'lifi beyne tavassutunu teklif etmifl olacak.

Yunus Nadi Bey, bu tavassut teklifini maalmemnuniye kabul etmifl; yaln›z
Yunus Nadi Beyin, Cemal Paflan›n verdi¤i malûmat› esas ve hakikat telâkki et-
ti¤i ve vaziyeti ona göre mütalea eyledi¤i flimdi bahsedece¤im telgrafnamesi
müfad›ndan anlafl›lmakta idi.

Yunus Nadi Beyle, telgraf bafl›nda vukubulmufl olan bu muhaberemiz, ye-
ni kabine ile bizi zahiren olsun itilâfa saik olmak noktai nazar›ndan mühimdir.
Bu sebeple müsaade buyurursan›z biraz izah edece¤im.

Harbiye Naz›r› Paflan›n beni telgraf bafl›na davet etti¤ini haber verdiler.
Zaten dairemizde bulunan makina bafl›na gittim.

‹stanbul — Harbiye telgrafhanesi, Yunus Nadi Bey Zat› Devletinizle gö-
rüflmek istiyor Efendim, denildikten sonra, Harbiye telgrafhanesinde makina
bafl›nda haz›r›m! dendi. Haz›r olan kimdir? dedim.

Telgrafç› — Yunus Nadi Bey ve yan›nda Naz›r Paflan›n Yaveri Cevat Ri-
fat Bey vard›r Efendim. Naz›r Paflay› istediler mi, yoksa.. izah›nda bulundu.

— Kendilerile flimdi görüflürüz. Yaln›z, beni, telgrafa davet ettikleri zaman
Naz›r Pafla istiyor demifllerdi. Davet eden Naz›r Pafla m›d›r, yoksa zat› âlileri
mi? Yunus Nadi Bey — Naz›r Paflan›n müsaadesile ve yaveri vas›tasile Harbi-
ye merkezinden, Zat› Devletlerini arad›k. Bundan galatt›r Efendim, dedi.

Ben — Teflekkür ederim. Buyurun! dedim.
Bunun üzerine Yunus Nadi Beyin sözleri al›nmaya baflland›. Yunus Nadi

Bey mütaleat›na flu mukaddemeyi yapt›: "‹radei millîyenin, hakimiyeti milleti
infaz etmesi neticei meflkûresi olarak meydana gelen takallüp üzerine, burada
teflekkül eden hükûmetle, teflkilât› millîye aras›nda ahengi ittihat husulünün ge-
cikmiyece¤ine hükmetmifl idim. Tahkikat›m neticesinde henüz, bir iki noktada
ihtilâf bulundu¤unu anlad›m. Bu ahengin teahhuru husulü, dahilen ve haricen
iyi olmayaca¤› cihetle, baz› maruzatta bulunmay› vazife addettim...."

Ondan sonra, flimdi hulâsa edece¤im noktalara ait malûmat ve mülâhaza-
lar›n›, birinci mesele olarak zikrettiler.

1) Ferit Pafla Kabinesinde bulunmufl olan baz› zevat›n bu kabineye ifltirak-
lerinden dolay› suinazarla görülmelerine mahal olmad›¤›n› ve Abuk Paflan›n
Ferit Pafla Kabinesinin ›skat›nda rol oynad›¤›n›;

2) R›za Pafla Hükûmetinin, intikal devresi hükûmeti oldu¤unu, hayat›n›n
intihabat› teflriiye neticesine kadar devam edebilece¤ini;

3) Hükûmeti haz›ra emel ve metalibi millîyenin kâffesini hüsnü telâkki et-
mek ve hüsnü intac›na da sâyeylemek hususunda en ufak flüpheye mahal ver-
memekte oldu¤unu beyan ve,

4) Hususîle, Cemal ve Abuk Paflalar gibi zevat›n, hükûmette teflkilât› mil-

206 207

Bugün, yani 6 Ekim 1919 günü, Yunus Nadi bey arkadafl›m›z, Savafliflleri
Bakan› olan, Cemal Paflay›, ça¤›rmas› üzerine, dairesinde görmeye gitmifl. Ce-
mal Pafla, Yunus Nadi Beye durum hakk›nda, özellikle hükûmetle Temsilci
Kurul aras›nda, daha anlaflma sa¤lanamad›¤›ndan söz etmifl ve anlafl›ld›¤›na
göre, bizi haks›z göstermifl ve kendilerinin her fleyi kabule ve uygulamaya ha-
z›r bulunduklar›n› anlatm›fl ve her durumda anlaflmazl›k ç›karan ve bunda di-
renen taraf›n, Temsilci Kurul oldu¤unu söylemifl, belki de Yunus Nadi Beyin
bizimle kiflisel tan›fl›kl›¤› dolay›sile, arabuluculuk yapmas›n› önermifl olacak.

Yunus Nadi Bey, bu arac›l›k önerisini k›vançla kabul etmifl; yaln›z Yunus
Nadi Beyin, Cemal Paflan›n verdi¤i bilgileri temel ve gerçek sayd›¤› ve duru-
mu ona göre yorumlad›¤› flimdi sözünü edece¤im telgraf›ndan anlafl›lmakta
idi.

Yunus Nadi Beyle, telgraf bafl›nda yap›lan bu görüflmemiz, yeni hükûmet
ile bizim görünüflte bile olsa anlaflmam›za etki yapmak aç›s›ndan önemlidir.
Bu nedenle izniniz olursa biraz aç›klayaca¤›m.

Savafliflleri Bakan›n›n beni telgraf bafl›na ça¤›rd›¤›n› haber verdiler. Da-
iremizde bulunan makina bafl›na gittim.

‹stanbul — Savafliflleri telgrafhanesi, Yunus Nadi Bey sizinle görüflmek
istiyor Efendim, denildikten sonra, Savafliflleri telgrafhanesinde makina bafl›n-
da haz›r›m dendi. Haz›r olan kimdir? dedim.

Telgrafç› — Yunus Nadi Bey ve yan›nda Bakan›n yaveri Cevat Rifat Bey
vard›r Efendim. Bakan› m› istediniz, yoksa ... aç›klamas›nda bulundu.

— Kendilerile flimdi görüflürüz. Yaln›z, beni, telgrafa ça¤›rd›klar› zaman
Bakan istiyor demifllerdi. Ça¤›ran Bakan m›d›r, yoksa siz mi?

Yunus Nadi Bey — Bakan›n izni ve yaveri arac›l›¤› ile Savafliflleri merke-
zinden, sizi arad›k. Yanl›fl anlafl›lm›flt›r Efendim, dedi.

Ben – Teflekkür ederim. Buyurun dedim.
Bunun üzerine Yunus Nadi Beyin sözleri al›nmaya baflland›. Yunus Na-

di Bey düflüncelerine flu girifli yapt›: "Ulusal iste¤in ulusun egemenli¤ini etken
k›lmas›n›n mutlu sonucu olarak meydana gelen de¤ifliklik üzerine burada ku-
rulan hükûmetle, ulusal örgütler aras›nda uyumlu bir birlik oluflmas›n›n gecik-
miyece¤i kan›s›na varm›flt›m. Soruflturmalar›m sonucu hâlâ, bir iki noktada
anlaflmazl›k bulundu¤unu anlad›m. Bu uyumun gecikmesi, iç ve d›fl aç›s›ndan
iyi olmayaca¤›ndan, bâz› fleyleri sizin bilginize sunmay› ödev sayd›m."

Ondan sonra, flimdi özetleyece¤im noktalara de¤inen bilgi ve düflüncele-
rini, birinci sorun olarak bildirdiler.

1) Ferit Pafla hükûmetinde bulunmufl olan baz› kiflilerin bu hükûmete gir-
melerinden dolay› kötü gözle görülmelerine yer olmad›¤›n› ve Abuk Paflan›n
Ferit Pafla hükûmetinin düflürülmesinde rol oynad›¤›n›;

2) R›za Pafla hükûmetinin, geçifl devresi hükûmeti oldu¤unu, hayat›n›n
meb'us seçimleri sonuçlan›ncaya kadar devam edebilece¤ini;

3) fiimdiki hükûmet ulusun umut ve isteklerinin hepsini iyi karfl›lamak ve
iyi sonuçlanmas›na da çal›flmak konusunda en ufak kuflkuya yer vermemekte
oldu¤unu bildirdiler ve,

4) Özellikle, Cemal ve Abuk Paflalar gibi kiflilerin, hükûmette ulusal örgüt-



lîyenin bir murahhas› ve kâfili gibi telâkki olunmalar›nda tereddüde mahal
yoktur, hükmünü ita ettiler.

‹kinci mesele olarak da; Yunus Nadi Bey, eflhasa taallûk eden k›sma temas
ettiler; bunda tamamen bizimle hemhis olmakla beraber "biraz itidal tavsiyesi-
ne cesaret edece¤im" dedi ve noktai nazar›n›, muvaffak›yeti millîyenin husule
getirdi¤i tesirat› hasenenin baz›lar›nca intikamculukla tefsir olunarak, flaibedar
olmaktan masun bulundurulmas› mühim oldu¤u mütaleasile tavzih etti.

Yunus Nadi Bey, "heyeti haz›rai hükûmetin erkânile vukubulan temasla-
r›ndan teflkilât› millîye metalibinin tamamii icra ve infaz›na azmetmifl oldu¤u
müsteban oluyor" dedikten sonra, flu malûmat› verdi:

"Harbiye Naz›r› Cemal Pafla, bugün neflredilecek beyannamede bu cihetin
zaten kâfi derecede musarrah oldu¤unu ve ancak beyanname, lisan› resmîi hü-
kûmetle yaz›ld›¤›na göre her taraf nazar› dikkate al›narak dercedilmifl, surî bir-
kaç kelimeye atf› ehemmiyet olunmamas› lâz›mgeldi¤ini beyan eyledi."

Yunus Nadi Bey, sadr› cedidin ve hükûmetinin - her türlü suitefehhümü
izale için - teflkilât› millîye erkân›n›n irae edece¤i bir heyetle do¤rudan do¤ru-
ya temas etmeleri hususundaki arzuyu samimîsini bildirdikten sonra, bütün
mütaleat›n› flu cümle ile hulâsa eyledi: "Halen, bendenizin en ziyade lâz›m ad-
detti¤im cihet buhran›n gayr›münhal ve müflevvefl bir vaziyette temadi etmeme-
sinden ibarettir" (Ves. 133).

Yunus Nadi Bey, mütalâama intizar eyledi¤ini söyledi¤i için, ben de flu ce-
vab› verdim:

Yunus Nadi Beyefendiye S›vas, 6/10/1335
Heyeti Temsilîyece Sadrazam Pafla Hazretlerine vukubulan teklifat› esasiye ve tâliye ve

müflarileyhin Heyetimize verdi¤i cevap, bilhassa bu cevab›n son f›kralar› manzuru âliniz ol-
du mu? Beyanat ve mütaleat› aliyelerinden bu yaz›lar› görmemifl oldu¤unuza ve tekliflerimi-
zin mahiyet ve samimiyeti tamamen anlafl›lmam›fl olanlar taraf›ndan zat› âlinize hikâye edil-
mifl oldu¤una hükmediyoruz. Bu sebeple, esas hakk›nda burada müdavelei efkâr› müflkül gö-
rüyoruz. Yaln›z flahsî olan mütaleai aliyelerinde baz› noktalar› tenvir maksadile berveçhiati
s›ra ile itayi izahat olunur:

Yeni kabine ile teflkilât› millîyemiz aras›nda, ahengi ittihat husulünün gecikmiyece¤ine,
biz de, hüküm vermekte idik. Bunun, teahhuru sebebini bizde de¤il, yeni kabinenin dört gün-
denberi göstermekte oldu¤u tavr› müteredditte aramak lâz›md›r. Yeni kabine ile aram›zda ih-
tilâf oldu¤unu dahi, yeni kabine bildirmemifltir. Yeni kabinede ipka edilen eski naz›rlar›n na-
muslar› hakk›nda flüphe etmemekle beraber, eski kabinenin harekât› cinayetkâranesine bile-
rek veya bilmiyerek ifltirak eylemifl olduklar› nazar› dikkatte tutulacak mühim bir noktad›r.
Abuk Paflan›n kabinenin ›skat›nda yapm›fl oldu¤u rol meçhulûmüzdür. Biz, neticeyi temin
eden kuvveti pek iyi biliriz. Bizim maksad›m›z, bu hükûmeti tasavvur buyuruldu¤u gibi, inti-
kal devresi hükûmeti gibi telâkki etmek de¤ildir. Bilâkis mukadderat› milleti takrir edecek ve
sulhü yapacak en mühim bir heyet olabilmesini temenni ederiz. Menafii esasiyei millîyemiz-
de a¤yar›n bizce hiç ehemmiyeti yoktur. Biz, hatt› hareketimizi a¤yar›n dedikodusuna uydur-
mak zâf›n› merdut görenlerdeniz. Dahilî ve haricî vaziyete bütün vuzuhile vâk›f›z. Att›¤›m›z
hatve tesadüfî de¤il, amik düflüncelere ve metîn esaslara ve umum milletin teflkilât› muntaza-
maya tâbi kuvvei hakikiyesine ve azmü iradesine müstenittir. Millet, hakimiyetini bütün ma-
nasile bütün cihana tan›tt›rmaya karar› kat’î vermifltir. Bunun için de, her yerde, her türlü te-
dabir al›nm›flt›r. Hükûmeti haz›ran›n amal ve metalibi millîyeyi hüsnü telâkki ve intaca sâyey-
lemesini talep ederiz. Çünkü baflka türlü icray› hükûmet edemez. Abuk Paflay› bilmiyoruz.
Fakat Cemal Pafladan teflkilât› millîyemizin murahhas› olmaktan baflka bir fleye intizar etme-
yiz. [Efendiler, flunu izah etmeliyim ki, Cemal Pafla bizim murahhas›m›z de¤ildi ve böyle
bir vaziyet ve vazifenin kendisine verilmesine malûmunuz olan tarz› hareketinden dolay›
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lerin bir delegesi ve güvencesi gibi say›lmalar›nda kuflkuya yer yoktur, yarg›-
s›na vard›lar.

‹kinci sorun olarak da; Yunus Nadi Bey, kiflilere iliflkin bölüme de¤indi-
ler; bunda tamamen bizimle ayn› duyguda olmakla beraber "biraz ›l›ml›l›k sa-
l›k vermeye cesaret edece¤im" dedi ve görüflünü, ulusal baflar›n›n yapt›¤› iyi
etkilerin baz›lar›nca öçalmak istemek gibi yorumlanarak lekelenmekten ko-
runmas›n›n önemli oldu¤u düflüncesile aç›klad›.

Yunus Nadi Bey, "flimdiki bakanlar kurulu üyelerile yap›lan görüflmeler-
den ulusal örgütlerin isteklerini tamam›n›n yap›l›p uygulanmas›na kuvvetle
karar vermifl oldu¤u anlafl›l›yor" dedikten sonra, flu bilgileri verdi:

"Savafl ‹flleri Bakan› Cemal Pafla, bugün yay›mlanacak bildiride bu yönün
zaten yeterince belirtilmifl oldu¤unu ve ancak bildiri, hükûmetin resmî diliyle
yaz›ld›¤na göre her yön dikkate al›narak yaz›lm›fl oldu¤unu, göstermelik bir-
kaç kelimeye önem verilmemesi gerekti¤ini söyledi."

Yunus Nadi Bey, yeni baflbakan›n ve hükûmetinin - her türlü yanl›fl anla-
may› ortadan kald›rmak için - ulusal örgütler ileri gelenlerinin gösterece¤i bir
heyetle do¤rudan do¤ruya iliflki kurmak yolundaki içten iste¤ini bildirdikten
sonra, bütün düflüncelerini flu cümle ile özetledi: "fiimdi, benim en çok gerek-
li sayd›¤›m konu bunal›m›n çözümlenmesi ve karmafl›k bir durumda sürüp git-
memesinden ibarettir" (Belge 133).

Yunus Nadi bey, düflündüklerimi belirtmemi bekledi¤ini söyledi¤i için,
ben de, flu karfl›l›¤› verdim:

Yunus Nadi Beyefendiye   S›vas, 6/10/1919 
Temsilci kurul taraf›ndan Baflbakan Pafla Hazretlerine yap›lan temel ve ikinci derece-

de öneriler ve onun kurulumuza verdi¤i yan›t›, özellikle bu karfl›l›¤›n son bölümlerini gör-
dünüz mü? Söylediklerinizden ve düflüncelerinizden bu yaz›lar› görmemifl oldu¤unuza ve
önerilerimizin nitelik ve içtenli¤i tam olarak anlafl›lmam›fl olanlar taraf›ndan size anlat›lm›fl
oldu¤u yarg›s›na var›yoruz. Bu nedenle, esas üzerinde burada görüfl al›flveriflinde bulunmak
zor oluyor. Yaln›z kiflisel olan düflüncelerinizdeki baz› noktalar› ayd›nlatmak amac›yla, afla-
¤›da s›ra ile aç›klamar yap›lm›flt›r:

Yeni hükûmet ile ulusal örgütlerimiz aras›nda, birlik düzeninin oluflmas›n›n gecikmi-
yece¤ine, biz de, inanmakta idik. Bunun, gecikmesi nedenini bizde de¤il, yeni hükûmetin
dört gündenberi göstermekte oldu¤u karars›z davran›flta aramak gerekir. Yeni hükûmet ile
aram›zda anlaflmazl›k oldu¤unu bile, yeni hükûmet bize bildirmemifltir. Yeni hükûmette
yerlerini koruyan eski bakanlar›n namuslar› hakk›nda kuflkumuz olmamakla beraber, eski
hükûmetin canice davran›fllar›na bilerek veya bilmiyerek kat›lm›fl olmalar› dikkate al›na-
cak önemli bir noktad›r. Abuk Paflan›n hükûmetin düflürülmesinde yapm›fl oldu¤u rolü bil-
miyoruz. Biz, sonuç almay› sa¤layan gücü pek iyi biliriz. Bizim amac›m›z, bu hükûmeti sa-
n›ld›¤› gibi geçici dönem hükûmeti saymak de¤ildir. Tersine ulusun kaderini kararl› k›lacak
ve bar›fl yapacak en önemli bir kurul olabilmesini isteriz. Ulusumuzun temel ç›karlar›nda
yabanc›lar›n bizce hiç önemi yoktur. Biz, tutaca¤›m›z yolu yabanc›lar›n dedikodusuna uy-
durmak güçsüzlü¤ünü kötü görenlerdeniz. ‹ç ve d›fl durumu bütün aç›kl›¤› ile biliyoruz. At-
t›¤›m›z ad›m rastlant› de¤il, inceden inceye düflünmelere ve sa¤lam temellere ve tüm ulu-
sun düzenli örgütlerine ba¤l› gerçek gücüne ve dayanc›na ve iradesine dayanmaktad›r. Mil-
let, egemenli¤ini bütün anlam› ile bütün dünyaya tan›tt›rmaya kesin karar vermifltir. Bunun
için de, her yerde her türden önlem al›nm›flt›r. fiimdiki hükûmetin ulusal umut ve istekleri
iyi karfl›lay›p sonuçland›rmaya çal›flmas›n› isteriz. Çünkü baflka türlü hükûmet edemez.
Abuk Paflay› bilmiyoruz. Fakat Cemal Pafladan ulusal örgütlenmemizin delegesi olmaktan
baflka bir fley beklemeyiz. (Efendiler, flunu aç›klamal›y›m ki, Cemal Pafla bizim delegemiz
de¤ildi ve böyle bir durum ve ödevin kendisine verilmesine bildi¤iniz davran›fl biçimi



ciheti münasebet de yoktu. Ancak Yunus Nadi Beyin telgraf›nda Cemal Paflan›n murah-
has gibi telâkkisinde tereddüde mahal yoktur denilmifl olmas›ndan bunu arzu etti¤ine zâ-
hip ve emrivaki halinde tevcih olunmufltur.] Ve naz›r olur olmaz kendilerinin herkesten ev-
vel bilâvas›ta bizimle temasa gelip vaziyeti hakikiyeyi anl›yaca¤›n› ve ona göre hükûmetle tefl-
kilât› millîyenin noktai nazarlar›n› tevhide tevessül edece¤ini ümit ediyorduk. Halbuki henüz
böyle bir temastan müçtenip oldu¤u görülüyor. Bizim yeni kabineye karfl› vukubulan tekâlif
ve metalibimiz, flahsî ve indî olmay›p bilcümle vilâyat ve elviyei müstakille ile mülhakat›n›n
ve befl kolordu kumandan›n›n ve teflkilât› millîyeye sad›k rüesayi memurînin Heyeti Temsilî-
yemize bildirdikleri tekliflerin, Heyeti Temsilîyemizce hükûmeti mümkün oldu¤u kadar müfl-
kül vaziyete sokmamak ciheti nazar› dikkate al›narak istihraç edilmifl hulâsatülhulâsas›d›r.
Ve bu tekâlif ve metalipte tasavvur ve tasvir buyurdu¤unuz mehazir yoktur. Hükûmet, Heye-
ti Temsilîyemizle, samimî ve ciddî münasebet ve müdavelei efkârda bulundu¤u takdirde, vu-
kubulmufl olan metalip ve teklifat›n hükûmetçe kabili tatbik olabilecek flekil ve zaman›n› tak-
rir etmekte hiçbir hail yoktur. Yaln›z Sadrazam Paflan›n, Heyeti Temsilîyemize 4 Teflriniev-
velde vukubulan cevabî telgraf›ndaki son f›kralar calibi nazar› dikkattir. E¤er teflkilât› mefl-
ruai millîyemiz ve bunun resü idaresinde bulunanlar, gayr›meflru ve gayrikanunî tan›nmak
zihniyeti idame olunacak ise, hiçbir imkân› itilâf bulunam›yaca¤›na flüphe yoktur. Bugün
neflredilece¤ini bildirdi¤iniz beyannamede teflkilât ve harekât› millîyemiz hakk›nda, her ne
sebep ve suretle olursa olsun, münekkidane bir lisan kullan›ld›¤› takdirde ve bu suret, surî
birkaç kelimeye munhas›r kalsa bile, taraf›m›zdan, derhal her türlü itilâf imkân› münselip ol-
mufl telâkki edilecektir ve zaten hükûmeti merkezîye, Heyeti Temsilîye ile tamamen anlaflma-
d›kça, beyannamesi hiçbir taraftan al›nm›yacakt›r. Belki ‹stanbula münhas›r kalabilir.

Heyeti Temsilîyemiz, bilcümle vilâyat ve elviyei müstakille nam›na mahallerinde mille-
tin ârayi umumîyesile intihap olunmufl mümeslillerden müteflekkil ve Erzurum ve S›vasta iç-
tima eden heyeti umumîyeler taraf›ndan tefrik ve intihap olunmufl bir heyeti meflruai millîye-
dir. Kabiliyet ve kudreti temsiliyesi de asar› filiyesile meydandad›r. Meclisi Meb'usan içtima
ile bilfiil murakabeye bafllayaca¤› güne kadar, Heyeti Temsilîyenin mukadderat› millet ve
memleketle alâkadar bulunmas› zarurîdir. Hükûmetin, Heyetimizle temas ve münasebeti sa-
mimîyesi bittabi kendi mevki ve kuvvetini takviye edecektir. Ayr› ayr› istikametlerde yürün-
dü¤ü takdirde menafii memleket ve millet için calibi mehazir olaca¤› tabiidir.

Biz, bugünkü kabinede, bilhassa vücutlar› memleket ve millet için nâfi olaca¤›na kani
bulundu¤umuz baz› zevat›n, sab›ka oldu¤u gibi birer birer kabineden ç›kar›lmas› tarz›ndaki
son usul kabine manevralar›na maruz kald›klar›n› görmek istemeyiz. [Efendiler, bu dedi¤i-
mizin vukuunu göreceksiniz] S›vasta münakit bulunan Heyeti Temsilîye, hükûmetle bizzat
do¤rudan do¤ruya, en samimî temasta bulunmaya haz›r ve müheyyad›r. Bu vazifeyi, baflka-
lar›na tevdi etmek salâhiyetine malik de¤ildir. Hükûmetle itilâf› tam hâs›l oldu¤u takdirde, te-
mas›n teshil ve temini için baflka çareler dahi düflünülebilir. Hulâsa, müflevvefl vaziyetin âci-
len bertaraf edilmesi; evvelemirde hükûmetin kendisine arz ve teklif etti¤imiz tarzda bir be-
yannamesinin, surî kelimelerle de¤il, samimî bir lisan ile neflrine ve tekâlifi sairenin hüsnü te-
lâkki edilip infaz edilece¤ine dair sadaretin maruzat›m›za do¤rudan do¤ruya cevap ita etme-
sile, mümkün olacakt›r. Yoksa hâlâ Refik Halit Bey taraf›ndan telgraflar›m›z ve beyanname-
lerimiz kontrol, sirkat ve tevkif edilirken, hükûmetin samimiyetinden bahsolunmas›, bize pek
garip geliyor.

Hükûmet bu mütereddit vaziyetinde birkaç gün daha devam edecek olursa, millet naza-
r›nda henüz taayyün edemiyen emniyet ve itimad› büsbütün selbe sebebiyet verecektir. Her
taraftan ald›¤›m›z telgrafnamelerde, hükûmeti cedidenin flayan› emniyet olup olmad›¤›na da-
ir sualler sorulmaktad›r. Arz› ihtiram ederim kardeflim.

Mustafa Kemal
Efendiler, Yunus Nadi Bey, verdi¤im malûmat ve izahattan hakikî vaziye-

ti anlad›. Bizimle muhabereye devama lüzum görmedi. Bilâkis yeni hükûmeti
ve hassaten Cemal Paflay› irflada çal›flm›fl... Filhakika, izah edece¤im veçhile,
zahiren olsun, bir itilâf vaziyet ve manzaras› teessüs etti.
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nedenile de yer yoktu. Ancak Yunus Nadi beyin telgraf›nda Cemal Paflan›n delege gibi sa-
y›lmas›nda karars›zl›¤a yer yoktur denilmifl olmas›ndan bunu istedi¤ini sanarak ve oldu bitti
fleklinde delegelik verilmifltir.) Ve bakan olur olmaz, kendisinin herkesten önce do¤rudan
do¤ruya bizimle iliflki kurup gerçek durumu anl›yaca¤›n› ve ona göre hükûmetle ulusal ör-
gütlerin görüfllerini birlefltirmeye giriflece¤ini umuyorduk. Oysa hâlâ böyle bir iliflkiden ka-
ç›nd›¤› görülüyor. Bizim yeni hükûmete yapt›¤›m›z öneri ve bildirdi¤imiz isteklerimiz, kiflisel
ve temelsiz olmay›p bütün iller ile ve ba¤›ms›z sancaklar ve bunlara ba¤l› yerler ile befl ko-
lordu komutan›n›n ve ulusal örgütlere ba¤l› üst düzey görevlilerin Temsilci Kurulumuza ilet-
tikleri önerilerden, Temsilci Kurulumuzca hükûmeti elden geldi¤ince zor duruma sokmamak
yönü dikkate al›narak ç›kar›lm›fl özetlerin özetidir. Ve bu önlemler ve isteklerde varsand›¤›-
n›z ve anlatt›¤›n›z sak›ncalar yoktur. Hükûmet, Temsilci Kurulumuzla, içten ve ciddî iliflkiler
ve düflünce al›flveriflinde bulunursa, yap›lm›fl olan istekler ve önerilerin hükûmetçe uygulana-
bilecek flekil ve zamm›n› kararlaflt›rmaya hiç engel yoktur. Yaln›z Baflbakan›n, Temsilci Ku-
rulumuza 4 Ekimde gönderdi¤i yan›t telgraf›ndaki son bölümler dikkat çekici niteliktedir.
E¤er meflru ulusal örgütlenmemiz ve bunun yönetiminin bafl›nda bulunanlar, meflru olmayan
ve kanun d›fl› olarak tan›mlanmak düflüncesi sürdürülecek ise, hiçbir anlaflma olana¤› bulu-
nam›yaca¤ma kuflku yoktur. Bugün yay›mlanaca¤›n› bildirdi¤iniz bildiride, ulusal örgütlerle
ulusal harekât›m›z hakk›nda, herne sebep ve flekilde olursa olsun, yerici bir dil kullan›l›r ise
ve yerme, önemsiz birkaç kelimeden ibaret kalsa bile, taraf›m›zdan derhal her türlü anlaflma
olana¤› kalkm›fl say›lacakt›r ve zaten ‹stanbul hükûmeti, Temsilci Kurul ile tamamen anlafl-
mad›kça, bildirisi hiç bir yerden al›nm›yacakt›r. Belki sadece ‹stanbuldan al›nabilir.

Temsilci Kurulumuz, tekmil iller ve ba¤›ms›z sancaklar ad›na oralarda ulusun genel
oyu ile seçilmifl temsilcilerden oluflmufl ve Erzurum ve S›vasta toplanan genel kurullar tara-
f›ndan ayr›l›p seçilmifl meflru ulusal bir kuruldur. Temsil etme yetenek ve gücü de yapt›kla-
r›yla meydandad›r. Meb'uslar Meclisi toplan›p etkin olarak denetime bafllayaca¤› güne ka-
dar, Temsilci Kurulun ulus ve ülkenin kaderi ile ilgilenmesi zorunludur. Hükûmetin, Kuru-
lumuzla aç›k aç›k görüflmesi ve içten iliflkilerde bulunmas› elbette kendi durum ve gücünü
kuvvetlendirecektir. Ayr› ayr› yönlerde yürür ise ülke ve ulus ç›karlar› aç›s›ndan sak›ncalar
do¤uraca¤› do¤ald›r.

Biz, bugünkü hükûmette, özellikle orada bulunmalar›n›n memleket ve millet için ya-
rarl› olaca¤›na inand›¤›m›z baz› kiflilerin, eskiden oldu¤u gibi birer birer hükûmetten ç›ka-
r›lmas› yolundaki son sistem hükûmet manevralar›yla karfl›laflt›klar›n› görmek istemeyiz.
(Efendiler, bu dedi¤imizin oldu¤unu göreceksiniz) S›vasta toplanm›fl bulunan Temsilci Ku-
rul, hükûmetle do¤rudan do¤ruya, en içten iliflkilerde bulunmaya haz›r ve bunu candan is-
temektedir. Bu ödevi, baflkalar›na vermek yetkisi yoktur. Hükûmetle tam anlaflma olursa,
iliflkinin kolaylaflt›r›l›p sa¤lanmas› için baflka çareler de düflünülebilir. Özetle, karmafl›k du-
rumun tezelden giderilmesi; herfleyden önce hükûmetin kendisine bildirdi¤imiz ve önerdi-
¤imiz flekilde bir bildirinin, göstermelik kelimelerle de¤il, içtenlikli bir dille yay›mlanmas›
ve öteki önerilerin iyi karfl›lan›p yerine getirilece¤i hakk›nda baflbakanl›¤›n sorular›m›za
do¤rudan do¤ruya karfl›l›k vermesiyle, gerçekleflebilecektir. Yoksa hâlâ Refik Halit Bey ta-
raf›ndan telgraflar›m›z ve bildirilerimiz kontrol edilir, çal›n›r, durdurulurca, hükûmetin iç-
tenli¤inden söz edilmesi, bize pek tuhaf geliyor.

Hükûmet bu karars›z durumunu birkaç gün daha sürdürecek olursa, milletin gözünde
hâlâ oluflamam›fl olan inan ve güvenin tümüyle yok olmas›na neden olacakt›r. Her taraftan
ald›¤›m›z telgraflarda, yeni hükûmetin güvenilir olup olmad›¤› hakk›nda sualler sorulmak-
tad›r. Sayg›lar sunar›m kardeflim.

Mustafa Kemal
Efendiler, Yunus Nadi Bey, verdi¤im bilgi ve yapt›¤›m aç›klamalardan

gerçek durumu anlad›. Bizimle haberleflmeyi sürdürmeye gerek duymad›. Ak-
sine yeni hükûmete ve özellikle Cemal Paflaya do¤ru yolu göstermeye çal›fl-
m›fl... Gerçekten, aç›klayaca¤›m gibi, görünüflte olsun, bir uzlaflma durumu ve
görünümü belirdi.



Efendiler, 6 Teflrinievvel 1335 günü de geçti. Biz, mevcut tedabirin ehem-
miyet ve dikkatle idamesi lüzumunu tamimen emrettik (Ves. 134).

Efendiler, Yunus Nadi Beyle, muhaberemizin ferdas›nda, nihayet sadra-
zamdan cevap de¤il, fakat Cemal Pafladan flu telgrafnameyi ald›k:

Harbiyeden, 7/10/1335 saat: 12:7 sonra 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

fiimdiye kadar olan muhaberat›n hulâsas›:
1- Kabine, sizinle müttehidülefkâr ve iradei millîyenin hakimiyetini, kabul eder. Ancak

bir intikam kabinesi olmaktan tehafli eder. Kabahatlilerin tecziyesini flekli kanunîde icra et-
meyi dahi muvaf›k görüyor.

2- Zarara u¤ram›fl valilerin ma¤duriyetlerini ref’i ve tazmin, ehil olanlar›n intihap, bil-
hassa tayin ve ordunun fleref ve intizam›n› iade etmeyi tamamen deruhde eder.

3- Devletin harice karfl› fleref ve haysiyetini iade için iradei millîyeye ve Heyeti Temsilî-
yeye istinat edecektir.

4- Heyeti Temsilîyenin murahhas› s›fatile ve bütün samimî ve hürmetkâr bir his ile ar-
zediyorum ki, Heyeti Temsilîyenin hem hariç ve dahile karfl› hâkim manas›n› vermeksizin
kabineye muzahir halinde kalmas›n› ister ve bu büyük kuvvetin faidesini takdir eder. Evve-
lemirde, telgraflar›n mütekabilen ve serbest keflidesini ve ipkaen ve müceddeden tayin oluna-
cak vali ve kumandanlar›n hemen hareket edebilmesini, bilhassa kabul edilen yeni ‹ntihab›
Meb'usan Kanununun tevzi ve ilân edilebilmesini pek faydal› görür.

5- ‹radei millîyeye mugayir harekâttan tevakki olunaca¤›n› taahhüt eder isem, teferru-
at›n›n flekil ve zaman› kal›r ki, pek kolay olaca¤›na itimad›m vard›r. ‹stihlâs› vatana matuf ga-
yenin husulüne, elbirli¤ile hemen çal›flabilmek için, teferruat üzerinde ›srar olunmamas›n›,
muaveneti devletlerini bekler (a m h s n y) pek rica eyler ve bütün rüfekayi kirama da arz›
hürmet eylerim.

Harbiye Naz›r› Cemal
Bu telgrafa derakap, müspet ve samimî olan flu cevab›m›z› verdik: 
fiifre S›vas, 7/10/1335

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine 
C: Beyanat› Devletlerine madde madde s›ra ile, berveçhiati arz› cevap olunur:
1- Kabinenin bizimle müfltereken ve müttehiden, iradei millîyenin hakimiyeti esas›n› ka-

bul buyurmas›na, millet nam›na, arz› teflekkür eyleriz. Kabinenin ve Heyeti Temsilîye ve bü-
tün teflkilât› millîyemizin intikamculukla flaibedar olmas›, bizce dahi, fevkalâde flayan› tevak-
ki ve tehaflidir. Bu noktada ve kabahatlilerin flekli kanunide tecziyeleri lüzumunda dahi, ka-
bine ile tamamen hemfikiriz.

2- ‹kinci madde muhteviyat›ndan dolay› da hassaten teflekkür ederiz. Vukubulmufl olan
maruzatta, bu noktan›n tasrihine görülen lüzum flu idi:

Amal ve harekât› millîyeye muhalefetlerinden dolay›, millet taraf›ndan tecrit edilen ba-
z› vali ve kumandanlar, flekle riayet mülâhazasile, velev muvakkaten olsun, memuriyetlerine
iade edildikleri takdirde, mahallerince kabullerine imkân görülemedi¤inden nüfuzu hükûme-
te karfl› riayetsizlik vuku bulabilir endiflesi idi.

3- Üçüncü madde, bilhassa mucibi flükrand›r. ‹nflallah müttehiden ve müttefikan, vatan
ve milletimizin saadet ve selâmetini temin müyesser olur.

4- Kemali samimiyet ve büyük teminatla arzederiz ki, kabine ibraz buyurdu¤u ciddîyet
ve samimîyetine mukabil Heyeti Temsilîye; ne dahile ve ne harice karfl›, hiçbir vak›t hâkim
vaziyeti alm›yacak, bilâkis müttehiden kabul buyrulan nikat› nazar dairesinde, hükûmetin
nüfuz ve kuvvetini tahkim ve takviyeyi, vatan ve milletin selâmeti için, vazife addedecektir.
Bu hususta kat'iyyen flüphe ve tereddüt buyurulmamas›n› arz ve rica ederiz. Bilhassa zat›
devletlerinin, nizamnamemizin sekizinci maddesi mucibince, do¤rudan do¤ruya Heyeti
Temsilîyemiz azas› s›fatile, kabinede murahhas bulunmalar›, tarafeynin icraat ve mukarrera-
t›nda temini mutabakat› kâfil olaca¤› cihetle baisi memnuniyettir.
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Efendiler, 6 Ekim 1919 günü de geçti. Biz, var olan önlemlerin önemi ve
özenle sürdürülmesi gerekti¤ini bildirdik (Belge 134).

Efendiler, Yunus Nadi Beyle, haberleflmemizin ertesi günü, sonunda,
Baflbakandan yan›t de¤il, ama Cemal Pafladan flu telgraf› ald›k:

Harbiyeden, 7/10/1919 saat 12:7 sonra 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

fiimdiye kadar olan haberleflmelerin özeti:
1 - Hükûmet, sizinle düflünce birli¤indedir ve ulusal iradenin egemenli¤ini, kabul eder.

Ancak bir öcalma hükûmeti olmaktan çekinir. Suçlular›n cezaland›r›lmas›n› kanuna uygun
flekilde yapmay› da uygun görüyor.

2 - Gadra u¤ram›fl valilerin u¤rad›klar› haks›zl›klar›n giderilmesini ve tazmin etmeyi,
yetenekli olanlar›n seçilip özellikle atanmalar›n› ve ordunun onur ve düzenini yeniden sa¤-
lamay› tümüyle üzerine al›r.

3 - Devletin d›fla karfl› fleref ve onurunu yeniden sa¤lamak için ulusal iradeye ve Tem-
silci Kurula dayanacakt›r.

4 - Temsilci Kurulun delegesi olarak ve tamamen içten ve sayg›l› bir duygu ile bilgini-
ze sunuyorum ki, Temsilci Kurulun, hem d›flar›ya ve hem içeriye karfl› egemen oldu¤u an-
lam›na gelmeksizin, hükûmete yard›mc› durumda kalmas›n› ister ve bu büyük gücün de¤e-
rini bilir. ‹lk ifl olarak, telgraflar›n karfl›l›kl› olarak ve serbestçe çekilmesini ve eski yerleri
korunarak görevlendirilecek ve yeniden atanacak komutanlar›n hemen yola ç›kabilmeleri-
ni, özellikle kabul edilen yeni Meb'uslar›n Seçimi Yasas›n›n da¤›t›l›p ilân edilebilmesini pek
yararl› görür.

5 - Ulusal iste¤e ayk›r› davran›fllardan sak›n›laca¤›na söz verir isem, ayr›nt›lar›n flekil
ve zaman› kal›r ki, pek kolay olaca¤›na güvenirim. Yurdu kurtarma amac›n›n gerçekleflme-
sine elbirli¤iyle hemen çal›flabilmek için, ayr›nt›lar üzerinde direnilmemesine, yüksek yar-
d›mlar›n›z› bekler (a m h s n y ) çok rica eder ve bütün de¤erli arkadafllara da sayg›lar›m›
sunar›m.

Savafliflleri Bakan› Cemal
Bu telgrafa hemen, olumlu ve içten olan flu yan›t›m›z› verdik: 
fiifre S›vas, 7/10/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
K: Bildirdiklerinize madde madde s›ra ile, afla¤›daki karfl›l›k sunulur:
1 - Hükûmetin bizimle ortaklafla ve birlik halinde, ulusal iste¤in egemenli¤i ilkesini ka-

bul etmesine, millet ad›na, teflekkürler sunar›z. Hükûmetin ve Temsilci Kurul ile bütün ulu-
sal örgütlerimizin öç al›c›l›kla lekelenmesi, bizce de pek çok sak›n›lacak ve korkulacak bir-
fleydir. Bu noktada ve suçlular›n kanun yoluyla cezaland›r›lmalar› gere¤inde de, hükûmet-
le tamamen ayn› düflüncedeyiz.

2 - ‹kinci maddedekilerden dolay› da, özellikle teflekkür ederiz. Yapt›¤›m›z sunularda,
bu noktan›n belirtilmesine flu nedenle gerek duyulmufltu:

Ulusal isteklerle Millî Harekâta karfl› gelmeleri dolay›sile, ulus taraf›ndan görevden
uzaklaflt›r›lan baz› vali ve komutanlar, flekle uymak düflüncesile, geçici olsa bile gene ayn›
göreve getirilirse, oralarca kabullerine olanak görülemedi¤inden hükûmet erkine karfl› uy-
mamazl›k hali olabilir kayg›s› idi.

3 - Üçüncü madde, özellikle teflekküre de¤er. Allah›n izni ile birleflmifl ve anlaflm›fl ola-
rak, yurdumuzun ve ulusumuzun mutluluk ve esenli¤ini sa¤lar›z.

4 - Bütün içtenli¤imizle ve büyük güvenle bilginize sunar›z ki, hükûmetin gösterdi¤i
ciddilik ve içtenli¤e karfl› Temsilci Kurul; ne içeride ve ne d›flar›ya karfl›, hiçbir vak›t üstün
durum alm›yacak, tersine birlikte kabul edilen görüfller çerçevesinde, hükûmetin etki ve gü-
cünü kuvvetlendirip artt›rmay› vatan ve ulusun esenli¤i için, ödev sayacakt›r. Bu konuda
kesinlikle kuflku duyulmamas› ve karars›z kal›nmamas›n› diler ve rica ederiz. Özellikle si-
zin, tüzü¤ümüzün sekizinci maddesi uyar›nca, do¤rudan do¤ruya Temsilci Kurulumuzun,
üyesi olarak, hükûmette delege bulunman›z, iki taraf›n yapt›klar›nda ve kararlar›nda karfl›-
l›kl› uygunlu¤un garantisi olaca¤›ndan sevindiricidir.

Cemal Pafla
kabine na-
m›na iradei
millîyeye
mugayir ha-
rekâttan te-
vakki olu-
naca¤›n› ta-
ahhüt edi-
yor

Cemal Pa-
fla hükûmet
ad›na ulu-
sal iste¤e
ayk›r› dav-
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sak›naca¤›-
na söz ve-
riyor



Art›k kabine ile teflkilât› millîyetimiz aras›nda, her noktada mutabakat ve itilâf› enzar
hâs›l oldu¤u tahakkuk eyledi¤ine nazaran, bittabi, muhaberat hususunda vazolunan takyida-
t›n refedilece¤i tabiîdir. Ancak Heyeti Temsilîye, bütün Anadolu ve Rumelideki teflkilât me-
rakizile muhafazai irtibat mecburiyetinde oldu¤undan, servis tarz›nda vukubulmakta olan
muhaberat› telgrafiyemizin kemakân devam›na müsaade buyurulmas›n› hassaten istirham
ederiz. Burada flunu da arzedelim ki, hükûmet evamirini tebli¤e bafllad›¤› dakikada hiçbir ta-
rafta bir gûna haile tesadüf etmemek ve bu suretle zerre kadar nüfuzu kesredilmemek lâzi-
meden bulunmakla bu hususun temini için Heyeti Temsilîye taraf›ndan icab edenlere lüzumu
gibi tebligatta bulunabilmek maksadile, k›rk sekiz saat kadar zaman b›rak›lmas›n› rica ede-
riz. Heyeti Temsilîye taraf›ndan yap›lacak tebligata esas olmak, millete emniyet bahfletmek
üzere neflrini rica eyledi¤imiz kabine beyannamesinin mahrem olarak kablenneflir bir sureti-
nin heyetimize lûtuf buyurulmas›n› hassaten istirham ederiz. Çünkü bu beyannamede, bir ke-
lime, milletçe sui tefehhümatm idamesini mucip olabilece¤ini ve Heyeti Temsilîyeyi de mille-
te karfl› pek müflkül bir vaziyette b›rakabilece¤ini kemali samimiyetle arzeyleriz.

Heyeti Temsilîye taraf›ndan zat› flahaneye takdim olunacak bir arizai flükranive ile mil-
lete yap›lacak tebligat suretini kablel icra zat› devletlerine flimdi arzedece¤iz ve bunlar›n muh-
teviyat›na dair kabinenin vukubulacak mütaleat›, hürmetle nazar› dikkate al›nacakt›r.

Yeni ‹ntihab› Meb'usan Kanunu hakk›ndaki mütaleam›z› badehu arzetmek üzere, ka-
nunu mezkûrun ne noktai nazardan yap›lm›fl oldu¤unu lûtfen ifl'ar buyurman›z› rica ederiz.

5- Esasatta itilâf› tam hâs›l olduktan sonra zat› devletlerile rüfekayi kiram›n›z›n sami-
miyetlerine flüphe edilemiyece¤inden teferruat hakk›nda kendili¤inden mutabakati efkâr›n
husulpezir olaca¤› tabiîdir. Acizleri ve bütün rüfekayi mesaimin en büyük hürmet ve samimi-
yetlerimizle zat› devletinizin ve dahil bulundu¤unuz kabinenin mazhar› muvaffak›yat olma-
s›na ve bu sayede istihlâs› vatana matuf gayenin bir an evvel tecelli etmesine bütün mevcudi-
yetimizle çal›flaca¤›m›za emniyet buyurman›z› arz ve burada haz›r olan bilcümle rüfekam›n
selâm ve hürmetlerini takdim ederim.

Mustafa Kemal
Cemal Pafla, bu telgraf›m›za o gece cevap verdi. Bunda "beyannamenin

tesrii neflrine zaruret hâs›l oldu¤unu ve fakat nikat› lâzimeye dikkat olundu¤u-
nu bildiriyordu" (Ves. 135). Biz de ayn› gecede, nezaket icab› olmak üzere, ce-
vap verdik (Ves. 136).

Fakat, Efendiler, hükûmet beyannamesini kablenneflir bize göstermek is-
temedi¤i anlafl›l›nca, biz de millete olan beyannamemizi, bilâistiflare neflrettik
ve padiflaha olan telgraf› da ayn› suretle çektik.

Efendiler, 7 Teflrinievvel 1335 tarihli olan beyannamemiz; milleti, takip
olunan yolda isabet ve muvaffak›yet oldu¤u ve muhafazai vahdetle, bugüne ka-
dar oldu¤u gibi, devam edilmesi hususunda, bilvesile tenvir ve irflada ve kuvvei
maneviyeyi takviyeye medar olmak maksadlar›n› ihtiva etmekte idi (Ves. 137).

Padiflaha yaz›lan telgraf da millet nam›na teflekkürü tazammun ediyordu
(Ves. 138, 139).

Efendiler, istitrat kabilinden küçük bir malûmat arzedece¤im. Heyetimiz,
bütün memlekete, müflterek arzuyu millî icab›n›, tatbik ettirmeye çal›flt›¤› s›ra-
da, taht› iflgalde bulunan ‹zmire de, do¤rudan do¤ruya tebligatta bulunuyordu.
Ali R›za Pafla Kabinesile anlaflmakta oldu¤umuz 7 Teflrinievvel 1335 tarihinde,
‹zmire de flu telgraf› veriyorduk:

Müstaceldir ‹zmir Vilâyeti Aliyesine S›vas, 7 Teflrinievvel 1335
fiimdiye kadar, vaki olan tebligat ve ifl’arat›m›z›n vâs›l olup icabat›n›n yap›lmakta olup

olmad›¤›n›n, vâs›l olmam›fl ise, esbab› manian›n sür’at› ifl’ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 

Heveti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal
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Art›k hükûmet ile ulusal örgütlerimiz aras›nda, her noktada uyum ve çözüm birli¤i ol-
du¤u gerçekleflti¤ine göre, elbette, haberleflme konusunda konulan k›s›tlamalar›n kald›r›la-
ca¤› do¤ald›r. fiu var ki Temsilci Kurul, bütün Anadolu ve Rumelideki örgütlerin merkez-
leriyle ba¤lar›n› korumak zorunda oldu¤undan, servis fleklinde yap›lmakta olan telgraf ha-
berleflmelerimizin eskisi gibi sürdürülmesine izin verilmesini özellikle rica ederiz. Burada
flunu da bilginize sunal›m ki, hükûmet emirlerini bildirmeye bafllad›¤› dakikada hiçbir taraf-
tan herhangi bir engele rastlamamak ve bu yoldan en küçük m›ktarda bile etkisi azalt›lma-
mak gerekmekle bunun sa¤lanmas› için Temsilci Kurul taraf›ndan gerekenlere gere¤i gibi
bildiride bulunulabilmek amac›yla k›rk sekiz saat kadar zaman b›rak›lmas›n› rica ederiz.
Temsilci Kurul taraf›ndan yap›lacak bildirilere dayanarak, ulusa güven vermek üzere yay›-
m›n› rica etti¤imiz hükûmet bildirisinin yay›mlanmadan önce gizli olarak bir örne¤inin Ku-
rulumuza gönderilmesini özellikle dileriz. Çünkü bu bildiride, bir kelimenin, milletçe yan-
l›fl anlay›fllar›n sürdürülmesine neden olabilece¤ini ve Temsilci Kurulu da millete karfl› pek
zor bir durumda b›rakabilece¤ini bütün içtenli¤imizle bilginize sunar›z.

Temsilci Kurul taraf›ndan padiflaha sunulacak bir teflekkür yaz›s› ile millete yap›lacak
bildiri örne¤ini önceden bilginize flimdi sunaca¤›z ve bunlar›n içerikleri hakk›nda hükûme-
tin düflünece¤i hususlar, sayg›yla dikkate al›nacakt›r.

Yeni Mebuslar›n Seçimi Kanunu hakk›nda düflündüklerimizi daha sonra sunmak üzere,
bildirilen kanunun hangi görüfl aç›s›ndan yap›lm›fl oldu¤unu lûtfen bildirmenizi rica ederiz.

5 - Temel konularda tam anlaflmaya var›ld›ktan sonra sizin ve de¤erli arkadafllar›n›z›n
içtenlikleriniz kuflku götürmeyece¤inden ayr›nt›lar hakk›nda kendili¤inden düflünce uygun-
lu¤u oluflaca¤› do¤ald›r. Ben ve bütün çal›flma arkadafllar›m en büyük sayg› ve içtenlikle si-
zin içinde bulundu¤unuz hükûmetin baflar›ya ulaflmas›na ve bu sayede yurdun kurtar›lma-
s›na yönelik amac›n bir an evvel elde edilmesine bütün varl›¤›m›zla çal›flaca¤›m›za güven-
menizi diler ve burada haz›r olan bütün arkadafllar›m›n selâm ve sayg›lar›n› sunar›m.

Mustafa Kemal
Cemal Pafla, bu telgraf›m›za o gece karfl›l›k verdi. Bunda "bildirinin yay›-

m›n›n çabuklaflt›r›lmas› zorunlu oluverdi¤ini ve fakat gerekli noktalara dikkat
edildi¤ini bildiriyordu" (Belge 135). Biz de ayn› gecede, naziklik gere¤i olmak
üzere, yan›t verdik (Belge 136).

Fakat, Efendiler, hükûmetin, bildirisini yay›mlanmadan önce bize göster-
mek istemedi¤i anlafl›l›nca, biz de millete olan bildirimimizi, dan›flmadan ya-
y›mlad›k ve padiflaha olan telgraf› da öylece çektik.

Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihli olan bildirimiz; milleti, izledi¤imiz yolun
do¤ru ve baflar›ya ulaflt›r›c› oldu¤u ve birli¤i korumakta, bugüne kadar oldu-
¤u gibi, devam edilmesi konusunda, f›rsattan yararlanarak halk› ayd›nlatmak
ve do¤ru yolu göstermek ve moral yükseltmek amaçlar›n› içermekte idi (Bel-
ge 137).

Padiflaha yaz›lan telgraf da ulus ad›na teflekkürü içeriyordu (Belge 138,
139)

Efendiler, söz aras›nda küçük bir bilgi sunaca¤›m. Kurulumuz, bütün
memlekete, ortak ulusal amaç gere¤ini uygulatmaya çal›flt›¤› s›rada, iflgal al-
t›nda bulunan ‹zmire de do¤rudan do¤ruya bildirimler yap›yordu. Ali R›za
Pafla hükûmetiyle anlaflmakta oldu¤umuz 7 Ekim 1919 tarihinde, ‹zmire de flu
telgraf› veriyorduk:

‹vedidir ‹zmir Valili¤i Yüksek Kat›na S›vas, 7 Ekim 1919
fiimdiye kadarki, bildirimlerimizin al›n›p gere¤inin yap›lmakta olup olmad›¤›n›n, al›n-

mam›fl ise, bunu önleyen nedenlerin h›zla bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i

Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal



‹zmir'in ve ‹zmir valisinin ne hal ve flerait dahilinde bulundu¤u, flüphesiz
malûmumuz idi. Tebligat›m›z› al›p alam›yaca¤› meflkûk olmakla beraber, tat-
bik edemiyece¤i tabiî idi. Fakat, biz, bütün memleket mukadderatile meflgul ve
iflgal tan›mayan bir kuvvet merkezi oldu¤unu düflmanlar›m›za da bildirmekte
fayda görüyorduk.

Efendiler, içinde bulundu¤umuz günlere ait, mesail ve vekayie temas etmifl-
ken, burada küçük bir noktay› daha, izah etmeme müsaadenizi rica edece¤im.

8 Teflrinievvel 1335 tarihli olup Kâz›m Kara Bekir Pafladan gelen bir telg-
rafta, flöyle bir mütalea bastü beyan olunuyordu:

"Heyeti Temsilîyeden Zat› Samilerile, Rauf Beyefendinin ve bu k›balde
olan zevat› müessirei âliyenin, meb'us olduktan sonra da, bir veçhile hükûme-
te kar›flmayarak daima Meclisi Millîdeki grubun bafl›nda nafiz ve kabinenin
fleklü terkibi ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti ne olursa olsun, daima Meclisi Mil-
lî içinde nâfiz ve murak›p bulunmay›, en mühim bir hadisei muvaffak›yet ve el-
zemüttatbik bir karar addeylerim."

"Bir emelin ve bir grubun en yüksek ve en muktedir tan›nm›fl ricali, kendi
dairesinden ç›k›p da hükûmet ifline kar›fl›nca, Meclisi Millî daima zay›f kalm›fl
ve müteaddit cereyanlar karfl›s›nda ya sürüklenmifl veyahut parçalanm›flt›r."

"Vatan ve milletin felah› tamm› fliddetle mevzuubahs olan bu devrede, ifl-
bu maruzat›m etraf›nda, kat’î  bir karar ile mücehhez bulunmam›z› kemali hür-
metle istirham eylerim."

Efendiler, filhakika, Erzurumda bulundu¤um zamanlarda, Kâz›m Kara
Bekir Pafla, vicahen de bu mütaleaya mümasil mütalealar serdeylemiflti. Benim
de, dermeyan etti¤im mütaleat flu mealde idi: "Her fleyden evvel, memlekette,
milletin mevcudiyet ve iradesini tebarüz ettirmek ve bunu sars›lmaz bir tarzda,
Meclisi Millîde temsil etmek lâz›md›r. Bu da, memlekette millî bir mefkûre et-
raf›nda, kuvvetli bir teflkilât yapmak ve bu teflkilâta müstenit, Mecliste bir grup,
bulundurmakla mümkündür. En zinüfuz zevat›n gayesi; bu olmal›d›r. Halbu-
ki, flimdiye kadar görüldü¤üne nazaran, as›l olan bu cihete ehemmiyet veril-
meksizin, az, çok kendinde liyakat görenler, hemen hükûmete geçmek hevesi-
ne, h›rs›na kap›l›yorlar. Bu gibi insanlar›n teflkil etti¤i hükûmetlerin mesnetleri,
millî teflkilâta merbut, Mecliste kavi bir grup olamay›nca, yaln›z saltanat ve hi-
lâfet makam› kal›yor. Bu yüzden, millî meclisler, fleref ve kudreti millîyeyi tem-
sil edemiyor, arzuyu millî tecelli edemiyor ve icabat› tatbik olunam›yor. Bina-
enaleyh bizim için ilk ve en esasl› prensip; evvelâ, memlekette teflkilât› millîye-
yi vücuda getirmek, sonra da, bu teflkilâttan kuvvet alan bir grubun bafl›nda,
mecliste çal›flmak olmal›d›r. Hükûmet teflkiline veya teflekkül edecek herhangi
bir hükûmete dahil olmaya kalk›flmakta fayda yoktur. Çünkü bu mahiyette bir
hükûmet, vatana ve millete hiçbir esasl› hizmet ifa edemeden, derakap düflme-
ye veyahut padiflaha dayanarak meclise karfl› ve dolay›sile millete karfl› vaziyet
almaya mecbur olacakt›r ki, birincisinde, istikrars›zl›k gibi büyük bir mahzur
tevali edecek; ikincisinde de, hakimiyeti millîyenin, bittedriç madum hükmüne
getirilmesine hizmet edilmifl olacakt›r." Nitekim, meflmulü ›tt›lam›z oldu¤u ve
filen de sübut buldu¤u veçhile, biz evvelâ memlekette teflkilât› millîye yapt›k.
Sonra meclisi toplad›k. Evvelâ meclis hükûmeti yapt›k. Ondan sonra da hükû-
met yapt›k.
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‹zmirin ve ‹zmir valisinin ne durum ve koflullar içinde bulundu¤unu, el-
bette biliyorduk. Bildirilerimizi al›p alam›yaca¤› belli olmamakla birlikte, uy-
gulayam›yaca¤› do¤ald›. Fakat, biz, bütün ülke kaderile u¤raflan ve yabanc›la-
r›n yurda girmesini tan›mayan bir güç oda¤› bulundu¤unu düflmanlar›m›za da
bildirmekte yarar görüyorduk.

Efendiler, içinde bulundu¤umuz günlerle ilgili, ifller ve olaylara de¤inmifl-
ken, burada küçük bir noktay› daha aç›klamama izninizi rica edece¤im.

8 Ekim 1919 tarihli olup Kâz›m Kara Bekir Pafladan gelen bir telgrafta,
flöyle bir düflünce uzun uzun dile getiriliyordu:

"Temsilci Kuruldan sizinle, Rauf Beyefendinin ve bu de¤erde olan etkin
yüksek kiflilerin, meb'us olduktan sonra da, hiç bir surette hükûmete kar›flma-
yarak daima Ulusal Meclisteki grubun bafl›nda etkin ve hükûmetin oluflturu-
lufl flekli ve ileri gelenlerinin de¤er ve kimlikleri ne olursa olsun, daima Ulu-
sal Meclis içinde etkin ve denetleyici durumda bulunmay›, en önemli bir ba-
flar› olay› ve uyulmas› pek çok gerekli bir karar sayar›m."

"Bir umudun ve bir grubun en yüksek ve en yetenekli tan›nm›fl ileri ge-
lenleri kendi çevrelerinden ç›k›p da hükûmet ifline kar›fl›nca, Ulusal Meclis
hep zay›f kalm›fl ve türlü ak›mlar karfl›s›nda ya sürüklenmifl ya da parçalan-
m›flt›r."

"Vatan ve milletin tam kurtuluflunun önemle sözkonusu oldu¤u bu dö-
nemde, bilginize sunduklar›m konusunda, elimizde kesin bir karar bulunma-
s›n› üstün sayg›larla dilerim."

Efendiler, gerçekten, Erzurumda bulundu¤um zamanlarda, Kâz›m Kara
Bekir Pafla yüzyüze konuflmalarla da bu düflünceye benzer düflünceler ileri
sürmüfltü. Benim de, belirtti¤im düflünceler flöyle idi: "Her fleyden evvel,
memlekette, milletin varl›¤›n› ve iradesini göstermek ve bunu sars›lmaz bir bi-
çimde, Ulusal Mecliste temsil etmek gerekir. Bu da, memlekette ulusal bir ül-
kü etraf›nda, kuvvetli bir örgüt kurmak ve bu örgüte dayanan, Mecliste bir
grup, bulundurmakla olabilir. En etkin kiflilerin amac›; bu olmal›d›r. Halbuki,
flimdiye kadar görüldü¤üne göre, as›l olan bu yöne önem verilmeksizin, az,
çok kendinde de¤er görenler, hemen hükûmete geçmek hevesine, h›rs›na ka-
p›l›yorlar. Bu gibi insanlar›n oluflturdu¤u hükûmetlerin dayanacaklar›, ulusal
örgütlere ba¤l›, Mecliste kuvvetli bir grup olamay›nca, yaln›z saltanat ve hilâ-
fet makam› kal›yor. Bu yüzden, millî meclisler, ulusal onur ve gücü temsil ede-
miyor, ulusun iste¤i beliremiyor ve gere¤i uygulanam›yor. Bundan dolay› bi-
zim için ilk ve en esasl› ilke; önce, memlekette ulusal örgütleri kurmak, sonra
da, bu örgütlerden güç alan bir grubun bafl›nda, mecliste çal›flmak olmal›d›r.
Hükûmet kurmaya veya kurulacak herhangi bir hükûmete girmeye kalk›fl-
makta yarar yoktur. Çünkü bu nitelikte bir hükûmet, vatana ve millete hiçbir
esasl› hizmet yapamadan, hemen düflmek ya da padiflaha dayanarak meclise
karfl› ve dolay›sile millete karfl› durum almak zorunda kalacakt›r ki, birincisin-
de, karars›zl›k gibi büyük bir sak›nca sürüp gidecek, ikincisinde de, ulusal ege-
menli¤in yavafl yavafl yok say›labilecek bir duruma getirilmesine hizmet edil-
mifl olacakt›r." Nitekim, bildi¤iniz ve yap›lanlarla kan›tlanm›fl oldu¤u gibi, biz
önce memlekette ulusal örgütleri kurduk. Sonra meclisi toplad›k. Önce mec-
lis hükûmeti yapt›k. Ondan sonra da hükûmet yapt›k.
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Bundan baflka, münasebet düfldükçe, kabineye girilmiyece¤i ve yüksek
makam ve memuriyetler kabul olunm›yaca¤› hakk›nda ve esasen büyük ve mil-
lî gayeden baflka hiçbir maksat takip etmedi¤imize ve en büyük hissei faaliyeti-
mizin, Kuvayi Millîyenin, flimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da, tevzi-
nine hasr› mesai etmekten ibaret bulundu¤una dair millete karfl› beyanat ve teb-
ligat›m›z vukubulmufltu. Kâz›m Kara Bekir Pafla telgrafnamesinde, Erzurum-
daki mütaleat›m› ve bu noktai nazardan olan tebligat›m›z› tahattur ettirerek,
beyan› takdirat eyledikten sonra, "fakat, bu güzel azim ve karar›n flimdiye ka-
dar, bizde görünmüfl tecarip ve netayicine nazaran, daha flümullü olmas›n› da
hassaten arz ve mütalea eylerim" diyorlard› (Ves. 140).

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu mütalea ve teklifi, telgrafname-
lerinin sonunda söyledikleri gibi vatan ve milletin halâs› mevzuubahs oldu¤u
bir devirde ve benim izah etti¤im veçhile henüz, memlekette hiçbir teflkilât ve
meclis yok iken ve meclis topland›¤› zaman da mecliste böyle bir teflkilâta ve
kudreti millîyeye güvenir mefkûre sahibi bir grup ispat› mevcudiyet edememifl-
ken, her ne suretle olursa olsun hükûmet teflkiline veya teflekkül edecek hükû-
mete dahil olmaya heves etmek elbette do¤ru olamazd›. Bu tarz› harekete,
memleket ve millet menafiine hizmet emelinden ziyade, flahsî h›rs ve menfaat
veya hiç olmazsa cehalet atfetmekte, itikad›mca asla isabetsizlik olmaz.

Ancak, Efendiler, Kara Bekir Paflan›n dedi¤i gibi kabinenin fleklü terkibi
ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti ne olursa olsun, mecliste taazzuv etmifl siyasî bir
grubun en müessir azay› âliyesinin, daima meclis içinde nafiz ve murak›p kal-
mas›, en mühim bir hadisei muvaffak›yet ve elzemüttatbik bir karar addoluna-
maz.

Cidden hakimiyeti millîye esas› üzerinde tedvir olunan medeni devletlerde,
kabul edilmifl ve filen cari bulunan esas; milletin, amali umumîyesini azamî
temsil eden ve bu amalin taallûk etti¤i menafi ve icabat›, en yüksek kudretle ve
salâhiyetle yapabilecek zümrei siyasîyenin, umuru devletin idaresini deruhde
etmesi ve bunu en yüksek liderinin dufli mes'uliyetine tevdi etmesi, prensibinden
ibarettir.

Zaten bu fleraiti ihraz edemiyen bir hükûmet ifay› vazife edemez. Hükû-
metin, kuvvetli grup azas› meyan›ndan ve fakat birinci derecede olmayanlar›n-
dan zay›f bir hükûmet yapmak ve onu f›rkan›n birinci liderlerinin talimat ve
nasayihile yürütmeye kalk›flmak fikri, bittabi do¤ru de¤ildir. Bunun feci neta-
yici bilhassa Osmanl› Devletinin son günlerinde görülmüfltür.

‹ttihat ve Terakki rüesas›n›n elinde baziçe olan sadrazamlardan ve onlar›n
hükûmetlerinden, millete gelen zararlar say›lamayacak kadar çok de¤il midir?

Mecliste, hâkim olan f›rkan›n, hükûmet teflkilini, muhalif ve ekalliyette bu-
lunan bir f›rkaya terketmesi ise asla mevzuubahs olamaz.

Kaideten ve usulen milletin ekseriyetini temsil eden ve gayei mahsusas› ba-
riz olan f›rka, hükûmeti teflkil mes'uliyetini üzerine al›r ve kendi gaye ve pren-
siplerini memlekette tatbik eder.

Zaten cümlenin malûmu olan ve o yolda hareket edilmekte bulunan
bir hakikati, burada tevzihten maksad›m; vatanperverlik, ulüvvü ahlâk, in-
san› kâmillîk ve buna mümasil birtak›m evsaf› güzide icab› gibi gösterilmek
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Bundan baflka, yeri ve zaman› geldikçe, bakan olunmayaca¤› ve yüksek
makam ve görevler kabul olunm›yaca¤› hakk›nda ve esasen büyük ve ulusal
amaçtan baflka hiçbir amaç da gütmedi¤imize ve en büyük çal›flma pay›m›z›n,
Ulusal Gücün, flimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da sadece donat›lma-
s›na çal›flmaktan ibaret bulundu¤u hakk›nda millete karfl› söz ve bildirilerimiz
olmufltur. Kâz›m Kara Bekir Pafla telgraf›nda Erzurumdaki düflüncelerini ve
bunlara dayal› bildirilerimizi hat›rlatarak, övgüde bulunduktan sora, "ama, bu
güzel dayanç ve karar›n flimdiye kadar, bizde görülmüfl denemeler ve sonuç-
lara göre, daha genifl kapsaml› olmas›n› da özellikle düflünür ve bilginize su-
nar›m" diyordu (Belge 140).

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu düflünce ve önerisi, telgraf›n›n
sonunda söyledi¤i gibi vatan ve milletin kurtuluflu sözkonusu oldu¤u bir dö-
nemde ve benim aç›klad›¤›m gibi daha, memlekette hiçbir örgüt ve meclis yok
iken ve meclis topland›¤› zaman da mecliste böyle bir örgüte ve ulusal güce
güvenir ülkü sahibi bir grup ortaya ç›kamam›flken, herne flekilde olursa olsun
hükûmet kurmaya veya kurulacak hükûmete girmeye heves etmek elbette
do¤ru olamazd›. Böyle bir davran›fl›, memleket ve millet yarar›na hizmet ama-
c›ndan çok, kiflisel h›rs ve ç›kar veya hiç olmazsa cehalet olarak yorumlan-
mak, kan›mca çok yerinde olur.

Ancak, Efendiler, Kara Bekir Paflan›n dedi¤i gibi hükûmetin kurulufl biçi-
mi ve üyelerin de¤er ve nitelikleri ne olursa olsun, mecliste oluflmufl siyasî bir
grubun en etkin yüksek üyelerinin, her zaman meclis içinde etkin ve denetici
kalmas›, en önemli bir baflar› ve uyulmas› pek çok gerekli bir karar say›lamaz.

Gerçekten ulusal egemenik ilkesine göre yönetilen uygar devletlerde, ka-
bul edilmifl ve etkin olarak bugün de geçerli olan temel kural; ulusun bütün
umular›n› en çok temsil eden ve bu umularla ilgili yarar ve gerekleri, en yük-
sek güçle ve yetkiyle gerçeklefltirebilecek siyasal grubun, devlet ifllerinin yö-
netimini ele almas› ve bunu en yüksek liderinin sorumluluk omuzuna yükle-
mesi, ilkesinden baflka bir fley de¤ildir.

Asl›nda bu nitelikleri kazanmam›fl olan bir hükûmet görev yapamaz.
Hükûmetin, kuvvetli grup üyeleri aras›ndan ve fakat birinci derecede olma-
yanlar›ndan güçsüz bir hükûmet yapmak ve onu partinin birinci liderlerinin
emir ve ö¤ütlerile yürütmeye kalk›flmak düflüncesi, elbette do¤ru de¤ildir. Bu-
nun ac›kl› sonuçlar› özellikle Osmanl› Devletinin son günlerinde görülmüfltür.

‹ttihat ve Terakki ileri gelenlerinin elinde oyuncak olan baflbakanlardan
ve onlar›n hükûmetlerinden, millete gelen zararlar say›lam›yacak kadar çok
de¤il midir?

Mecliste, ço¤unlukta olan partinin, hükûmet oluflturmay›, muhalif ve
az›nl›kta bulunan bir partiye b›rakmas› ise hiç söz konusu olamaz.

Kural ve yöntem gere¤i milletin ço¤unlu¤unu temsil eden ve özel amac›
belli olan parti, hükûmeti oluflturma sorumlulu¤unu üzerine al›r ve kendi
amaç ve ilkelerini memlekette uygular.

Asl›nda herkesçe bilinen ve o yolda uygulanmakta olan gerçe¤i, burada
aç›klamaktan amac›m; yurtseverlik, ahlâk yüceli¤i, yetkin kiflilik ve buna benzer
birtak›m seçme nitelikler gere¤i gibi gösterilmek istenilen bofl sözlere karfl›, mil-



istenilen safsatalara karfl›, milletin ve nesli atinin nazar› dikkat ve intibah›n› cel-
betmektir. Bu mütaleat›ma vesile teflkil etmifl olan Kâz›m Kara Bekir Paflan›n da
bu noktada, umumiyetle benimle hemfikir ve hemmütalea bulundu¤una asla flüp-
hem yoktur. Çünkü Kâz›m Kara Bekir Paflan›n maksudu, elbette, yaln›z benim
veya Heyeti Temsilîyede bulunan baz› arkadafllar›n hükûmet yapmamas›n› veya-
hut hükûmete girmemesini istihdaf etmek de¤ildi. Kâz›m Kara Bekir Pafla, bu
meseleye ait telgrafnamesinde, Rauf Beyin ve benim ismimi zikrederken "bu k›-
balde olan zevat› müessirei âliye" demifl oldu¤una ve kendisini ayn› k›balde gör-
dü¤ü tabiî bulundu¤una göre, flüphesiz, kendileri de prensiplerinden hariç kalma-
mak bedihi idi. Halbuki Kâz›m Kara Bekir Pafla, hat›ramda yan›lm›yorsam,
meb'us olarak, Mecliste çal›flt›¤› s›rada, bir vaziyetin icab› olarak, yeni bir heyeti
hükûmet teflkili mevzuubahs oldu. Ben, bu hususta müdavelei efkâr eylemek üze-
re, Fethi Bey, Fevzi Pafla, Fuat Pafla, Kâz›m Pafla, Ali Bey, Celâl Bey, ‹hsan Bey
ve Heyeti Vekile arkadafllar› ve sair on, on befl arkadafl› ve bu meyanda Kâz›m
Kara Bekir Paflay› Çankayada nezdime davet etmifltim. Kâz›m Kara Bekir Pafla,
nezdime gelmeden evvel, o tarihte F›rka Kâtibi Umumisi bulunan Recep Beyin,
Mecliste yan›na giderek, kendisini davet etti¤imi ve a¤lebi ihtimal hükûmet riya-
setini teklif edece¤imi söyledikten sonra, flimdiden, kendisinin vaziyet hakk›nda
tenevvürüne yard›m edecek malûmat varsa bildirmesini söylemifltir.

Kâz›m Paflan›n, Çankayada, içtima ve müzakere esnas›ndaki vaz'› da ha-
z›run taraf›ndan manidar görülmekten hâli kalmad›. Kâz›m Kara Bekir Pafla,
esnay› müzakerede "bu suretle de millete hizmetten çekinmedi¤ini" pek hakl› ve
münasip olarak dermeyan etmiflti. Cereyan› müzakere bir noktaya sapland›:
Hükûmet reisi Fethi Bey mi, Kara Bekir Pafla m› olsun? Bu nokta üzerinde mü-
davelei efkâr edilirken, Kâz›m Kara Bekir Pafla, bana 8 Teflrinievel 1335 tarihin-
de tavsiye etti¤i veçhile "kabinenin fleklü terkibi ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti
ne olursa olsun, daima Meclisi Millî içinde, nafiz ve murak›p kalma¤› elzemüt-
tatbik bir karar addetti¤ini" beyan etmedi. Bilâkis vaziyeti, hükûmet teflkiline sa-
lâhiyettar k›l›nmas›n› arzu eder mahiyette görülüyordu. Halbuki, henüz vatan
ve milletin felah› tamm›n›n mevzuubahs oldu¤u devrin müthifl ve karanl›k bir
safhas›n› daha yafl›yorduk.

Müzakereyi intaç etmedim, verdi¤im bir teneffüs esnas›nda Fevzi Pafla
Hazretlerini bahçeye götürdüm. Kendisinin, Fethi Bey ve Kâz›m Kara Bekir
Paflalardan birini hükûmet reisli¤ine intihapta, hakem olmas›n› rica ettim. Fa-
kat, ikisini ayni zamanda ça¤›r›p "meselenin, flahsî ve basit bir mesele olmad›¤›-
n› ve mesuliyetin vatanî ve büyük oldu¤unu izahtan sonra, aç›ktan aç›¤a, kendi-
lerine hangisinin daha iyi yapabileceklerini vicdanlar›na müracaat ederek bizzat
söylemeleri talebinde bulunacakt›."

Tekrar, topland›k. Hükûmeti, ya Fethi Bey veyahut Kara Bekir Pafla teflkil
edecektir. Neticei müzakeraltan bunu anl›yorum. Meselenin hallinde, Fevzi Pa-
fla Hazretlerini hakem yapal›m; dedim. Kabul olundu. Müflür Pafla, Fethi Bey
ve Kara Bekir Paflay› ald›. Bahçeye ç›kt›lar, izah etti¤im gibi hareket olunmufl.
Fethi Bey, ben, daha iyi yapar›m demifl. Müflür Pafla da bu kanaatte bulunmufl
ve Fethi Bey intihap edilmifltir. Bu suretle Kara Bekir Paflan›n hükûmet teflkili-
ne memur edilmesine delâlet f›rsat› zail olmufl.

*
*   *
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letin ve gelecek kufla¤›n dikkatini çekmek ve gözlerini açmalar›n› istemektir. Bu
düflüncelerimi bildirmeme yol açan Kâz›m Kara Bekir Paflan›n da bu noktada,
genellikle benimle ayn› düflünce ve ayn› görüflte bulundu¤una hiç kuflkum yok-
tur. Çünkü Kâz›m Kara Bekir Paflan›n amac›, elbette, yaln›z benim veya Tem-
silci Kurulda bulunan baz› arkadafllar›n hükûmet yapmamas›n› veyahut hükû-
mete girmemesini hedeflemek de¤ildi. Kâz›m Kara Bekir Pafla, bu konuyla ilgi-
li telgraf›nda, Rauf Beyin ve benim ismimi sayarken "bu de¤erde etkin yüksek
kifliler" demifl oldu¤una ve kendisini ayn› de¤erde gördü¤ü do¤al bulundu¤una
göre, kuflkusuz, kendisinin de ilkeleri d›fl›nda kalmayaca¤› aç›kça anlafl›lmak-
tayd›. Halbuki Kâz›m Kara Bekir Pafla, an›msamamda yan›lm›yorsam, meb'us
olarak, Mecliste çal›flt›¤› s›rada, bir durumun gere¤i olarak, yeni bir kabine kur-
mak söz konusu oldu. Ben, bu konuda düflünce al›flveriflinde bulunmak için,
Fethi Bey, Fevzi Pafla, Fuat Pafla, Kâz›m Pafla, Ali Bey, Celâl Bey, ‹hsan Bey ve
hükûmetteki arkadafllar› ve baflka on, on befl arkadafl› ve bu arada Kâz›m Kara
Bekir Paflay› Çankayada yan›ma gelmeye ça¤›rm›flt›m. Kâz›m Kara Bekir Pafla,
yan›ma gelmeden önce, o tarihte Parti Genel Sekreteri olan Recep Beyin, Mec-
liste yan›na giderek, kendisini ça¤›rtt›¤›m› ve büyük bir olas›l›kla hükûmet bafl-
kanl›¤›n› önerece¤imi söyledikten sonra, flimdiden, kendisinin durum hakk›nda
ayd›nlanmas›na yard›m edecek bilgiler varsa bildirmesini söylemifltir.

Kâz›m Paflan›n, Çankayada, toplant› ve görüflmeler s›ras›ndaki tutumu da
haz›r bulunanlarca anlaml› görülmekten uzak kalmad›. Kâz›m Kara Bekir Pa-
fla, görüflmeler s›ras›nda "Bu yoldan da millete hizmetten çekinmedi¤ini" pek
hakl› ve uygun olarak bildirmiflti. Görüflmelerin ak›fl› bir noktaya sapland›: hü-
kûmet baflkan› Fethi Bey mi, Kara Bekir Pafla m› olsun? Bu nokta üzerinde dü-
flünce al›flveriflinde bulunulurken, Kâz›m Kara Bekir Pafla, bana 8 Ekim 1919
tarihinde ö¤ütledi¤i gibi "kabinenin olufl flekli ve üyelerinin de¤er ve nitelikle-
ri ne olursa olsun, herzaman Ulusal Meclis içinde, etkin ve denetici kalmay›
uyulmas› en gerekli bir karar sayd›¤›n›" söylemedi. Tersine durumu ve tutumu,
hükûmet kurmaya yetkili k›l›nmas›n› ister nitelikte görülüyordu. Oysa ki daha,
vatan ve milletin tam kurtuluflunun söz konusu oldu¤u dönemin korkunç ve
karanl›k bir baflka evresini yafl›yorduk.

Görüflmeleri sonuçland›rmad›m, verdi¤im bir ara tatili s›ras›nda Fevzi Pa-
fla Hazretlerini bahçeye götürdüm. Kendisinin, Fethi Bey ve Kâz›m Kara Be-
kir Paflalardan birini hükûmet baflkanl›¤›na seçmekte, hakem olmas›n› rica et-
tim. Fakat, ikisini ayn› zamanda ça¤›r›p "sorunun, kiflisel ve önemsiz bir ifl ol-
mad›¤›n› ve sorumlulu¤un ülkeyi ilgilendirir nitelikte ve büyük oldu¤unu aç›k-
lad›ktan sonra, aç›ktan aç›¤a, kendilerine hangisinin daha iyi yapabileceklerini
ellerini vicdanlar›na koyarak kendileri söylemelerini onlardan isteyecekti."

Yeniden topland›k. Hükûmeti, ya Fethi Bey ya da Kara Bekir Pafla kura-
cakt›r. Görüflmelerin sonucunda bunu anl›yorum. Sorunun çözümlenmesinde,
Fevzi Pafla Hazretlerini hakem yapal›m; dedim. Kabul olundu. Mareflal, Fethi
Bey ve Kara Bekir Paflay› ald›. Bahçeye ç›kt›lar. Anlatt›¤›m gibi davran›lm›fl.
Fethi Bey, ben, daha iyi yapar›m demifl. Mareflal Pafla da bu kan›da bulunmufl
ve Fethi Bey seçilmifltir. Böylece Kara Bekir Paflan›n hükûmet kurmakla gö-
revlendirilmesine yard›m f›rsat› ortadan kalkm›fl oldu.

*
*   *
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Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesile bafllad›¤›m›z temas noktas›na gelelim: 
Arzetmifltim ki, hükûmet, bize, beyannamesini neflrinden evvel vermedi¤i

için, biz de, millete olan beyannamemizi, hükûmetin mütaleas›n› almaya lüzum
görmeden neflretmifltik.

Bunun üzerine, hükûmet, Cemal Pafla vas›tasile daha dört maddenin vesa-
iti muhtelife ile tamimini lüzumlu görmekte oldu¤unu, 9 Teflrinievvelde bildir-
di. Bu maddeler, flunlard›:

1) ‹ttihatç›l›kla münasebet bulunmad›¤›,
2) Devleti Osmanîyenin Harbi Umumîye kar›flmas› do¤ru olmad›¤› ve mü-

sebbipleri aleyhinde tayini esami suretile baz› neflriyat icras› ve haklar›nda ta-
kibat ve mücazat› kanunîyenin tertibi,

3) Harp esnas›nda yap›lan her nevi cinayat faillerinin cezay› kanunîden
kurtulm›yacaklar›,

4) ‹ntihabat›n serbest cereyan edece¤i.
Cemal Pafla, bu maddeleri sayd›ktan sonra, bunlar›n tavzih ve tamimi, da-

hilen ve haricen birtak›m suitelâkkiyat›n önüne geçece¤inden bahisle, memle-
ketin menafii âliyesi icab› olarak sureti mahsusada hüsnü telâkkisini rica edi-
yordu (Ves. 141).

Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesinin, nekadar zay›f ve nahif düflündü¤ü-
nü ve hakikati görmekteki kasr› basar›n› anlamak için, bu maddeler adeta bir
miyard›r. Devletin, içine düfltü¤ü girivei izmihlâlin umku dehfletini görmekten
âciz olan zavall›lar, bittabi ciddî ve hakikî çareyi görmemek için gözlerini yu-
marlar. Çünkü, o ciddî ve hakikî çare, kendilerini, daha çok tethifl eder.

Ak›l ve ferasetlerindeki mahdudiyet, tab› ve ahlâklar›ndaki zâf ve tereddüt
icab› böyledir.

Çoktan, bende oldu¤una flüphe kalmam›fl olmas› lâz›m gelen, padiflah ve
halifenin, bendeli¤ile ihraz olunabilecek makam› iktidar›n, iktidars›zl›¤a nü-
mune olmas› tabiî de¤il midi?

Ferit Paflay› istihlâf eden, Ali R›za Pafla ve evvelki kabineden müdevver ve
yeni rüfekay› mesaisi, Ferit Paflan›n b›rakt›¤› noktadan bafllayarak, onun inta-
ca muvaffak olamad›¤› amali a¤yar› takip ve intaca çal›flmaktan baflka, zaten
ne yap›labilecekti?

Bu, bizce, vaz›han malûm idi. Fakat, tahmin ve takdir buyurulacak birçok
esbap ve mülâhazata binaen, hâz›m ve sabûr davranmaktan baflka çarei mu-
vaffak›yet yok idi.

Efendiler, itilâf eylemifl görünmeyi muvaf›k mütalea etti¤imiz bu yeni ka-
bine ile, bizim noktai nazarlar›m›zda mevcut ihtilâf›n inkiflaf eden mebadisini
görmek için, bu dört maddeye ait mütaleam›z› ihtiva eden cevab›m›z›, Büyük
Millet Meclisi zab›tnamelerinin ilk günlerine ait sahifelerinde lûtfen bir defa da-
ha gözden geçirirsiniz (Ves. 142).

Efendiler, bugünlerde ‹stanbuldaki matbuat mensubini, bir cemiyet teflkil
etmifller ve Tasviriefkâr, Vak›t, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazeteleri na-
m›na, 9 Teflrinievvelde, baz› sualler soruyorlar ve neflriyata esas olacak noktai
nazarlar, talep ediyorlard›. Bunlara, icap eden hususat ve malûmat bildirildi
(Ves. 143).
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Efendiler, Ali R›za Pafla hükûmetile bafllad›¤›m›z görüflme noktas›na ge-
lelim:

Bilginize sunmufltum ki, hükûmet, bize, bildirisini, yay›mlanmadan önce
vermedi¤i için, biz de, ulusa yapt›¤›m›z bildirimimizi, hükûmetin düflüncesini
almaya gerek duymadan yay›mlam›flt›k.

Bunun üzerine, hükûmet, Cemal Pafla arac›l›¤› ile daha dört maddenin
de¤iflik araçlarla yay›mlanmas›n› gerekli bulmakta oldu¤unu, 9 Ekimde bildir-
di. Bu maddeler, flunlard›:

1) ‹ttihatç›l›kla iliflki bulunmad›¤›,
2) Osmanl› Devletinin Genel Savafla kar›flmas› do¤ru olmad›¤› ve savafla

sürükleyenlere karfl› adlar› belirtilerek birtak›m yay›mlar yap›lmas› ve hakla-
r›nda kovuflturma yap›larak yasal cezalar uygulanmas›,

3) Savafl içinde ifllenen her türden cinayetleri iflleyenlerin yasal cezadan
kurtulm›yacaklar›,

4) Seçimlerin serbest yap›laca¤›.
Cemal Pafla, bu maddeleri sayd›ktan sonra, bunlar›n belirtilmesinin ve

yay›lmas›n›n, içerde ve d›flar›da birtak›m fena yorumlar›n önüne geçece¤in-
den söz ederek, memleketin yüksek ç›karlar› gere¤i olarak özellikle iyi karfl›-
lanmas›n› rica ediyordu (Belge 141).

Efendiler, Ali R›za Pafla hükûmetinin, nekadar güçsüz ve c›l›z düflündü¤ü-
nü ve gerçe¤i görmekteki k›sa görüfllülü¤ünü anlamak için, bu maddeler sanki
bir ölçüdür. Devletin, içine düfltü¤ü da¤›lma uçurumunun korkunç derinli¤ini
göremeyen zavall›lar, elbette ciddî ve gerçek çareyi görmemek için gözlerini
yumarlar. Çünkü, o ciddî ve gerçek çare, kendilerini, daha çok korkutur.

Ak›l ve anlay›fllar›ndaki s›n›rl›l›k, huy ve ahlâklar›ndaki düflüklük ve yoz-
laflma gere¤i böyledir.

Çoktan, kendisinin de köle oldu¤una kuflku kalmam›fl olmas› gereken,
padiflah ve halifenin, köleli¤i ile elde edilebilecek iktidar›n, iktadars›zl›¤a ör-
nek olmas› do¤al de¤il miydi?

Asl›nda Ferit Pafladan sonra gelen, Ali R›za Pafla ve önceki hükûmetten
kalan ve yeni kat›lan çal›flma arkadafllar›, Ferit Paflan›n b›rakt›¤› noktadan
bafllayarak, onun sonuçland›rmay› baflaramad›¤› yabanc› isteklerini izlemek
ve sonuçland›rmaya çal›flmaktan baflka ne yapabilecekti?

Bunu, biz, aç›kça biliyorduk. Ama, kestirip kavrayabilece¤iniz birçok neden
ve düflüncelerle, haz›ml› ve sab›rl› davranmaktan baflka baflar› çaresi yok idi.

Efendiler, anlaflm›fl gibi görünmeyi uygun düflündü¤ümüz bu yeni
hükûmetle, bizim görüfllerimiz aras›ndaki uyuflmazl›¤›n geliflen bafllang›c›n›
görmek için, bu dört maddeye iliflkin düflüncelerimizi içeren karfl›l›¤›m›z›, Bü-
yük Millet Meclisi tutunaklar›n›n ilk günleriyle ilgili sahifelerinde lûtfen bir
defa daha gözden geçirirsiniz (Belge 142).

Efendiler, bugünlerde ‹stanbul bas›n›nda çal›flanlar, bir dernek kurmufl-
lar ve Tasviriefkâr, Vak›t, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazeteleri ad›na,
9 Ekimde, birtak›m sorular yöneltiyorlar ve yapacaklar› neflriyata esas olacak
görüfller, istiyorlard›. Bunlara, gereken hususlar ve bilgiler bildirildi (Belge
143).
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Bu matbuat heyetinin reisi olan Velit Beyin de kendi gazetesi nam›na fla-
yan› dikkat sualleri ihtiva eden bir telgraf› vard›. Ona da yaverim vas›tasile ce-
vap verdirdim (Ves. 144). Bunlar› vesaik meyan›nda mütalea buyuracaks›n›z.

Efendiler, yeni Heyeti Vükelâya dahil ve Heyeti Temsilîyerniz murahhas›
s›fat›n› haiz bulunan Cemal Pafla ile vukubulan ve bulmakta olan muhaberat›-
m›z, heyeti aliyenize, Dahiliye Nezareti makam›n› iflgal etmifl bulunan, Damat
Mehmet fierif Pafladan bahsetmeyi geciktirdi.

Biz, yeni kabine ile itilâf zemini ararken, fierif Pafla, çoktan milleti tesmi-
me bafllam›fl bulunuyordu.

Nezarete geçti¤ini ilk tebli¤ eden 2 Teflrinievvel tarihli tamimi muhteviya-
t›, tahattur buyurulursa, orada, flu cümlelere tesadüf edilir:

"Efrad› milletin bir vifak ve ittihad› tam halinde olmas›, devletin menafii
hakikîyesi icabat›ndan bulundu¤u halde, bir müddettir, dahili memlekette, asa-
r› nifak ve flikak runüma olmas›, müflkülât›n bir kat daha tezayüdünü müstel-
zim olmak itibarile, pek ziyade flayan› teessüftür."

"... Muvaffak›yet... hükûmetin telkinat›na mutavaatle, menafii memlekete
muz›r harekâttan mücanebet edilmekle hâs›l olaca¤›ndan hemen merkez ve
mülhakata bu dairede icray› vesaya ediniz" (Ves. 145).

Efendiler; Damat Ferit Pafladan, daha ak›ll› oldu¤u rivayet edilen Damat
fierif Pafla, pek acemice ifle bafllam›fl oluyor. O tarihlerde ‹stanbulda, bizi da¤î,
ba¤î "sempl solda - Simple soldat" telâkki eden baz› romanc›lar gibi, Damat
Pafla da bizi kendi akl› eblehfiribanesince gafil ve gayr›müdekkik farzediyordu
galiba...!

Halbuki, biz, derakap, Naz›r Paflan›n maksad› denaetini anlam›fl ve daha
müteyakk›z bir vaziyet alm›fl bulunuyorduk. fierif Pafla, bizim ef'al ve harekâ-
t›m›z› ve Ferit Pafla Kabinesini ›skat z›mn›nda milletçe tatbik olunan icraat›,
memlekette asar› nifak ve flikak olarak tavsif ve pek ziyade teessüf ediyor.

Hükûmetin telkinat›na mutavaat ve muz›r harekâttan mücanebet telkinini
hemen bütün memlekete neflir için istical ediyor.

Bir de, Efendiler, hükûmetin, Dahiliye Naz›r› Mehmet fierif imzasile inti-
flar eden beyannamesinin birkaç noktas›na hep beraber göz gezdirelim (Ves.
146).

"Heyeti Vükelây› haz›ra mütecanistir." Çok do¤rudur. Bu cihet kemalile
tavazzuh edecektir.

"Hututu esasiyede müttehidülefkârd›r. Hiçbir f›rkaya mensup de¤ildir.
Muhtelif siyasî gruplar›n hiçbirine dahi temayül etmiyor. Hepsinden muavene-
ti maneviyeye intizarda bulunuyor."

Bu cümlelerden ç›kan mana sarihtir. Hükûmet, teflkilât› millîye ve onu ida-
re eden Heyeti Temsilîye ile beraber de¤ildir. Hatta, temayülü dahi yoktur. ‹ti-
lâf ve Hürriyet F›rkas›ndan, Muhipler Cemiyetinden, K›z›l Hançercilerden, Ni-
gehbanc›lardan, ilâahiri mevcut olan cemiyetlerden nekadar muavenete intizar
ediyorsa bizden de ancak o kadar... Cemal Pafla vas›tasile bizi iflgal ve i¤fale
matuf telgraflar muhteviyat› hep yaland›r.

Sonra Efendiler, flu cümleyi okuyal›m: "Mukadderat› memleketin, vükelâ-
y› millet vesatetile tayini ehass› amalimizdir.”
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Bu bas›n kurulunun baflkan› olan Velit Beyin de kendi gazetesi ad›na dik-
kate de¤er sorular içeren bir telgraf› vard›. Ona da yaverim arac›l›¤›yla yan›t
verdirdim (Belge 144). Bunlar› belgeler aras›nda okuyacaks›n›z.

Efendiler, yeni hükûmete giren ve Temsilci Kurulumuz delegesi niteli-
¤inde olan Cemal Pafla ile yap›lan ve yap›lmakta olan haberleflmemiz, yüksek
toplulu¤unuza, ‹çiflleri Bakanl›¤›na gelmifl bulunan, Damat Mehmet fierif Pa-
fladan söz etmeyi geciktirdi.

Biz, yeni hükûmetle anlaflma yolu ararken, fierif Pafla, çoktan milleti ze-
hirlemeye bafllam›fl bulunuyordu.

Bakan oldu¤unu ilk bildiren 2 Ekim tarihli genelgenin içeri¤ini, hat›rlar-
san›z, orada, flu cümlelere rastlan›r:

"Ulus bireylerinin uyuflma ve birlik içinde bulunmalar›, devletin gerçek
ç›karlar› gere¤inden bulundu¤u halde, bir süredir ülke içinde, uyuflmazl›k ve
bölünme belirtileri görülmesi güçlüklerin bir kat daha artmas›na neden olmak
dolay›s›yla, pek çok üzücüdür."

"...Baflar›...hükûmetin önerilerine uymakla, ülke ç›karlar›na zarar vere-
cek davran›fllardan kaç›nmakla sa¤lanabilece¤inden hemen merkezlere ve on-
lara ba¤l› yerlere bu yolda ö¤ütler veriniz" (Belge 145).

Efendiler; Damat Ferit Pafladan, daha ak›ll› oldu¤u söylenen Damat fie-
rif Pafla, pek acemice ifle bafllam›fl oluyor. O tarihlerde ‹stanbulda, bizi azg›n
eflkiya, basit bir asker parças› sayan baz› romanc›lar gibi, Damat Pafla da bizi
kendi akl›nca, o ancak aptallar› kand›rabilecek akl›nca aymaz ve araflt›rmaz
say›yordu galiba...

Oysa ki, biz, hemen, Naz›r Paflan›n alçakça amac›n› anlam›fl ve daha uya-
n›k, (tetikte) bir durum alm›fl bulunuyorduk. fierif Pafla, bizim yapt›klar›m›z›
ve davran›fllar›m›z› ve Ferit Pafla Hükûmetini düflürmek için milletçe uygula-
nan eylemleri, ülkede uyuflmazl›k ve bölünme belirtileri say›yor ve pek çok
ac›n›yor.

Hükûmetin telkinlerine uyulmas› ve zararl› davran›fllardan kaç›n›lma
ö¤ütlerini hemen bütün ülkeye yaymak için acele ediyor.

Bir de, Efendiler, hükûmetin, ‹çiflleri Bakan› Mehmet fierif imzasile ya-
y›mlanan bildirisinin birkaç noktas›na hep beraber göz gezdirelim (Belge 146).

"fiimdik hükûmet üyeleri ba¤dafl›kt›r (omojen)." Çok do¤rudur. Bu yön
bütünüyle ortaya ç›kacakt›r.

"Ana hatlar aç›s›ndan efldüflüncededir. Hiçbir partiden de¤ildir. Çeflitli
siyasal gruplar›n hiçbirine de e¤ilimi yoktur. Hepsinden tinsel yard›m bekli-
yor."

Bu cümlelerden ç›kan anlam aç›kt›r. Hükûmet, ulusal örgütler ve onu yö-
neten Temsilci Kurulla birlik de¤ildir. Buna, e¤ilimi bile yoktur. ‹tilâf ve Hür-
riyet Partisinden, Muhipler Derne¤inden, K›z›l Hançercilerden, Nigehbanc›-
lardan, ve var olan öbür baflka derneklerden nekadar yard›m bekliyorsa biz-
den de ancak o kadar... Cemal Pafla arac›l›¤› ile bizi oyalama ve aldatmaya yö-
nelik telgraflar›n içerikleri hep yaland›r.

Sonra Efendiler, flu cümleyi okuyal›m: "Ülke kaderinin ulusun vekilleri
elile belirlenmesi umular›m›z›n baflta gelenidir."

Damat fie-
rif Pafla
milleti ze-
hirliyor

Damat fie-
rif Pafla
milleti ze-
hirliyor



Bundan ç›kan mana da, fludur: S›vasta birkaç kifli toplanm›fl, millet nam›-
na idarei kelâm ediyor, mukadderat› milletle alâkadar oluyor. Heyeti Temsilî-
ye diye bir de unvan tak›narak millet ve memleketin -vazifeleri olmad›¤› halde-
ifllerine kar›fl›yorlar. Bunlar›n sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar vükelây›
millet de¤ildir!

Hükûmet, bu beyannamede, flu suretle sulh hakk›ndaki noktai nazar›n› da
izah ediyor: Wilson prensiplerinden bihakk›n istifade olunarak, Devleti Osma-
niyenin müttehit ve padiflah›n›n etraf›nda müçtemi bir devleti müstakile olarak
temini bekas› için hiçbir teflebbüsten geri durulmayacakt›r."

Yeni kabine, bu noktai nazarlar›nda, muvaffak olacaklar›na dair flu kuv-
vei teyidiyeyi gösteriyor: "Zaten düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfetkâraneleri
ve hakikaten gittikçe tavazzuh etmekte olan Avrupa ve Amerika efkâr› amme-
sinin itildalperverli¤i de bu bapta emniyetbahfl olmaktad›r."

Efendiler, bütün bu fikirler, Ferit Pafla Kabinesinin padiflah lisanile neflret-
ti¤i beyanname muhteviyat›n›n harfi harfine ayn› de¤il midir?

Bu tarz beyannameler, neflrinden maksat, milleti i¤fal ve meskenete irca
de¤il midir?

Hangi n›sfetten bahsolunuyor? Hangi itidalperverlikten dem vuruluyor?
Bunlar›n as›llar› var m›yd›? Memleketin, merkezinden itibaren heryerdeki te-
zahürat› ecnebîye, hakikatte bunun aksini ispat edecek delâili filiye ve bâhire
de¤il midi?

Hakikatte Wilson; prensiplerile beraber, sahneden çekilmifl ve aksam› me-
maliki Osmaniyenin Suriyede, Filistinde, Irakta, ‹zmirde, Adanada ve heryer-
de iflgalini seyirci bulunmuyor muydu?

Bu kadar, kat’î asar› izmihlal muvacehesinde, akl›, feraseti, vicdan› olan
adamlar›n, kendilerini aldatmalar›na ihtimal verilir mi? Bu gibi adamlar, filha-
kika, kendilerini aldatacak kadar ebleh olurlarsa onlar›n mukadderat› memle-
keti idare etmelerine, akl› eren, hakikati fecaati görenler tahammül edebilir mi?
E¤er bu adamlar, hakikati biliyorlar ve kendilerini aldatm›yorlarsa, milleti i¤-
fal ederek koyun sürüsü halinde düflman›n pençesine tevdi etmeye canla, baflla
çal›flmalar›na ne mana verilebilir?

Bu cihetlerin mütaleasile verilecek hükmü efkâr› umumiyeye b›rak›r›m.
Efendiler, hükûmetin beyannamesinin, manas›zl›¤›na ve ihtiva etti¤i efkâ-

r›n sakametine ra¤men, biz Heyeti Temsilîye nam›na ayn› tarihte, 7 Teflriniev-
vel günü, yeni kabineye muzaherete karar veriyoruz. Hükûmeti cedide ile ama-
li millîye aras›nda itilâf› tam husul buldu¤unu millete tepflir ediyoruz ve her ta-
rafta umuru hükûmete asla müdahale edilmemesini temin ve hükûmet kuvvet
ve icraat›n› tahkim edecek tedabir al›yoruz. Dahil ve hariçte, vahdeti tamme ol-
du¤unu filen ispat edecek vaziyet al›yoruz. Hulâsa; memleketin temini selâme-
tini saffet ve samimiyetle düflünenlerin, aklen ve vicdanen yapmaya mecbur ol-
duklar› -varidi hat›r olan- her fleyi yapmaya çal›fl›yoruz. Bir an evvel meb'usla-
r›n intihab›n› temin için teflvikatta ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Yaln›z bir fley
yapm›yoruz. Teflkilât› millîyeyi lâ¤vetmiyoruz ve Heyeti Temsilîyeyi fesheyle-
miyoruz. Yegâne kabahatimiz budur.

Damat Ferit Pafladan sonra, di¤er bir damat paflan›n etraf›nda, sadrazam
diye, nâz›r diye toplanm›fl birtak›m sebükma¤zan›, alçak bir padiflah›n denî fi-
kirlerini sühuletle tatbikta serbest b›rakmayaca¤›m›z› ihsas ediyoruz.
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Bundan ç›kan anlam da, fludur: S›vasta birkaç kifli toplanm›fl, ulus ad›na
konufluyor, ulusun kaderiyle ilgileniyor. Temsilci Kurul diye bir de ad tak›na-
rak millet ve memleketin - görevleri olmad›¤› halde - ifllerine kar›fl›yorlar.
Bunlar›n sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar ulusun vekilleri de¤ildir.

Hükûmet, bu bildiride, bar›fl üzerindeki görüflünü de flöylece aç›kl›yor:
"Wilson ilkelerinden hakk›yla yararlanarak, Osmanl› Devletinin birlik halin-
de ve padiflah›n›n etraf›nda toplanan ba¤›ms›z bir devlet olarak yaflat›lmas›n›
sa¤lanmak için hiçbir giriflimden geri durulmayacakt›r."

Yeni kabine, bu görüfllerinde, baflar›l› olacaklar› konusunda flu kuvvet-
lendirici gücü gösteriyor: "Esasta büyük devletlerin haksever duygular› ve
gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›-
l›k severli¤i de bu konuda güven vermektedir."

Efendiler, bütün bu düflünceler, Ferit Pafla hükmetinin padiflah diliyle ya-
y›mland›¤› bildiri içeri¤inin harfi harfine efli de¤il midir?

Bu biçim bildiriler yay›mlamadaki amaç, milleti aldatmak ve uyufluklu¤a
sürüklemek de¤il midir?

Hangi hak duygusundan sözediliyor? Hangi ›l›ml›l›k severlikten dem vu-
ruluyor? Bunlar›n asl› var m›yd›? Yurdun, merkezinden bafllayarak heryerde-
ki yabanc›lar›n davran›fllar› gerçekte bunun tersini gösteren etkin ve aç›k se-
çik kan›tlar de¤il miydi?

Gerçekte Wilson, ilkelerile birlikte, ortadan çekilmifl ve Osmanl› belde-
lerinin Suriyede, Filistinde, Irakta, ‹zmirde, Adanada ve heryerde iflgaline se-
yirci bulunmuyor muydu?

Bu kadar kesin da¤›lma belirtileri karfl›s›nda, akl›, anlay›fl›, vicdan› olan
adamlar›n, kendilerini aldatmalar› düflünülebilir mi? Bu gibi adamlar, do¤ru-
su, kendilerini aldatacak kadar aptal olurlarsa onlar›n ülke kaderini yönetme-
lerine, akl› eren, ac›kl› durumun gerçe¤ini görenler dayanabilir mi? E¤er bu
adamlar, gerçe¤i biliyorlar ve kendilerini aldatm›yorlarsa, milleti aldatarak
koyun sürüsü halinde düflman›n pençesine b›rakmaya canla, baflla çal›flmala-
r›na ne anlam verilebilir?

Bu yönlerin düflünülmesini ve var›lacak yarg›y› kamu oyuna b›rak›r›m.
Efendiler, hükûmetin bildirisinin, anlams›zl›¤›na ve içindeki düflüncelerin

yanl›fll›¤›na bakmadan, biz Temsilci Kurul ad›na ayn› tarihte, 7 Ekim günü,
yeni hükûmete destek olmaya karar veriyoruz. Yeni hükûmet ile ulusal umu-
lar aras›nda tam anlaflma bulundu¤unu millete müjdeliyoruz ve her yerde hü-
kûmet ifllerine hiç kar›fl›lmamas›n› sa¤lamak ve hükûmetin güç ve yapt›klar›-
n› kuvvetlendirecek önlemler al›yoruz. ‹çte ve d›flta, tam birlik oldu¤unu et-
kin olarak kan›tlayacak flekilde davran›yoruz. K›sacas›; memleketin esenli¤e
kavuflmas›n› temiz yürek ve içtenlikle düflünenlerin, ak›lca ve vicdanca yap-
mak zorunda olduklar› - hat›ra gelen - her fleyi yapmaya çal›fl›yoruz. Bir an
önce mebuslar›n seçilmesini sa¤lamak için özendiri ve ö¤ütler yap›yoruz. Yal-
n›z bir fley yapm›yoruz. Ulusal örgütleri kald›rm›yoruz ve Temsilci Kurulu da-
¤›tm›yoruz. Tek suçumuz budur.

Damat Ferit Pafladan sonra, baflka bir damat paflan›n çevresinde, baflbakan
diye, bakan diye toplanm›fl birtak›m beyinsizleri alçak bir padiflah›n alçakça dü-
flüncelerini kolayl›kla uygulamakta serbest b›rakmayaca¤›m›z› duyuruyoruz.

Yegâne ka-
bahatimiz

Tek suçu-
muz



Murahhas›m›z Cemal Pafla, bizim, kabine hakk›nda, hüsnü zan ve itima-
d›m›z› tahsil için her çareye bafl vurmaktan geri durmuyor. Ahmet ‹zzet Pafla-
ya da, kabineyi tezkiye ettirerek mevcudiyetimizin silinmesi lüzumuna dair na-
sayih verdiriyordu.

Filhakika, Ahmet ‹zzet Paflan›n flifre dahilinde kalan imzasile, Harbiye
Naz›r› Cemal Pafladan 7/8 Teflrinievvel 1335 tarihli flöyle bir telgraf alm›flt›k:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Harbiyeden, 7/8 Teflrinievel 1335
Yeni kabinede, ekseriyetle mevcut olan, kadîm ve samimî rüfekam› ziyaret ederek isti-

zah› ahval ve teatii efkâr etmifl idim. Muttali oldu¤um baz› ahval üzerine, menafii hayatiyei
millet ve memleket endiflesi ve beynimizde müesses olan revab›t› muhadenet ve uhuvveti as-
keriye ümniyesile, mütaleat› âtiyei serde müsaraat ediyorum:

Birkaç aydanberi, memleketin duçar oldu¤u tehlikei istilâ ve izmihlalin önüne geçilebil-
mek emrinde, flimdiye kadar kuva ve harekât› millîyenin tesirat› nafias›, cümlece tasdik edil-
mektedir.

Yaln›z, bu hizmetin netayicini iktitaf etmek, bundan sonra hakimane ve kanunî bir ida-
renin tesisine vabeste oldu¤u da, erbab› nazarca müsellemdir. Art›k hükûmet ve millet, ikilik-
ten ayr›larak bir vahdeti kâmile flekli irae etmesine, fikri âcizanemce, ihtiyac› âcil ve mübrem
vard›r. Kabineyi teflkil eden zevat›n hulûsu niyet ve itidali fikrinden, cümlenin emin oldu¤u-
na mutemidim. Hiçbir kabinenin devam› memuriyetine imkân b›rakmayacak bir vaz'› hali
dahilînin, siyaseti hariciye üzerine olabilecek tesirat› mefl'umesi, muhtac› izah de¤ildir. Bir an
evvel meb’usan›n intihab› ve Meclisin cem'i için, hükûmeti seniyece tedabiri seria ittihaz
olunmaktad›r. Muhafazai vatan emrindeki azim ve niyeti civanmerdanelerinin, erkân› hükû-
metçe sureti telâkkisi, bugünkü beyannameden istimbat olunaca¤›ndan hulûsu niyetle ittiha-
d› efkâr husul bulaca¤›na emniyetim berkemaldir.

Ancak, bu sabah nezdi âcizaneme gelen vâk›f› ahval ve flayan› emniyet bir zat, Kütah-
ya ve Bilecik cihetlerinde, mugayiri marzî baz› ahvalin zuhûrundan bahseylemifltir. Bizi, fet-
ret ve ihtilâfa sevketmek için hariç ve dahilden birçok teflvikat ve tahrikat vukubulaca¤› tah-
min ve teslim edilece¤i tabiîdir. Di¤er taraftan, dün vükelâdan bir zat›n irae etti¤i Kastamo-
nu vali vekilinden mevrut bir telgrafname ile de, baz› memurînin tayin ve tecziyesi gibi husu-
satta hükûmeti merkeziyeye adeta emredilmek isteniliyor idi. Bu misillû hâlât›n, devleti bu
derekeye getirmifl olan ve nezdinizde dahi rütbei merdudiyeti beyanname ve tahlifnamelerde
maalmesar görülen, idarei sakimeyi aynen taklit demek olaca¤›ndan bu misillû adamlara ve-
silei hareket ve faaliyet verilmemesini, müsellem olan kiyaset ve fatanetinizden ümit ederim.
Hulâsa, art›k memlekette vahdetin teminini ve kavanini esasiye dairesinde hükûmetle rab›ta
tesisini kemali hulûs ile tavsiye ve ricaya müsaraat ederim (Ahmet ‹zzet).

Harbiye Naz›n Cemal
Bu telgrafa, mümkün oldu¤u kadar hiçbir fikir ve hissi mahsus izhar et-

memeye çal›flarak mülayim ve hatta itminanbahfl bir cevap vermek, muvaf›k
mütalea edildi. Cevap budur:

fiifre S›vas, 7/8 Teflrinievel 1335
Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

C. - 7/8, 10, 1335
"Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine"
Mütaleai samileri, lây›k oldu¤u ehemmiyetle nazar› dikkate al›nd›. Harekât› millîyenin

tesirat› hakk›ndaki hüsnü telâkkiye teflekkür olunur. Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan son-
ra dahi, hidemat› vak›ai millîyenin hakimane bir tarzda idame edilece¤ine ve kanunî bir ida-
renin tamamii teessüsüne bütün mevcudiyetimizle çal›fl›laca¤›na itimat buyurulmas›n› rica ve
çünkü gayei mesaimizin bir devrei kanunîye küflad›na matuf bulundu¤unu arzederim. El-
hamdülillah hükûmet ile millet, noktai nazarlar›nda itilâf› tam hâs›l eylemifl olduklar›ndan fi-
mabat devam edece¤inden emin bulundu¤umuz, samimiyeti mütekabile ve vahdeti kâmile
fleklini menafii millet ve memleketi kâfil olacak surette irae edecektir.
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Delegemiz Cemal Pafla, bizim, hükûmet hakk›nda, iyi san› ve güvenimizi
sa¤lamak için her çareye bafl vurmaktan geri durmuyor. Ahmet ‹zzet Paflaya
da, hükûmeti aklatt›rarak varl›¤›m›z›n silinmesi gerekti¤i yollu ö¤ütler verdi-
riyordu.

Gerçekten, Ahmet ‹zzet Paflan›n flifre içinde kalan imzasile, Savafliflleri
Bakan› Cemal Pafladan 7/8 Ekim 1919 tarihli flöyle bir telgraf alm›flt›k:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Harbiyeden, 7/8 Ekim 1919
Yeni hükûmette, ço¤unlu¤u oluflturan, pek eski ve yak›n arkadafllar›m› görmeye gide-

rek olup bitenleri soruflturmufl ve düflünce al›flveriflinde bulunmufltum. Baz› durumlar› ö¤-
renince ulusun ve ülkenin varl›¤› yarar› kayg›s› ve aram›zda yerleflmifl olan dostluk ba¤lar›-
na ve asker kardeflli¤ine güvenerek, afla¤›daki düflüncelerimi bildirmiye girifliyorum:

Birkaç aydanberi, memleketin u¤rad›¤› istilâ ve da¤›lman›n önüne geçilebilemesinde,
ulusal güçlerin ve millî harekât›n yararl› etkisi oldu¤u, herkesçe kabul edilmektedir.

Yaln›z, bu hizmetin sonuçlar›ndan yararlanmak, bundan sonra ak›ll›ca ve yasal bir yö-
netimin kurulmas›na ba¤l› oldu¤u da, gözü görenlerce bilinmektedir. Art›k hükûmet ve ulu-
sun, ikilikten ayr›larak tam bir birlik göstermesine, de¤ersiz düflünceme göre, acele olarak
çok gereksinim vard›r. Hükûmette bulunanlar›n iyi niyetlerine ve ›l›ml› düflüncelerine, her-
kesin güvendi¤ine inan›yorum. Hiçbir hükûmetin çal›flmas›n› sürdürmesine olanak b›rak-
mayacak bir iç tutumun, d›fl politika üzerine yapabilece¤i u¤ursuz etkileri, aç›klamaya ge-
rek yoktur. Bir an önce mebuslar›n seçilmesi ve Meclisin toplanmas› için, yüce hükûmet ta-
raf›ndan ivedi önlemler al›nmaktad›r. Yurdun korunmas› yolundaki yi¤it istek ve direniflle-
rinizin, hükûmet üyelerince nas›l karfl›land›¤›, bugünkü bildiriden anlafl›laca¤›ndan iyi ni-
yetle düflünce birli¤inin gerçekleflmesine güvenim tamd›r.

Ancak, bu sabah yan›ma gelen durumu bilir ve güvenilir bir kifli, Kütahya ve Bilecik
dolaylar›nda, hofla gitmeyen baz› olaylar oldu¤undan söz etmifltir. Bizi, uyufluklu¤a ve uyufl-
mazl›¤a sürükleyici d›flar›dan ve içeriden birçok özendirim ve k›flk›rtmalar olaca¤› elbette
kestirilir ve kabul edilir. Öte yandan dün bakanlardan birinin gösterdi¤i Kastamonu vali ve-
kilinden gelme bir telgraf ile de, baz› görevlilerin atanma ve cezaland›r›lmalar› gibi konu-
larda ‹stanbul hükûmetine sanki emir verilmek isteniliyor idi. Bu gibi durumlar›n, devleti
bu kerteye getirmifl olan ve sizce de ne denli kötülendi¤i bildirilerde ve and içme belgele-
rinde sevinçle görülen, bozuk yönetimi oldu¤u gibi taklit etmek demek olaca¤›ndan bu gi-
bi adamlar›n çal›flmalar›na ve davranmalar›na f›rsat verilmemesini, gerçekli¤i herkesçe ka-
bul edilen uyan›k zekân›zdan umar›m. K›sacas›, art›k memlekette birlik sa¤lanmas›n› ve te-
mel yasalar çerçevesinde hükûmetle ba¤lant› kurulmas›n› temiz yürekle ö¤ütlemek ve rica
etmek isterim. (Ahmet ‹zzet)

Savafliflleri Bakan› Cemal
Bu telgrafa, olabildi¤ince hiçbir özel düflünce ve duygu belirtmemeye ça-

l›flarak yumuflak ve hatta güven verici bir karfl›l›k vermek, uygun olur düflü-
nüldü. Yan›t fludur:

fiifre S›vas, 7/8 Ekim 1919
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

K: - 7/8, 10, 1919
"Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine"
Yüksek düflünceleriniz, de¤erlerine yarafl›r önemle gözönüne al›nd›. Millî Harekât›n

etkilerine iyi gözle bakman›za teflekkür olunur. Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra
da, yap›lan ulusal hizmetlerin bilgece sürdürülece¤ine ve yasal bir yönetimin bütünüyle ku-
rulmas›na bütün varl›¤›m›zla çal›fl›laca¤›na güvenmenizi rica ederim, flu nedenle ki çal›flma-
lar›m›z›n amac› bir kanun dönemi aç›lmas›na yöneliktir. Hamd olsun hükûmet ile millet, gö-
rüfllerinde tam anlaflma sa¤lam›fl olduklar›ndan bundan böyle sürece¤ine inand›¤›m›z, kar-
fl›l›kl› içtenlik ve tam birlik durumunu ulus ve ülke ç›karlar›n› garantileyecek flekilde göste-
recektir.
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Harekât ve siyaseti sakimesi cümlenin malûmu olan Ferit Pafla Kabinesine, milletin muta-
vaat ve amalü ef'aline müflareket etmemesi, siyaseti hariciyemiz üzerinde hiçbir tesiri mefl'um b›-
rakmay›p bilâkis Ferit Pafla Kabinesinin sebebiyet verdi¤i bilcümle tesirat› menhuseyi bertaraf
etmifl ve flayan› flükrü mahmedet olan bugünkü müsait vaziyeti siyasîyemizi temin eylemifltir.

Milletin itimad›na mazhar bugünkü kabine ile müttehit bulunmak, vaziyeti dahilîyemi-
zi, siyaseti haricîye üzerinde en nâfi ve müessir bir âmil k›laca¤ana flüphe yoktur. Hadisat› fev-
kalâdede baz› yerlerde arzu hilâf›nda baz› vakayiin zuhûru gayrikabili içtinap ahvali zarurî-
ye ve tabiîyedendir. Bilhassa Kütahya ve Bilecek ve Eskiflehir gibi mevakiin ve bu mevakide-
ki masum ve ma¤dur halk›n taht›nda bulundu¤u tazyik ve tahkir, lûtfen ve nazar› insaf ile bir
an düflünülürse baisi flikâyet görülen ahvalin ne derece muhik oldu¤u edna mülâhaza ile sabit
olur. Buralardaki vaziyeti elime ve müessifenin de bâis ve müsebbibi sab›k hükûmetin tavr›
miskinanesi oldu¤u düflünülünce hedefi tariz ve taht›enin harekât› millîyeye tevcihi haks›zl›k
olur itikad›nday›m. Kastamonu vali vekilinin manzum devletleri buyurulan telgrafnamesin-
den vekili mumaileyhi de mazur görmenizi rica edece¤im. Çünkü bu tarz› müracaat yaln›z
Kastamonudan de¤il, daha baz› yerlerden de vaki olmufl ve yeni kabinenin mütereddit gibi gö-
rünen tavr› iptidâisi bir iki gün daha devam etseydi, bu nevi müracaatler memleketin her kö-
flesinden ya¤acakt›. Fimabat, bu gibi halâta kat'iyyen meydan verilmemesi için icab eden her
türlü tedabir al›nacak ve tesirat icra edilecektir ve tavsiyei fahimaneleri veçhile, vahdeti (am-
menin temini ve kavanini esasiye dairesinde hükûmetle rab›tai samimîyenin tesisi için kemali
hulûs ile sarf› mesai edilecektir. Hürmet ve tazim ile ellerinizden öperim Efendim.

Mustafa Kemal
Efendiler, Ahmet ‹zzet Paflan›n yazd›¤› nasihatname ve verdi¤imiz ceva-

b›n mütaleas› bir hat›ram› ihya etti. Nazar› millette ve tarihte mazbut kalmas›
için onu da söylemifl olay›m:

Ali R›za Pafla, bir gün, Ahmet ‹zzet Paflay› ziyaret eder; esnay› sohbetle
aleyhimde birtak›m tefevvühatta bulunur ve bu tefevvühata mühim bir keflfini
de ilâve eder: "Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet!" diye ba¤›r›r. Do¤rusunu
isterseniz Efendiler, Makedonyada Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Garp Ordula-
r› Baflkumandan› Ali R›za Paflan›n aslanlardan mürekkep, koskoca Türk or-
dular›n› mahvü periflan ettirdikten ve k›ymetli Makedonya topraklar›n›, düfl-
manlara terk ve teberru ettikten sonra; devletin en müflkül an›nda, Vahdettinin
hadimi amali olmak için, icap eden evsaf› iktisap eylemifl oldu¤una ve bu mefl-
hur ordular baflkumandan›n›n, bu defa kendine en mahir muavin olarak, eski
erkân›harbiye reisini, Harbiye Nezaretine getirmeyi düflünece¤ine, tabiî nazari-
le bak›labilirdi. Fakat teflebbüsat› millîyenin, cumhuriyeti istihdaf etti¤ini, bu
kadar sürat ve sühuletle ihtisas ve idrak eyliyece¤ine takdirhan olmamak müm-
kün de¤ildir.

Efendiler, bana bu malûmat› veren, hikâyeyi bizzat ‹zzet Paflan›n a¤z›n-
dan ifliten, çok muhterem ve içimizde haz›r bir arkadafld›r.

Efendiler, Cemal Pafla 9 Teflrinievvel 1335 tarihli bir flifre ile, Heyeti Tem-
silîye ile yak›ndan temas etmek üzere, Bahriye Naz›r› Salih Paflan›n hareketi-
nin tensip edilmekte oldu¤unu bildirdi. Fakat, Salih Pafla biraz rahats›z oldu-
¤u için mahalli mülâkat›n mümkün mertebe yak›n olmas› ve ‹slanbuldan bah-
ren hareketinin münasip teemmül edildi¤i tasrih edildikten sonra Heyeti Tem-
silîyeden kimlerle ve nerede mülâkatlar› tasavvur olundu¤unu sordu.

10 Teflrinievvelde verdi¤imiz cevapta, mahalli mülâkat olarak Amasyay›
tespit ettik. Görüflmek üzere, Heyeti Temsilîyeden benimle beraber Rauf ve Be-
kir Sami Beyler gidecekti. Buna da bildirdik. Salih Paflan›n ‹stanbuldan hangi
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Kötü davran›fl ve politikas› herkesce bilinen Ferit Pafla hükûmetine, ulusun boyun e¤-
memesi ve amaçlar›yla yapt›klar›na kat›lmamas›, d›fl siyasetimiz üzerinde hiçbir kötü etki yap-
may›p tersine Ferit Pafla hükûmetinin neden oldu¤u bütün u¤ursuz etkileri ortadan kald›rm›fl
ve teflekkür edilmeye ve övülmeye de¤er olan bugünkü uygun politik durumu sa¤lam›flt›r.

Milletin güvenini elde etmifl bulunan bugünkü hükûmet ile birlik olman›n, iç durumu-
muzu, d›fl politika üzerinde en yararl› ve etkin bir neden durumuna getirece¤ine kuflku yok-
tur. Ola¤anüstü hallerde baz› yerlerde istenmeyen baz› olaylar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz
zorunlu ve do¤al durumlardand›r. Özellikle Kütahya ve Bilecik ve Eskiflehir gibi yerlerin ve
bu yerlerdeki suçsuz ve gadre u¤ram›fl halk›n üstünde bulunan bask› ve afla¤›lanma, lûtfe-
dilir de insaf gözü ile bir an düflünülürse yak›nma nedeni görülen durumlar›n ne kadar hak-
l› oldu¤u en ufak bir düflünce ile kan›tlan›r. Buralardaki ac›kl› ve esefedilecek durumun da,
yaratan› ve nedeni eski hükûmetin miskince davran›fl› oldu¤u düflünülürse Millî Harekât›
sorumlu tutup tafllamak haks›zl›k olur inanc›nday›m. Kastamonu vali vekilinin gördü¤ünüz
telgraf› konusunda da bu vali vekilini hakl› bulman›z› rica edece¤im. Çünkü bu yollu bafl-
vuru yaln›z Kastamonudan de¤il, daha baflka baz› yerlerden de yap›lm›fl olup yeni hükûme-
tin karars›z gibi görünen ilk davran›fl› bir iki gün daha sürseydi, bu türden baflvurular mem-
leketin her köflesinden de ya¤acakt›. Bundan böyle, bu gibi durumlara kesinlikle meydan
verilmemesi için gereken her türden önlemler al›nacak ve etkiler yap›lacakt›r ve anlay›fll›
ö¤ütlerinize uyarak, tam bütünlü¤ün sa¤lanmas› ve ana kanunlar çerçevesinde hükûmetle
içten ba¤lar›n oluflturulmas› için tam bir temiz yüreklilikle çal›fl›lacakt›r. Hürmet ve sayg›y-
la ellerinizden öperim Efendim.

Mustafa Kemal
Efendiler, Ahmet ‹zzet Paflan›n kaleme ald›¤› ö¤üt yaz›s› ve verdi¤imiz

karfl›l›¤›n okunmas› bir an›m› canland›rd›. Milletin belle¤ine ve tarihe geçme-
si cin onu da söylemifl olay›m:

Ali R›za Pafla, bir gün, Ahmet ‹zzet Paflay› görmeye gider; sohbet eder-
ken beni kötüleyen birtak›m yersiz sözler söyler ve bunlara önemli bir bulu-
flunu da ekler: "Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet." diye ba¤›r›r. Do¤rusu-
nu isterseniz Efendiler, Makedonyada Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Bat› Ordu-
lar› Baflkomutan› Ali R›za Paflan›n aslanlardan oluflan, koskoca Türk ordula-
r›n›, bozguna u¤rat›p yok ettirdikten ve de¤erli Makedonya topraklar›n›, düfl-
manlara b›rak›p ba¤›fllad›ktan sonra; devletin en s›k›fl›k zaman›nda, Vahdetti-
nin emellerine hizmet etmek için, gereken nitelikler elde etmifl oldu¤una ve
bu ünlü ordular baflkomutan›n›n, bu kez kendine en becerikli yard›mc› olarak,
eski kurmay baflkan›n›, Savafliflleri Bakan› yapmay› düflünece¤i, do¤al say›la-
bilirdi. Ama ulusal giriflimlerin, cumhuriyeti hedef ald›¤›n›, bu kadar çabuk ve
kolay duyup anlayabilece¤i, büyük beyeni ile karfl›lanmamak olanak d›fl›d›r.

Efendiler, bana bu bilgileri veren, öyküyü ‹zzet Paflan›n kendi a¤›z›ndan
ifliten, çok sayg›n ve içimizde bulunan, bir arkadaflt›r.

Efendiler, Cemal Pafla 9 Ekim 1919 tarihli bir flifre ile, Temsilci Kurul ile
yak›ndan iliflki kurmak üzere, Deniziflleri Bakan› Salih Paflan›n, yola ç›kmas›-
n›n uygun bulunmakta oldu¤unu bildirdi ama Salih Pafla biraz rahats›z oldu-
¤u için buluflma yerinin olabildi¤i kadar yak›n olmas› ve ‹stanbuldan deniz yo-
luyla gitmesinin uygun olur düflünüldü¤ü belirtildikten sonra Temsilci Kurul-
dan kimlerle ve nerede bir araya gelmeleri düflünüldü¤ünü sordu.

10 Ekimde verdi¤imiz karfl›l›kla, buluflma yeri olarak Amasyay› belirledik.
Görüflmek üzere, Temsilci Kuruldan benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Bey-
ler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paflan›n ‹stanbuldan hangi gün yola ç›ka-
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gün hareket edece¤inin ve Amasyaya hangi gün vâs›l olabilece¤inin vaktü za-
manile ifl'ar›n› rica ettik.

Efendiler, memleketin her taraf›nda, teflkilât› millîyenin tevsi ve tarsini fa-
aliyetine devam ediyorduk. Ayn› zamanda meb'usan intihab›n› temin ve tesria
çal›fl›yor ve bu husustaki noktai nazarlar›m›z› da icap edenlere iblâ¤ ediyor ve
baz› zevat› tavsiye dahi ediyorduk. Ancak Cemiyet nam›na, namzet vazetme-
meyi prensip kabul etmekle beraber, meb'us olmak teflebbüsünde bulunanla-
r›n, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti esaslar›n› ve mukarrerat›n›
hüsnü kabul etmifl zevattan olmas›n›, pek ziyade arzu ediyor ve bu gibi zeva-
t›n, kendiliklerinden Cemiyet nam›na namzetliklerini vazetmeleri lüzumunu da
ilân ediyorduk.

11 Teflrinievvel 1335 tarihinde, bu arzetti¤im hususata dair yeniden baz›
emirler verdik (Ves. 147, 148, 149).

Amali millîyeye hadim memurlar, birer suretle, nakil ve tahvil olunmak,
amali millîyeye muhalefetlerinden dolay›, millet taraf›ndan kovulan memurla-
r›n s›fat› memuriyetlerini muhafazada devam olunmak yüzünden baz› yerler-
den, yeni kabine ile manay› itilâf›m›z anlafl›lamad›¤› tarz›nda tarizler gelmeye
bafllad›. Bu hususu, 11 Teflrinievvelde, Cemal Paflaya yazarak, kabinenin naza-
r› dikkatini celbetmek istedik.

Bir de, Efendiler, malûmunuzdur ki ‹stanbulda Askerî Nigehban Cemiye-
ti diye bir heyeti fesadiye türemiflti. Bu heyetin o zamanki malûmata nazaran
resikâr›nda bulunanlar, Kiraz Hamdi Pafla, h›rs›zl›ktan dolay› matrut, Erkân›-
harp Miralay› Refik Bey, Sab›k Halâskâr Gurubundan Binbafl› Kemal Bey,
Band›rma sab›k Sevkiyat Reisi Topçu Binbafl›lardan Hakk› Efendi ve henüz
bu cemiyetle kat'› rab›ta edip etmedi¤i malûm olmayan matrut Erkân›harp
Binbafl›lar›ndan Nevres Bey gibi seyyiatlar› yüzünden ordudan tardolunmufl
veya tekaüde sevkedilmifl kesan ile, ahlâks›zl›klarile tan›nm›fl mahdudülm›ktar
eflhastan ibaret bulunmakta idi.

‹flte, bu cemiyet, ‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1335 tarih ve 8123 numaral›
nüshas›nda bir muht›ra neflretmiflti. Bu cemiyet, bu muht›rasile, kendilerine va-
tan ve milletin nigehbân› süsünü vermek istiyordu. Cevat Paflan›n Harbiye Ne-
zareti zaman›nda, bu cemiyet hakk›nda, takibata bafllan›lm›flt›. Tebeddülâttan
dolay› arkas› kesildi.

Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplar›n›n asabiyetini tah-
rik ediyordu. Heyeti Temsilîyeye müracaatlar bafllam›flt›.

12 Teflrinievvel 1335 tarihinde, Harbiye Naz›r› Cemal Pafladan, kendi mu-
vaffak›yeti noktai nazar›ndan, bu memba› fesad›n kökünden sökülüp at›lmas›-
n› ve mensuplar›n›n flediden tecziyelerini ve icraat›n orduya tamimini rica ettim
(Ves. 150).

Cemal Pafladan, 14 Teflrinievvelde ald›¤›m "bu, kat’î, mukarrerdir" (Ves.
151) k›sa ve kat'i telgraf›n› 15 Tevflrinievvelde bütün orduya sureti hususîyede
iblâ¤ ettim (Ves. 152).

Fakat, Cemal Paflan›n bu kat'i karar›n›n hiçbir vak›t tatbik olundu¤unu
hat›rlayam›yorum.
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ca¤›n›n ve Amasyaya hangi gün varabilece¤inin zaman›nda bildirilmesini rica
ettik.

Efendiler, memleketin her taraf›nda, ulusal örgütlerin geniflletilip güçlen-
dirilmesi çal›flmalar›n› sürdürüyorduk. Bir yandan da meb’uslar seçimini sa¤-
lamaya ve çabuklaflt›rmaya çal›fl›yor ve bu noktada görüfllerimizi de gereken-
lere iletiyor ve baz› kimselere de sal›k veriyorduk. Ancak Dernek ad›na, aday
göstermemeyi ilke benimsemekle birlikte, meb’us olmak girifliminde bulunan-
lar›n, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ilkelerini ve kararlar›n›
iyi karfl›lam›fl kimselerden olmas›n›, pek çok istiyor ve bu gibilerin, kendilikle-
rinden Dernek ad›na adayl›klar›n› koymalar› gerekti¤ini de duyuruyorduk.

11 Ekim 1919 tarihinde, bu bildirdi¤im konuda yeniden baz› emirler ver-
dik (Belge 147, 148, 149).

Ulusun emellerine hizmet eden memurlar›n birer yoldan, baflka yerlere
atanmalar›n›n ve de¤ifltirilmelerinin ve ulusun istemlerine karfl› ç›kanlar›n ise
yerlerini korumalar›n›n sürmesi yüzünden baz› yerlerden, yeni hükûmet ile
anlaflmam›z›n anlam› kavranamad›¤› yollu tafllamalar gelmeye bafllad›. Bu du-
rumu, 11 Ekimde, Cemal Paflaya yazarak, hükûmetin dikkatini çekmek iste-
dik.

Bir de, Efendiler, bilirsiniz ki ‹stanbulda Askerî Nigehban Derne¤i diye
bir bozguncu topluluk türemiflti. Bu toplulu¤un o zamanki bilgilere göre ba-
fl›nda bulunanlar, Kiraz Hamdi Pafla, h›rs›zl›ktan dolay› askerlikten kovulmufl
olan, Kurmay Albay Refik Bey, Eski Halâskâr Grubundan Binbafl› Kemal
Bey, Band›rma Eski Sevkiyat Baflkan› Topçu Binbafl›lar›ndan Hakk› Efendi
ve henüz bu dernekle iliflkisini kesip kesmedi¤i bilinmeyen askerlikten kovul-
mufl Kurmay Binbafl›lar›ndan Nevres Bey gibi kötü iflleri yüzünden ordudan
kovulmufl ya da emekliye ayr›lm›fl kimselerle, ahlâks›zl›klar› ile tan›nm›fl s›n›r-
l› say›da kiflilerden oluflmaktayd›.

‹flte, bu dernek ‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1919 tarih ve 8123 numaral›
say›s›nda bir rapor yay›mlam›flt›. Bu dernek, bu raporuyla, kendilerine vatan
ve milletin bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paflan›n Savafliflleri Bakan-
l›¤› zaman›ndan, bu dernek hakk›nda, kovuflturmaya bafllan›lm›flt›. De¤iflik-
likler dolay›s›yla arkas› kesildi.

Bu derne¤in varl›¤› ve yapt›klar› ordudakileri sinirlendiriyordu. Temsilci
Kurula baflvurular bafllam›flt›.

12 Ekim 1919 tarihinde, Savafliflleri Bakan› Cemal Pafladan, kendi bafla-
r›s› aç›s›ndan, bu bozguncu oda¤›n kökünden sökülüp at›lmas›n› ve üyelerinin
fliddetle cezaland›r›lmalar›n› ve yap›lanlar›n orduya genelgeyle bildirilmesini
rica ettim (Belge 150).

Cemal Pafladan 14 Ekimde ald›¤›m "Bu, kesinlikle, kararlaflt›r›lm›flt›r"
(Belge 151) diyen k›sa ve kesin telgraf› 15 Ekimde bütün orduya özel olarak
ulaflt›rd›m (Belge 152).

Ama, Cemal Paflan›n bu kesin karar›n›n uyguland›¤›n› an›msayam›yo-
rum.

Askerî
Nigehban
Cemiyeti

Askeri
Nigehban
Derne¤i



Efendiler, tahattur buyurursunuz, ‹ngilizler, Merzifon ve müteak›ben
Samsunu, tahliye eylemifllerdi. Bu münasebetle ve Ferit Pafla Kabinesinin suku-
tu üzerine, S›vas ahalisi fener alay› yapt›, tezahüratta bulundu. Birtak›m nutuk-
lar verildi. Bu s›rada halk ta "kahrolsun iflgal" diye ba¤›rd›lar. S›vasta münte-
flir ‹radei Millîye gazetesi, bu hadiseyi oldu¤u gibi yazd›. Dahilîye Naz›r› Da-
mat fierif Pafla, bu gazetenin istihbarat›na atfen, S›vas vilâyetine yapt›¤› bir teb-
li¤de "kahrolsun iflgal" tarz›ndaki yaz›lar, hükûmetin hali haz›r siyasetine gay-
r›muvaf›kt›r; diyordu.

Bu ne demektir, Efendiler? Hükûmet, iflgali, flayan› takbih bulmayan bir
siyaset mi takip ediyordu? Yoksa, kahrolsun iflgal dedikçe, memleketi daha zi-
yade iflgale mi sebebiyet verilecekti? ‹flgal ve tecavüz karfl›s›nda, milletin muha-
fazai sükût ve sükûnet etmesi, iflgalden mütehassis olmufl görünmemesi mi mu-
vaf›k› ak›l ve siyaset idi?

Böyle sakim ve hayvanca bir düflünce, izmihlâl ve ink›raz uçurumuna ka-
dar tekmelenmifl bir devleti kurtarabilecek siyasete esas olabilir midi?

‹flte, bu münasebetle, 13 Teflrinievvel 1335 de, Harbiye Naz›r› Cemal Pa-
flaya, yazd›¤›m bir telgrafta; "vatan›n k›smen tahliyesini idrak eyliyen milletin,
bu tarzda, hatta daha bariz bir surette, izhar› hissiyat etmesini pek muvaf›k ve
makul gördü¤ümüzü" ve "milletin hissiyat› hakikîyesine müsteniden hükûme-
tin bu haks›z iflgalleri, lisan› resmii siyasî ile ret ve mütareke ahkâm›na muga-
yir, bugüne kadar vukubulmufl müdahalât›, protesto ve tamirlerini talep eyliye-
ce¤ine intizar eylemekteyiz" dedikten sonra, "bu vesile ile hükûmetin takip et-
ti¤i siyasette, Heyeti Temsilîyece, henüz malûm olmam›fl cihetler varsa tenviri-
ni" rica ettim (Ves. 153).

Murahhas›m›z ve Harbiye Naz›r› Cemal Paflan›n cevab›, çok enteresand›r
(Ves. 154). 18 Teflrinievvel 1335 tarihli olan bu cevapta; flu cümlelerin ihtiva ey-
ledikleri maani, flayan› dikkattir. "Amali millîye dairesinde tedviri umur
mes'uliyetini tahammül eden hükûmeti merkeziye, harekât ve icraat›nda icaba-
t› siyasîyeyi kollamak, ecanibe karfl› daha mihmannüvazane ve mülâyimane
hareket eylemek ›zt›rar›nda" d›r.

Efendiler, R›za Pafla Kabinesi ve o kabinede, Harbiye Naz›r› olan zat;
aziz vatan›m›z› iflgal eden, süngülerini milletin kalpgâh›na saplayan ecanibi,
misafir kabul ediyor ve onlara mihmannüvazane ve mülâyimane harekette ›z-
t›rar görüyor! Bu ne mütalead›r, bu ne kafad›r? Amali millîye bu mu idi?

Harbiye Naz›r›, "hususîle teflebbüsat› millîye suitefsirat›na -dair-faaliyetle-
rin henüz kuvvetten düflmedi¤i flu zamanlarda iflaret eyledi¤im ihtiyatkârl›kla-
r›n nabemahal olmad›¤› tasdik buyurulur" itikad›nda oldu¤unu söyliyerek, te-
flebbüsat› millîyenin iras› zarar eylemifl oldu¤unu ima ediyor ve bu yüzden hâ-
s›l olan fenal›¤› tamir için tedbirlerinin nabemahal olmad›¤›n› bize de tasdik et-
tirmek meharetini göstermeye çal›fl›yor.

Harbiye Naz›r›, telgrafnamesini flu cümle ile ikmal ediyor: "‹stab›t-› asar›
rüflt eylemifl olan milleti necibenin haizi itimad› bulunan hükûmeti haz›ra, icra-
at› vak›as›ndan azâdeser kald›kça, harice karfl› daha fazla isma› kelâm eyliye-
bilece¤i bedihîyat›na karfl› Heyeti Muhteremei Temsilîyeden, icraat› hükûmeti
daha ziyade mürevviçkâr bulunmalar›n› rica ederim."
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Efendiler, an›msars›n›z, ‹ngilizler, Merzifon ve sonra da Samsunu, boflalt-
m›fllard›. Bunun için ve Ferit Pafla hükûmetinin de¤iflmesi üzerine, S›vas hal-
k› fener alay› yapt›, gösteriler düzenledi. Birtak›m nutuklar verildi. Bu s›rada
halk da "kahrolsun iflgal" diye ba¤›rd›. S›vasta yay›mlanan ‹radei Millîye ga-
zetesi, bu olay› oldu¤u gibi yazd›. ‹çiflleri Bakan› Damat fierif Pafla, bu gaze-
tenin haberini sözkonusu ederek S›vas valili¤ine yapt›¤› bir bildiride "kahrol-
sun iflgal" gibi yaz›lar, hükûmetin flimdiki siyasetine uygun de¤ildir; diyordu.

Bu ne demektir, Efendiler? Hükûmet, iflgali, be¤enilmez saymayan bir
siyaset mi izliyordu? Yoksa, kahrolsun iflgal dedikçe, memleket daha çok
düflman eline mi geçecekti? ‹flgal ve sald›r› karfl›s›nda, milletin suskun ve din-
gin kalmas›, iflgalden üzülmüfl görünmemesi mi akla ve siyasete uygun düfler-
di?

Böyle bozuk ve hayvanca bir düflünce, bat›fl ve da¤›l›fl uçurumuna kadar
tekmelenmifl bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi?

‹flte, bunun üzerine, 13 Ekim 1919 da, Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya,
yazd›¤›m bir telgrafta; "vatan›n kimi bölümlerinin boflalt›ld›¤› güne kavuflan
milletin, bu yoldan, hatta daha belirli bir flekilde, hislerini duyurmas›n› pek
uygun ve akla yak›n gördü¤ümüzü" ve "miletin gerçek duygular›na dayana-
rak hükûmetin bu haks›z iflgalleri, tan›mad›¤›n› resmî politika dili ile ve atefl-
kes hükümlerine ayk›r› olarak, bugüne kadar yap›lm›fl olan kar›flmalar›, pro-
testo etmesini ve onar›lmas›n› istemesini beklemekteyiz" dedikten sonra, "bu
durumdan yararlanarak hükûmetin izledi¤i siyasette, Temsilci Kurulca, daha
bilinmeyen yönler varsa bu konuda Kurulun ayd›nlat›lmas›n›" rica ettim (Bel-
ge 153).

Delegemiz ve Savafliflleri Bakan› Cemal Paflan›n yan›t›, çok enteresand›r
(Belge 154). 18 Ekim 1919 tarihli olan bu yan›tta; flu cümlelerin içerdi¤i an-
lamlar, dikkate de¤erdir. "Ulusun umular› çerçevesinde iflleri yürütme sorum-
lulu¤unu yüklenen ‹stanbul hükûmeti, davran›fllar›nda ve yapt›klar›nda poli-
tika gereklerini kollamak, yabanc›lara karfl› daha konukseverlikle ve yumu-
flak davranmak zorunda" d›r.

Efendiler, R›za Pafla hükûmeti ve o hükûmette, Savafliflleri Bakan› olan
kifli; aziz vatan›m›z› iflgal eden, süngülerini milletin kalbine saplayan yabanc›-
lar›, konuk say›yor ve onlara konukseverce ve yumuflak davranmakta zorun-
luluk görüyor. Bu ne düflüncedir, bu ne kafad›r? Ulus bunu mu umuyordu?

Savafliflleri Bakan›, "özellikle ulusal giriflimlerin yanl›fl yorumlanmas› ve
bunlara iliflkin çal›flmalar›n daha güçten düflmedi¤i flu zamanlarda bildirmifl
oldu¤um sak›ncal›klar›n yersiz olmad›¤›n› siz de kabul edersiniz" inanc›nda
oldu¤unu söyliyerek, ulusal görüflmelere zarar vermifl oldu¤unu kapal› olarak
söyleyen ve bu yüzden do¤an fenal›¤›n giderilmesi için ald›klar› önlemlerin
yersiz olmad›¤›n› bize de kabul ettirmek becerisini göstermeye çal›fl›yor.

Savafliflleri Bakan›, telgraf›n› flu cümle ile tamaml›yor: "Ergenli¤ini kan›t-
lam›fl olan soylu ulusun güvenini kazanm›fl bulunan flimdiki hükûmetin, yap-
t›klar›nda serbest kald›kça, d›flar›ya sözünü daha çok duyurabilece¤i aç›k bir
gerçek olmakla say›n Temsilci Kuruldan, hükûmetin yapt›klar›n› daha çok
destekler bulunmalar›n› rica ederim."
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Efendiler, Cemal Pafla, hakikaten mühim noktalara temas ediyor: Evvelâ,
milletin ispat› rüflt etti¤ini söyliyerek, bizim, millet nam›na delâlet ve irflad›m›za
ihtiyaç olmad›¤›n› ima ediyor ve bununla, bizi millet indinde fuzulî birtak›m mü-
dahaleciler telâkki ediyor. Saniyen; bizim, hükûmeti azâdeser b›rakmad›¤›m›z›
ve bu yüzden harice karfl› isma› kelâma, mâni teflkil eyledi¤imizi ifade ediyor.

Efendiler, milleti necibemizin, rüfltünü ispat eden asar; Erzurum, S›vas
Kongreleri ve bu Kongrelerde ittihaz eyledi¤i mukarrerat ve bu mukarrerat›n tat-
bik›na çal›flmak sayesinde vahdet ve tesanüt kespetme¤e bafllamas› ve S›vas
Kongresini yapanlar› imhaya kalk›flan Ferit Pafla Kabinesini ›skat gibi efalü ha-
rekât ve teyakkuzdu.

Bu kadarla iktifa etmek, bütün bu harekât ve faaliyette oldu¤u gibi bundan
sonra da, millete rehberlikte bulunmak vazifei vicdaniyesinden sarf›nazar ede-
rek, hükûmeti azâdeser b›rakabilmek, ancak bir flartla mümkün olabilirdi. O da,
azâdeser olmaya liyakati tahakkuk edecek, Millet Meclisine müstenit, millî bir
kabinenin, mukadderat› memleket ve milleti bihakk›n tekeffül etti¤ine kanaat idi.
Milletin, "kahrolsun iflgal" avazei flikâyetini bo¤maya çal›flan, bihissü idrak in-
sanlardan mürekkep, hayvan ve terkibinde hain bulunan bir heyetin, eblehane ve
eçhelâne ve miskinane hareketlerinin seyircisi kalmak, erbab› aklü iz'an ve hami-
yetten talep olunabilir midi?!

Bir de Efendiler, Cemal Pafla: "Milletin haizi itimad› bulunan hükûmeti ha-
z›ra" sözile pek büyük ve alenî bir yalan irtikâp ediyordu. Milletin hükûmete iti-
mad› henüz tahakkuk etmemiflti. Bu söz, ancak ve hiç olmazsa, Millet Meclisi
huzurunda kabine itimat reyi ald›ktan sonra telâffuz olunabilirdi. Halbuki henüz
Millet Meclisinin azalar› bile intihap olunmufl de¤ildi.

Harbiye Naz›r›, bu sözü telâffuz etti¤i dakikada, yaln›z bir zât›n haizi itima-
d› bulunuyorlard›. O zat ta, devlet riyasetini telvis etmekte bulunan hain Vahdet-
tin idi.

Heyeti Temsilîyenin, kendilerile, itilâfa lüzum görmüfl olmas›n›, millet nam›-
na ihraz› itimat gibi telâkki etmek istiyor ve maksutlar› bu idise, milletin kendile-
rine vas›tai itimad› olan bu heyeti aradan ç›karmaya çal›flmaya ihtiyaç nedendi?

*
*   *

Efendiler, Ferit Pafla hükûmetinin sukutu, memlekette baz› mütereddit gö-
rünen mahallerin de hissiyat ve maneviyat› üzerinde hüsnü tesir yapt›. Her taraf-
ta, rüesay› memurîni mülkiye ve askeriye baflta olmak üzere, teflkilâta germi ve-
rildi.

Ali Fuat Pafla, garp vilâyetlerinin hemen kâffesile alâkadar oldu. Bizzat, Es-
kiflehir, Bilecik ve bilâhare Bursa havalisinde dolaflmak ve icap edenlerle muha-
bere eylemek suretile çal›fl›yordu.

Bal›kesirde bulunan Miralay Kâz›m Bey, (Meclis Reisi Kâz›m Pafla) o ha-
valide millî teflkilât ve askerî tertibat ile alâkadar ve meflgul idi.

Bursada Miralay Bekir Sami Bey, 8 Teflrinievvelde, Ferit Paflan›n adam›
olan valiyi ‹stanbula göndererek, Kongre mukarrerat›n› tatbika bafllatm›fl ve bir
heyeti merkezîye teflkil ettirmiflti.

Teflkilât› millîye ile u¤rafl›ld›¤› kadar, intihab› meb'usan ile de büyük bir alâ-
ka ile u¤rafl›l›yordu.
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Efendiler, Cemal Pafla, gerçekten önemli noktalara de¤iniyor: Önce, mille-
tin ergenli¤ini kan›tlad›¤›n› söyliyerek bizim, millet ad›na arac›l›k etmemize ve
do¤ru yolu göstermemize gereksinme olmad›¤›n› dolayl› olarak söylüyor ve
böylece, bizi millet önünde gereksiz birtak›m kar›fl›c›lar say›yor. ‹kinci olarak;
bizim, hükûmeti serbest b›rakmad›¤›m›z› ve bu yüzden d›flar›ya karfl› sözlerini
duyurmaya, engel oluflturdu¤umuzu söylüyor.

Efendiler, soylu ulusumuzun, ergenli¤ini kan›tlayan eserler; Erzurum, S›-
vas Kongreleri ve bu kongrelerde ald›¤› kararlar ve bu kararlar›n uygulanmas›-
na çal›flmak yoluyla birlik ve dayan›flma kazanmaya bafllamas› ve S›vas Kong-
resini yapanlar› yok etmeye kalk›flan Ferit Pafla hükûmetini düflürmek gibi dav-
ran›fl ve uyan›kl›klard›.

Bu kadarla yetinmek, bütün bu davran›fl ve etkinliklerde oldu¤u gibi bun-
dan sonra da, millete rehberlik etmek yollu vicdan görevinden vazgeçerek, hü-
kûmeti serbest (bafl›bofl) b›rakabilmek, ancak bir koflulla mümkün olabilirdi. O
da, serbest olmaya lây›k oldu¤u kan›tlanacak, Millet Meclisine dayal›, millî bir
hükûmetin, ülke ve milletin kaderini hakkile kavray›p üstlenmifl oldu¤una inan-
mak idi. Milletin, "kahrolsun iflgal" yak›nma ba¤›r›fl›n› bo¤maya çal›flan, duygu-
suz ve anlay›fls›z insanlardan oluflan, içinde hayvan ve hainler bulunan bir hükû-
metin, aptalca ve cahilce ve miskince davran›fllar›n›n seyircisi kalmas›, ak›ll› an-
lay›fll› yurtseverlerden istenebilir miydi?

Bir de Efendiler, Cemal Pafla: "Milletin güvenine sahip bulunan flimdiki
hükûmet" sözüyle pek büyük ve aç›k bir yalan söylemifl oluyordu. Milletin hü-
kûmete güveni daha gerçekleflmemiflti. Bu söz, ancak ve hiç olmazsa, Millet
Meclisi önünde hükûmet güven oyu ald›ktan sonra söylenebilirdi. Oysaki daha
Millet Meclisinin üyeleri bile seçilmifl de¤ildi.

Savafliflleri Bakan›, bu sözü söyledi¤i dakikada, yaln›z bir kiflinin güvenine
sahip bulunuyorlard›. O kifli de, devlet baflkanl›¤›n› kirletmekte bulunan hain
Vahdettin idi.

Temsilci Kurulun, kendilerile, anlaflmaya gereksinim duymas›n›, millet ad›na
güven kazanm›fl gibi saymas›n› istiyor ve amaçlar› bu idiyse, milletin kendilerine
güven gösterme arac› olan bu kurulu aradan ç›karmaya gereksinme nedendi?

*
*   *

Efendiler, Ferit Pafla hükûmetinin düflmesi, memlekette baz› karars›z gö-
rünen yerlerin de duygular›nda ve moralleri üzerinde iyi etki yapt›. Her tarafta,
üst düzey sivil ve asker görevliler baflta olmak üzere, örgütlenmeye h›z verildi.

Ali Fuat Pafla bat› illerinin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskiflehir, Bilecik ve
sonra da Bursa yörelerinde kendi dolaflarak ve gerekenlerle de haberleflerek ça-
l›fl›yordu.

Bal›kesirde bulunan Albay Kâz›m Bey, (Meclis Baflkan› Kâz›m Pafla) o yö-
relerde ulusal örgüt kurmak ve askerî önlemlerle ilgileniyor ve u¤rafl›yordu.

Bursada Albay Bekir Sami Bey, 8 Ekimde, Ferit Paflan›n adam› olan vali-
yi ‹stanbula göndererek, Kongre kararlar›n› uygulamaya bafllam›fl ve bir mer-
kez kurulu oluflturmufltu.

Ulusal örgütler ile u¤rafl›ld›¤› kadar, mebuslar›n seçimi ile de büyük bir il-
gi ile u¤rafl›l›yordu.
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Memlekette, bilcümle teflkilât› millîyenin, ayn› unvan alt›nda, Heyeti Tem-
silîyeye merbutiyeti esas› takip olunuyordu. Eskiflehir, Kütahya, Afyon Karahi-
sar› havalisinde teflkilât›n tarsini ve Ayd›n, Konya, Bursa, Karesi m›ntakalar›-
n›n sühuleti irtibat› noktai nazar›ndan tedbirler al›n›yordu. Garp cepheleri hak-
k›nda Harbiye Nezaretini, tenvire ve hükûmetçe ne gibi icraat ve tertibat düflü-
nüldü¤ü de sorularak, hükûmetin alâkas›n› isticlâba, çal›fl›l›yordu.

Efeler taraf›ndan idare olunan Ayd›n cephesi aksam›na bir kumandan
göndermek hususu düflünülmeye baflland›. 14 Teflrinievvelde iflgal alt›ndaki
mahallerde; hafî teflkilât› millîye yap›lmas› için Fuat Paflaya ve Afyon Karahi-
sar›nda Yirmi Üçüncü F›rka Kumandan› Ömer Lûtfi Beye yaz›ld›. Maahaza,
bu tarihlerde, henüz baz› yerlerde, maksad›n tamamen anlafl›lamad›¤› görülü-
yordu. Meselâ, Reddi ‹lhak Heyetlerinin, kendi namlar›na, tebligatta bulun-
makta oldu¤u ve 10 Teflrinievvel 1335 tarihinde, Reddi ‹lhak Cemiyeti reisi im-
zasile, Teflrinievvelin yirmisinde, bir büyük kongre içtima edece¤i ve bu kong-
reye iki murahhas izam› vilâyetlerden talep ediliyor ve birtak›m tedbirler icras›
bildiriliyordu.

Bir taraftan, Karakol Cemiyetinin de, ‹stanbuldan maada, Bursa havali-
sinde de faaliyette bulundu¤u anlafl›ld›.

Bu teflettütün önüne geçmek için icab eden tedbirler al›nd›. Bilhassa, Ali
Fuat Paflaya, Bal›kesirde Kâz›m Paflaya, Bursada Bekir Sami Beye, Bursa He-
yeti Merkezîyesine icab› gibi yaz›ld› (Ves. 155).

‹tilâf ve Hürriyet Cemiyeti de, düflmanlarla beraber Anadoluda mukabil
teflkilât yapmak üzere yetmifl befl kifli kadar göndermifl, bu haber al›nd›. Kolor-
dular›n nazar› dikkati celbolundu.

‹stanbulda, hafî çal›flmaya karar verildi. Trakyaya teflkilât›n tevsii için Ca-
fer Tayyar Bey vas›tasile talimat verildi.

Efendiler, meb'uslar›n intihab›na çal›fl›rken, bir taraftan da Meclisi
Meb'usan›n, nerede toplanabilece¤i fikri dima¤›m›z› iflgal ediyordu. Hat›rlaya-
caks›n›z ki, Erzurumdan, Refet Paflan›n bu meseleye müteallik bir telgraf›na
cevap verirken "Meclis toplanmal›, fakat, ‹stanbulda de¤il, Anadoluda" demifl-
tim. Filhakika, ben, Meclisin ‹stanbulda toplanmas› kadar, mant›ks›z ve mak-
sats›z bir hareket tasavvur edemiyordum. Ancak, bu hususta salâhiyettar olan-
lar› ve efkâr› umumîyeyi, bu hakikate imale etmedikçe, fikrimizin hayyizi file
gelmesi mümkün de¤ildi. ‹stanbulda içtima›n, mehazirini, tabiî bir surette, te-
bellür ettirmek icap ediyordu. Bu maksatla, makas›d› millîyeyi Rum ve ecnebî-
lere karfl› h›ristiyanlar aleyhinde göstermek hususunda, Ali Kemal ve Mehmet
Ali Beylerin faaliyeti, Ermeni Patrikhanesinde aktolunan içtimalar ve Hürriyet
ve ‹tilâf F›rkas›n›n teflebbüsat› üzerine Harbiye Naz›r› vas›tasile, hükûmeti
merkezîyenin nazar› dikkatini celbettik.

13 Teflrinievvel 1335 tarihinde, Meclisi Meb'usan›n küflad›ndan sonra, Mü-
dafaai Hukuk Cemiyetinin nas›l bir vaziyeti siyasîye almas› fikrinde bulundu¤u-
nu, Cemal Pafla vas›tasile hükûmetten istimzaç ederken, Meclisi Meb'usan›n
Dersaadette içtima›nda ne gibi teminat› siyasîye istihsalinin düflünüldü¤ünü de
sorduk. Ayn› tarihte, Meclisi Meb'usan›n Dersaadette temini selâmeti için, ne gi-
bi tertibat› inzibatiye ve tedafüiyeye tevessül edilmek mutasavver oldu¤unun ve
ne yap›lmak lâz›mgeldi¤inin, ‹stanbulda, teflkilât›m›z›n heyeti merkezîyesinde
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Memlekette, bütün ulusal örgütlerin, tek ad alt›nda, Temsilci Kurula ba¤-
lanmas› ilkesi izlenmiflti. Eskiflehir, Kütahya, Afyon yörelerinde örgütlerin
güçlendirilmesi ve Ayd›n, Konya, Bursa, Bal›kesir bölgeleriyle kolayl›kla ba¤-
lant› kurulmas› için önlemler al›n›yordu. Bat› cepheleri üzerinde Savafliflleri
Bakanl›¤›n› ayd›nlatmaya ve hükûmetçe ne gibi önlem ve düzenlemeler düflü-
nüldü¤ü de sorularak, hükûmetin ilgisinin çekilmesine, çal›fl›l›yordu.

Efeler taraf›ndan yönetilen Ayd›n cephesi kesimlerine bir komutan
göndermek konusu düflünülmeye baflland›. 14 Ekimde düflman elinde bulu-
nan yerlerde; gizli ulusal örgüt kurulmas› için Fuat Paflaya ve Afyonda Yir-
mi Üçüncü Tümen Komutan› Ömer Lûtfi Beye yaz›ld›. Bununla birlikte, bu
tarihlerde, baz› yerlerde, amac›n daha tamamile anlafl›lamad›¤› görülüyor-
du. Örne¤in, Reddi ‹lhak Kurullar›n›n, kendi adlar›na, bildirimler yapmak-
ta oldu¤u ve 10 Ekim 1919 tarihinde, Reddi ‹lhak Derne¤i baflkan› imzasi-
le, Ekimin yirmisinde, bir büyük kongre toplanaca¤› ve bu kongreye iki de-
lege gönderilmesi illerden isteniyor ve birtak›m önlemler al›nmas› bildirili-
yordu.

Bir taraftan, Karakol Derne¤inin de, ‹stanbuldan baflka, Bursa yörelerin-
de de çal›flmakta oldu¤u anlafl›ld›.

Bu kar›fl›kl›¤›n önüne geçmek için gereken önlemler al›nd›. Özellikle, Ali
Fuat Paflaya, Bal›kesirde Kâz›m Paflaya, Bursada Bekir Sami Beye, Bursa
Merkez Kuruluna gere¤i gibi yaz›ld› (Belge 155).

‹tilâf ve Hürriyet Derne¤i de, düflmanlarla birlikte Anadoluda karfl› ör-
güt kurmak için yetmifl befl kifli kadar göndermifl, bu haber al›nd›. Kolordula-
r›n dikkati çekildi.

‹stanbulda, gizli çal›flmaya karar verildi. Trakyaya örgütün geniflletilmesi
için Cafer Tayyar Bey arac›l›¤›yla direktif verildi.

Efendiler, meb’uslar›n seçimine çal›fl›rken, bir yandan da Meb'uslar Mec-
lisinin, nerede toplanabilece¤i düflüncesi kafam›z› kurcal›yordu. An›ms›ya-
caks›n›z ki, Erzurumdan, Refet Paflan›n bu konuya iliflkin bir telgraf›na karfl›-
l›k verirken "Meclis toplanmal›, ama ‹stanbulda de¤il, Anadoluda" demifltim.
Gerçekten, ben, Meclisin ‹stanbulda toplanmas› kadar, mant›ks›z ve amaçs›z
bir davran›fl düflünemiyordum. Ancak bu konuda yetkili olanlar› ve kamu
oyunu, bu gerçe¤e inand›rmad›kça, düflüncemizin gerçeklefltirilmesi mümkün
de¤ildi. ‹stanbulda toplanman›n, sak›ncalar›n›, do¤al bir flekilde, belirtmek
gerekiyordu. Bu amaçla, ulusal amac› Rum ve yabanc›lara yani H›ristiyanlara
karfl› göstermek için, Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin yapt›klar› çal›flma-
lar, Ermeni Patrikhanesinde yap›lan toplant›lar ve Hürriyet ve ‹tilâf Partisi-
nin giriflimleri üzerine Savafliflleri Bakan› arac›l›¤›yla, ‹stanbul hükûmetinin
dikkatini çektik.

13 Ekim 1919 tarihinde, Meb'uslar Meclisinin aç›lmas›ndan sonra, Haklar›
Savunma Derne¤inin nas›l bir politik durum almas› düflünüldü¤ünü, Cemal Pa-
fla arac›l›¤› ile hükûmetten sorarken, Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanma-
s›nda ne gibi politik güven elde edilmek düflünüldü¤ünü de sorduk. Yine o ta-
rihte, Meb'uslar Meclisine ‹stanbulda güven sa¤lamak için, ne gibi güvenlik ve
savunma önlemleri almak düflünüldü¤ünü ve ne yap›lmak gerekti¤ini, ‹stanbulda,
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bulunan ve Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› olan Miralay fievket
Beyden sorduk.

*
*   *

Efendiler, hat›r›n›zdad›r ki, Bahriye Naz›r› Salih Pafla ile, Amasyada, bir
mülâkat takarrür etmiflti. Naz›r Pafla ile, hükûmetin siyasetî haricîyesi ve idarei
dahilîyesi ile ordunun istikbaline ait esasat üzerinde görüflülmek ihtimali vard›.
Bu sebeple daha evvel kolordu kumandanlar›n›n fikir ve mütalealar›n› bilmek,
bence pek faydal› idi.

14 Teflrinievvel 1335 tarihli flifremde, kolordu kumandanlar›n›n bu üç nok-
taya ait mütalealar›n› rica ettim. Kumandanlar›n raporlar›n› vesaik meyan›nda
mütalea buyurursunuz (Ves. 156).

Salih Pafla, 15 Teflrinievvelde, ‹stanbuldan hareket etti. Biz de, 16 Teflrini-
evvelde S›vastan hareket ettik. 18 Teflrinievvelde Amasyada bulunduk.

Salih Paflaya, u¤rayaca¤› iskelelerde, teflkilât› millîye taraf›ndan mutantan
istikballer yap›lmas› ve taraf›m›zdan beyan› hoflamedî edilmesi hakk›nda tali-
mat verilmiflti (Ves. 157).

Biz de, Amasyada, bizzat pek büyük tezahüratla kendisini, istikbal ettik.
Salih Pafla ile, Amasyada, 20 Teflrinievvelde bafllayan müzakerat›m›z, 22

Teflrinievvelde hitam buldu. Üç gün devam eden müzakerat neticesinde, ikifler
nüsha olmak üzere befl k›t'a protokol tanzim edildi. Bu befl k›t'a protokoldan üçü
-Salih pafla nezdinde kalanlar bizim taraf›m›zdan ve bizde kalanlar Salih Pafla
taraf›ndan- imza edildi. ‹ki k›t'a protokol mahrem addedilerek imza edilmedi.

Amasya mülâkat› neticesi olan mukarrerat, kolordulara da bildirildi (Ves.
158).

Efendiler, bu münasebetle, bir noktay› tebarüz ettirmek isterim. Bizce, tefl-
kilât› millîyenin ve Heyeti Temsilîyenin, hükûmeti merkezîye taraf›ndan resmen
tan›nm›fl bir mevcudiyeti siyasîye oldu¤unu ve müzakerat›m›z resmî ve netayici-
nin lâz›mürriaye olarak tarafeynce resmen taahhüt edilmifl bulundu¤unu teyit
ettirmek esast›.

Binaenaleyh, müzakerat netayici mazbutat›n›n protokol oldu¤unu kabul
ettirmek ve hükûmeti merkezîyenin murahhas› olan Bahriye Naz›r›na imza et-
tirmek mühimdi.

21 Teflrinievvel 1335 tarihli protokol muhteviyat›, denilebilir ki, hemen kâ-
milen Salih Paflan›n tekâlifi olup kabulünde beis görülmiyen birtak›m mevattan
ibarettir (Ves. 159).

22 Teflrinievvel 1335 tarihli ikinci protokol, uzun süren bir müzakere ve
münakaflan›n hulâsai zapt›d›r.

Bu müzakerede, tarafeynin, hilâfet ve saltanat hakk›nda teminat› müteka-
bilesine ait tafsilât›na dair bir mukaddemeden sonra, S›vas Kongresinin 11 Ey-
lûl 1335 tarihli beyanname mevadd›n›n tezekkürüne baflland›:

1- Beyannamenin birinci maddesinde, tasavvur ve kabul olunan hududun
en asgarî bir talep olmak üzere temini istihsali lüzumu müfltereken kabul edildi.

Kürtlerin istiklâli maksad› zahirîsi alt›nda yap›lmakta olan tezvirat›n önü-
ne seçmek hususu tensip edildi. Halen ecnebî taht› iflgalinde bulunan manat›k-
tan, Kilikyay› Arabistan ile Türkiye aras›nda bir “eta tampon” vücuda getirmek
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örgütümüzün merkez kurulunda bulunan ve Çanakkale Müstahkem Mevki
Komutan› olan Albay fievket Beyden sorduk.

*
*   *

Efendiler, an›msars›n›z ki, Deniziflleri Bakan› Salih Pafla ile, Amasyada,
bir buluflma kararlaflt›r›lm›flt›. Bakan Pafla ile belki hükûmetin d›fl politikas› ve
iç yönetimi ile ordunun gelece¤ine iliflkin esaslar üzerinde görüflülecekti. Bu
nedenle önceden kolordu komutanlar›n›n düflünce ve görüfllerini bilmek, ben-
ce pek yararl› idi.

14 Ekim 1919 tarihli flifremde, kolordu komutanlar›n›n bu üç noktaya
iliflkin düflüncelerini rica ettim. Komutanlar›n raporlar›n› belgeler aras›nda
okursunuz (Belge 156).

Salih Pafla, 15 Ekimde, ‹stanbuldan yola ç›kt›. Biz de, 16 Ekimde S›vas-
tan yola ç›kt›k. 18 Ekimde Amasyada bulunduk.

Salih Paflaya, u¤rayaca¤› iskelelerde, ulusal örgütler taraf›ndan parlak
karfl›lama törenleri yap›lmas› ve taraf›m›zdan hofl geldiniz denilmesi hakk›n-
da direktif verilmiflti (Belge 157).

Kendimiz de, Amasyada, pek büyük gösterilerle kendisini, karfl›lad›k.
Salih Pafla ile, Amasyada, 20 Ekimde bafllayan görüflmelerimiz, 22 Ekim-

de bitti. Üç gün süren görüflmeler sonunda, ikifler nüsha olmak üzere befl ta-
ne protokol düzenlendi. Bu befl protokoldan üçü - Salih Paflada kalanlar bizim
taraf›m›zdan ve bizde kalanlar Salih Pafla taraf›ndan - imza edildi. ‹ki tane
protokol gizli say›larak imza edilmedi.

Amasya görüflmeleri sonucu olan kararlar, kolordulara da bildirildi (Bel-
ge 158).

Efendiler, s›ras› gelmiflken, bir noktay› belirtmek isterim. Ulusal Örgüt-
lerin ve Temsilci Kurulun, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan resmî surette tan›n-
m›fl ve siyasal bir varl›k oldu¤unu ve görüflmelerimizin resmî ve bunlar›n so-
nuçlar›n›n uygulanmas›n›n zorunlu olaca¤›n›n iki tarafça resmen üstlenilmifl
oldu¤unu vurgulatmak bizce esast›.

Bunun için, görüflmenin tutanaklar›n›n protokol oldu¤unu kabul ettir-
mek ve ‹stanbul hükûmetinin delegesi olan Deniziflleri Bakan›na imza ettir-
mek önemli idi.

21 Ekim 1919 tarihli protokolda bulunanlar›n, denilebilir ki, hemen hep-
si Salih Paflan›n önerileri olup kabulünde sak›nca görülmeyen birtak›m mad-
delerden ibarettir (Belge 159).

22 Ekim 1919 tarihli ikinci protokol, uzun süren bir görüflme ve tart›flma-
n›n özet halinde tutana¤›d›r.

Bu görüflmelerde, iki taraf›n, hilâfet ve saltanat hakk›nda karfl›l›kl› gü-
venceleriyle ilgili ayr›nt›lara iliflkin bafllang›çlardan sonra, S›vas Kongresinin
11 Eylûl 1919 tarihli bildirisinin maddelerinin görüflülmesine baflland›:

1- Bildirinin birinci maddesinde, tasarlan›p kabul edilen s›n›rlar›n mini-
mum bir istek olmak üzere sa¤lanmas› gere¤i birlikte kabul edildi.

Kürtlerin ba¤›ms›zl›¤›n› gerçeklefltirme amac› görünüflü alt›nda yap›lmakta
olan kar›flt›r›c›l›¤›n önüne geçilmesi uygun görüldü. fiimdi yabanc›lar›n elinde
bulunan bölgelerden, Kilikyay› Arabistan ile Türkiye aras›nda bir “tampon dev-
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maksadile ana vatandan ay›rmak arzusunda bulunuldu¤u mevzuubahs edildi.
Anadolunun, en koyu Türk muhiti ve en mahsuldar ve zengin bir m›ntakas›
olan bu k›t'an›n hiçbir suretle ayr›lmas›na muvafakat edilmiyece¤i; Ayd›n vilâ-
yetinin de, ayn› kat'iyetle (ve evveliyetle) eczay› vatandan gayr›kabili infikâk
oldu¤u esas› umumîyetle kabul edildi.

Trakya meselesine gelince: Burada da, zahiren bir hükûmeti müstakille ve
hakikatte bir müstamere tesisi ve bu halde fiarkî Trakyadan dahi Midye-‹noz
hatt›na kadar olan m›ntakay› bizden ay›rmak arzusunda bulunulmak ihtimali
derpifl edildi. Fakat Edirnenin ve Meriç hududunun bir hükûmeti müstakillei
islâmiyeye ilhak edilmek için dahi olsa, hiçbir suretle terkine r›za gösterilmeme-
si esas› müfltereken tasvip edildi. Maahaza bütün bu madde muhteviyat› hak-
k›nda heyeti teflriîyenin verece¤i en son karar bittabi mutad›r, dendi.

2- Beyannamenin dördüncü maddesinde anas›r› gayr›müslimeye hakimi-
yeti siyasîye ve muvazeneti içtimaîyemizi ihlâl edecek mahiyette imtiyazat itas›-
n›n kabul edilmiyece¤ine dair olan f›kra, ehemmiyetli bir surette tezekkür olun-
du. Bu kayd›n, istiklâlimizi filen temin için, istihsali mübrem bir talep mahiye-
tinde telâkki edilmesi ve bundan yap›lacak en ufak bir fedekârl›¤›n istiklâlimi-
zi esasl› bir surette rahnedar eyliyece¤i dermeyan edildi. Mezkûr dördüncü
maddede mevzuubahs olan ve anas›r› h›ristiyanîyeye fazla imtiyazat verilme-
mesine matuf olan gaye, lâzimülistihsal bir hedef olarak kabul edilmifltir. Ma-
ahaza gerek bu bapta ve gerek hakk› hayat›m›z›n müdafaas› emrindeki metali-
bi sairemize ait hususatta -birinci maddenin nihayetinde oldu¤u gibi burada
da- Meclisi Millînin reyü karar›n›n muta olaca¤› kayd› konuldu.

3- Beyannamenin yedinci maddesine nazaran istiklâlimiz, tamamen mah-
fuz kalmak flartile fennî, s›naî ve iktisadî ihtiyacat›m›z›n sureti tesviyesi hususu
münakafla edildi. Memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet
olursa, bunun umuru maliyemiz üzerinde talep edebilece¤i bir hakk› murake-
benin derecei flümulü kestirilemiyece¤inden, bu hususun istiklâlimizi ve mena-
fü hakik›yei millîyemizi zarardide etmiyecek veçhile, mütehass›slarca esasl› bir
surette düflünülerek tahdit ve tesbitinden sonra Meclisi Millîce tensip edilecek
suretin kabulü tezekkür olundu.

4- 11 Eylûl 1335 tarihli S›vas Kongresi mukarrerat›n›n mevadd› sairesi de Mec-
lisi Meb’usan›n kabulüne iktiran eylemek flartile esas itibarile muvaf›k görüldü.

5- Bundan sonra, S›vas Kongresinin 4 Eylûl 1335 tarihli mukarrerat›n›n
teflkilât k›sm›na ait 11 inci maddesi muhteviyat› olan Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaai Hukuk Cemiyetinin vaziyeti ve bundan sonraki flekil ve sahai faaliyeti
hususu mevzuubahs olundu.

Bu maddede, iradei millîyeyi hâkim k›lacak olan Meclisi Millînin, hukuku
teflriîye ve murakabesine emniyet ve serbesti ile sahip olduktan ve bu emniyet
meclisi millîce teyit edildikten sonra, Cemiyetin flekli kongre kararile tayin edi-
lece¤i musarraht›r. Burada mevzuubahs olan kongrenin, flimdiye kadar vuku-
bulan Erzurum ve S›vas Kongreleri gibi hariçte ayr› bir kongre halinde olmas›
meflrut de¤ildir, dendi.

Cemiyetin program›n› kabul eden Meb’usan, Cemiyetin nizamnamesinde
musarrah olan murahhaslar ad ve telâkki edilerek aktedecekleri içtima› mahsus,
kongre makam›na kaim olabilir. Bundan sonra, meclisi millînin ‹stanbulda, ta-
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let" oluflturmak amac›yla ana vatandan ay›rmak iste¤inde bulunuldu¤u söz
konusu edildi. Anadolunun, en koyu Türk çevresi ve en verimli ve zengin bir
bölgesi olan bu topraklar›n hiçbir suretle ayr›lmas›n›n kabul edilmiyece¤i; Ay-
d›n ilinin de, ayn› kesinlikle (ve öncelikle) yurdun ayr›lmaz parçalar›ndan ol-
du¤u ilkesi herkes taraf›ndan oy birli¤iyle kabul edildi.

Trakya konusuna gelince: Burada da, sözde bir ba¤›ms›z hükûmet ve ger-
çekte bir sömürge kurmak ve böylelikle Do¤u Trakyadan da Midye - Enez
çizgisine kadar olan bölgeyi bizden ay›rmak istenece¤i olas›l›¤› düflünüldü. Fa-
kat Edirnenin ve Meriç s›n›r›m›z›n ba¤›ms›z bir ‹slâm hükûmetine katt›rmak
için olsa bile, hiçbir flekilde b›rak›lmas›na raz› olmamak ilkesi ortaklafla uygun
görüldü. Bununla birlikte bütün bu maddede bulunan fleyler hakk›nda yasa-
ma meclisinin alaca¤› en son karara elbette uyulacakt›r, dendi.

2 - Beyannamenin dördüncü maddesinde Müslüman olmayan unsurlara
siyasal egemenli¤imizi ve toplumsal dengemizi bozacak nitelikte ayr›cal›klar
verilmesinin kabul edilmiyece¤i hakk›ndaki bölüm, önemle görüflüldü. Bu il-
kenin, ba¤›ms›zl›¤›m›z› gerçekten sa¤lamak için, elde edilmesi çok zorunlu bir
istem niteli¤inde say›lmas› ve bundan verilecek en ufak bir ödünün ba¤›ms›z-
l›¤›m›z› kökten sarsaca¤› ileri sürüldü. Bu dördüncü maddede sözkonusu olan
ve H›ristiyan unsurlara fazla ayr›cal›klar tan›nmamas›na yönelik olan amaç,
elde edilmesi gerekli bir amaç olarak kabul edilmifltir. Bununla birlikte gerek
bu konuda gerek yaflama hakk›m›z›n savunulmas› yolundaki baflka istekleri-
mize iliflkin konularda - birinci maddenin sonunda oldu¤u gibi burada da -
Ulusal Meclisin görüfl ve karar›na uyulaca¤› koflulu konuldu.

3 - Bildirinin yedinci maddesine göre ba¤›ms›zl›¤›m›z, tam olarak korun-
mak kofluluyla teknik, endüstriyel ve ekonomik gereksinimlerimizin nas›l sa¤-
lanaca¤› tart›fl›ld›. Memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet
olursa bunun malî ifllerimiz üzerinde isteyebilece¤i bir denetleme hakk›n›n
kapsam› kestirilemiyece¤inden, bu konunun ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve gerçek ulusal
ç›karlar›m›z› zarara sokmayacak yolda, uzmanlarca inceden inceye düflünüle-
rek s›n›rlan›p saptanmas›ndan sonra Ulusal Meclisce uygun görülecek yolun
kabulü görüflüldü.

4 - 11 Eylûl 1919 tarihli S›vas Kongresi kararlar›n›n öbür maddeleri de
Mebuslar Meclisince kabul edilmek kofluluyla esasta uygun bulundu.

5 - Bundan sonra, S›vas Kongresinin 4 Eylûl 1919 tarihli kararlar›n›n ör-
gütler bölümüyle ilgili 11 inci maddesinin içeri¤i olan Anadolu ve Rumeli
Haklar› Savunma Derne¤inin durumu ve bundan sonraki çal›flma biçim ve
alan› sözkonusu edildi.

Bu maddede, ulusal iradeyi egemen k›lacak olan Ulusal Meclisin, yasama
ve denetleme hakk›na güvenle ve serbestçe sahip olduktan ve bu güven Ulu-
sal Meclisce kesinlikle belirtildikten sonra, Derne¤in, ne olaca¤›n›n kongre
kararile belirlenece¤i aç›kland›. Burada sözkonusu olan kongrenin, flimdiye
kadar yap›lm›fl olan Erzurum ve S›vas Kongreleri gibi d›flarda (taflrada) ayr›
bir kongre biçiminde olmas› gerekli k›l›nmam›flt›r, dendi.

Derne¤in program›n› kabul eden mebuslar, Derne¤in tüzü¤ünde aç›kça
belirtilmifl olan delegeler gibi say›larak yapacaklar› özel toplant›, kongre yerine
geçebilir. Bundan sonra Ulusal Meclisin ‹stanbulda, tam güvenlilik içinde hür



mamen hali emniyette, serbest olarak icray› vazife edebilmesi flartt›r, dendi. Bu-
nun, fleraiti haz›raya göre ne dereceye kadar temin edilebilece¤i teemmül edil-
di. ‹stanbulun ecnebî taht› iflgalinde bulunmas› hasebile meb'usan›n vazife tefl-
riyelerini hakk›yla ifaya pek müsait olam›yaca¤› fikri tezahür etti. Yetmifl sefe-
rinde Frans›zlar›n Bordeaux ve ahiren Almanlar›n Weimarda da yapt›klar›
veçhile, sulhün aktine kadar, muvakkaten, meclisi millînin Anadoluda, hükû-
meti seniyenin tensip edece¤i emin baflka bir mahalde içtima› muvaf›k görüldü.

Meclisi millînin içtima›ndan sonra, derecei emniyet ve mahfuziyeti taay-
yün edece¤inden emniyeti tamme görüldü¤ü takdirde, Cemiyet Heyeti Temsilî-
yesinin ilgasile teflkilât› haz›ras›n›n hedefi mesaisinin tayini, zikretti¤im veçhile
kongre makam›na kaim olacak olan içtima› mahsusta kararlaflt›r›laca¤› ifade
olundu.

Meb'usan›n intihab›nda serbestîi tam bulunmas› lüzumu hükûmetçe emre-
dilmifl olmas› hasebile intihabat›n icras›nda, Cemiyet Heyeti Temsilîyesince,
müdahale vaki olmamakla oldu¤u beyan edildi.

Meb'usan meyan›nda, ‹ttihat ve Terakkiye mensup ve orduda seyyiatl› efl-
has bulundu¤u takdirde, bunlar›n meb'us intihap edilmesine meydan verilme-
mek için Heyeti Temsilîyece irflat suretinde, sureti münasebede baz› telkinat ya-
p›lmas› muvaf›k olaca¤› da mülâhaza olundu. Heyeti Temsilîyenin bu bapta
sureti tavassutu da, ayr›ca bir formül halinde üçüncü protokol olarak tesbit
edildi (Ves. 160).

Mahrem, telâkki edilip imza alt›na al›nmayan dördüncü protokol flu idi:
1- Baz› kumandanlar›n tard›na ve bir k›s›m zabitan›n divan› harbe tevdi-

lerine dair sad›r olan iradat› seniye ve evamiri sairenin tashih olunmas›.
2- Maltaya nefyedilmifl olanlar hakk›nda kendi mehakimi aidemizde taki-

bat› kanuniye yap›lmak üzere Dersaadete celpleri esbab›na tevessül.
3- Ermeni zalimlerinin de mahkemeye verilmesi (Meclisi Meb'usana ter-

kolunacakt›r).
4- ‹zmirin tahliyesi için hükûmeti merkezîye taraf›ndan yeniden protesto

yap›lmas› ve icab ederse hafî talimat ile ahaliye mitingler aktettirilmesi.
5- Umum Jandarma Kumandan›, Merkez Kumandan›, Polis Müdürü ve

Dahiliye Müsteflar›n›n tebdilleri (Harbiye ve Dahiliye Nezaretlerince).
6- ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin (kap›, kap› dolafl›p) ahaliye kâ¤›t mühür-

lettirmelerine mâni olmak.
7- Ecnebî parasile sat›nal›nm›fl cemiyetlerin faaliyetlerine ve bu gibi gaze-

telerin muz›r neflriyat›na nihayet verilmesi (bilhassa zabitan ve memurînin bu
gibi cemiyetlere intisap eylemelerinin kat'iyyen men'i).

8- Ayd›n Kuvayi Millîyesinin takviyesi ve iaflelerinin teshil ve temini (bu
husus Harbiye Nezaretince tanzim olunur. Donanma Cemiyetinin 400,000 lira-
s›ndan lüzumu kadar› hükûmet taraf›ndan bu maksada tahsis k›l›nabilir).

9- Harekât› millîyeye ifltirak etmifl memurlar›n umumca sükûnet ve emni-
yeti tamme husulüne kadar yerlerinden kald›r›lmamalar› ve amali millîyeye
muhalif hareket etmelerinden nafli millet taraf›ndan iflten el çektirilmifl memu-
rînin yeni memuriyetlere tayinlerinden evvel sureti hususîyede müdavelei efkâr
edilmesi.
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olarak görev yapabilmesi flartt›r, dendi. Bunun, bugünkü koflullara göre ne öl-
çüde sa¤lanabilece¤i düflünüldü. ‹stanbulun yabanc›lar›n iflgali alt›nda bulun-
mas› dolay›sile meb'uslar›n yasama görevlerini gere¤ince yapmaya pek uygun
olam›yaca¤› düflüncesi belirdi. Yetmifl (1870) seferinde Frans›zlar›n Borde-
aux'da ve sonra da Almanlar›n Weimar'da yapt›klar› gibi, bar›fl yap›lana ka-
dar, geçici olarak, Ulusal Meclisin Anadoluda, ‹stanbul hükûmetinin uygun
görece¤i güvenli baflka bir yerde toplanmas› uygun görüldü.

Ulusal Meclisin toplanmas›ndan sonra, güvenirlik ve dokunulmazl›k de-
recesi belli olaca¤›ndan tam güven oldu¤u anlafl›l›rsa, Derne¤in Temsilci Ku-
rulunun da¤›t›lmas› ve bugünkü örgütlerin ne amaca yönelik çal›flaca¤›n›n be-
lirtilmesinin, söyledi¤im gibi kongre yerine geçecek olan özel toplant›da ka-
rarlaflt›r›laca¤› belirtildi.

Meb'uslar›n seçiminde tam serbestlik bulunmas› gereklili¤i hükûmetçe
emredilmifl oldu¤undan seçimlerin yap›lmas›nda, Dernek Temsilci Kurulu-
nun, kar›flmamakta oldu¤u bildirildi.

Meb’uslar (adaylar›) aras›nda, ‹ttihat ve Terakki üyesi ve orduda kötülü-
¤ü görülmüfl kifliler bulunursa, bunlar›n meb’us seçilmesine meydan verilme-
mek için Temsilci Kurulca do¤ru yolu gösterme fleklinde, uygun biçimde baz›
ö¤ütlemelerde bulunulmas›n›n uygun olaca¤› da düflünüldü. Temsilci Kurulu-
nun bu konuda nas›l arac›l›k edece¤i de, ayr›ca bir formül halinde üçüncü pro-
tokol olarak saptand› (Belge 160).

Gizli say›l›p imzalanmayan dördüncü protokol flu idi:
1 - Baz› komutanlar›n, askerlikten kovulmas›na ve bir k›s›m subaylar›n

harp divan›na verilmelerine iliflkin olarak ç›kan padiflah buyruklar› ve öteki
emirlerin düzeltilmesi.

2 - Maltaya sürülmüfl olanlar hakk›nda kendi yetkili mahkememizde ya-
sal kovuflturma yap›lmak için ‹stanbula getirtilmeleri yoluna gidilmesi.

3 - Zulüm yapm›fl Ermenilerin de mahkemeye verilmesi (Meb’uslar Mec-
lisine b›rak›lacakt›r).

4 - ‹zmirin boflalt›lmas› için ‹stanbul Hükûmeti taraf›ndan yeniden pro-
testo yap›lmas› ve gerekirse gizli direktiflerle halka mitingler yapt›r›lmas›.

5 - Genel Jandarma Komutan›, Merkez Komutan›, Polis Müdürü ve ‹çifl-
leri Müsteflar›n›n de¤ifltirilmeleri (Savafliflleri ve ‹çiflleri Bakanl›klar›nca).

6 - ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin (kap›, kap› dolafl›p) ahaliye kâ¤›t mühür-
lettirmesinin önlenmesi.

7 - Yabanc› parasile sat›nal›nm›fl derneklerin çal›flmalar›na ve bu gibi ga-
zetecilerin zararl› yay›mlar›na son verilmesi (özellikle subaylarla devlet me-
murlaran›n bu gibi derneklere girmelerinin kesinlikle yasaklanmas›).

8 - Ayd›n Ulusal Gücünün kuvvetlendirilmesi ve beslenmelerinin kolaylaflt›-
r›l›p sa¤lanmas› (bu konu Savafliflleri Bakanl›¤›nca düzenlenir. Donanma Derne-
¤inin 400,000 liras›ndan gere¤i kadar› hükûmet taraf›ndan bu amaca ayr›labilir).

9 - Millî Harekâta kat›lm›fl olan devlet memurlar›n›n heryerde tam dinginlik
ve tam güvenlik sa¤lanana dek yerlerinden kald›r›lmamalar› ve ulusal emellere
ayk›r› davran›fllar›ndan dolay› millet taraf›ndan iflten el çektirilmifl devlet memur-
lar›n›n yeni görevlere atanmalar›ndan önce özel olarak karfl›l›kl› görüflülmesi.



10- Garbi Trakya muhacirlerinin sevk ve naklinin temini.
11- Acemi Sadun Pafla ve maiyetinin sureti münasibede ikdar›.
‹mzas›z beflinci protokol da, sulh konferans›na gidebilecek zevat›n esami-

sini ihtiva ediyordu. Maahaza bu hususta hükûmet, esasa riayet etmek flartile,
serbest bulunacakt›.

Murahhaslar:
Tevfik Pafla Hazretleri Reis
Ahmet ‹zzet Pafla Hazretleri Askerî murahhas 
Hariciye Naz›r› Siyasî murahhas 
Reflat Hikmet Bey Siyasî murahhas

Heyeti mütehass›sa:
Hâmit Bey Maliye
Miralay ‹smet Bey Askerî
Reflit Bey Umuru siyasîye
Mühendis Muhtar Bey Umuru naf›a
Miralay Ali R›za Bey Bahriye miralay›
Refet Bey ‹statistik
Emirî Efendi Tarih
Münir Bey Hukuk müflaviri
Mütehass›s bir zat Umuru ticarîye
Mütehass›s bir zat Mezahibi muhtelife imtiyazat›na vâk›f

Heyeti tahririye:
Reflit Saffet Bey Maliye Kalemi Mahsus Müdiri Esbak›
fievki Bey 
Salih Bey 
Orhan Bey 
Hüseyin Bey Robert Kolej Türkçe Muallimi

Efendiler, bu müzakerat›m›z mazbutat› meyan›nda, en mühim noktan›n,
meclisi millînin mahalli içtima›na ait oldu¤u nazar› dikkati âlilerinizi celbetmifl
olaca¤›n› tahmin ederim.

Meclisin, ‹stanbulda in'ikad› caiz olmad›¤› hakk›ndaki kadîm fikir ve ka-
naatimizi, Salih Paflaya kabul ve tasdik ettirdik. Ancak Pafla, flahsan bu kana-
ate ifltirak etmekle beraber, bu ifltirakin flahs›na ait olup, flimdiden, bütün kabi-
ne nam›na söz veremiyece¤i kayd› ihtirazisini de dermeyan etmiflti. Kendisi, ka-
bine erkân›n› ikna ve bu fikre ifltirak ettirmek için elinden geleni yapaca¤›n› va-
it ve muvaffak olamad›¤› takdirde kabineden çekilmekten baflka yapacak bir
fleyi olmad›¤›n› beyan eylemifl idi.

Salih Pafla, bu hususta muvaffak olamam›flt›r.
Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima› meselesine tekrar avdet eylemek üzere

Amasya mülâkat›na ait maruzat›ma hitam veriyorum.
Yaln›z, Efendiler; biz, Amasyaya gelmek üzere S›vastan ayr›l›r, ayr›lmaz,

S›vasta pek te hofla gitmiyen bir hâdise cereyan etmifltir. Bu hâdise hakk›nda k›-
saca arz› malûmat edeyim:

Amasyaya muvasalat›m›zda, ‹tilâf ve Hürriyetçilerin, ecaniple müfltereken
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10 - Bat› Trakya göçmenlerinin tafl›nmalar›n›n sa¤lanmas›.
11 - Acemi Sadun Pafla ve emrindekilerin geçimlerinin uygun flekilde sa¤-

lanmas›.
‹mzas›z beflinci protokolda da, bar›fl konferans›na gidebilecek kiflilerin

adlar› bulunuyordu. Böyle olmakla birlikte bu konuda hükûmet, ana ilkeye
uyulmak kofluluyla, serbest bulunacakt›.

Delegeler:
Tevfik Pafla Hazretleri Baflkan 
Ahmet ‹zzet Pafla Hazretleri Askerî delege 
D›fliflleri Bakan› Siyasî delege 
Reflat Hikmet Bey Siyasî delege

Uzmanlar kurulu:
Hâmit Bey Maliye
Albay ‹smet Bey Askerî
Reflit Bey Siyasî ifller
Mühendis Muhtar Bey Bay›nd›rl›k iflleri
Albay Ali R›za Bey Deniz Albay›
Refet Bey ‹statistik
Emirî Efendi Tarih
Münir Bey Hukuk dan›flman›
Uzman birisi Ticaret iflleri
Uzman birisi Çeflitli mezhepler ayr›cal›klar›n› bilen

Yaz› kurulu:
Reflit Saffet Bey Eski Maliye Özel Kalem Müdürlerinden
fievki Bey 
Salih Bey 
Orhan Bey 
Hüseyin Bey Robert Kolej Türkçe Ö¤retmeni

Efendiler, bu görüflmelerimizin tutanaklar› aras›nda, en önemli noktan›n,
Ulusal Meclisin toplanma yerine iliflkin sorunun oluflturaca¤›na dikkatinizi
çekmifltik san›r›m.

Meclisin, ‹stanbulda toplanmas› uygun olmad›¤› hakk›ndaki eski düflünce ve
kan›m›z›, Salih Paflaya kabul ettirip onaylatt›k. Ancak Pafla, kendisi bu konuya ka-
t›lmakla birlikte, bu kat›l›fl›n kendisine ait olup, flimdiden, bütün hükûmet ad›na
söz veremiyece¤i ön koflulunu da ileri sürmüfltü. Kendisi, hükûmet üyelerini ikna
etmek ve bu düflünüfle katmak için elinden geleni yapaca¤›na söz vermifl ve bafla-
ramazsa hükûmetten çekilmekten baflka yapacak bir fleyi olmad›¤›n› bildirmiflti.

Salih Pafla, bu konuda baflar›l› olamam›flt›r.
Meb'uslar Meclisinin toplant› yeri konusuna yeniden dönmek üzere

Amasya buluflmas›yla ilgili sunular›ma son veriyorum.
Yaln›z, Efendiler; biz, Amasyaya gelmek üzere S›vastan ayr›l›r, ayr›lmaz,

S›vasta pek de hofla gitmeyen bir olay olmufltur. Bu olay üzerinde k›saca bilgi
sunay›m:

Amasyaya var›fl›m›zda, ‹tilâf ve Hürriyetçilerin, yabanc›larla ortaklafla birta-

S›vasta
aleyhime
yap›lan bir
teflebbüs:
fieyh Recep
vak’as›

S›vasta ba-
na karfl›
yap›lan bir
giriflim:
fieyh Recep
olay›



birtak›m harekât› h›yanetkâraneye teflebbüs ettiklerine dair malûmat alm›flt›k.
Bunu derhal tamimen tebli¤ etmifltim. S›vasta da, aleyhimde, padiflaha telgraf
çekilmek gibi bir teflebbüs oldu¤unu istihbar ettim, fakat inanmad›m. Elbette
Heyeti Temsilîye arkadafllar›m›z›n ve karargâh›m›za mensup zevat›n, valinin
ve sairenin dikkati buna mânidir dedim.

Halbuki, fieyh Recep ve rüfekas›ndan Ahmet Kemal ve Celâl nam›nda üç
flah›s bir gece telgrafhanede, kendilerine mensup bir telgrafç› vas›tasile, arzu et-
tikleri telgraflar› çekmifller...

Filhakika, Amasya telgrafhanesinden Salih Paflaya ait flu telgraf› getirdiler: 
16613 K. 82 Bahriye Naz›r› Devletlû Salih Pafla Hazretlerine S›vas, 18 Teflrinievvel 1335

Yaveri Hazreti fiehriyarî Saadetlû Naci Beyefendi Hazretlerine
Aylardanberi memleketimizde cereyan eden hali anlamak ve mahiyeti meseleye vukuf

peyda etmek üzere merkezi vilâyete kadar ihtiyar› zahmet buyurman›z› menafii mülkü mil-
let nam›na cümleten istida ve mülkü millet nam›na makina bafl›na teflriflerini kemali ubudi-
yetle istirham eyleriz. 

An Evlâd› fiemsiddini Sivasî Ulema, eflraf, tüccar ve esnaftan
Recep Kâmil, mürekkep yüz altm›fl mühürü havidir

Zarelizade Celâl ‹lyaszade Ahmet Kemal
Bana da 19 Teflrinievvel 1335 tarihli flu telgraf geldi:

Amasyada Mustafa Kemal Paflaya
Ahalimiz, padiflah ve hükûmet efkâr›n› bizzat Salih Pafladan veyahut emin bir lisandan

iflitmedikçe, aradaki ihtilâfa hallolunmufl nazarile bakam›yacakt›r. Binaenaleyh iki fl›ktan bi-
rini ihtiyara mecburiyetinizi arzederiz.

‹lyaszade Zarelizade An Evlâd› fiemsiddini Sivasî
Ahmet Kemal Celâl Recep Kâmil

Efendiler, biz, bütün memleketi irflad ve tenvir ile u¤rafl›yoruz. Fakat, düfl-
manlar›m›z da, bize mukabil, heryerde ve hatta bizzat bulundu¤umuz ve her
suretle hâkim oldu¤umuz S›vas flehrinde bile, habasetlerini icra ettirebilecek de-
nî vas›talar bulmakta, muvaffak olabiliyorlar.

Bütün ikazlar›m›za, ihtarlar›m›za ra¤men, flahsan gaybubet eder etmez,
S›vastaki zevat›n görülen dalg›nl›¤› heryerde, nekadar kay›ts›zl›klar ve müsa-
mahalar vukubulmufl oldu¤una çok güzel bir misal teflkil eder.

19 Teflrinievvel günü S›vastaki arkadafllar, Heyeti Temsilîye imzasile flu
telgraf› veriyorlard›:

Amasyada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
fieyh Recep ve rüfekas›n›n Zat› Devletlerine çekilmek üzere telgrafhaneye flimdi verdik-

leri telgraf sureti aynen berveçhizir arzolunur:
Bu bapta Topçu Binbafl›s› Kemal Bey ayr›ca tahkikat icra etmektedir.
Bu telgrafa, ald›¤›m› arzetti¤im telgraf›n suretini ilâve ediyorlar.
S›vas Telgraf Baflmüdürü de ayn› günde flu malûmat› veriyor:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
An Evlâd› fiemsiddini Sivasî Recep, ‹lyaszade Ahmet Kemal ve Zarelizade Celâl imza-

lar› ile yaz›lan telgrafnameleri takdim ederim. Bu telgrafnameler gece getirilmifl ve memurla-
r›m›z ihafe edilerek yazd›r›lm›flt›r. Her ferdin fleraiti mahsusa dairesinde telgraf yazmaya
hakk› derkârd›r. Ancak makina odas›na rastgelenin girmesi memnu bulunmak flöyle dursun,
memurlar›n tehdit ve ihafesi gibi haysiyet ve vekar› hükûmeti rencide edecek harekâta içtisar
etmek do¤rusu kanuna isyan mahiyetindedir. Keyfiyeti vilâyeti celîliye arzettim ve memleket-
te tesisi intizam için çal›flmakta olan Zât› Devletlerine de arz› hal ederim. ‹htiramat ve tazi-
mat› mahsusam›n kabul buyurulmas› müsterhamd›r.

19 Teflrinievvel 1335 Baflmüdür Lûtfi
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kim haince davran›fllara kalkt›klar›na iliflkin bilgi alm›flt›k. Bunu hemen ge-
nelgeyle bildirmifltim. S›vasta da, bana karfl›, padiflaha telgraf çekilmek gibi
bir giriflim oldu¤unu haber ald›m, ama inanmad›m. Elbette Temsilci Kurul ar-
kadafllar›m›z›n ve karargâh›m›za ba¤l› kiflilerin, valinin ve ötekilerin dikkati
buna engeldir dedim.

Oysa, fieyh Recep ve arkadafllar›ndan Ahmet Kemal ve Celâl ad›nda üç
kifli bir gece telgrafhanede, kendilerine ba¤l› bir telgrafç› eliyle, istedikleri
telgraflar› çekmifller...

Gerçekten, Amasya telgrafhanesinden Salih Paflaya ait flu telgraf› getir-
diler:

16613 K.82 Deniziflleri Bakan› Salih Pafla Hazretlerine       S›vas, 18 Ekim 1919
Padiflah Yaveri Naci Beyefendi Hazretlerine

Aylardanberi memleketimizde sürüp giden olaylar› anlamak ve iflin niteli¤ini kavra-
mak için il merkezine kadar gelmenizi ülke ve ulus ç›karlar› ad›na hepbirlikte diler, ülke ve
ulus ad›na makina bafl›na gelmenizi tam ba¤l›l›kla rica ederiz.

fiemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan Din Bilginleri, halkdan ileri gelenlerden
Recep Kâmil, oluflan yüz altm›fl kiflinin mühürü vard›r.

Zarelizade Celâl ‹lyaszade Ahmet Kemal
Bana da 19 Ekim 1919 tarihli olan flu telgraf geldi: 

Amasyada Mustafa Kemal Paflaya
Halk›m›z, padiflah ve hükûmetin düflüncelerini Salih Paflan›n kendinden ya da güveni-

lir bir a¤›zdan iflitmedikçe, aradaki anlaflmazl›¤a çözülmüfl gözüyle bakam›yacakt›r. Bundan
dolay› iki yoldan birini seçmeye zorunlu bulundu¤unuzu bildiririz.

‹lyaszade Zarelizade fiemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan
Ahmet Kemal Celâl Recep Kâmil

Efendiler, biz, bütün memlekete do¤ru yolu göstermeye u¤rafl›yoruz.
Ama, düflmanlar›m›z da, bize karfl›, heryerde ve üstelik kendi bulundu¤umuz
ve her aç›dan egemen oldu¤umuz S›vas flehrinde bile, kötülüklerini yapt›rabi-
lecek alçak eller bulmakta, baflar›l› olabiliyorlar.

Bütün uyar›lar›m›za, hat›rlatmalar›m›za karfl›n, biz uzaklafl›r uzaklaflmaz,
S›vastaki kiflilerin görülen dalg›nl›¤›, heryerde, nekadar kay›ts›zl›klar ve yer-
siz hoflgörüler meydana gelmifl oldu¤una çok güzel bir örnek oluflturur.

19 Ekim günü S›vastaki arkadafllar, Temsilci Kurul imzasile flu telgraf›
veriyorlard›:

Amasyada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
fieyh Recep ve arkadafllar›n›n size çekilmek üzere telgrafhaneye flimdi verdikleri telg-

raf›n örne¤i oldu¤u gibi afla¤›da bilginize sunulur:
Bu yolda Topçu Binbafl›s› Kemal Bey ayr›ca soruflturma yapmaktad›r.
Bu telgrafa, ald›¤›m› söyledi¤im telgraf›n örne¤ini ekliyorlar.
S›vas Telgraf Baflmüdürü de ayn› günde flu bilgiyi veriyor:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
fiemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan Recep, ‹lyaszade Ahmet Kemal ve Zarelizade Celâl

imzalar› ile yaz›lan telgraflar› veriyorum. Bu telgraflar gece getirilmifl ve görevlilerimiz kor-
kutularak yazd›r›lm›flt›r. Her bireyin özel koflullar çerçevesinde telgraf yazma hakk› kabul
edilir. Ancak makina odas›na rasgelenin girmesi yasak bulunmak flöyle dursun görevlilerin
tehdit edilmesi ve korkutulmas› hükûmet onurunu ve haysiyetini incitecek davran›fllara kal-
k›flmak do¤rusu kanuna baflkald›r› niteli¤indedir. Olanlar› yüksek valili¤in bilgisine sundum
ve memlekette düzen kurulmas› için çal›flmakta olan size de durumu bildiriyorum. Sonsuz
ve özel sayg›lar›m› kabul etmenizi dilerim.

19 Ekim 1919 Baflmüdür Lûtfi



Dersaadet merkez flefi Beye:
Lisan› umumîden arzolunan ve selâmeti mülkü millet nam›na takdimi, istirham olunan

telgraflar›m›z› tevkif eden haini din ve devlettir. Nihayet kan dökülmesine sebep olacakt›r.
Sem'i flahaneye isal için azmimiz kat'îdir. Cevap bekliyoruz.

Mabeyni Humayun Baflkitabeti Celilesine:
Delâleti aliyelerile takdim k›l›nan arizai çakeranemizin cevab›n› selâmeti mülkü millet

nam›na makina bafl›nda intizar ediyoruz.
Mabeyni Humayun Baflkitabeti delâletile Süddei Merahimzübdei Cenab› Hilâfetpena-

hiye:
Memleketimiz bulunan S›vasta, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti namile

teflekkül eden Kongre Heyeti Reisi Mustafa Kemal Pafla, itimatnamei humayunlar›n› hâmil
bulundu¤unu iflaa ile memleketimizde setri seyyiat etmek istiyen bir hizbi kalilin ifltirakile,
iradei millîyeyi temsil suretinde gösteriyorlar. Halbuki halifei ziflan›m›z ve sevgili padiflah›-
m›za her suretle mûti ve merbutiyeti tammemiz muktazay› din oldu¤undan Bahriye Naz›r›
Salih Pafla ile Seryaveri Hazreti fiehriyarî Naci Beyefendinin Amasyaya izamlar›n› istihbar
ettik. Ahali aras›nda husule gelen heyecan› teskin için ulema, eflraf ve tüccardan iki yüzü mü-
tecaviz imzay› havi davetiye telgraf›m›za cevap alamad›k. Efkâr› umumiyenin ne merkezde
oldu¤unu bizzat müflahede buyurulmak üzere S›vasa kadar gönderilmesini rumali ubudiyet
ve kemali tehalükle tazarru ve niyaz ederiz. Olbapta ve kat›bei ahvalde emrü ferman padifla-
h›m›z efendimiz hazretlerinindir.

Efendiler, düflmanlar, fieyh Recebe, hakikaten, mühim bir rol ifa ettirmifl
bulunuyorlard›. S›ras› gelince arzedece¤im vesaikten, Sait Mollan›n Rahip
Frew'a olan 24 Teflrinievvel tarihli bir mektubunda Molla, Papaza "S›vas
vak'as›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavafl yavafl düzelecek" diyor-
du.

Bütün milletin vahdet ve tesanüdünden ve teflkilât› millîyenin memleketin
her köflesine teflmil edildi¤inden bahseden, milletin müflterek arzusuna tebaan
ve teflkilât› millîye ve askeriyeye müsteniden kabine ›skat eden, yeni kabine ile
karfl› karfl›ya geçen, bir heyetin reisi aleyhinde -tam yeni kabine murahhasile
müzakereye giriflece¤i bir s›rada ve bu maksatla S›vastan ç›kt›¤›n›n ferdas› bü-
tün S›vas ahalisi nam›na k›yam› gösterir bir telgraf›n, telgrafhane tehdit edile-
rek çektirilebilmesi elbette manidar idi.

Böyle bir heyetin, bizzat bulundu¤u S›vas ahalisi, aleyhinde bulununca,
bütün milletin, ayn› his ve fikirde olmayaca¤›n› ispat etmek cidden müflküldür.
O halde, mahiyeti temsilîyesi böyle olan bir heyetin ve reisinin istinat etti¤i kuv-
vetin dahi çürük olaca¤›na hükmetmek neden caiz olmas›n!

S›vastan yükseltilen bu sadan›n düflmanlar için ne kadar kuvvetli ve mü-
him oldu¤u takdir buyurulur.

Efendiler, Salih Paflaya ait telgraf›, Amasyaya muvasalat›nda kendisine
verdirdim. Fakat, fieyh Recep ve rüfekas›n›n hükûmetçe tecziyesini talep ettim.
S›vastaki Heyeti Temsilîye azas›na da telgraf bafl›nda 9 Teflrinievvelde flunlar›
sordum:

1- fieyh Recep, Ahmet Kemal ve Celâl imzasile mabeyni humayuna çekilen telgrafna-
meyi gördünüz mu?

2- Telgrafhane nöbetçi zabiti yok mu?
3- Cümlenizin mevcudiyetine ra¤men böyle bir küstahl›k nas›l vukubulabilir. Bahusus

bu mecaninin teflebbüsleri cümlenizce malûm bulunuyor. Salih Paflaya ve Naci Beye hitaben
üç imza ile telgraf haz›rlad›klar›n› biz buradan iflitmifltik. Sizin bundan haberiniz yok mu idi?

4- Ecaniple beraber ‹tilâf ve Hürriyetçilerin birtak›m harekât› h›yanetkâraneye teflebbüs
ettiklerine dair dün tamimen vukubulan tebligat al›nmad› m›?
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‹stanbul merkez flefi Beye:
Halk›n a¤z›ndan sunulan ve yurdun ve ulusun esenli¤i ad›na (Padiflaha) sunulmas›

dilenen telgraflar›m›z› önleyen din ve devlet hainidir. Sonunda kan dökülmesine yol aça-
cakt›r. Padiflah›n kula¤›na vard›rmak için karar›m›z kesindir. Cevap bekliyoruz.

Padiflah›n Özelkalemi Baflkâtipli¤ine:
Yüksek arac›l›¤›n›zla verilen dilek bildirimimizin karfl›l›¤›n› ülke ve ulusun esenli¤i

ad›na makina bafl›nda bekliyoruz.
Padiflah›n Özelkalemi Baflkâtipli¤i eliyle Halife Hazretlerine:
Memleketimiz olan S›vasta, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad›yla

kurulan Kongre Kurulu Baflkan› Mustafa Kemal Pafla, elinde sizin güven mektubunuz
bulundu¤unu yayarak memleketimizde kötülükleri örtmek istiyen birçok küçük toplulu-
¤un kat›lmas›yla ulusal iradeyi temsil ediyormufl gibi davran›yorlar. Oysa flanl› halifemiz
ve sevgili padiflah›m›za her bak›mdan sayg›l› ve tam ba¤l› olmam›z din gere¤i bulundu-
¤undan Deniziflleri Bakan› Salih Pafla ile Padiflah›n Baflyaveri Naci Beyefendinin Amas-
yaya gönderildi¤ini haber ald›k. Halkta oluflan coflkuyu yans›tmak için din bilginleri hal-
k›n ileri gelenleri ve iki yüzü aflk›n imza ile çekti¤imiz ça¤r›ya karfl›l›k alamad›k. Kamu
oyunun ne durumda oldu¤unun kendileri taraf›ndan anlafl›lmas› için S›vasa kadar gön-
derilmesini ba¤l›l›kla yüz sürerek ve birbirimizle yar›fl edercesine yalvar›r ve yakar›r›z.
Bu yolda ve bütün durumlarda emir ve ferman padiflah›m›z efedimiz hazretlerinindir.

Efendiler, düflmanlar, fieyh Recebe, gerçekten önemli bir rol yapt›rm›fl
bulunuyorlard›. S›ras› gelince bilginize sunaca¤›m belgelerden, Sait Molla,
Papaz Frew'ya "S›vas olay›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavafl ya-
vafl düzelecek" diyordu.

Bütün ulusun birlik ve dayan›flmas›ndan ve ulusal örgütlerin memleke-
tin her köflesine yay›ld›¤›ndan söz eden, milletin ortak iste¤ine uyarak ve
ulusal ve askerî örgütlere dayanarak hükûmet düflüren, yeni hükûmetle
karfl› karfl›ya geçen, bir kurulun baflkan›na karfl› - tam yeni hükûmet dele-
geleriyle görüflmelere giriflece¤i bir s›rada ve bu amaçla S›vastan ç›kt›¤›n›n
ertesi günü - bütün S›vas halk› ad›na ayaklan›ld›¤›n› gösterir bir telgraf›n,
telgrafhane tehdit edilerek çektirilebilmesi elbette anlaml› idi.

Böyle bir kurulu, kendi bulundu¤u yerin yani S›vas halk›, kötüleyince,
bütün milletin, ayn› duygu ve düflüncede olmayaca¤›n› kan›tlamak gerçek-
ten güçtür. Öyleyse, temsilcilik niteli¤i böyle olan bir kurulun ve onun bafl-
kan›n›n dayand›¤› gücün de çürük olaca¤›na inanmak neden do¤ru olma-
s›n!

S›vastan yükseltilen bu sesin düflmanlar için nekadar kuvvetli ve önem-
li oldu¤unu kavrars›n›z.

Efendiler, Salih Paflaya ait telgraf›, Amasyaya vard›¤›nda kendisine
verdirdim. Fakat, fieyh Recep ve arkadafllar›n›n hükûmetçe cezaland›r›lma-
s›n› istedim. S›vastaki Temsilci Kurul üyelerinden de telgraf bafl›nda 9
Ekimde flunlar› sordum:

1 - fieyh Recep, Ahmet Kemal ve Celâl imzasile padiflah özel kalemine çekilen telg-
raf› gördünüz mü?

2 - Telgrafhane nöbetçi subay› yok mu?
3 - Hepiniz orada bulunurken böyle bir küstahl›k nas›l yap›labilir? Hem de bu de-

lilerin giriflimlerini hepiniz biliyorsunuz. Salih Paflaya ve Naci Beye çekilmek üzere üç
imza ile telgraf haz›rlad›klar›n› biz buradan iflitmifltik. Sizin bundan haberiniz yok muy-
du?

4 - Yabanc›larla birlikte ‹tilâf ve Hürriyetçilerin birtak›m haince davran›fllara kal-
k›flt›klar› hakk›nda dün genelgeyle yap›lan bildiri al›nmad› m›?



5- Tazyik ve ihafe edilen telgraf memurlar›n›n hemen icap edenleri, vali paflay› ve di¤er alâ-
kadaran› haberdar etmemelerinin ve nöbetçi zabitinin bunda gaflet göstermesinin sebebi nedir?

6- Baflmüdür Beyin itay› malûmat eylemesi üzerine ittihaz edilmifl olan tedabir nedir?
Mustafa Kemal

Vilâyetin, meseleyi ciheti askerîyeye havale etti¤i anlafl›lmas› üzerine Ko-
lordu Erkân›harbiye Reisi Zeki beye de, flunu yazd›m:

Mevzuubahs olan meselede zimethal olanlar›n tevkif ve tecziyesi için vilâyetçe mevcut
olan vesait kullan›lm›fl da veyahut gayr›kâfi görülmüfl de mi Kolorduya ifl at›l›yor. Yoksa bu
küstahane harekâta karfl› dahi vilâyetçe ittihaz› tedabirde tereddüt mü ediliyor? Bu cihet an-
lafl›ld›ktan sonra halli mesele daha sehil ve esasl› olur.

Mustafa Kemal 
Bâdehu S›vasta bulunanlara flu emri verdim:
1- Telgrafhane tamamen kontrol alt›na al›nacakt›r. Bir zabit kumandas›nda bir manga

asker ikame edilecektir. Vaki oldu¤u gibi telgrafhaneyi iflgal ve memurîni tazyik ederek vah-
deti meflruai millîye aleyhinde tahdifli ezhan› mucip ve asayifli muhil teflebbüsatta bulunacak
hainler kat 'iyyen menedilecektir. Bu gibi harekât› asayifl flikenanede haddi kanunîyi tecavüz
ve askere taarruz edenlere karfl› bilâtereddüt, hernerede olursa olsun istimali silâh edilecek-
tir.

2- Küstahane harekâta mütecasir olanlar hakk›nda temini inzibat noktai nazar›ndan er-
kân›harbiye reisinin dermeyan eyledi¤i esbaba binaen firarlar›na mahal verilmeksizin derhal
icab› hal yap›lacak ve neticesi bir iki saate kadar bildirilecektir. Ancak bu hususta karar ver-
mek için orada mevcut zevattan hiçbirinin teflebbüs almay›p istizana kalk›fl›lmas› cidden mu-
cibi teessüf görülmüfltür. Bu karar, bir taburu S›vasta bulunan Beflinci F›rka Kumandan› Ce-
mil Cahit Bey taraf›ndan tabur kumandan›na emredilmifltir. Oraca bu karar›n sürati tatbik›-
na hiç olmazsa delâlet buyurulmas› niyaz olunur.

3- S›vasta temini inzibat için uyan›k olarak bütün alâkadaranca tedabiri kat'iye ve fledi-
de al›nmas› lüzumunu arzederim.

Mustafa Kemal
Hususî olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere, flu talimat› verdim: 
Harekât› millîye aleyhinde küstahl›k edenler hakk›nda yap›lacak muamele icab edenle-

re bildirilmifltir. Vaziyeti bittakip harfiyen tatbik olunup olunmad›¤›n› ve müsamaha görül-
dü¤ü takdirde bizzat müdahale ederek eflhas› malûmenin tevkifi ve hempalar›n›n iskât› mat-
luptur. Bu bapta lüzum hâs›l olursa, herkime karfl› olursa olsun icab›n› ifada tereddüde ma-
hal yoktur.

Mustafa Kemal
20 Teflrinievvelde Vali Reflit Pafla, uzun uzad›ya vak'ay› hikâye ettikten

sonra, "vak'an›n tevessü eylemesi ihtimali varitken önüne geçilmifl ve gösterilen
icraat› seria ve fledideden dolay› buna mümasil ahvalin badema ademi zuhûru
derkâr bulunmufl" oldu¤unu yaz›yordu (Ves. 161).

Efendiler, hükûmeti merkezîyenin fieyh Recebi ve rüfekas›n› tecziye etmifl
oldu¤unu, bittabi, farzetmediniz. "An evlâd› fiemsiddini Sivasî" diye imza atan
bu miskin ve adî fleyhin, bundan sonra da düflman aleti olarak irtikâp eyliyece-
¤i habasetlere tesadüf edece¤iz.

Efendiler, henüz Amasyada iken, karfl›laflt›¤›m›z vaziyet, yaln›z, fieyh Re-
cep vak'asile kalmad›. Adapazar› havalisinde de buna mümasil bir hâdise vu-
kua geldi. Müsaade ederseniz, onu da k›saca arzedeyim:

Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde türeyen, Talostan Bey ve ‹stan-
buldan para ve talimatla gelerek, süvari olacaklara 30 ve piyade yaz›lacaklara
15 lira vadeden Bekir Bey ve Sapancan›n Avçar karyesinden Beslân nam›nda
bir tahsildar birlefliyorlar. Bu adamlar bafllar›na toplad›klar› atl›, yaya birtak›m
eflhas ile Adapazar› kasabas›n› basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey isminde
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5 - Bask› yap›lan ve korkutulan görevlilerden gerekenlerin, vali paflaya ve öbür ilgili-
lere hemen haber vermemelerinin ve nöbetçi subay›n›n bunda aymazl›k göstermesinin se-
bebi nedir?

6 - Baflmüdür Beyin bilgi vermesi üzerine al›nm›fl olan önlemler nedir?
Mustafa Kemal

Valili¤in, ifli askerlere aktard›¤› anlafl›lmas› üzerine Kolordu Kurmay
Baflkan› Zeki Beye de, flunu yazd›m:

Söz konusu olan ifle kar›flm›fl olanlar›n tutuklanmalar› ve cezaland›r›lmalar› valilikçe
elindeki araçlar kullan›lm›fl ya da yetmez görülmüfl de mi ifl Kolorduya at›l›yor. Yoksa bu
küstahça davran›fllara karfl› bile valilik önlem al›nmas›nda karars›z m› kal›yor? Bu cihet an-
lafl›ld›ktan sonra sorunun çözümlenmesi kolay ve kökten olur.

Mustafa Kemal
Arkadan S›vasta bulunanlara flu emri verdim:
1 - Telgrafhane tam kontrol alt›na al›nacakt›r. Bir subay komutas›nda bir manga as-

ker yerlefltirilecektir. Bu kez oldu¤u gibi, telgrafhaneye girerek ve görevlilere bask› yapa-
rak meflru ulusal birli¤e karfl› kafalar› kar›flt›r›c› ve iç güvenli¤i bozucu giriflimlerde bulu-
nacak hainler kesinlikle önlenecektir. Bu gibi iç güvenli¤i bozar davran›fllarla yasal s›n›rla-
r› aflan ve askere sald›ranlara karfl› duraksamadan, hernerede olursa olsun silâh kullan›la-
cakt›r.

2 - Küstahça davran›fllara kalk›flanlar hakk›nda düzeni sa¤lamak aç›s›ndan kurmay
baflkan›n›n ileri sürdü¤ü nedenlerden dolay› kaçmalar›na meydan verilmeksizin hemen du-
rumun gere¤i yap›lacak ve sonucu bir iki saate de¤in bildirilecektir. Ancak bu hususta ka-
rar vermek için orada bulunanlardan hiç kimsenin insiyatif almay›p (bize) sormaya kalk›fl-
mas› gerçekten üzüntü ile karfl›lanm›flt›r. Bu karar, bir taburu S›vasta bulunan Beflinci Tü-
men komutan› Cemal Cahit Bey taraf›ndan tabur komutan›na emredilmifltir. Orada bu ka-
rar›n ivedilikle uygulanmas›na hiç olmazsa yard›mc› olunmas› rica olunur.

3 - S›vasta düzeni sa¤lamak için uyan›k olarak bütün ilgililerce kesin ve fliddetli önlem-
ler al›nmas› gere¤ini bilgilerinize sunar›m.

Mustafa Kemal
Özel olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere, flu direktifi verdim: 
Millî Harekât karfl›s›nda küstahl›k edenler hakk›nda yap›lacak ifllem gerekenlere bil-

dirilmifltir. Durum izlenip harfi harfine uygulan›p uygulanmad›¤›n› ve göz yummalar görü-
lürse siz kendiniz ifle kar›flarak bilinen kiflileri tutuklaman›z› ve yardakç›lar›n› susturman›z›
isterim. Bu yolda gerekirse, her kime karfl› olursa olsun gere¤ini yapmakta duraksamaya
yer yoktur.

Mustafa Kemal
20 Ekimde Vali Reflit Pafla, uzun uzad›ya olay› anlatt›ktan sonra, "olay›n

yay›lmas› olas› iken önüne geçilmifl ve yap›lan h›zl› ve sert ifllemlerle buna
benzer durumlar›n bundan böyle meydana gelmeyece¤i anlafl›lm›fl" oldu¤unu
yaz›yordu (Belge 161).

Efendiler, ‹stanbul hükûmetinin fieyh Recebi ve arkadafllar›n› cezalan-
d›rm›fl oldu¤unu, elbette, düflünmediniz, "fiemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan" di-
ye imza atan bu miskin ve baya¤› fleyhin, bundan sonra da düflman maflas› ola-
rak iflleyece¤i kötülüklere rastlayaca¤›z.

Efendiler, daha Amasyada iken, karfl›laflt›¤›m›z durum, yaln›z, fieyh Re-
cep olay›yla kalmad›. Adapazar› yöresinde de buna benzer bir olay oldu. ‹zin
verirseniz, onu da k›saca bilginize sunay›m:

Adapazar› ilçesinin Akyaz› yönlerinde türeyen, Talostan Bey ve ‹stanbul-
dan para ve direktifle gelerek, atl› asker olacaklara 30 ve piyade yaz›lacaklara 15
lira ayl›k sözü veren Bekir Bey ve Sapancan›n Avçar köyünden Beslân ad›nda
bir tahsildar birlefliyorlar. Bu adamlar bafllar›na toplad›klar› atl›, yaya birtak›m

Adapazar›
havalisinde
tahrikât

Adapazar›
yöresinde
k›flk›rtma-
lar



olan Adapazar› kaymakam›, bunu haber al›yor. Tahir Bey, ‹zmitten gönderi-
len bir binbafl› ile ve tedarik etti¤i yirmi befl kadar atl›y› alarak, kasabay› bas-
maya gelenlere karfl› hareket eder. Lûtfiye denilen bir köyde karfl›lafl›rlar. Bu
güruha maksad› hareketleri sorulmufl.. verdikleri cevap flu imifl: "Zat› padifla-
hinin hayatta ve makam› muallây› hilâfetlerinde olup olmad›¤›n› ö¤renmek için
Adapazar›na makina bafl›na gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paflay›, padiflah
makam›na kabul edemeyiz..."

Tahir Beyin makina bafl›nda, ‹zmit mutasarr›f›na verdi¤i malûmatta;
"merkumlar›n ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› oldu¤unu ve hatta padi-
flah›n da bu hareketlerinden haberdar bulundu¤unu beyan eyledikleri" derce-
diliyordu. Resmen verilen malûmatta: "Bekirin, toplanan eflhasa, bu ifl için, ‹s-
tanbulca, bir hafta müddet tayin ettiler, befl gün geçti. ‹ki günümüz kald›. ‹fli ta-
cil edelim diye" beyanatta bulundu¤u da bildiriliyordu (Ves. 162).

‹zmitteki F›rka Kumandan›, Adapazar› üzerine bir müfreze gönderecekti.
Ali Fuat Pafla da, Düzce üzerine bir m›ktar kuvvet sevkedecekti.

23 Teflrinievvel tarihinde, ‹zmitte F›rka Kumandan›na, Bekirin ‹tilâf ve
Hürriyetçilerle ecnebî düflmanlar taraf›ndan gönderildi¤i ve harekât› mefsedet-
kâranelerinin men'i lüzumu bildirildi.

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beye de, 23 Teflrinievvelde do¤rudan do¤-
ruya "Bekir ve rüfekas› hakk›nda tedabiri fledide ve serian›n tatbik›nda kat'iy-
yen tereddüt gösterilmiyerek izalei mazarratlarile neticenin ifl'ar›n›" emrettim
(Ves. 163).

Efendiler, 23 Teflrinievvel tarihli bir flifre ile, merkum Bekir ve hempalar›-
n›n hareketleri ve hüviyetleri hakk›nda destres oldu¤umuz malûmat›, Harbiye
Naz›r› Cemal Paflaya bildirdik ve "hükûmeti seniyece bu gibi ef'al ve harekât›
mefsedetkâraneye karfl› vaktü zaman›nda tedabiri müessire al›nmay›p, mesele,
teflkilât› millîyeye temas eyledi¤i takdirde en fledit tedabire tevessülde kendimi-
zi mazur görece¤imizi arzederiz" dedik (Ves. 164).

‹zmitten, giden ve mahallinde takviye olunan millî ve askerî bir müfreze,
"mühim m›ktarda toplanm›fl ve toplanmakta olan eflhas› flerireyi da¤›tm›fl, tah-
sildar Beslân ve biraderi Hasan Çavuflu derdest etmifl, as›l talimat ve para ile bir
hafta evvel ‹stanbuldan gelmifl olan Bekir, firar eylemifl." Bu Bekir, zabitlikten
matrut ve Manyasl›d›r (Ves. 165, 166).

Bundan sonra, verme¤e mecbur oldu¤umuz emirlerle, ‹zmitte muharrik
ve mürettip olanlardan, ‹ngiliz ‹brahim denmekle maruf biri ve sair birtak›m-
lar› hakk›nda takibat bafllad› (Ves. 167, 168).

"Bekirin, mahallince ittihaz olunan tedabir neticesinde teflebbüsünün akim
kald›¤›n› ve firar eyledi¤ini ve tekrar ‹stanbula avdet ederek yeniden teflebbüsa-
t› mel'unanede bulunmas› a¤lebi ihtimal oldu¤unu, hakk›nda takibat› mahsu-
sada bulunulmas›n›" Amasyadan 26 Teflrinievvel 1335 tarihinde Harbiye Naz›-
r› Cemal Paflaya yazd›m (Ves. 169).

27 Teflrinievvel 1335 tarihinde Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyden gelen telg-
rafta: "Bekirin maiyetinde iki zabit, k›rk müsellâh adam oldu¤u halde Abaza
köylerinde halk›, hükûmeti hâz›ra nam›na hareketi millîye aleyhine teflvik ve
birçok para sarfetti¤i ve nezarete vukubulan ifl'arat›n›n cayi kabul bulamamak-
ta oldu¤u" bildiriliyordu (Ves. 170).
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kiflilerle Adapazar› ilçesini basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey isminde olan
Adapazar› kaymakam›, bunu haber al›yor. Tahir Bey, ‹zmitten gönderilen bir
binbafl› ile buldu¤u yirmi befl kadar atl›y› alarak, ilçeyi basmaya gelenlere kar-
fl› yola ç›kar. Lûtfiye denilen bir köyde karfl›lafl›rlar. Bu derme çatma kalaba-
l›¤a davran›fllar›n›n amac› sorulmufl.. verdikleri karfl›l›k flu imifl: "Padiflah haz-
retlerinin hayatta ve yüksek halifelik makam›nda olup olmad›¤›n› ö¤renmek
için Adapazar›na telgraf bafl›na gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paflay›, pa-
diflah olarak kabul etmeyiz..."

Tahir beyin telgraf bafl›nda, ‹zmit mutasarr›f›na verdi¤i bilgilerde; "Bu
adamlar›n ‹stanbulda önemlice kiflilerle iliflkileri oldu¤unu ve hatta padiflah›n
da bu davran›fllar› bildi¤ini söyledikleri" belirtiliyordu. Resmî olarak verilen
bilgilerde: "Bekirin; toplanan kiflilere, bu ifl için, ‹stanbulca, bir hafta süre be-
lirlendi, befl gün geçti. ‹ki günümüz kald›. ‹fli çabuklaflt›ral›m" dedi¤i de bildi-
riliyordu (Belge 162).

‹zmitteki Tümen Komutan›, Adapazar› üzerine bir askerî birlik göndere-
cekti. Ali Fuat Pafla da, Düzce üzerine bir m›ktar kuvvet yollayacakt›.

23 Ekim tarihinde, ‹zmitte Tümen Komutan›na, Bekirin ‹tilâf ve Hürri-
yetçilerle yabanc› düflmanlar taraf›ndan gönderildi¤i ve kar›flt›r›c› davran›flla-
r›n önlenmesi gerekti¤i bildirildi.

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beye de, 23 Ekimde do¤rudan do¤ruya
"Bekir ve arkadafllar› hakk›nda sert ve ivedi önlemler uygulanmas›nda kesin-
likle karars›zl›k gösterilmiyerek yapt›klar› zararl› ifllere son verilerek sonucun
bildirilmesini" emrettim (Belge 163).

Efendiler, 23 Ekim tarihli bir flifre ile, sözü edilen Bekir ve yandafllar›n›n
yapt›klar› ve kimlikleri hakk›nda elde etti¤im bilgileri, Savafliflleri Bakan› Ce-
mal Paflaya bildirdik ve "‹stanbul hükûmetince bu gibi kar›flt›r›c› ifllere ve
davran›fllara karfl› zaman›nda etkin önlemler al›nmazsa, iflin ucu, ulusal örgüt-
lere dokunursa en sert önlemlere baflvurmakta kendimizi hakl› görece¤imizi
bilginize sunar›z" dedik (Belge 164).

‹zmitten, giden ve orada kuvveti ço¤alt›lan ulusal ve askerî bir birlik,
"önemli say›da toplanm›fl ve toplanmakta olan kötü kiflileri da¤›tm›fl, tahsildar
Beslân ve erkek kardefli Hasan Çavuflu yakalam›fl, as›l direktif ve para ile bir
hafta önce ‹stanbuldan gelmifl olan Bekir, kaçm›flt›r." Bu Bekir, subayl›ktan
kovulmufltur ve Manyasl›d›r (Belge 165, 166). Bundan sonra, vermek zorun-
da oldu¤umuz emirlerle, ‹zmitte k›flk›rt›c› ve düzenleyicilerden ‹ngiliz ‹bra-
him diye bilinen biri ve baflka birtak›mlar› hakk›nda kovuflturma bafllad› (Bel-
ge 167, 168).

"Bekirin, yerinde al›nan önlemler sonucu giriflimi etkisiz kald›¤›n› ve kaç-
t›¤›n› ve yeniden, ‹stanbula dönerek haince giriflimlerde bulunmas› çok olas›
oldu¤unu, kendisinin özel bir izlemeye al›nmas›"n› Amasyadan 26 Ekim 1919
tarihide Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya yazd›m (Belge 169).

27 Ekim 1919 tarihinde Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyden gelen telgrafta:
"Bekirin emrindeki iki subay, k›rk silâhl› adam ile birlikte Abaza köylerinde
halk›, flimdiki hükûmet ad›na Milli Harekâta karfl› k›flk›rtt›¤› ve birçok para
harcad›¤› ve bakanl›¤a yap›lan, bildirimlerin beimsenmedi¤i" bildiriliyordu
(Belge 170).



Efendiler, bu gibi mesailde, hükûmeti ikaz ve vazifesinin ifas›na davetten
ibaret olan müracaatlerimiz, elbette, hükûmetin ifline müdahale gibi telâkki
edilmez itikad›nday›m.

‹stanbulda hükûmetin gözü önünde, tertip olunan ve dahilî, haricî düflman-
lar›n, padiflah›n malûmat ve muvafakatile oldu¤una flüphe etmedi¤imiz tefleb-
büslerinin, filen muvaffak olacaklar› dakikaya kadar, beklemek ve elbette hükû-
met tedbir al›r, mâni olur, tevekkülü safdilânesine kap›lmak caiz olamazd›.

Efendiler, Amasyada müzakereye bafllad›¤›m›z 20 Teflrinievvel gününde,
vürud eden malûmat hulâsas› flu idi: ‹stanbulda, Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›, As-
kerî Nigehban Cemiyeti ve Muhipler Cemiyeti bir blok teflkil eltiler. Bu blok ve
Ali Kemal ve Sait Molla gibi eflhas, anas›r› gayr›müslimeyi, mütemadiyen Ku-
vayi Millîye aleyhine tahrike bafllad›lar. Rum ve Ermeni patrikleri, Kuvayi Mil-
lîye aleyhinde Düveli ‹tilâfiye mümessillerine müracaat ettiler. Ermeni Patri¤i
Zaven Efendi, Neogolos gazetesinde neflretti¤i bir mektupla harekât› millîyei
ahireden dolay› Ermenilerin muhaceret etmekte olduklar›n› ilân etti.

Maslup Kâz›m›n kardefli Hikmet nam›nda biri, ‹stanbuldan ald›¤› talimat
ile Adapazar› civar›nda, bafl›na birtak›m müsellâh adamlar toplamaya bafllad›.
Bu Hikmet ismine, mühim bir vesikada da tesadüf edece¤iz. Adapazar› civa-
r›nda, De¤irmenderede de, para ile adam toplanmaya baflland›. Çete halinde
toplananlar›n, Geyve hükûmetini basmaya karar verdikleri istihbar k›l›nd›. Ka-
racabeyde de buna mümasil ufaktefek harekât görüldü. Bursada, Gümülcüne-
li ‹smailin tertip etti¤i çetelerin Kuvayi Millîye aleyhine harekât› hissolunmaya
baflland›. Nigehbanc›lar›n mevkuf bulunanlar› bir günde kâffesi hapisten ç›ka-
r›ld›.

Düflmanlar taraf›ndan, Kuvayi Millîye aleyhinde tertip olunan çetelerin fa-
aliyete bafllamas›, muhalif blokun alenî hareketi, ‹stanbul Polis Müdürünün
aleyhte faaliyeti, Ali R›za Pafla Kabinesine aleyhtar naz›rlar›n mevcudiyeti, ba-
z› teflkilât merkezlerimizi, bilhassa ‹stanbul merkezimizi naümidiye sevketme-
ye bafllad› (Ves. 171, 172).

Hükûmetin, umumiyetle hiçbir maksat ve karar sahibi oldu¤unu göstere-
cek, harekette bulunamamas› ve yaln›z Dahilîye Naz›r› fierif Paflan›n menfî ve
serî faaliyetini tasvipkâr davranmas›, hakikaten flayan› teemmül ve endifle bir
manzara arzediyordu.

Bu hususta, ilk, hassasiyet ve inisyatif gösteren Ankara oldu. Ankara Vali
Vekili Yahya Galip Beyin S›vasa keflide etti¤i 15 Teflrinievvel 1335 tarihli bir
flifresini; merhum Hayatî Beyin imzasile di¤er bir flifre içinde 22 Teflrinievvelde
Amasyada ald›m. O flifre aynen fludur:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Pafla Hazretleri; biz mukadderat›m›z›, ne böyle, milletin mukadderat›n› bilmiyen

hükûmete ve ne de sümmettedarik gönderilecek valilere terkedemeyiz. Defeatla Zât›
Alilerine arzetti¤imiz düflünceler nazar› itibara al›nmad›¤›ndan dolay› hükûmeti mer-
keziye, mahut Ferit Pafla Kabinesinin tayin edip de gönderemedi¤i Bitlis Valii Sab›k›
Ziya Paflay› buraya ve hayat› memuriyetinde hiçbir mevcudiyet gösterememifl olan
Suphi Beyi de, Konyaya vali tayin etmek suretile ilk ad›m›n› atmaya bafllad›. ‹flte bu gi-
bi mülâhazata binaen Meclis Meb'usan teflekkül etmeden evvel, hiçbir memuriyete hariç-
ten kimsenin getirilmemesini geçende arzetmifl idik. Mademki hükûmeti haz›ra, buraya
yeniden vali göndermeye k›yam etmifltir, flu halde, buradaki harekât› millîyenin söndürül-
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Efendiler, bu gibi ifllerde, hükûmeti uyarmak ve görevini yapmaya ça¤›r-
maktan baflka birfley olmayan baflvurular›m›z, elbette, hükûmetin ifline kar›fl-
mak say›lmaz inanc›nday›m.

‹stanbulda hükûmetin gözü önünde, iç, d›fl düflmanlar›n yapt›¤› ve padi-
flah›n bilgisi ve uygun bulmas›yle yap›ld›¤›ndan flüphe etmedi¤imiz giriflimler,
etkili olarak baflar›ya ulaflacaklar› dakikaya kadar, beklemek ve elbette hükû-
met önlem al›r, engeller diye bönce boyun e¤mek do¤ru olamazd›.

Efendiler, Amasyada görüflmelere bafllad›¤›m›z 20 Ekim gününde, gelen
bilgilerin özeti flu idi: ‹stanbulda, Hürriyet ve ‹tilâf Partisi, Askerî Nigehban
Derne¤i ve Muhipler Derne¤i bir blok oluflturdular. Bu blok ve Ali Kemal ve
Sait Molla gibi kifliler, durmadan müslüman olmayan unsurlar›, Ulusal Güçle-
re karfl› k›flk›rtmaya bafllad›lar. Rum ve Ermeni patrikleri, Ulusal Güçlere
karfl› ‹tilâf Devletleri temsilcilerine baflvurdular. Ermeni Patri¤i Zaven Efen-
di, Neologos gazetesinde yay›mlad›¤› bir mektupla bu defaki Milli Harekât
yüzünden Ermenilerin göç etmekte olduklar›n› duyurdu.

As›lan Kâz›m›n kardefli Hikmet ad›nda biri, ‹stanbuldan ald›¤› direktifle
Adapazar› dolaylar›nda, bafl›na birtak›m silâhl› adamlar toplamaya bafllad›.
Bu Hikmet ismine, önemli bir belgede daha rastlayaca¤›z. Adapazar› dolayla-
r›nda, De¤irmenderede de, para ile adam toplanmaya baflland›. Çete halinde
toplananlar›n, Geyve hükûmet kona¤›n› basmaya karar verdikleri haber al›n-
d›. Karacabeyde de buna benzer ufak tefek davran›fllar görüldü. Bursada, Gü-
mülcüneli ‹smailin düzenledi¤i çetelerin Ulusal Güçlere karfl› k›p›rdand›klar›
sezilmeye baflland›. Nigehbanc›lardan tutuklu bulunanlar›n hepsi bir günde
hapisten ç›kar›ld›.

Düflmanlar taraf›ndan, Ulusal Güçlere karfl› düzenlenen çetelerin hare-
kete geçmesi, karfl› blokun aç›k hareketi, ‹stanbul Polis Müdürünün karfl› dav-
ran›fllar›, Ali R›za Pafla hükûmetine karfl› ç›kan bakanlar›n varl›¤›, birtak›m
örgüt merkezlerimizi, özellikle ‹stanbul merkezimizi ümitsizli¤e sürüklemeye
bafllad› (Belge 171, 172).

Hükûmetin, genellikle amaç ve karar sahibi oldu¤unu gösterecek, hiçbir
davran›flta bulunamamas› ve yaln›z ‹çiflleri Bakan› fierif Paflan›n olumsuz ve
h›zl› çal›flmalar›n› onaylar davranmas›, gerçekten düflündürücü ve kayg› veri-
ci bir görünüm oluflturuyordu.

Bu konuda, ilk, tepki gösteren ve insiyatif alan Ankara oldu. Ankara Va-
li Vekili Yahya Galip Beyin S›vasa çekti¤i 15 Ekim 1919 tarihli bir flifresini;
merhum Hayati Beyin imzasile di¤er bir flifre içinde 22 Ekimde Amasyada al-
d›m. O flifre aynen fludur:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Pafla Hazretleri; biz kaderimizi, ne böyle, milletin kaderini bilmiyen hükûmete

ve ne de gelifligüzel gönderilecek valilere b›rakamay›z. Birçok kez bilginize sundu¤u-
muz düflüncelere önem verilmedi¤inden ‹stanbul hükûmeti, ne idi¤ü bilinen Ferit Pa-
fla hükûmetinin atay›p da gönderemedi¤i Eski Bitlis Valisi Ziya Paflay› buraya ve ça-
l›flma hayat›nda hiçbir varl›k gösterememifl olan Suphi Beyi de, Konyaya vali atamak
yoluyla ilk ad›m›n› atmaya bafllad›. ‹flte bu gibi düflüncelere dayanarak Meb'uslar
Meclisi kurulmadan hiçbir göreve d›flardan kimsenin getirilmemesini geçende rica et-
mifl idik. Mademki bugünkü hükûmet haz›r, buraya yeniden vali göndermeye kalk›fl-
m›flt›r, o halde, buradaki Millî Harekât›n söndürülmesi isteniyor demektir. Nas›l ki
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mesi iltizam ediliyor demektir. Nas›l ki Zât› Alileri askerlikten istifa ederek bir ferdi millet gi-
bi çal›flmaya karar verdiniz, bendeniz de buradan çekilerek ayn› suretle milletimin vazifesini
ifaya karar verdim. Vali gelinciye kadar vekâleti kime tevdi edece¤imi lûtfen bildiriniz Efen-
dim.

15 Teflrinievvel 1335 Ankara Vali Vekili Yahya Galip
Birgün sonra da, 23 Teflrinievvelde Cemal Paflan›n, 21 Teflrinievvel 1335

tarihli flu telgraf›n› ald›m:
Adet 419 Amasyada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Kad›köy, 21/10/1335
Ankaradan Belediye Reisi ve Müfti Efendi hariçten gelecek valiyi kabul etmiyecekleri-

ni, Ankaraya, Ankaradan vali tayin olunmas› lüzumunu kendi salâhiyetlerine binaen iddia
ediyorlar. Böylece her taraftan ayr› ayr› metalip dermeyan› hükûmeti müflkül vaziyete sok-
maktad›r. Bedhahan ve anâs›r› saire, bu gibi ahvali türlü türlü tefsir ediyor. (...) hükûmete
muzaheret vadi üzerine bu gibi hususlar›n men'i lüzumunu rica ederim ve nasbi, iradei seni-
yeye iktiran eden valinin hareketi icap edece¤i tabiî takdir buyurulur.

Harbiye Naz›r› Cemal
Filhakika, baflta Müfti Efendi oldu¤u halde, (elyevm Diyanet ‹flleri Reisi

bulunan muhterem R›fat Efendi Hazretleri idi) Ankaral›lar, protesto mahiye-
tinde, ‹stanbula müracaat etmifllerdi.

Ankaray› teskin ederek, nüfuzu hükûmeti, k›rmamak için telgraf bafl›nda,
birçok nasayihte bulundum. Fakat, Ankaran›n hakl› oldu¤unu, teslim etme-
mek, mümkün de¤ildi. Nihayet Cemal Pafla vas›tasile hükûmete yazd›¤›m telg-
raftan bahsederek al›nacak cevaba kadar, vaziyetin hüsnü idare edilmesini An-
karada Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Beye yazd›m.

Bu noktada, bilmünasebe bir hakikati arzetmek muvaf›k olur. Biz, Heye-
ti Temsilîye, hükûmetin vaziyet ve mahiyetini pek âlâ anlam›flt›k. Erkân› hükû-
metten, baz›lar›n›n hükûmete dahil olmaktan nadim bulunduklar›n› ve bu gibi-
lerin çekilmek için bahane arad›klar›n› da anl›yorduk. Bundan baflka haricî ve
dahilî düflmanlar›n ve padiflah›n müttefikan, Ali R›za Pafla Kabinesi yerine,
kendi noktai nazarlar›n›, aç›ktan aç›¤a ve süratle tatbik edecek, di¤er bir kabi-
neyi mevkii iktidara getirmeye azim bulunduklar›ndan da, gafil de¤ildik ve bu-
nun için de, Ali R›za Pafla Kabinesini, ehvenifler buluyorduk. Bir de, Ferit Pa-
flan›n sukutundan sonra, yeni kabine ile anlaflmak için, geçen dört, befl gün zar-
f›nda baz› taraflardan, mümkün oldu¤u kadar çabuk uyuflmak hususunda al›n-
m›fl olan tavsiyeler de, bizce nazar› dikkatte tutulmas› icap eden mana ve ma-
hiyette idi. Binaenaleyh maksada emniyetle vâs›l oluncaya kadar, lüzum görü-
lürse, biraz da fedekârl›k yapmak zaruretini hissediyorduk.

Mahmut Beye yazd›¤›m flifrede bu noktalar da ima edilmiflti (Ves. 173).
Cemal Paflaya verdi¤im cevab› aynen arzedece¤im:
fiifre Mahsustur, aceledir Amasya, 24/10/1335

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
C: 21/10/1335 tarih ve 419 numaral› flifreye:
Ankaradan, vali hakk›nda vukubulmufl olan müracaat ve istirham›n, esbab› atiyeden

nefl'et etti¤i anlafl›lm›flt›r.
fiöyle ki; Dersaadetten al›nan mevsuk haberlerde ‹ngilizler ile ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti ve

‹tilâf ve Hürriyet ve Nigehbanc›lar›n h›ristiyan anas›rile teflriki mesai eyledikleri ve Anadoluya bir-
çok muhalifler sevkederek teflkilât› millîyeyi ihlâl ve hükûmeti seniyeyi ›skat teflebbüsat›na girifltik-
leri ve bu erbab› mefsedetin Adapazar› ve Bursadan hareket eyledikleri bildirildi¤i gibi Adapaza-
r›nda da son günlerde baz› filiyat görülmesi mucibi endifle olmufltur. Konyaya gönderilen Vali
Suphi Beyin, ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti ‹stanbul heyeti idaresi azas›ndan oldu¤unu, Konyada
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siz askerlikten ayr›larak ulusun herhangibir bireyi gibi çal›flmaya karar verdiniz, ben de bu-
radan çekilerek ayn› yoldan milletimin görevini üstlenmeye karar verdim. Vali gelinceye
kadar vekâleti kime verece¤imi lûtfen bildiriniz Efendim.

15 Ekim 1919 Ankara Vali Vekili Yahya Galip
Bir gün sonra da, 23 Ekimde Cemal Paflan›n, 21 Ekim 1919 tarihli flu telg-

raf›n› ald›m:
Say› 419             Amasyada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine           Kad›köy, 21/10/1919
Ankaradan Belediye Baflkan› ve Müfti Efendi d›flardan gelecek valiyi kabul etmiye-

ceklerini, Ankaraya, Ankaradan vali atanmas› gerekti¤ini kendi yetkilerine dayanarak id-
dia ediyorlar. Böylece her taraftan ayr› istekler ileri sürülmesi hükûmeti zor duruma sok-
maktad›r. Kötülük isteyenler ve baflka unsurlar, bu gibi olaylar› türlü türlü yorumluyor. (...)
hükûmete yard›m için verilen söz üzerine bu gibi olaylar›n önlenmesini rica ederim ve atan-
mas›, padiflahça onaylanan valinin yola ç›kmas› gerekece¤ini elbette anlars›n›z.

Savafliflleri Bakan› Cemal
Gerçekten, baflta Mütfi Efendi olarak, (flimdi Diyanet ‹flleri Baflkan› bu-

lunan say›n R›fat Efendi Hazretleri idi.) Ankaral›lar, protesto niteli¤inde ola-
rak, ‹stanbula bafl vurmufllard›.

Ankaray› yat›flt›rarak, hükûmet erkini, k›rmamak için telgraf bafl›nda,
birçok ö¤ütler verdim. Fakat, Ankaran›n hakl› oldu¤unu, kabul etmemek,
olas› de¤ildi. Sonunda Cemal Pafla arac›l›¤›yla hükûmete yazd›¤›m telgraftan
söz ederek al›nacak karfl›l›¤a kadar, durumun idare edilmesini Ankarada Ko-
lordu Komutan Vekili Mahmut Beye yazd›m.

Bu aflamada, yeri gelmiflken bir gerçe¤i bilginize sunmak uygun olur. Biz,
Temsilci Kurul, hükûmetin durum ve niteli¤ini pek güzel anlam›flt›k. Hükû-
met üyelerinden, kimilerinin hükûmete geçmekten piflman olduklar›n› ve bu
gibilerin çekilmek için bahane arad›klar›n› da anl›yorduk. Bundan baflka d›fl
ve iç düflmanlar›n ve padiflah›n birlik olarak, Ali R›za Pafla Hükûmeti yerine,
kendi görüfllerini, aç›ktan aç›¤a ve çabuk uygulayacak baflka bir hükûmeti ifl
bafl›na getirmeye kesin kararl› bulunduklar›n› da, bilmiyor de¤ildik ve bunun
için de, Ali R›za Pafla hükûmetini, kötülerin daha az› say›yorduk. Bir de, Fe-
rit Paflan›n düflmesinden sonra, yeni hükûmet ile anlaflmak için, geçen dört,
befl gün içinde baz› yönlerden, olabildi¤i kadar çabuk uyuflmak yolunda al›n-
m›fl olan ö¤ütler de, bizce dikkate al›nmas› gereken anlam ve nitelikte idi.
Bundan dolay› amac› güvenle elde edinceye kadar, gerekli görülürse, biraz da
ödün vermek zorunlulu¤unu duyuyorduk.

Mahmut Beye yazd›¤›m flifrede bu noktalar da dolayl› olarak bildirilmifl-
ti (Belge 173).

Cemal Paflaya verdi¤im karfl›l›¤› bilginize oldu¤u gibi sunaca¤›m:
fiifre Özeldir, ivedidir Savafliflleri Bakan› Amasya, 24/10/1919

Cemal Pafla Hazretlerine
K: 21/10/1919 tarih ve 419 say›l› flifreye:
Ankaradan, vali konusunda yap›lm›fl olan baflvuru ve dile¤in, afla¤›daki nedenlerden

do¤du¤u anlafl›lm›flt›r.
fiöyle ki; ‹stanbuldan al›nan güvenilir haberlerde ‹ngilizler ve ‹ngiliz Muhipler Derne¤i ve

‹tilâf ve Hürriyet ve Nigahbanc›lar›n h›ristiyan unsurlarla iflbirli¤i yapt›klar› ve Anadoluya bizle-
re karfl› olan birçok kimseler göndererek Ulusal Örgütleri bozma ve ‹stanbul hükûmetini düflür-
me giriflimlerine girifltikleri ve bu kar›flt›r›c› kiflilerin Adapazar› ve Bursadan yola ç›kt›klar› bildi-
rildi¤i gibi Adapazar›nda da son günlerde baz› etkinlikler görülmesi kayg› yaratm›flt›r. Konyaya
gönderilen Vali Suphi Beyin, ‹ngiliz Muhipler Derne¤i ‹stanbul yönetim kurulu üyelerinden oldu-



Refet Beye ifade eylemifl bulundu¤unun flüyuu, hâs›l olan tereddüdü tefldit eylemifltir. Ankara
vilâyetine tayin olunan Ziya Paflan›n meslek ve namusu hakk›nda bir fley denemezse de kendi-
sinin ehliyet ve iktidar› da meflkûk görüldü¤ünden Ankara vilâyeti gibi teflkilât ve harekât› mil-
lîyemizin en mühim merakizinden biri olan mahalde daha henüz vaziyetler tavazuh edip sükû-
net ve emniyeti tamme husul bulmadan, buradaki mühim vaziyetin resikâr›na, tamamen mücer-
rep olmayan âciz bir valinin tayini mucibi tereddüt olmufltur. Ankarada bulunan vali vekili ve
kumandan ile Heyeti Temsilîye aras›nda cereyan eden muhaberat üzerine, hükûmeti haz›ran›n,
herne suretle olursa olsun, evamirine ve icraat›na münkat olmak tabiî görülmüfl ve o yolda ha-
reket edilmifl ise de, do¤rudan do¤ruya ahali, tasavvur ettikleri tehlikeye karfl› verilen teminat›
gayr›kâfi görerek, emniyeti tamme husulüne kadar kendilerince amali millîyeye mutavaat› mü-
cerrep bulunan vali vekilinin idamei memuriyetini elzem addederek, do¤rudan do¤ruya hükû-
mete müracaat eylemifllerdir. Son ifl'ar› devletleri üzerine, Ankarada icap edenlerle tekrar mü-
davelei efkâr edilmifl, hatta mehaziri olsa dahi, mahza nüfuzu hükûmeti haleldar etmemek için,
Ziya Paflan›n hüsnü kabulünün teminine çal›fl›lm›flt›r. Ancak, mehalikten ve mefsedetkârane ce-
reyan eden ahvalden, fevkalâde mütevahhifl olan halk› tatmin etmek mümkün olamam›flt›r.

Dahiliye Naz›r› Pafla Hazretleri, içinde bulundu¤umuz vaziyetin nezaket ve ehemmiye-
tini, düflmanlar›m›z›n nekadar iblisane ve faalâne sarf› mesai eylemekte olduklar›n› takdir
buyurduklar› flüphesiz bulundu¤una göre ve makam› nezareti yeni teflrif buyurmufl olmalar›
itibarile lâyik› istihdam olan memurîni tan›makta mazur olduklar› gibi Adil Beyin dahi müs-
teflarl›¤›n› yapm›fl olan Keflfi Beyin, el'an müsteflarl›k makam›nda bulunmas› nazar› dikkate
al›n›nca bilhassa rüesayi memurînin tayininde ne dereceye kadar iltizam› basiret olunmas› ta-
hakkuk eder. Binaenaleyh Ziya Paflan›n flimdilik izam olunmamas› hususunun temin buyu-
rulmas›na delâleti samileri ve neticesinin emrü imba buyurulmas› maruz ve müsterhamd›r.

Mustafa Kemal
Efendiler, Ali Fuat Pafla, 28 Teflrinievvel 1335 tarihli bir flifresile, ‹stanbul-

daki teflkilât›m›z›n nam›na gönderdikleri bir telgraf› bildirdi. Bu telgrafta veri-
len malûmat mühimdi.

Çerkez Bekirin ihdas etti¤i malûm vak'a, Adapazar› ve civar›nda Kuvayi
Millîye aleyhinde mebdei isyan telâkki edilmifl. Bundan ne suretle istifade olu-
naca¤› hakk›nda "Zât› flahane, Ferit Pafla, Adil Bey ve Sait Molla ile Ali Kemal
Beyden, mürekkep" bir heyet birtak›m tasavvuratta bulunmufllar.

Bu telgrafta, yukarda ismi geçen, Hikmet hakk›nda da izahat veriliyordu.
Bu Hikmet, iki ay mukaddem Amasyadan Adapazar›na gelmifl. O havalide
ötedenberi kendisine ve ailesine muhalif olanlar›n teflkilât› millîyeye dahil oldu-
¤unu anlam›fl. Hikmet Bey, Amasyadan geldi¤ini ve beni tan›d›¤›n› ve teflkilât›
millîyeye ancak kendisinin mezun oldu¤unu ileri sürerek, S›vasla muhabereye
kalk›flmak ister. Muhalif taraf mâni olur. Hikmet, muhalif teflkilât yapar. Bunu
hisseden Sait Molla, Hikmeti elde edecek çareyi bulur. Kendisini H›ristiyanlar
aleyhinde bir isyana teflvik eder.

Efendiler; Hikmet hakk›nda ve düflmanlar›m›z›n H›ristiyanlar aleyhinde
hareket tertiplerine dair verdi¤im malûmat, bilâhare temas edece¤imiz baz› va-
ziyetlerin sühuletle anlafl›lmas›na yarayaca¤› için, zait addolunmamas›n› rica
ederim (Ves. 174, 175).

Efendiler, bu malûmat üzerine Cemal Paflaya yazd›¤›m telgraf›n aynen
manzuru âlileri buyurulmas›n› arzu ederim:

fiifre      Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine                  S›vas, 31/10/1335
Adapazar› havalisinde, hükûmet ve teflkilât› millîye aleyhinde cereyan eden vak'a malûmu

samileridir. Bu vak'a, vahdeti millîyenin azmi ve hükûmeti senivenin tedabiri musibe ve kat’îye-
si sayesinde bertaraf edilmifl ise de henüz oralarda tohmu fesat mevcut bulunmaktad›r. Milletin
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¤unu, Konyada Refet Beye söylemifl bulundu¤unun yay›lmas›, beliren karars›zl›¤› fliddet-
lendirmifltir. Ankara valili¤ine atanan Ziya Paflan›n genel tutumu ve dürüstlü¤ü hakk›nda
bir fley denemezse de kendisinin yeterlili¤ine ve baflar› gücüne de inan›lamayacak olan bir
kiflinin Ankara gibi Ulusal Güçlerimizin ve giriflimlerimizin en önemli odaklar›ndan olan
bir yerde daha henüz durumlar aç›kl›¤a kavuflup tam dinginlik ve güven oluflmadan, bura-
daki önemli ifllerin bafl›na, hiç denenmemifl güçsüz bir valinin atanmas› elbette kuflkuyla
karfl›lanm›flt›r. Ankarada bulunan vali vekili ve komutan ile Temsilci Kurul aras›nda yap›-
lan haberleflmeler üzerine, flimdiki hükûmetin, nas›l olursa olsun, emirlerine ve yapt›klar›-
na uymak do¤al görülmüfl ve o yolda davran›lm›fl ise de, do¤rudan do¤ruya halk, sezinle-
dikleri tehlikeye karfl› verilen güvenceyi yetersiz bularak, tam güven verilenin görevini sür-
dürmesini çok gerekli sayarak, do¤rudan do¤ruya hükûmete bafl vurmufltur. Son bildirimi-
niz üzerine, Ankarada gerekenlerle yeniden görüflülmüfl, hatta sak›ncalar› olsa bile, s›rf hü-
kûmet erkini k›rmamak için, Ziya Paflan›n iyi karfl›lanmas›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r.
Ancak, tehlikelerden ve kar›flt›r›c› olaylardan çok ürkmüfl olan halk›n inan› sa¤lanamam›fl-
t›r.

‹çiflleri Bakan› Pafla Hazretleri, içinde bulundu¤umuz durumun inceli¤ini ve önemini,
düflmanlar›m›z›n ne denli iblisçe ve s›k› çal›flmakta olduklar›n› kuflkusuz anlam›fl bulundu-
¤una göre ve bakanl›¤a yeni geçmifl olmalar›ndan görevlendirilebilecek olan memurlar› ta-
n›yam›yacaklar› do¤al oldu¤u gibi Adil Beyin de müsteflarl›¤›n› yapm›fl olan Keflfi Beyin,
flimdi gene müsteflarl›k görevinde bulunmas› dikkate al›n›nca özellikle üst düzey görevlile-
rin atanmas›nda ne dereceye kadar ön sezili davran›lmas› gerekti¤i anlafl›l›r. Bundan dola-
y› Ziya Paflan›n flimdilik gönderilmemesini sa¤lamaya yard›mc› olman›z› ve sonucunun bize
bildirilmesini arz eder ve dilerim.

Mustafa Kemal
Efendiler, Ali Fuat Pafla, 28 Ekim 1919 tarihli bir flifresile, ‹stanbuldaki

örgütümüzün ad›ma gönderdikleri bir telgraf› bildirdi. Bu telgrafta verilen bil-
giler önemliydi.

Çerkez Bekirin ç›kard›¤› bilinen olay, Adapazar› ve yöresinde Ulusal
Güçlere karfl› ayaklanman›n bafllang›c› say›lm›fl. Bundan ne yolda yararlan›la-
ca¤› konusunda "Padiflah, Ferit Pafla, Adil Bey ve Sait Molla ile Ali Kemal
Beyden oluflan" bir grup birtak›m tasarlamalarda bulunmufllar.

Bu telgrafta, yukarda ismi geçen, Hikmet ile de ilgili bilgiler veriliyordu.
Bu Hikmet, iki ay önce Amasyadan Adapazar›na gelmifl. O yörelerde öteden-
beri kendisine ve ailesine karfl› olanlar›n Ulusal Örgüte girmifl olduklar›n›
duymufl. Hikmet Bey, Amasyadan geldi¤ini ve beni tan›d›¤›n› ve Ulusal Ör-
güt kurma yetkisinin ancak kendisinde oldu¤unu ileri sürerek, S›vasla haber-
leflmeye kalk›flmak ister. Karfl› taraf önler. Hikmet, karfl› örgüt kurar. Bunu
sezinleyen Sait Molla, Hikmeti elde edecek çareyi bulur. Kendisini H›ristiyan-
lara karfl› ayaklanmaya k›flk›rt›r.

Efendiler, Hikmet üzerine ve düflmanlar›m›z›n H›ristiyanlara karfl› kur-
duklar› düflüncelere iliflkin verdi¤im bilgilerin, sonradan de¤inece¤imiz bir ta-
k›m durumlar›n kolay anlafl›lmas›na yarayaca¤› için, gereksiz say›lmamas›n›
rica ederim (Belge 174, 175).

Efendiler, bu bilgiler üzerine Cemal Paflaya yazd›¤›m telgraf› oldu¤u gibi
görmenizi isterim:

fiifre Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine  S›vas,  31/10/1919
Adapazar› dolaylar›nda, hükûmet ve Ulusal Örgütlere karfl› meydana gelen olay› biliyor-

sunuz. Bu olay, ulusal birli¤in kararl›l›¤› ve ‹stanbul hükûmetinin yerinde ve kesin önlemleri ile
etkisiz k›l›nm›fl ise de oralarda hâlâ fesat tohumu vard›r. Ulusun birli¤i karfl›s›nda, tümüyle yok



vahdeti karfl›s›nda, tamamen mahvü nabut olaca¤›na flüphe yoktur. Ancak bu harekât› mefsedet-
kâranede, Damat Ferit Pafla, Dahiliye Naz›r› sab›k› Adil ve esbak› Ali Kemal Beyler ve Sait Mol-
lan›n müflevvik ve mürettip olduklar› anlafl›lm›flt›r. Kendi h›yaneti vataniyelerinden baflka maru-
zulesami zevat, gayet büyük ve tehlikeli bir hata daha intikâp eylemifllerdir. O da, teflebbüsat›
mel'anetkâranelerinden gûya zât› akdesi humayunun da malûmattar oldu¤unu iflaa etmek gibi
bir denaeti kübrad›r. Kabine heyeti muhteremesinden, kemali hulûs ile, rica ederiz. Vaktü zama-
nile keyfiyeti sureti münasibede zât› pâki humayuna arzeylesinler. Milletin ve teflkilât›n›n bu gi-
bi eracife elbette atf› ehemmiyet eylemiyece¤i bedidard›r. Erbab› mefsedetin, yalanlarla, vahdeti
millîyeyi lekedar etmek istediklerini ileri sürerek, mahallinde hükûmeti seniye taraf›ndan resmen
tekzibi suretile, her türlü suitefehhümün izalesi ve bu eflhas› muz›rra hakk›nda tetkikat› lâzime
bilifa takibat› kanunîyeye tevessül k›l›nmas› hayatî bir mesele addolunmaktad›r Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, Ali R›za Pafla kabinesinin malûmumuz olan mahiyeti terkibine

ra¤men muhafazas›na ve mümkün oldu¤u kadar takviyesine neden lüzum gö-
rüldü¤ünü bir nebze ima etmifltim.

Amasyadan, S›vasa avdetimizden sonra, Heyeti Temsilîye ve di¤er mevcut
rüfeka ile aktetti¤imiz içtimada Amasya mülâkat› ve saire hakk›nda arkadaflla-
ra uzunuzad›ya izahat verdim. Bu içtimada, Heyeti Temsilîye Mukarrerat› Ni-
zamnamesinin 29 Teflrinievvel 1335 günü müzakeresine ait sahifesinde, aynen
mukayyet olan flu karar› tespit ettik:

Baflta Sadrazam Ali R›za Pafla olmak üzere cümlesinin âciz, nazar› flahanede bir mev-
ki tutmak istiyen zevattan olduklar›, k›smen, harekât› millîyeye lehdar ve k›smen de aleyhdar
bulunduklar›, maahaza, zât› flahanenin ilk f›rsatta, bunlar› ›skat ile yerine istibdad› idame
edebilecek bir heyet getirmek istiyece¤i cihetle, Meclisi Millî teflekkül edip vezaifi teflriîyesini
ifaya mübafleret edinciye kadar, Heyeti Temsilîyenin bu kabineyi muhafaza etmesinin, vatan
ve millet için hay›rl› bir suret oldu¤u, kabul olundu.

Filhakika, bu karar›m›z› tatbik ettik. Bunu teyit eden bir hususu, bu mü-
nasebetle arzedeyim: ‹stanbuldaki teflkilât›m›z, mevsuk istihbarata müstenit ol-
du¤unu bildirdi¤i baz› malûmat›, 31 Teflrinievvel 1335 tarihinde, bize ibla¤ et-
ti. O malûmat flu idi:

"‹ki gündenberi, Kiraz Hamdi Pafla mabeyne gidiyor, iki üç saat huzurda
kal›yor ve flu karar tespit olunuyor. Müflür Zeki Pafla taht› riyasetinde bir kabi-
ne teflkil edilecek, Hamdi Pafla Harbiye Naz›r›, Prens Sabahattin Bey Hariciye
Naz›r›, Tevfik Hamdi Bey, Dahilîye, Eflref, Mahir Sait ve saire di¤er nezaretle-
ri alacakt›r. Bunlardan Sabahattin ve Mahir Saide henüz teklifat olmam›flt›r.
Zât› flahane, Ali R›za Paflaya, vakti münasibinde belki bugünlerde, istifa teklif
edecektir. Bu meselede, evvelce faaliyetinden bahsolunan blok, bir cemiyeti ha-
fiye vard›r." Bu malûmat üzerine, Cemal Paflaya, 2 Teflrinisani 1335 de sadra-
zam›n hiçbir sebep ve behane ile mevkiini terketmemesi lüzumu kat'îsinin bil-
dirilmesi ve bu takdirde bütün memleketin ‹stanbul ile sureti kat'îyede kat'› alâ-
ka edece¤i bildirildi (Ves. 176). Rumeli ve Anadoluda bulunan bütün kuman-
danlara da, vaziyetten ve Cemal Paflaya yaz›lan telgraftan malûmat verildi ve
vaziyetten temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerini haber-
dar etmek lüzumu da bildirildi (Ves. 177).

Efendiler, Salih Paflan›n, ‹stanbula avdeti üzerine, 21 Teflrinievvel tarihli
protokolda mezkûr olan ve mühim oldu¤unu maruzat›m s›ras›nda iflaret eyledi-
¤im nokta üzerinde, yani Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima› hakk›nda, hükû-
metle aram›zda münakafla bafllad›. Hükûmetin Cemal Pafla vas›tasile yazd›klar›,
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olup gidece¤ine kuflku yoktur. Ancak, bu bozguncu olaylarda, Damat Ferit Pafla, eski ‹çiflleri
Bakan› Adil ve eski ‹çiflleri Bakanlar›ndan Ali Kemal Beyler ve Sait Mollan›n k›flk›rt›c› ve dü-
zenlemeci olduklar› anlafl›lm›flt›r. Kendi vatan hainliklerinden baflka, isimleri bildirilen kifliler,
çok büyük ve tehlikeli yanl›fl bir ifl daha yapm›fllard›r. O da, Allahca lânetlenmifllere yarafl›r-
cas›na yapt›klar› giriflimden sözde Padiflah Hazretlerinin de bilgili bulundu¤unu yaymak gibi
en büyük bir alçakl›kt›r. Hükûmet üyelerinden, alçak gönüllülükle rica ederiz. Gecikmeden
durumu uygun yoldan padiflah›n bilgisine sunsunlar. Milletin ve örgütlerinin bu gibi yalanla-
ra elbette önem vermiyece¤i aç›k bir gerçektir. Bozguncular›n, yalanlarla, ulusal birli¤i leke-
lemek istediklerini ileri sürerek, yerinde ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan resmî olarak yalanlan-
mas› yoluyla, her türlü yanl›fl anlafl›lmalar›n giderilmesi ve bu zararl› kifliler hakk›nda gerekli
incelemeler yap›l›p yasal kovuflturmaya geçilmesi çok önemli bir ifl say›lmaktad›r Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, Ali R›za Pafla hükûmetinin bildi¤iniz kurulufl niteli¤ine karfl›n

korunmas›na ve olabildi¤ince güçlendirilmesine neden gereksinim duyuldu-
¤unu dolayl› olarak biraz söylemifltim.

Amasyadan, S›vasa döndükten sonra, Temsilci Kurulla ve orada bulunan
öbür arkadafllarla yapt›¤›m›z toplant›da Amasya buluflmas› ve baflka fleyler
üzerinde arkadafllara uzun uzad›ya aç›klamalar yapt›m. Bu toplant›da Temsil-
ci Kurul Kararlar› Tüzü¤ünün 29 Ekim 1919 günü görüflülmesine iliflkin sahi-
fesinde, oldu¤u gibi yaz›l› olan flu karar› ald›k:

Baflta Baflbakan Ali R›za Pafla olmak üzere tümünün güçsüz, padiflah›n gözüne girmek
isteyen kiflilerden olduklar›, bir k›sm›n›n Milli Harekâttan yana ve bir k›sm›n›n da buna kar-
fl› bulunduklar›, bununla birlikte, padiflah›n ilk f›rsatta, bunlar› düflürerek yerine zorbal›¤›
sürdürebilecek bir kurul getirmek istiyece¤inden, Ulusal Meclis kurulup yasama görevini
yapmaya bafllay›ncaya kadar, Temsilci Kurulun bu hükûmeti tutmas›n›n, vatan ve millet
için hay›rl› bir yol oldu¤u, kabul edildi.

Gerçekten, bu karar›m›z› uygulad›k da. Bunu do¤ruluyan bir olay›, yeri
gelmiflken bilginize sunay›m: ‹stanbuldaki örgütümüz, güvenilir haberlere da-
yand›¤›n› bildirdi¤i baz› bilgileri, 31 Ekim 1919 tarihinde, bize iletti. O bilgiler
flu idi:

"‹ki gündenberi, Kiraz Hamdi Pafla saraya gidiyor, iki üç saat padiflah›n ya-
n›nda kal›yor ve flöylece kararlaflt›r›l›yor. Mareflal Zeki Paflan›n baflkanl›¤›nda
bir hükûmet kurulacak, Hamdi Pafla Savafliflleri Bakan›, Prens Sabahattin Bey
D›fliflleri Bakan›, Tevfik Hamdi Bey ‹çiflleri Bakan› olacakt›r. Eflref, Mahir Sait
ve baflkalar› öteki bakanl›klar› alacakt›r. Bunlardan Sabahattin ve Mahir Saide
daha görev önerilmemifltir. Padiflah, Ali R›za Paflaya, uygun bir zamanda belki
bugünlerde, ayr›lmas›n› önerecektir. Bu iflin içinde, daha önce çal›flmalar›ndan
söz edilen blok, bir gizli dernek vard›r." Bu bilgiler al›n›nca, Cemal Paflaya, 2
Kas›m 1919 da, baflbakan›n hiçbir gerçek veya uydurma nedenle yerini b›rak-
mamas›n›n kesinlikle gerekli oldu¤unun bildirilmesi ve ayr›l›rsa bütün memle-
ketin ‹stanbul ile kesinkes iliflki kesece¤i söylendi (Belge 176). Rumeli ve Ana-
doluda bulunan bütün komutanlara da, durumdan ve Cemal Paflaya yaz›lan
telgraftan bilgi verildi ve durumdan iliflki kurulmufl olan Haklar› Savunma Mer-
kez Kurullar›na haber verilmesi gereklili¤i de bildirildi (Belge 177).

Efendiler, Salih Paflan›n, ‹stanbula dönmesi üzerine, 21 Ekim tarihli proto-
kolda yaz›l› olan ve önemli oldu¤unu sunufllar›m aras›nda size belirtti¤im nokta
üzerinde, yani Meb’uslar Meclisinin toplanma yeri hakk›nda, hükûmetle aram›z-
da tart›flma bafllad›. Hükûmetin Cemal Pafla arac›l›¤›yla yazd›klar›, bizim ileri
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bizim dermeyan etti¤imiz mütaleat, bir defa daha, mütaleaya de¤er itikad›nda-
y›m. Bu muhaberat›m›z›n esas›n› Büyük Millet Meclisinin ilk içtima›na ait za-
b›tnamede görebilece¤iniz cihetle burada, ondan tekrar bahsetmiyece¤im.

Ancak Efendiler, bu husustaki muhaberat ve münakaflat, yaln›z hükû-
meti merkezîye ve Cemal Pafla ile cereyan etmekle kalm›yor. Bütün memle-
ketin ve bilhassa ‹stanbuldaki teflkilât›m›z›n, bu meseleye dair noktai nazar›-
n› anlamak icap ediyordu. Burada, bu cihetlere müteallik baz› malûmat arze-
dece¤im.

‹stanbul teflkilât›m›zdan, 13 Teflrinievvel 1335 tarihinde vukubulmufl olan
ilk iztimzaç telgraf›m›za verdikleri 20 Teflrinievvel 1335 tarihli cevapta,
"meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›nda bir mahzur ve tehlike olmad›¤›, Düve-
li ‹tilâfiyenin herhangi bir hareketlerinin cihan› medeniyete karfl› suitesir yapa-
ca¤›n›n imkân dahilinde görüldü¤ü" beyan›na; yaln›z "kuvvei teflriîye, hali ha-
z›r salâhiyetinin tevsiine teflebbüs ederse, zât› flahanenin Meclisi feshetmeye kal-
k›flmas› ve muhaliflerin tehlikeli vaziyet almalar›, Düveli Mütelifenin de bun-
dan bilistifade, Zât› Devletleri gibi zevata taarruz etmeye içtisarlar› muhtemel-
dir." haberi ilâve olunuyordu. Bu telgraf›n nihayetinde, "Bizim akti sulha ka-
dar, ‹stanbula ayak basmamakl›¤›m›z ve meb'us olmamakl›¤›m›z" tavsiye olu-
nuyordu (Ves. 178, 179).

‹stanbulda teflkilât merkezimizden, Kara Vas›f Beyin gizli ve fievket Beyin
aç›k imzasile ald›¤›m›z 30 Teflrinievvel 1335 tarihli flifrede teflkilât›m›za men-
sup olanlar›n mütaleat›, birçok zevat›n mütalealarile takviye edilmekte idi. Bu
flifrenin birinci maddesi flöyle bafll›yordu: "Ahmet ‹zzet Pafla Sadrazam, Har-
biye Naz›r›, Erkân›harbiye Reisi, Naf›a Naz›r› ve programlara bihakk›n sâd›k
ve hâdim olan ve sadakatile beraber mühim de bir kuvveti bulunan Göz Tabi-
bi Esat Pafla ile ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve sair zevatla gerek talepleri ve gerek
münasebet itibarile görüfltüm. Bütün efkâr›n itimat etti¤i noktalar berveçhiati-
dir:"

Bundan sonra, bütün efkâr›n müttehit oldu¤u noktalar hulâsa ediliyordu:
1) Meclisi Meb'usan›n sureti mutlakada ‹stanbulda içtima› zaruridir. Yal-

n›z, biz, ‹stanbula gitmemeliyiz. Sadrazam Pafla, Meclisin ‹stanbulda huzuru
vicdan ile ittihaz› karar eyliyebilece¤ini, ecanipten söz alarak vâdetti. Fakat,
yaln›z, bizim için teminat almak mümkün olam›yaca¤›ndan meb'us olurlarsa,
mezun olarak veyahut meb'us olm›yarak, daha âli, mahbubu kulûp kalmalar›
muvaf›k olur, deniliyordu.

Bir (b) f›kras›nda, "zaten hükûmet, aktedilecek muahedede temsili nisbîyi
ekalliyetlerin hukuku nam›na kabule mecburdur. fiu halde, meclisi millînin,
ekalliyetlerin de yeniden ifltiraki için da¤›t›l›p tekrar toplanmas› mehafilce
kat'iyetle ümit edilmektedir." gibi yeni bir malûmat veriliyordu.

Bir (c) f›kras›nda da "hükûmet hakikaten hüsniniyet sahibi ve müsta¤ni-
dir." teminat› okunuyordu.

2) nci maddede de: "mümkün mertebe sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve
‹tilâfç› ilâh... ç›karmak" gibi bizim anl›yam›yaca¤›m›z mu¤lak ve müflevvefl bir
zihniyetin ifadesine tesadüf ediyorduk. Ondan sonra:

3) üncü maddeyi: "hükûmeti müflkülâta düflürmemek."
4) üncü maddeyi de: "bize zarar› dokunacaklar› her suretle temin ederek
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sürdü¤ümüz düflünceler, bir kez daha, gözden geçirilmeye de¤er kan›s›nda-
y›m. Bu haberleflmelerimizin özünü Büyük Millet Meclisinin ilk toplant› tuta-
naklar›nda görebilece¤inizden burada, ondan yeniden söz etmiyece¤im.

Ancak Efendiler, bu konudaki haberleflmeler ve tart›flmalar, yaln›z ‹stan-
bul hükûmeti ve Cemal Pafla ile olmakla kalm›yor. Bütün memleketin ve özel-
likle ‹stanbuldaki örgütlerimizin, bu konu ile ilgili görüfllerini anlamak gere-
kiyordu. Burada, bu ifllerle ilgili baz› bilgiler sunaca¤›m.

‹stanbul örgütümüzden düflünce bildirmesini istemek üzere 13 Ekim
1919 tarihinde çekilen ilk telgraf›m›za verdikleri 20 Ekim 1919 tarihli karfl›l›k-
ta, "Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas›nda bir sak›nca ve tehlike olmad›¤›,
‹tilâf Devletlerinin herhangi bir davran›fl›n›n uygarl›k dünyas›na karfl› kötü et-
ki yapaca¤›n›n olabilir say›ld›¤›" bildirildikten sonra; yaln›z "Yasama meclisi,
flimdiki yetkisini geniflletmeye kalk›fl›rsa, padiflah›n Meclisi da¤›tmaya kalk›fl-
mas› ve bize karfl› olanlar›n tehlikeli tav›r tak›nmalar›, ‹tilâf Devletlerinin de
bundan yararlanarak, sizin gibi kiflilere sald›rmaya kalk›flmalar› olas›d›r" ha-
beri ekleniyordu. Bu telgraf›n sonunda "bizim bar›fl yap›lana kadar, ‹stanbu-
la ayak basmamakl›¤›m›z ve meb'us olmamakl›¤›m›z" ö¤ütleniyordu (Belge
178, 179).

‹stanbulda örgüt merkezimizden, Kara Vas›f Beyin gizli ve fievket Beyin
aç›k imzasile ald›¤›m›z 30 Ekim 1919 tarihli flifrede örgütümüzde olanlar›n dü-
flünceleri, birçok kiflilerin düflünceleriyle desteklenmekteydi. Bu flifrenin bi-
rinci maddesi flöyle bafll›yordu: "Ahmet ‹zzet Pafla, Baflbakan, Savafliflleri Ba-
kan›, Genelkurmay Baflkan›, Bay›nd›rl›k Bakan› ve programlara tam ba¤l› ve
yard›mc› olan ve ba¤l›l›klar›yla birlikte önemli de bir gücü bulunan Göz Dok-
toru Esat Pafla ile ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve baflka kiflilerle gerek istemeleri
üzerine gerek iliflki gere¤i görüfltüm. Bütün düflüncelerin dayand›¤› noktalar
afla¤›dad›r:"

Bundan sonra, tüm düflüncelerin birleflik oldu¤u noktalar özetleniyordu:
1) Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› kesinlikle zorunludur.

Yaln›z, biz, ‹stanbula gitmemeliyiz. Baflbakan pafla, Meclisin ‹stanbulda vic-
dan rahatl›¤› ile karar alabilece¤ine yabanc›lardan söz alarak söz verdi. Fakat,
yaln›z, sizin için güvence almam›z olas› bulunmad›¤›ndan meb'us olursan›z,
izinli olarak ya da meb'us olmayarak, daha yüksek, gönüllerin sevgilisi duru-
munda kalman›z uygun olur, deniliyordu.

Birinci maddenin (b) bölümünde, "Esas›nda hükûmet, yap›lacak antlafl-
mada nisbî temsil yöntemini az›nl›klar›n haklar› aç›s›ndan kabul etmek zorun-
dad›r. fiu durumda, Ulusal Meclisin, az›nl›klar›n da yeniden kat›lmalar› için
da¤›t›l›p tekrar toplanmas› ilgili çevrelerce kesin say›lmaktad›r." gibi yeni bir
bilgi veriliyordu.

Birinci maddenin (c) bölümünde de "hükûmet gerçekten iyi niyetlidir ve
müsta¤nidir." inanc› okunuyordu.

2) nci maddede de: "olabildi¤ince sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve ‹ti-
lâfç› ilâh...ç›karmak" gibi bizim anl›yamayaca¤›m›z çaprafl›k ve kar›fl›k bir gö-
rüflün belirtilifline rastl›yorduk. Ondan sonra:

3) üncü maddeyi: "hükûmeti güç duruma düflürmemek."
4) üncü maddeyi de: "bize zarar› dokunacak olanlar› ne yoldan olursa olsun
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elde etmek istiyorum. Her taraf da, bana bunu tavsiye ediyor. Meselâ, Refi Ce-
vat, sosyalistler gibi" mütalealar› teflkil ediyordu (Ves. 180).

1 ve 4 Teflrinievvel 1335 tarihlerinde ‹stanbuldaki teflkilât›m›za uzun mü-
talea ve tahlilleri havi cevaplar verdik. Bu cevaplar›m›zda, ezcümle: "Meb'usa-
n›n ‹stanbulda içtima› tamamen tehlikeli ve mahzurludur." dedik ve izah ettik.
Cemal Pafla vas›tasile hükûmete bildirdi¤imiz mütalealar› hulâsa eyledik. "Bi-
zim için mevcut tehlikenin, bütün millet vekilleri için varit oldu¤unu" ispata ça-
l›flt›k. "Bizim, seyirci mevkiinde kalmam›z, behemehal arzu buyuruluyorsa es-
bab› mucibesile" ifl'ar›n› talep ettik (Ves. 181).

Yaln›z, Kara Vas›f Beye hitap olan telgrafnamede:
"Ahmet ‹zzet Pafla Hazretleri, esasen harekât› millîyenin ‹stanbulda kat-

liama sebep olabilece¤i zann›nda idi. Sözlerinin mesmu olmas›, evvelemirde
bu itikatlar›n›n, tebeddül edip etmedi¤ini bilmekle kaimdir. Harbiye Naz›r›
Cemal Pafla Hazretlerine gelince; müflarileyhin de mütereddit oldu¤u meçhu-
lünüz de¤ildir. Abuk Pafla da ayn› evsaf ve haleti ruhiyededir. Göz Tabibi
Esat Pafla hakk›nda kat’î bir fikrim yoktur. Yaln›z baz›lar› bu zat› son derece
mahdudülfikir, pek fazla harîsi flanü flöhret gösteriyorlar. Velhas›l, azim ve fi-
kirlerinde istikrar ve isabet mevcut olmayan ve ‹stanbulda düflman tazyiki al-
t›nda düflünen rical ve zevat›n nasayihi flayan› tetkiktir." dedikten ve mevzu-
ubahs, mahalli içtima, hakk›nda tekrar muhtemel mehalik ve mehaziri sayd›k-
tan sonra "as›l flayan› isti¤rap nokta, bizim, malûmülesami iki üç kifliyi temin-
de izhar› aczeden hükûmetin, di¤er meb'uslar› nas›l vikaye edebilece¤i mese-
lesidir.

Bizde, yavafl yavafl hâs›l olmaya bafllayan fikir ve kanaat, maalesef ecne-
bîler de¤il, belki onlardan ziyade hükûmet ricali haz›ras› ile zevat› saireden ba-
z›lar›n›n, bizi, mahzurlu addeylemekte olmalar›d›r." dedik.

Bundan sonraki f›kralar›n birinde: "temsili nisbînin kabulü zarureti karfl›-
s›nda Meclisin da¤›t›lmas›n› flimdiden düflünen bir muhitte, Meclisi Meb'usan›n
toplan›lmamas› lüzumu tabiî görülmek iktiza eder." zann›n› ifade ettik.

Bir f›krada da; hükûmetin müsta¤ni bulundu¤u kaydinden birfley anlaya-
mad›¤›m›z› iflaret ederek "gayesinin bizi müflkül zamanlarda yaln›z b›rakmak
m›d›r?" sualinden sonra, onlar›n bir fikirlerine cevap olarak da, "muhaliflerin
mevkii iktidara geçmesinden korkmak fayda vermez. Binaenaleyh, bundan do-
lay› tebdili meslek ve meflrep edilemez." dedik (Ves. 182).

Efendiler, bu muhaberattan ve bu muhaberatta dermeyan olunan mütale-
attan sühuletle istinbat olunmakta idi ki, bizim, ‹stanbuldaki teflkilât›m›z›n se-
ramedan›, hükûmet ricalinin, flunun, bunun mütalealar›na zebun kalm›fllar ve
art›k port parol olmaktan baflka bir vazife ifa etmiyorlard›.

‹flte, di¤er bir flifre telgrafname ki, 6 Teflrinisani 1335 tarihinde, yaz›l›yor,
fakat flifrenin metnini Kara Vas›f Beyin mütaleas› ve imzas› teflkil ediyor ve Har-
biye Naz›r› Cemal Pafla imzasile geliyordu. Bu flifrede, yine mahalli içtimadan
bahsolunarak bilhassa: "Evvelâ mehaziri siyasîye var. Saniyen mehaziri idariye
var, salisen de imkân› içtima yoktur... Zaruret, hisse hâkim olmal›d›r... Muvaf›k
cevab›n›z› acilen kabineye ifl'ar buyurunuz" sözlerile tazyik yap›l›yor ve "Japon
R›za Beyle pek yak›nda iyi haberlerle size mülâki olaca¤›m" tebflirat›nda bu-
lunuluyordu. "Sulhü selâmeti tamamen kazand›k demektir. Millî Türk, keza
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elde etmek istiyorum. Her taraf da, bana bunu sal›k veriyor. Örne¤in, Refi
Cevat, sosyalistler gibi" düflünceler oluflturuyordu (Belge 180).

1 ve 4 Ekim 1919 tarihlerinde ‹stanbuldaki örgütümüze uzun düflünce ve
yorumlar içeren karfl›l›klar verdik. Bu arada: "Meb’uslar›n ‹stanbulda toplan-
malar› büsbütün tehlikeli ve sak›ncal›d›r." dedik ve aç›klad›k. Cemal Pafla
arac›l›¤› ile hükûmete bildirdi¤imiz düflünceleri özetledik. "Bizim için var olan
tehlikenin, bütün millet vekilleri için de var olabilece¤ini" kan›tlamaya çal›fl-
t›k. "Bizim, seyirci durumunda kalmam›z, ille de isteniyorsa gerekçelerile bir-
likte" bildirilmesini istedik (Belge 181).

Yaln›z, Kara Vas›f Beye çekti¤imiz telgrafda: "Ahmet ‹zzet Pafla Hazret-
leri, asl›nda Milli Harekât›n ‹stanbulda k›y›ma yol açabilece¤ini san›yordu.
Sözlerinin dinlenmesi, herfleyden önce bu inan›fl›n›n, de¤iflmifl olup olmad›¤›n›
bilmemize ba¤l›d›r. Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine gelince, onun
da karars›z oldu¤unu bilmiyor de¤iliz. Abuk Pafla da efl nitelik ve ruhsal du-
rumdad›r. Göz Doktoru Esat Pafla hakk›nda kesin bir düflüncem yoktur. Yal-
n›z kimileri bu kifliyi son derece s›n›rl› düflünceli, pek fazla flan ve ün düflkünü
olarak gösteriyorlar. K›sacas›, kararl›l›klar›nda ve düflüncelerinde süreklilik ve
do¤ruluk bulunmayan ve ‹stanbulda düflman bask›s› alt›nda düflünen devlet
adamlar›n›n ve baflkalar›n›n ö¤ütleri üzerinde iyi düflünülmesi gerekir." dedik-
ten ve sözkonusu, toplant› yeri, hakk›nda yeniden olas› tehlikeleri ve sak›nca-
lar› sayd›ktan sonra "as›l flafl›lacak nokta, bizi, isimleri bilinen iki üç kifliye gü-
ven veremeyen hükûmetin, öbür meb'uslar› nas›l koruyabilece¤i sorunudur.

Bizde, yavafl yavafl oluflmaya bafllayan düflünce ve kan›, ne yaz›k ki ya-
banc›lar de¤il, belki onlardan çok flimdiki hükûmet üyeleri ile baflka kifliler-
den baz›lar›n›n, bizi, sak›ncal› saymakta olmalar›d›r." dedik.

Bundan sonraki bölümlerin birinde: "nisbî temsilin kabulü zorunlulu¤u
karfl›s›nda Meclisin da¤›t›lmas›n› flimdiden düflünen bir çevrede, Meb'uslar
Meclisinin toplanmas›n› istememeyi do¤al saymak gerekir." görüflünü bildirdik.

Bir bölümde de; hükûmetin bu ifle istekli olmad›¤› sözünden bir fley anla-
yamad›¤›m›z› belirterek "amac› bizi s›k›fl›k zamanlarda yaln›z b›rakmak m›-
d›r?" sorusundan sonra, onlar›n bir düflüncesine karfl›l›k olarak da, "karfl› gö-
rüfllü olanlar›n iflbafl›na geçmesinden korkmak yarar sa¤lamaz. Bundan dola-
y› tutum ve gidifl de¤ifltirilemez." dedik (Belge 182).

Efendiler, bu haberleflmelerden ve bu haberleflmelerde ileri sürelen düflün-
celerden kolayl›kla anlafl›lmakta idi ki, bizim, ‹stanbuldaki örgütümüzün bafl›n-
da bulunanlar›, hükûmet üyelerinin, flunun, bunun düflünceleri karfl›s›nda güçsüz
kalm›fllar ve art›k onlar›n sözcüsü olmaktan baflka bir görev yapam›yorlard›.

‹flte, baflka bir flifre telgraf ki, 6 Kas›m 1919 tarihinde, yaz›l›yor, ama flifre-
nin içindekiler Kara Vas›f Beyin düflüncesi ve imzas›ndan ibaret kal›yor ve Sa-
vafliflleri Bakan› Cemal Pafla imzasile geliyordu. Bu flifrede, yine toplant› yerin-
den söz edilerek özellikle "önce politik sak›ncalar var. ‹kinci olarak yönetim sa-
k›ncalar› var, üçüncü olarak da toplanma olana¤› yoktur. Zorunluk, duyguya
üstün olmal›d›r... Olur yan›t›n›z› ivedi olarak hükûmete bildiriniz" sözlerile bas-
k› yap›l›yor ve "Japon R›za Beyle pek yak›nda iyi haberlerle yan›n›za gelece-
¤im" yollu sevindirici haber veriliyordu. "Bar›fl› ve esenli¤i bütünüyle kazand›k
demektir. Millî Türk, de. Bizim; Millî Ahrar› y›k›yoruz. Millî kongre yola gele-



bizim; Millî Ahrar› y›k›yoruz. Millî kongre yola gelecek" cümlesile de iyi haber-
lerin nelere, ne gibi vahi fleylere müteallik oldu¤unu iflarette istical ediliyordu
(Ves. 183).

Kara Vas›f Beye, 7 Teflrinisani 1335 de, serian S›vasa gelmesini yazd›m.
Kara Vas›f Beyin, yine ayn› meseleye mütedair gönderdi¤i. 19 Teflrinisani

1335 tarihli flifresinde uzun mütaleat›na istinat ettirdi¤i muhakeme ve mant›¤›n›
flu cümlede hulâsa ediyordu:

"Kuvayi Millîye ile hemfikir olan Meclis, padiflaha karfl› ilân› husumet ey-
lerse, Anadolu kimin arkas›ndan gider?!... Kuvayi Millîyeye mi tâbi olsun?!...

Meclisi Anadoluda toplamak fikrinden feragat bir farizai vataniyedir..."
(Ves. 184).

Efendiler, çok mühim olan, bu mahalli içtima meselesine, hotbehot karar
vermek ve bu karar› millete ve intihap olunan meb'uslara tatbik ettirmek, pek ha-
tarnak olurdu. Bu sebeple çok dikkat ve hassasiyetle bütün hususî, umumî efkâr
ve hissiyat› tetebbu etmek, temayülü hakikîyi anlayarak kabili icra karar› bul-
mak zarureti karfl›s›nda bulunuyordum.

Bir taraftan, gördü¤ünüz gibi ‹stanbul ricalile muhabere ederken, bir taraf-
tan da, muhtelif vas›talarla efkâr› umumîyeyi istimzaç ediyordum. Verece¤im
karar›n temini tatbiki için ordunun noktai nazar›n› almak da pek mühimdi. Bu
sebeple daha Teflrinievvelin 29 unda, On Beflinci, Yirminci, On ‹kinci ve Üçün-
cü Kolordu Kumandanlar›n› S›vasta bir içtimaa davet ettim.

Diyarbekirdeki Kolordu Kumandan›na, Edirnedeki Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar Beye, Bursada Yusuf ‹zzet Paflaya, Bal›kesirde Kâz›m Paflaya,
Bursada Bekir Sami Beye de "kendilerini budiyeti mesafe ve vaziyeti hususîye-
leri icab› davet etmedi¤imi ve mukarrerat› bildirece¤imi" yazd›m (Ves. 185, 186).

Efendiler, davet olunan kumandanlardan, Salâhattin Bey zaten S›vasta idi.
Kâz›m Kara Bekir Pafla Erzurumdan, Ali Fuat Pafla Ankaradan ve Konyadaki
Kolordu Kumandan›n›n cephe ile baz› mühim vaziyetleri bizzat halli lâz›mgel-
di¤inden ana vekâleten Erkân›harbiyesi Reisi fiemsettin Bey Konyadan gelip S›-
vasta topland›lar. Heyeti Temsilîyeye dahil olan ve olmay›p ta refakatlerinden is-
tifade olunan zevat ile ve kumandanlar›n ifltirakile, 16 Teflrinisani 1335 günü mü-
zakerata bafllad›k. Ruznamei müzakerat›m›z flu üç naktaya munhas›r olacakt›:

1) Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima›.
2) Badeliçtima Heyeti Temsilîye ve teflkilât› millîyenin alaca¤› flekil ve tarz›

faaliyeti.
3) Paris Sulh Konferans›n›n hakk›m›zda müspet veya menfi bir karar ver-

mesi haline karfl› tarz› hareket.
Efendiler, bu tarihe kadar, Cemiyet heyeti merkezîyelerimizden, vaki olan

istilâmat›m›za, vürut eden cevaplar, dört noktai nazara ayr›l›yordu.
1) inci noktai nazara göre; Meclisi Meb'usan›n hariçte içtima› muvaf›k gö-

rülüyordu.
2) nci noktai nazara göre ki, bu noktai nazar› serdedenlerin bafl›nda Erzu-

rum, Trabzon, Bal›kesir ve bütün Karesi, Saruhan heyetleri bulunuyordu; ‹stan-
bulda... ‹stanbuldaki rical ve zevat›n hemen kâmilen bu fikirde oldu¤unu biliyo-
ruz. Padiflah›n arzusu, hükûmetin ›srar› da bu idi.

3) üncü noktai nazar ki, Trakya-Paflaelinin fikri idi: ‹stanbul civar›nda...
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cek" cümlesile de iyi haberlerin nelere, ne gibi bofl fleylere de¤inmifl oldu¤u-
nu bildirmekte acele ediliyordu (Belge 183).

Kara Vas›f beye, 7 Kas›m 1919 da, çabuk S›vasa gelmesini yazd›m.
Kara Vas›f Bey, yine ayn› sorunla ilgili olarak gönderdi¤i, 19 Kas›m 1919

tarihli flifresinde uzun düflüncelerini dayand›rd›¤› yarg› ve mant›¤›n› flu cümle-
de özetliyordu:

"Ulusal Güçlerle ayn› düflüncede olan Meclis, padiflaha karfl› düflmanl›¤›-
n› aç›¤a vurursa, Anadolu kimin arkas›ndan gider?!.... Ulusal Güçlere mi uy-
sun?....

Meclisi Anadoluda toplamak düflüncesinden vazgeçmek vatan borcudur"
(Belge 184).

Efendiler, çok önemli olan, bu toplant› yeri sorununa, kimseye dan›flma-
dan karar vermek ve bu karar› millete ve seçilen meb’uslara uygulatt›rmak,
çok tehlikeli olurdu. Bu nedenle çok dikkat ve duyarl›kla bütün özel, genel
düflünce ve duyular› incelemek, gerçek e¤ilimi anlayarak uygulanabilecek ka-
rar› bulmak zorunlu¤u karfl›s›nda bulunuyordum.

Bir yandan, gördü¤ünüz gibi ‹stanbul ileri gelenlerile haberleflirken, bir
yandan da, de¤iflik araçlarla kamu oyunu yokluyordum. Verece¤im karar›n
uygulanmas›n› sa¤lamak için ordunun görüflünü almak da çok önemliydi. Bu
nedenle daha Ekimin 29 unda, On Beflinci, Yirminci, On ‹kinci ve Üçüncü
Kolordu Komutanlar›n› S›vasta bir toplant›ya ça¤›rd›m.

Diyarbak›rdaki Kolordu Komutan›na, Edirnedeki Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar Beye, Bursada Yusuf ‹zzet Paflaya, Bal›kesirde Kâz›m Paflaya,
Bursada Bekir Sami Beye de "kendilerini mesafenin uzakl›¤› ve özel durum-
lar› gere¤i ça¤›rmad›¤›m› ve kararlar› bildirece¤imi" yazd›m (Belge 185, 186).

Efendiler, ça¤›r›lan komutanlardan, Salâhattin Bey o s›rada S›vasta idi.
Kâz›m Kara Bekir Pafla Erzurumdan, Ali Fuat Pafla Ankaradan ve Konyadaki
Kolordu Komutan›n›n cephe ile baz› önemli durumlar› kendisinin düzenleme-
si gerekti¤inden vekil olarak Kurmaybaflkan› fiemsettin Bey Konyadan gelip
S›vasta topland›lar. Temsilci Kurul üyesi olan ve olmay›p da bizimle bulunma-
lar›ndan yararlan›lan kifliler ile ve komutanlar›n kat›lmas›yla 16 Kas›m 1919 gü-
nü görüflmelere bafllad›k. Görüflme gündeminde sadece flu üç nokta olacakt›:

1) Meb'uslar Meclisinin toplanma yeri.
2) Toplant›dan sonra Temsilci Kurulun ve Ulusal Örgütlerin alaca¤› bi-

çim ve çal›flma yöntemi.
3) Paris Bar›fl Konferans›n›n hakk›m›zda olumlu veya olumsuz bir karar

vermesi üzerine nas›l davran›laca¤›.
Efendiler, bu tarihe kadar, Dernek merkez kurullar›m›zdan, sorduklar›-

m›za, gelen karfl›l›klar, dört görüfle ayr›l›yordu.
1) inci görüfle göre; Meb'uslar Meclisinin ‹stanbul d›fl›nda toplanmas› uy-

gun görülüyordu.
2) nci görüfle göre ki, bu görüflü ileri sürenlerin bafl›nda Erzurum, Trab-

zon, Bal›kesir ve bütün Bal›kesir, Manisa kurullar› bulunuyordu; ‹stanbulda...
‹stanbuldaki ileri gelenlerin ve baflkalar›n›n hemen hepsinin bu düflüncede ol-
du¤unu biliyoruz. Padiflah›n iste¤i, hükûmetin diretmesi de bu idi.

3) üncü görüfl ki, Trakya-Paflaelinin düflüncesi idi: ‹stanbul yak›nlar›nda...
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4) Bir k›s›m heyeti merkeziyeler de, Salih Paflan›n, kanaati zatiyelerine is-
tinaden hükûmetin muvafakati halinde, hariçte içtimada bir mahzur görmü-
yorlard›.

Efendiler, hükûmeti merkeziye ve onun yardakç›lar›n›n, efkâr› umumîye-
yi ne derece teflettüt ve teflevvüfle u¤ratm›fl oldu¤unu; milletin izhar etti¤i, bu ih-
tilâf› efkârdan sühuletle anlamak kabildir.

Art›k, bunun üzerine, ›srar›n, muz›r netayiç verece¤ine hükmetmek de
müflkül de¤ildir.

fiimdi, 16 Teflrinisani 1335 den 29 Teflrinisani 1335 tarihine kadar, günler-
ce devam eden müzakere ve münakaflattan ç›kan netayiç ve mukarrerat zapt›n›
aynen nazar› ›tt›la› âlilerinize arzediyorum:

1- Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima›ndaki mehazir ve mehalike ra¤men, hükûmeti se-
niyenin hariçte içtima›na ademi muvafakati yüzünden ve memleketi buhrana duçar etmekten
içtinaben, ‹stanbulda içtima› zarureti kabul edildi. Ancak atideki tedabirin ittihaz› lüzumu ta-
karrür etti:

a) Bilûmum meb'uslar› vaziyet hakk›nda tenvir ile münferiden mütalealar›n› talep et-
mek.

b) Meb'uslar, ‹stanbula gitmeden evvel, Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiflehir ve Edirne
gibi mahallerde k›s›m k›s›m toplanarak Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima›na nazaran gerek ‹s-
tanbulda ve gerek hariçte al›nmas› lâz›mgelen emniyet tedabirini ve program›m›z›n esasat›n›
müdafaa edecek kuvvetli bir grubun vücuda getirilmesi esbab›n› tezekkür ve teemmül eylemesi.

c) Teflkilât› cemiyeti, süratle teflmil ve tarsin için kolordu kumandanlar›n›n, m›ntaka ku-
mandanlar› ve ahziasker rüesas› vas›tasile delâleti seriai fîliyede bulunmalar›.

d) Bilcümle rüesay› memurîni mülkiyeden her ihtimale karfl›, Teflkilât› Millîyeye sada-
katte bulunacaklar›na dair söz almak ve kendilerinin vesaiti mevcudilerile teflkilât› cemiyeti,
taazzuv ettirmeye sürati tevessüllerini talep etmek.

2- Meclisi Millî ‹stanbulda içtima ettikten sonra, meb'usan, emniyet ve serbestîi tam ile
vazifei teflriîye eylemekte olduklar›n› teyid edece¤i güne kadar, Heyeti Temsilîye, flimdiye ka-
dar oldu¤u gibi hariçte kalarak vazifei millîyesine devam edecektir. Ancak bilcümle livalardan
ve meb'us olan zevattan intihap edilmek üzere birer ve vilâyet ve müstakil livalardan ikifler za-
t›n, nizamnamenin sekizinci maddesine istinaden Heyeti Temsilîye azas› olarak Eskiflehir kur-
bunde cemmedilerek, vaziyetin tavzihi ve Meclisi Meb'usanda sureti hareketin takriri tezekkür
edilecektir. Bu sebeple Heyeti Temsilîye dahi mahalli mezkûre intikal edecektir. Bu içtima›
müteak›p Heyeti Temsilîye sureti münasibede takviye olunduktan sonra di¤er zevat ‹stanbula
Meclisi Millîye gideceklerdir. Heyeti Temsilîyenin vazifeye devam etti¤i müddetçe, teflkilât›
millîyenin flekil ve tarz› faaliyeti, nizamnamede münderiç oldu¤u gibi olacakt›r.

Meclisi Meb'usan, emniyeti mutlaka içinde bulundu¤unu teyit etti¤i zaman, Heyeti
Temsilîye, nizamnamede mevcut salâhiyetine istinaden, Umumî Kongreyi içtimaa davet ede-
rek on birinci madde mucibince, cemiyetin alaca¤› vaziyeti atiyenin takarrürünü, Kongrenin
karar›na terkedecektir. Kongrenin mahalli içtima› ve sureti in'ikad›, o zamanki ahval ve ica-
bata tâbi olacakt›r. Kongrenin davet olundu¤u zaman ile in'ikad› aras›nda geçecek müddet
zarf›nda Heyeti Temsilîye, hükûmeti merkeziye ve Meclisi Meb'usan riyaseti ile mecburiyeti
kat'iye görmedikçe münasebat› resmîyede bulunmaz.

3- Paris Sulh Konferans›, hakk›m›zda, menfi bir karar verdi¤i ve hükûmet ve meclisi
millîce kabul ve tasdik edildi¤i halde vesaiti seriai münasibe ile iradei millîye bilistimzaç ni-
zamnamede musarrah olan esasat›n istihsaline çal›fl›lacakt›r.

Mustafa Kemal
Rüstem             Mazhar Müfit            Ali Fuat        Hüsrev        Hüseyin Rauf

Kâz›m Kara Bekir    Hakk› Behiç                                                Hüseyin Salâhattin,
‹brahim Süreyya      Bekir Sami                    Ömer Mümtaz                 Vas›f

K.12 Erkân›harbiye Reisi fiemsettin 
Efendiler, bu mukarrerat mucibince, meb’uslar› tenvir için, verdi¤imiz

malûmat ve talimat› aynen arzedece¤im.

270 271

4) Bir k›s›m merkez kurullar› da, Salih Paflan›n, kiflisel görüflüne dayana-
rak hükûmet uygun bulursa, ‹stanbul d›fl›nda toplanmakta bir sak›nca görmü-
yorlard›.

Efendiler, ‹stanbul hükûmeti ve onun yardakç›lar›n›n kamu oyunu ne de-
rece ayr›l›¤a ve kar›fl›kl›¤a u¤ratm›fl oldu¤u milletin gösterdi¤i, bu görüfl fark-
l›l›¤›ndan kolayca anlafl›labilir. Art›k, bunun üzerine, direnmenin, zararl› so-
nuçlar verece¤i kan›s›na varmak da zor de¤ildir.

fiimdi, 16 Kas›m 1919 dan 29 Kas›m 1919 tarihine kadar, günlerce süren
görüflme ve tart›flmalardan ç›kan sonuç ve kararlar›n tutana¤›n› oldu¤u gibi
yüksek bilginize sunuyorum:

l - Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmas›ndaki sak›nca ve tehlikelere bakmadan, ‹s-
tanbul hükûmetinin baflka yerde toplanmas›n› uygun bulmamas› yüzünden ve memleketi
bunal›ma sokmaktan kaç›narak, ‹stanbulda toplanmak zorunlu¤u kabul edildi. Ancak afla-
¤›daki önlemlerin al›nmas›n›n zorunlu oldu¤u kararlaflt›r›ld›:

a) Bütün meb'uslar› durum hakk›nda ayd›nlatarak teker teker görüfllerini iste-
mek.

b) Meb'uslar, ‹stanbula gitmeden, Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiflehir ve Edirne gi-
bi yerlerde k›s›m k›s›m toplanarak Ulusal Meclis ‹stanbulda toplanaca¤›na göre gerek ‹s-
tanbulda ve gerek baflka yerlerde al›nmas› gereken güvenlik önlemlerini ve program›m›z›n
ana ilkelerini savunacak güçlü bir grup oluflturma yollar›n› görüflüp düflünmeleri.

c) Dernek örgütlerini, ivedili olarak yaymak ve güçlendirmek için kolordu komutan-
lar›n›n, bölge komutanlar› ve askerlik flubeleri baflkanlar› arac›l›¤›yla, baflka etkin ve ivedi
yard›mlarda bulunmalar›.

d) Bütün üst düzey sivil görevlilerden her olas›l›¤a karfl›, Ulusal Örgütlere ba¤l› kala-
caklar› üzerine söz almak ve kendilerinin ellerindeki araçlarla Dernek örgütlerinin, olufltu-
rulmas›na h›zla giriflmelerini istemek.

2 - Ulusal Meclis ‹stanbulda topland›ktan sonra, meb’uslar, tam güvenlik ve serbest-
lik içinde yasama görevini yapmakta olduklar›n› bildirecekleri güne kadar, Temsilci Kurul,
flimdiye kadar oldu¤u gibi d›flarda ulusal görevini sürdürecektir. Ancak bütün sancaklardan
ve meb'us olan kifliler aras›ndan seçilmek üzere birer, il ve ba¤›ms›z sancaklardan ikifler ki-
fli, tüzü¤ün sekizinci maddesine dayanarak Temsilci Kurul üyesi olarak Eskiflehir yak›nla-
r›nda toplan›p, durumun ayd›nlanmas› ve Meb'uslar Meclisinde davran›fl fleklinin kararlafl-
t›r›lmas› görüflülecektir. Bu nedenle Temsilci Kurul da oraya gidecektir. Bu toplant›n›n ar-
d›ndan Temsilci Kurul üye say›s› uygun yoldan artt›r›ld›ktan sonra öbürleri ‹stanbula Ulu-
sal Meclise gideceklerdir. Temsilci Kurulun, görevi devam etti¤i sürece, ulusal örgütlerin
çal›flma flekli, tüzükte yaz›l› oldu¤u gibi olacakt›r.

Meb'uslar Meclisi, tam güven içinde bulundu¤unu bildirince, Temsilci Kurul, tüzükte-
ki yetkisine dayanarak, Genel Kongreyi toplant›ya ça¤›rarak on birinci madde gere¤ince,
Derne¤in ilerideki tutumunun belirlenmesini, Kongrenin karar›na b›rakacakt›r. Kongrenin
nerede ve nas›l toplanaca¤›, o zamanki durum ve gereksinmelere ba¤l› olacakt›r. Kongre-
nin ça¤›r›ld›¤› tarih ile toplanmas› aras›nda geçecek süre içinde Temsilci Kurul, ‹stanbul hü-
kûmeti ve Meb'uslar Meclisi baflkanl›¤› ile kesin zorunluk görmedikçe resmî iliflkilerde bu-
lunmaz.

3 - Paris Bar›fl Konferans›, hakk›m›zda olumsuz bir karar verir ve hükûmet ve Ulusal
Meclis bunu kabul eder ve onaylarsa uygun ivedi yollarla ulusal iradeye bafl vurularak tü-
zükte aç›kça belirlenmifl bulunan ilkelerin gerçeklefltirilmesine çal›fl›lacakt›r.

Mustafa Kemal
Rüstem             Mazhar Müfit            Ali Fuat        Hüsrev        Hüseyin Rauf

Kâz›m Kara Bekir    Hakk› Behiç                                                Hüseyin Salâhattin,
‹brahim Süreyya      Bekir Sami                       Ömer Mümtaz                Vas›f

K.12 Erkân›harbiye Reisi fiemsettin 
Efendiler, bu kararlar uyar›nca, meb'uslar› ayd›nlatmak için, verdi¤imiz

bilgileri ve direktifi oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m.
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‹ntihap olunan meb'uslara iblâ¤ edilen malûmat ve talimat, fludur:
Madde 1- ‹stanbulun Düveli ‹tilâfiye ve bilhassa ‹ngiliz kuvayi berriyesinin taht› iflga-

linde ve kuvayi bahriyesinin taht› muhasaras›nda oldu¤u ve Kuvayi ‹nz›batiyesinin ecanip
elinde ve muhtelit bir surette bulundu¤u malûmdur. Bundan baflka, Rumlar›n kendilerinden
‹stanbul meb’usu namile k›rk kifli intihap ettikleri ve Atinadan gelmifl Yunan rüesa ve ku-
mandanlar› taht› idaresinde olmak üzere, hafî polis ve kuvvei ihtilâliye teflkilât› yaparak, dev-
letimize ân› lâz›m›nda asi bir vaziyet alacaklar› tahakkuk etmifltir. Hükûmetin ‹stanbulda
maatteessüf mukayyet oldu¤unu itiraf eylemek mecburiyeti vard›r. Bu esbaptan nafli, Meclisi
Millînin mahalli içtima›n› münakafla etmek gibi bir mesele tahaddüs eylemifl bulunuyor. Mec-
lisi Millî ‹stanbulda in’ikat eyledi¤i takdirde, meb'usan›n ifa edecekleri vazifei vataniye naza-
r› dikkate al›n›rsa, mehalike maruz kalmalar›ndan cidden tevahhufl olunur. Filhakika, ‹tilâf
Devletlerinin mütareke ahkâm›n› bozarak ve sulhün takarrürüne intizara lüzum görmeksi-
zin, vatan›m›z›n aksam› mühimmesini iflgal ve anas›r› h›ristiyaniyeye hukukumuza tecavüz
f›rsat›n› bahfleylemek suretile, vukubulan hakflikenâne muamelât›n›, tenkit ve red ile tamami-
yeti mülkîye ve masuniyeti istiklâlimizi azimkârane bir surette taleb ve müdafaa edecek olan
heyeti meb'usan›n da¤›t›lmas› ve azas›n›n tevkif veya iclâ edilmesi müstebat de¤ildir. Karsta
in'ikat eden ‹slâm fiûray› Millîsine ‹ngilizlerin yapt›klar› gibi. ‹nlihabata ifltirak eylememifl
olan anas›r› h›ristiyaniyenin ve onlara peyrev olan ‹ngiliz Muhipler ve Nigehban Cemiyetle-
rinin, bu hususta düflmanlar›n amalini tervicen her türlü fenal›¤a tasaddi eyliyebilecekleri de
vâridi hat›rd›r. Binaenaleyh Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima›, meclisten intizar olunan va-
zifei ciddîye ve tarihiyenin ifas›n› akim b›rakaca¤› ve Meclisi Millî, devlet ve milletin timsali
istiklâli oldu¤undan ana vurulacak darbe ile istiklâlimizin de rahnedar edilece¤i müsta¤nii
arzd›r. Kabine nam›na Amasyada Heyeti Temsilîye ile müzakeratta bulunan Bahriye Naz›r›
Salih Pafla Hazretleri dahi, bu hakayik› derpifl ile Meclisi Millînin ‹stanbulun haricinde emin
bir mahalde içtima› lüzumuna vicdanen ve fikren kanaat hâs›l etmifl ve bu husustaki muva-
fakatini imzas› taht›nda teyit eylemifltir. Meclisi Millînin düflman tesirinden azade ve emniye-
ti mutlakay› haiz bir mahalde içtima› halinde, ‹stanbulda içtima›na nazaran mutasavver bil-
cümle mehazir, bertaraf edilmifl olaca¤› gibi makam› hilâfet ve saltanat›n tehlikede bulundu-
¤unu cihan efkâr› umumiyesine ve betahsis âlemi islâma filen ihsas etmifl olacak ve istiklâl ve
mevcudiyeti millîyemizin aleyhinde suduru memul bir karar karfl›s›nda vazaifi millîye ve va-
taniyesini ifaya kadir bir halde bulunacak ve ‹tilâf Devletleri nazar›nda meclisin mukaddera-
t› millete tamamen hâkim bulundu¤u daha bariz bir surette izhar olunabilecektir. Meclisin
hariçte içtima›nda varidi hat›r olan mehazir berveçhiatidir:

Bedhahan, ‹stanbuldan vazgeçildi¤i tarz›nda muz›r bir propagandaya f›rsat bulacakt›r.
Hükûmet, ‹stanbulda oldu¤u gibi, meclisle temas ve irtibat›nda mazhar› sühulet olam›yacak-
t›r. Meclisin merasimi iftitahîyesi, zat› flahaneyi seyahat külfetine maruz b›rakmamak maksa-
dile, tevkil buyuracaklar› bir zat vas›tasile olabilecektir. ‹flte bu mehazire istinat eden hükû-
meti haz›ra Meclisi Millînin hariçte küflad›na muvafakat eylememifltir. Bu ademi muvafakat
yüzünden mehaziri mevcudeye, atideki mahzurlar dahi inz›mam eylemekte bulunmufltur:

Meclisi Millînin kanunî bir flekilde içtima›, Meclisi Meb'usan ve Ayan›n ayn› zamanda
ve ayn› mahalde bulunmas›na vabeste oldu¤undan hükûmetin hariçte tensip edece¤i bir ma-
halde içtimaa muvafakat etmemesi yüzünden Meclisi Ayan ve hükûmet, hariçteki içtimaa ica-
bet etmiyecek ve zat› flahaneye usulü dairesinde meclisi küflat ettirmiyecektir.

Buna nazaran, Meclisi Millînin hariçte içtima›na kanunen imkân kalmay›p ‹stanbulda
in'›kad› mehaziri maruzaya ra¤men zaruret hükmüne girmifl bulunuyor. Meb'usan› kiram
‹stanbula gitmekte tereddüt gösterip hariçte kendiliklerinden topland›klar› takdirde, vücuda
gelecek bu içtima bittabi Meclisi Millînin malûm olan mahiyeti teflriîyesi fleklinde olamaz.
Belki milletin mevcudiyetini, amalini, ‹stiklâlini temsil ve mukadderat› hakk›nda verilecek
hükümleri tenkid ve millete istinaden reddedebilecek bir içtima› millî fleklinde olabilir. Bu
takdirde, Meclisi Millî de bittabi ‹stanbulda in'ikad etmemeye mahkûm kal›r. Bu tarz› hare-
ket, hükûmetin itiraz ve aleyhinde tedabiri zecriyeyi ve binnetice milletle hükûmeti merkezi-
ye aras›nda ink›ta› münasebat› mucip olmas› da varidi hat›rd›r. Meb'usan›n bir k›sm›n›n ‹s-
tanbula gitmesi ise, bu baptaki mahzuru tezyit edebilir.
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Seçilen meb’uslara verilen bilgiler ve direktif, fludur:
Madde l - ‹stanbulun ‹tilâf Devletleri ve özellikle ‹ngiliz kara kuvvetlerinin iflgali ve

deniz kuvvetlerinin kuflatmas› alt›nda oldu¤u ve Güvenlik Kuvvetlerinin de yabanc›lar›n
buyru¤u alt›nda ve onlarla karma olarak bulundu¤u biliniyor. Bundan baflka, Rumlar›n
kendilerinden ‹stanbul meb'usu ad›yla k›rk kifli seçtikleri ve Atinadan gelmifl Yunan bafl-
kan ve komutanlar› yönetimi alt›nda olmak üzere, gizli polis ve ayaklanma gücü kurarak,
devletimize gerekti¤i anda bafl kald›racaklar› gerçekleflmifltir. Hükûmetin ‹stanbulda ne ya-
z›k ki ba¤›ml› oldu¤unu kabullenmek zorunlu¤u vard›r. Bu nedenlerden ötürü, Ulusal Mec-
lisin toplant› yeri üzerinde tart›flmak gibi bir sorun ortaya ç›km›fl bulunuyor. Ulusal Meclis
‹stanbulda toplan›rsa, meb'uslar›n yapacaklar› yurt ödevi gözönüne getirilirse, tehlikelerle
karfl› karfl›ya kalmalar›ndan gerçekten korkulur. Gerçekten, ‹tilâf Devleterinin ateflkes hü-
kümlerini bozarak ve bar›fl›n gerçekleflmesini beklemeden, yurdumuzun önemli bölgelerini
iflgal etmek ve h›ristiyan unsurlara haklar›m›z› çi¤netmek f›rsat› vermek yoluyla, yap›lan
haks›z ifllerini yererek ve kabul etmeyerek ülkenin bütünlü¤ünü ve ba¤›ms›zl›¤›m›z›n doku-
nulmazl›¤›n› kararl› ve ›srarl› bir yoldan isteyecek ve savunacak olan meb'uslar toplulu¤u-
nun da¤›t›lmas› ve üyelerinin tutuklanmas› ya da sürgün edilmesi beklenmez fley de¤ildir.
Karsta toplanan ‹slâm Ulusal fiûras›na ‹ngilizlerin yapt›klar› gibi. Seçimlere kat›lmam›fl
olan h›ristiyan unsurlar›n ve onlara uyan ‹ngiliz Muhipler ve Nigehban derneklerinin, bu
konuda düflmanlar›n isteklerini yerine getirmek için her türlü kötülü¤e giriflebilecekleri de
düflünülebilir. Bundan dolay› Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmas›, Meclisten beklenen
ciddî ve tarihsel ödevin yap›lmas›n› önleyece¤ini ve Ulusal Meclis, devlet ve milletin ba¤›m-
s›zl›k timsali oldu¤undan ona darbe vurulmas›ndan ba¤›ms›zl›¤›m›z›n da yara alaca¤›n› aç›k-
lamaya gerek yoktur. Hükûmet ad›na Amasyada Temsilci Kurulla görüflmeler yapan Deni-
ziflleri Bakan› Salih Pafla Hazretleri de, bu gerçekleri gözönünde bulundurarak Ulusal Mec-
lisin ‹stanbul d›fl›nda güvenli bir yerde toplanmas› gerekti¤i kan›s›na vicdan ve akl› ile var-
m›fl ve bunu uygun buldu¤unu imzas› alt›nda bildirmifltir. Ulusal Meclisin düflman etkisinin
eriflemiyece¤i ve tam güvenli bir yerde toplanmas› halinde, ‹stanbulda toplanmas›na göre
akla gelen tüm sak›ncalar, ortadan kalkm›fl olaca¤› gibi halifelik ve saltanat makam›n›n teh-
likede bulundu¤unu dünya kamu oyuna ve özellikle ‹slâm dünyas›na etkin olarak duyurmufl
ve ulusal ba¤›ms›zl›k ve varl›¤›n›n zarar›na olarak verilmesi beklenen bir karar karfl›s›nda
ulusal ve vatanî ödevini yapabilecek bir durumda bulunacak ve ‹tilâf Devletlerine karfl›
Meclisin ulusun kaderi üzerinde tam egemen bulundu¤u da aç›k olarak belirtilebilecektir.
Meclisin ‹stanbul d›fl›nda toplanmas› aç›s›ndan akla gelen sak›ncalar flunlard›r:

Kötülük isteyenler, ‹stanbulu gözden ç›kard›lar yollu zararl› bir propangadaya yol bu-
lacakt›r. Hükûmet, ‹stanbulda oldu¤u gibi, Meclisle kolayca iliflki ve ba¤lant› kuram›yacak-
t›r. Meclisin yemin töreni, padiflah› yolculuk s›k›nt›lar›na sokmamak amac›yla, vekil yapa-
caklar› bir kifli arac›l›¤›yla yap›labilecektir. ‹flte bu sak›ncalara dayanan bugünkü hükûmet,
Ulusal Meclisin ‹stanbul d›fl›nda aç›lmas›na olur dememifltir. Bu olur dememe yüzünden,
ortaya ç›km›fl bulunan sak›ncalara, afla¤›daki sak›ncalar da eklenmifl bulunmaktad›r:

Ulusal Meclisin yasaya uygun olarak toplanmas›, Meb'uslar Meclisi ve Senatonun ay-
n› zamanda ve ayn› yerde bulunmas›na ba¤l› oldu¤undan hükûmetin ‹stanbul d›fl›nda uygun
görece¤i bir yerde toplanmaya olur dememesi yüzünden Senato ve hükûmet, ‹stanbul d›fl›n-
daki toplant›ya gelmeyecek ve padiflaha meclisi usulüne uygun flekilde açt›rtmayacakt›r.

Buna göre, Ulusal Meclisin ‹stanbul d›fl›nda toplanmas›na yasal olanak kalmay›p ‹s-
tanbulda toplanmas› belirtilen sak›ncalara karfl›n zorunluk hali alm›fl bulunuyor. Say›n
Meb'uslar ‹stanbula gitmekte karars›z davran›p ‹stanbul d›fl›nda kendiliklerinden toplan›r-
larsa, yap›lacak bu toplant› elbette Ulusal Meclisin bilinen yasama nitelikli fleklinde olamaz.
Belki milletin varl›¤›n›, umular›n›, ba¤›ms›zl›¤›n› temsil edebilecek milletin kaderi üzerine
verilecek hükümleri elefltirecek ve millete dayanarak geri çevirebilecek bir ulusal toplant›
niteli¤inde olabilir. Böyle olunca, Ulusal Meclis de elbette ‹stanbulda toplanmamak zorun-
da kal›r. Bu yolda davran›fl›n, hükûmetin karfl› ç›kmas› ve zorlay›c› önlemler almas›na ve so-
nunda milletle ‹stanbul hükûmeti aras›nda iliflkilerin kesilmesine yol açaca¤› da düflünüle-
bilir. Meb'uslardan bir k›sm›n›n ‹stanbula gitmesi ise, bu yoldaki sak›ncalar› artt›rabilir.



Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti balâda serdolunan bilcümle hususat›
nazar› dikkat ve münakafladan geçirdikten sonra, Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima› zarure-
tine karfl›, vaziyetten bilcümle meb'uslar› haberdar ederek herbirinin mütalea ve noktai na-
zarlar›n› istihsal eylemeyi vazife addetmifltir. Bundan baflka ‹stanbulda Meclisi Millîye dahil
olmadan evvel, meb’usini kiram›n, sühuleti içtima nazar› dikkate al›narak baz› mevkilerde
toplan›p atideki hususat› tezekkür ve netayici müzakerat› tevhid maksadile, Heyeti Temsilî-
yeye bildirmeleri lüzumlu görülmüfltür. Tezekkür olunacak hususat flunlard›r:

a) ‹stanbulda içtima zaruretine karfl› ‹stanbulda ve haricen umum vatanda ittihaz olun-
mas› lâz›m gelen tedabir ve tertibat;

b) Meclisi Meb'usanda vatan›n tamamîsini ve devlet ve milletin istiklâlini tahlisten iba-
ret olan gayeyi muhafaza ve müdafaa için müttefik ve azimkâr bir grup vücuda getirmek es-
bab›n›n teemmülü.

Meb'usan›n mezkûr hususatta müdavelei efkâr için toplanmalar› münasip görülen me-
vaki flunlard›r:

Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiflehir, Bursa, Band›rma, Edirne.
Madde 2- Birinci maddeyi aynen m›ntakai âlilerinde bulunan meb'uslara tebli¤ ile ev-

velâ; flahsî mütalealar›n›, sürati mümkine ile istihsal ve bilâifatei an Heyeti Temsilîyeye iblâ¤
ve m›ntakai âlilerindeki heyeti merkeziyelere de ita ile bu hususta faaliyetlerinin temini,

Saniyen; m›ntakai âlilerindeki meb'uslar›n birinci maddede, tasrih olunan mevakide iç-
timalar›n› teshil ve temin ile neticei müzakerelerinin Heyeti Temsilîyeye ibla¤› için ikt›za eden
tertibat ve tedabirin ahzi müsterhamd›r.

M›ntakai âlileri dahilinde meb'us olup halen ‹stanbulda bulunanlar›n ‹stanbula karip
içtima mahallerinden birine, dairei intihabiyelerince davet ettirilmesi lâz›md›r.

Efendiler, 1335 senesi Teflrinievveline ait olup temas etmek istedi¤im baz›
hususat› da, birkaç kelime ile hulâsa etmeme müsaadenizi rica ederim.

‹zmir vilâyeti dahilinde, taht› iflgalde bulunan islâm ahaliye zulüm ve ka-
til tatbik olunuyordu. Bunun için, Düveli ‹tilâfiye mümessilleri nezdinde mü-
essir teflebbüslerde bulunmas›n›, hükûmetten rica ettik. Yunanl›lar›n zulüm
ve itisaf› devam ederse mukabelebilmisle mecbur kal›naca¤›n› da bildirdik.
‹zmir fecayii üzerine ‹stanbulda bir miting aktedilmek istenmiflti. Buna mü-
manaat edildi¤i istihbar olunmas› üzerine, Cemal Paflan›n nazar› dikkatini
celbettik.

Anzavur, Band›rma havalisinde, hainane ve caniyane ef'ale bafllam›flt›
(Ves. 187). ‹zalei mazarrat› için ve Karabiga ve Band›rma taraflar›na ç›kan Ni-
gehban Cemiyetine mensup zabitler hakk›nda Bal›kesirde Kâz›m Paflaya ve
daha münasebettar olanlara yazd›k. Otuz kadar Nigehbanc› zabitin de bir ec-
nebî iflgaline zemin haz›rlamak için, H›ristiyanlara karfl› hareket etmek üzere,
Trabzon ve Samsuna ç›kacaklar›n› istihbar ettik. Derhal K. O. 15 in ve Canik
mutasarr›f›n›n nazar› dikkatlerini celbettik.

Malûmu âlileridir, Marafl, Urfa, Ay›ntapta bidayette ‹ngiliz k›taat› vard›.
Bu k›taat› Frans›z askerleri tebdil etti. Bu münasebetle tekrar iflgali men'e çal›fl-
t›k. Vukuundan sonra da evvelâ siyasî, badehu filî teflebbüsata geçtik.

Bozk›rda, yeniden mühimce bir k›yam ç›kt›. Onun itfas› için muhtelif ted-
birlere tevessül ettik.

Marafl ve Ay›ntaba K›l›ç Ali Beyi ve Kilikya m›ntakas›na da Topçu Bin-
bafl›s› Kemal ve Yüzbafl› Osman Tufan Beyleri göndererek ciddî teflkilât ve te-
flebbüsata geçtik.

Efendiler, bu münasebetle hat›r›ma gelen bir noktay› da arzetmifl buluna-
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Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i yukar›da bildirilen bütün konular› göz-
den geçirip tart›flt›ktan sonra, Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmas› zorunlu¤u karfl›s›nda,
durumu bütün meb'uslara bildirerek herbirinin düflünce ve görüfllerini almay› ödev saym›fl-
t›r. Bundan baflka ‹stanbulda Ulusal Meclise kat›lmadan önce, say›n meb'uslar›n, toplanma
kolayl›¤› gözönüne al›narak bâz› yerlerde toplan›p afla¤›daki konular› görüflerek görüflme
sonuçlar›n› birlefltirmek üzere Temsilci Kurula bildirmeleri gerekli görülmüfltür. Görüflüle-
cek konular flunlard›r:

a) ‹stanbulda toplanma zorunlu¤u karfl›s›nda ‹stanbulda ve d›flarda, bütün yurtta al›n-
mas› gereken önlemler ve yap›lmas› gereken düzenlemeler;

b) Meb’uslar Meclisinde yurdun bütünlü¤ünü ve devlet ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› kur-
tarmaktan ibaret olan amac› korumak ve savunmak için birlik halinde olan ve kesin karar
alm›fl bir grup oluflturmak yollar›n›n düflünülmesi.

Meb'uslar›n bu konular› görüflmek için toplanmalar› uygun görülen yerler flunlard›r:
Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiflehir, Bursa, Band›rma, Edirne.

Madde 2 - Birinci maddeyi bölgenizde bulunan meb'uslara oldu¤u gibi bildirip ilk
olarak; kiflisel düflüncelerinin, olabilen h›zla al›n›p biran bile geçirmeden Temsilci Kuru-
la iletilmesi bölgenizdeki merkez kurullar›na da vererek yeniden çal›flmalar›n›n sa¤lan-
mas›,

‹kinci olarak; bölgenizdeki meb'uslar›n birinci maddede belirtilen yerlerde, toplanma-
lar›n› kolaylaflt›r›p sa¤l›yarak görüflme sonuçlar›n›n Temsilci Kurula iletilmesi için gereken
düzenleme ve önlemlerin yap›l›p al›nmas› rica olunur. Bölgenizden meb'us seçilmifl olup
flimdi ‹stanbulda bulunanlar›n ‹stanbula yak›n toplant› yerlerinden birine, seçim bölgelerin-
ce ça¤›rt›lmas› gereklidir.

Efendiler, 1919 senesi Ekim ay›yla ilgili olup de¤inmek iste¤im bâz› olay-
lar› da, birkaç kelime ile özetlememe izninizi rica ederim.

‹zmir ili içinde, iflgal alt›nda bulunan Müslüman halk zulüm görüyor ve
öldürülüyordu. Bunun için, ‹tilâf Devletlerinin temsilcileri kat›nda etkili gö-
rüflmelerde bulunmas›n›, hükûmetten rica ettik. Yunanl›lar›n zulüm ve yol-
suzluklar› sürerse ayn› yoldan karfl›l›k vermek zorunda kal›naca¤›n› da bildir-
dik. ‹zmirde geçen ac›kl› olaylar üzerine ‹stanbulda bir miting yap›lmak is-
tenmiflti. Buna engel olundu¤unu haber al›nca, Cemal Paflan›n dikkatini çek-
tik.

Anzavur, Band›rma dolaylar›nda, haince ve canavarca ifllere bafllam›flt›.
(Belge 187). Zararlar›n giderilmesi için ve Karabiga ve Band›rma taraflar›na
ç›kan Nigehban derne¤ine ba¤l› subaylar hakk›nda Bal›kesirde Kâz›m Paflaya
ve baflka ilgililere de yazd›k. Otuz kadar Nigehbanc› subay›n da bir yabanc› ifl-
galine yol açmak için, h›ristiyanlara sald›rmak üzere, Trabzon ve Samsuna ç›-
kacaklar›n› haber ald›k. Derhal K.O. 15 in ve Samsun mutarsarr›f›n›n dikka-
tini çektik.

Bildi¤iniz gibi, Marafl, Urfa, Gaziantepte bafllang›çta ‹ngiliz k›talar› var-
d›. Bu k›talar›n yerini Frans›z askerleri ald›. Bundan dolay› ikinci iflgali önle-
meye çal›flt›k. ‹flgal olduktan sonra da önce siyasî, sonra da edimli önlemler al-
d›k.

Marafl ve Gaziantebe K›l›ç Ali Beyi ve Kilikya bölgesine de Topçu Bin-
bafl›s› Kemal ve Yüzbafl› Osman Tufan Beyleri göndererek sa¤lam örgütler
kurmaya ve giriflimlerde bulunmaya geçtik.

Efendiler, bu münasebetle hat›r›ma gelen bir noktay› da bilginize sunmufl ola-

Teflriniev-
vel 1335 de
mühim da-
hilî ifller

Ekim 1919
da önemli
iç olaylar



y›m: S›vas Kongresinden sonra, kongreler nizamname ve beyannamelerinden
baflka, Heyeti Temsilîye, mes'uliyeti üzerine alarak S›vas Kongresi Nizamna-
mesine lâhika olmak üzere,

"Müdafaai Hukuk Cemiyeti Teflkilât Nizamnamesine Lâhikad›r (1)"
serlevhal›, yaln›z alâkadarana mahsus ve mahremdir kay›tl›, millî teflkilât›
müsellâhaya mahsus hafî bir talimat tanzim etti. Düflmanla temasta bulunu-
lan mahallerde bu talimata göre müsellâh müfrezeler, k›t'alar teflekkül etti
(Ves. 188).

Efendiler, 2 Teflrinisanide, Harbiye Naz›r› Cemal Pafladan ald›¤›m bir flif-
re telgrafnamede: "Zaten az olmayan dedikodulara biri daha ilâve olundu. Zi-
ya Paflan›n, Ankaraya kadar gitmemesi muzaheret buyurulan hükûmetin kesri
nüfuzundan baflka bir manaya delâlet edemez. Bu meselede hükûmet, fikrinde
musirdir." denilmekte ve bunun cevab›n›n süratle beklenilmekte oldu¤u bildi-
rilmekte idi. Ziya Paflan›n gönderilmemesi hakk›ndaki ricam›za, hükûmet ilti-
fat etmemiflti. Ziya Paflay› memur ve izam eylemiflti. Ziya Pafla, Eskiflehire ka-
dar gelmifl ve oradan mezuniyet alarak geri dönmüfltü.

Cemal Pafla, ayn› telgrafnamesinde, "Bozk›r hadisesinden dolay› matbu-
ata tebli¤ buyurulan beyannamenin tarz›n›, hükûmet aram›zdaki itilâfa muga-
yir görmektedir." diyordu. Halbuki böyle bir beyannamemiz yoktu. 

Cemal Paflan›n bu telgraf›na, flu cevab› verdik:
fiifre Acele S›vas, 3/11/1335

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
C: 2/11/1335 tarih 501 numaral› flifre:
1- Hükûmetle teflkilât› millîye aras›nda samimî bir itilâf, hakikî bir vahdet esas› kabul

eyledik. Zat› devletleri vas›tasile pek mühim bir istirham›m›z var idi. O da, maksad› meflru
teflkilât› millîyeyi halelden vikaye için bilcümle rüesay› memurînin bu noktai nazardan inti-
hab›, muhalif olanlar›n tebdili idi. Bunlara ait mükerrer istirhamat›m›za cevap alamad›k.
Trabzon, Diyarbekir valileri, Antalya mutasarr›f› hakk›nda ne yap›ld›¤›n› henüz bilmiyo-
ruz. Bilâkis vaziyeti mahallîyeyi tetkik etmeksizin, Dahiliye Nezareti, Konyaya gayet zay›f,
âciz, Muhipler Cemiyeti azas›ndan Suphi Beyi vali olarak gönderdi. Dahiliye Naz›r›n›n bu
mesailde bizimle hiçbir temas ve münasebet kabul etmedi¤i, adeta teflkilât› millîyeye muha-
lefetkâr hareket eyledi¤i zehab› hâs›l oluyor. Bu fikrimizde yan›l›yorsak tashih ve tenvirimi-
zi rica ederiz. Ankara Valisi Ziya Paflan›n arzusu ile mezuniyet ald›¤›n› arzetmifltim. Tabiî
yine kendisi, resmen Ankara valisi addolunmaktad›r. Fakat arzetti¤im noktadaki flek ve zan
izale olununcaya kadar, valii müflarileyhin mezuniyetten istifadeye devam eylemesi en ha-
y›rl› flekil olarak kabul olunmal›d›r. Polis Müdiriyetinin el'an Nurettin Bey gibi bir zât elin-
de bulunmakta olmas›, zât› devletinizin de, bu pek mühim noktaya karfl› lakayt davranmak-
ta oldu¤unuza dair bir fikir vermektedir. Halbuki, bu tesamühün neticesi hem hükûmete,
hem de teflkilât› millîyeye muz›r olacakt›r. Heyeti Temsilîyemizin teflkilât ve vahdeti millîye-
yi ihlâl edecek en ufak bir hale karfl› müsamahakâr davranam›yaca¤›n›, elbette, mazur gö-
rürsünüz.

2- Bozk›r hâdisesi hakk›nda, Heyeti Temsilîye taraf›ndan matbuata bir beyanname ve-
rilmemifltir. Bunda bir yanl›fll›k olacakt›r. Muhtemeldir ki, bu ifl'arat, ‹radei Millîye gazetesi-
nin istihbarat› olacakt›r. Heyeti Temsilîyenin bir gazeteyi sansüre selâhiyeti olmad›¤› malû-
mu samîleridir. Maahaza, celbi nazar› dikkat olunmak üzere, bu ajans muhteviyat›nda, hü-
kûmetle aram›zdaki itilâfa mugayir görülen nikat›n izah buyurulmas›n› istirham eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Heyeti Temsilîyenin murahhas› ve harekât› millîyenin mürevvici oldu¤unu

iddia eden Cemal Paflan›n telgraf›m›za cevab› fludur:
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y›m: S›vas Kongresinden sonra, kongreler tüzük ve bildirilerinden baflka,
Temsilci Kurul, sorumlulu¤u üzerine alarak S›vas Kongresi Tüzü¤üne de ek
olmak üzere,

"Haklar› Savunma Derne¤i Örgütler Tüzü¤üne Ektir (1)" bafll›kl›, yaln›z
ilgililere özel ve gizlidir iflaretli, ulusal silâhl› örgütlere özel gizli bir direktif
düzenlendi. Düflmanla çat›fl›lan yerlerde bu direktife göre silâhl› birlikler,
k›t'alar kuruldu (Belge 188).

Efendiler, 2 Kas›mda Savafliflleri Bakan› Cemal Pafladan ald›¤›m bir flifre
telgrafda: "Asl›nda az olmayan dedikodulara biri daha eklendi. Ziya Paflan›n,
Ankaraya kadar gitmemesi destekledi¤iniz hükûmetin gücünü k›rmaktan bafl-
ka bir anlama gelemez. Bu konuda hükûmet, görüflünde direniyor." denil-
mekte ve bunun karfl›l›¤›n›n ivedi olarak beklenilmekte oldu¤u bildirilmekte
idi. Ziya Paflan›n gönderilmemesi hakk›ndaki ricam›za, hükûmet yüz verme-
miflti. Ziya Paflay› görevlendirmifl ve göndermiflti. Ziya Pafla, Eskiflehire kadar
gelmifl ve oradan izin alarak geri dönmüfltü.

Cemal Pafla, o telgraf›nda, "Bozk›r olay›ndan dolay› bas›na iletilen bildi-
rinin biçimini, hükûmet, aram›zdaki uzlaflmaya ayk›r› görmektedir." diyordu.
Oysa böyle bir bildirimiz yoktu.

Cemal Paflan›n bu telgraf›na, flu karfl›l›¤› verdik:
fiifre ‹vedi S›vas, 3/11/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
K: 2/11/1919 tarih 501 say›l› flifre:
1 - Hükûmetle Ulusal Örgütler aras›nda içten bir uzlaflma, gerçek bir birlik ilkesini

kabul ettik. Sizin kanal›n›zla çok önemli bir ricam›z vard›. O da, amac› meflru olan ulusal
örgütleri da¤›lmaktan korumak için bütün üstdüzey görevlilerin bu görüfle göre seçilmesi,
karfl› olanlar›n de¤ifltirilmesi idi. Bunlara iliflkin birçok ricalar›m›za karfl›l›k alamad›k.
Trabzon, Diyarbak›r valileri, Antalya Mutasarr›f› hakk›nda ne yap›ld›¤›n› daha bilmiyo-
ruz. Tersine yerel durumu incelemeden, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Konyaya çok zay›f, güçsüz, Mu-
hipler derne¤i üyelerinden Suphi Beyi vali olarak gönderdi. ‹çiflleri Bakan›n›n bu iflde bi-
zimle hiçbir görüflme ve iliflkiyi kabul etmedi¤i, sanki Ulusal Örgütlere karfl› imifl gibi dav-
rand›¤› san›s› uyan›yor. Bu düflüncemizde yan›l›yorsak düzeltmenizi ve bizi ayd›nlatman›-
z› rica ederiz. Ankara Valisi Ziya Paflan›n kendi iste¤i ile izin ald›¤›n› bildirmifltim. Elbet-
te gene kendisi, resmî olarak Ankara valisi say›lmaktad›r. Ama bildirdi¤im noktadaki kufl-
ku ve san› ortadan kald›r›l›ncaya kadar, o valinin iznini kullanmay› sürdürmesi en hay›rl›
yol olarak kabul olunmal›d›r. Polis Müdürlü¤ünün bugün de Nurettin Bey gibi bir kiflinin
elinde bulunmakta olmas›, sizin de, bu pek önemli noktaya karfl› kay›ts›z davranmakta ol-
du¤unuzu düflündürmektedir. Oysa, bu yersiz hoflgörünün sonucu hem hükûmete, hem de
Ulusal Örgütlere zararl› olacakt›r. Temsilci Kurulumuzun Ulusal Örgütlerle ulusal birli¤i
bozacak en ufak bir davran›fla karfl› hoflgörülü davranam›yaca¤›n›, elbette, yerinde bulur-
sunuz.

2 - Bozk›r olay› üzerine, Temsilci Kurul taraf›ndan, bas›na bir bildiri verilmemifltir.
Bunda bir yanl›fll›k olacakt›r. Ola ki, bu bildiri dedi¤iniz fley, ‹radei Millîye gazetesinin al-
d›¤› bir haberdir. Temsilci Kurulun bir gazeteyi sansür etmek yetkisi olmad›¤›n› bilirsiniz.
Bununla birlikte gazetenin dikkatini çekmek üzere, bu ajans haberinde, hükûmetle aram›z-
daki uzlaflmaya ayk›r› görülen noktalar›n aç›klanmas›n› dileriz,

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Temsilci Kurulun delegesi ve ulusal ayaklanman›n savunucusu oldu¤unu

ileri süren Cemal Paflan›n telgraf›m›za karfl›l›¤› fludur:

Ali R›za
Pafla kabi-
nesi fikrin-
de musir

Ali R›za
Pafla Hü-
kûmeti dü-
flüncesinde
direniyor



S›vasta, K.O. 3 Kumandanl›¤›na Harbiye, 4,5/11/1335
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Beyannamei resmîde yaz›ld›¤› veçhile, hükûmeti ha-

z›ra; böyle bir zamanda, mahza vatan ve memlekete hizmet emelile azim mes'uliyeti deruh-
de etmifl ve bu vazifesini ifa için kemali bitarafî ve hulûs ile hareket etmekte bulunmufl oldu-
¤undan, nikat› atiyenin izah›na lüzumu âcil hâs›l oldu:

Evvelen; meb'usan intihab›na anas›r› gayrimüslime ifltirak etmedi¤i gibi firak› muhteli-
fe dahi elyevm müçtenip vaziyettedir. Firak› muhtelife, memlekette iki hükûmet mevcut oldu-
¤unu ve intihabat›n bitarafane icra k›l›nmad›¤›n› sebep olarak göstermekte ve anas›r› gayr›-
müslimenin dahi bilâhare bu sebebe mebni ifltirak etmedi¤ini dermeyan eylemesi pek melhuz
bulunmakta... ‹ntihabat›n dairei selâmette icra olunmad›¤›na dair flikâyet ve mesmuat tevali
ederek, mehafil ve matbuat› ecnebîyeye kadar mün'akistir. Meclisi Meb'usan, milletin aksa-
m› muhtelifeseni temsil etmedi¤i ve bahusus Kuvayi Millîyenin tesirat› ile teflekkül eyledi¤i
takdirde, bunun enzar› cihanda ne suretle telâkki edilece¤i muhtac› izah de¤ildir. Binaena-
leyh, meb'usan intihab›nda tazyikat icras›na meydan verilmemesi elzemdir.

Saniyen; tekrar›na lüzum olm›yan esbaba mebni, Meclisi Meb'usan›n, Payitahttan bafl-
ka bir yerde içtima›, dahilen ve haricen envai mehazir ve mazarrat› dai oldu¤undan, mecli-
sin, behemehal, ‹stanbulda akti içtima eylemesi, memleketin menafii hayatiyesi icabat›ndan-
d›r.

Salisen; taflralarda, teflkilât› millîye nam›na, baz› kimseler taraf›ndan, umuru hükûmete
müdahale vukubulmakta oldu¤u, ifl'arat ve ihbarat› mütevaliyeden anlafl›lmakta olmasile bu
müdahalât›n âcilen ve serian men’i elzemdir.

Hükûmeti haz›ra, flu üç talebinde sabittir. Baflka suretle idarei umur eylemek imkân›
mefkuttur.

Harbiye Naz›r› Cemal
Cemal Paflan›n bu ifl'ar›na - Seryaver Salih Bey taraf›ndan aç›lacakt›r kay-

dile - verdi¤imiz cevab› aynen arzetmek isterim:
fiifre S›vas, 5/11/1335

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
C: 4,5/11/1335
l- Anas›r› gayrimüslime ile, bu vatan ve bu millet için anas›r› gayr›müslimeden daha

muz›r olan baz› firak› siyasîyenin intihabata ademi ifltirakini, onlar›n bililtizam iflaa eyledik-
leri esbaba istinat ettirmek elbette do¤ru olamaz. Anas›r› h›ristiyaniye daha teflkilât› millîye-
nin ismi yokken, intihabata ifltirak etmiyeceklerini ilân eyledikleri malûm de¤il midir? Yay-
gara koparan firak› siyasîyeye gelince, bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü, her tarafta intihaba-
ta ifltirak etmifllerdir. Ancak befler, onar kifliden ibaret olan bu f›rkalar›n millet nezdinde bir
mevkileri olmad›¤›ndan ve millet, bu defa ‹stanbuldaki politikac›lardan de¤il, kendi sinesin-
deki öz vatandafllardan meb'uslar›n› intihap etmekte oldu¤undan kendilerinin muvaffak ola-
m›yacaklar›n› anl›yarak telâfl ediyorlar. Buna karfl› bizim elimizden ne gelebilir? Bu nokta-
daki hakikatte, kabinenin mütereddit bulunuflu cayi isti¤rapt›r. Bahsolunan tazyik nerede, ki-
min taraf›ndan ve nas›l vaki olmufltur? Lûtfen izah buyurulmal›d›r ki, Heyeti Temsilîye va-
zifesini ifa edebilsin. Vahi müddeayata atf› ehemmiyet ederek telâfla düflmek caiz de¤ildir.

2- Mahalli içtima hakk›ndaki noktai nazarda hükûmetin sebat›nda isabet veva ade-
mi isabet oldu¤unu, zaman ve vakayi ispat edecektir. Bu baptaki son mütaleat›m›z›n, me-
rakizden al›nacak cevaplar üzerine arzedilece¤ini bildirmifltik.

3- Teflkilât› Millîye nam›na umuru hükûmete, nerede ve kimin taraf›ndan müdahale
edilmiflse derhal bildirilmelidir ki, icap eden muameleye tevessül mümkün olsun. Ancak, Da-
hiliye Naz›r› Pafla Hazretlerinin flüphe ilham edebilecek tarzdaki muamelelerine nazar› dik-
kati samilerini celbe lüzum görürüz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na Harbiye, 4/5,11,1919
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Resmî bildiride yaz›ld›¤› gibi, flimdiki hükûmet;

böyle bir zamanda, yaln›z vatan ve memlekete hizmet etmek umudu ile büyük sorumluluk
üstlenmifl bu ödevini yapmak için tam bir tarafs›zl›k ve gönül akl›¤›yla davranm›fl oldu¤un-
dan, afla¤›daki noktalar›n tezelden aç›klanmas› gerekli oldu:

Birincisi; meb'us seçimine Müslüman olmayan unsurlar kat›lmad›¤› gibi çeflitli partiler
de bugün çekingen durumdad›r. Çeflitli partiler, memlekette iki hükûmet bulundu¤unu ve
seçimlerin tarafs›zca yap›lmad›¤›n› neden olarak göstermekte ve Müslüman olmayan unsur-
lar›n da bu nedenle kat›lmad›klar›n› ileri sürmeleri akla pek yatk›n gelmekte.... Seçimlerin
güvenlik içinde yap›lmad›¤› konusunda yak›nmalar ve söylentiler sürüp gitmekte, yabanc›
çevrelerle bas›na bile yans›m›fl bulunmaktad›r. Meb’uslar Meclisi, milletin de¤iflik bölümle-
rini temsil etmez biçimde ve özellikle Ulusal Güçlerin etkisiyle kurulursa, bunun dünyaca
nas›l yorumlanaca¤› kolay anlafl›l›r. Onun için meb’uslar›n seçiminde bask› yap›lmas›na
meydan verilmemesi çok gereklidir.

‹kincisi; yinelenmesine gerek olmayan nedenlerle, Meb’uslar Meclisinin, Baflkentten
baflka bir yerde toplanmas›, içerde ve d›flarda türlü sak›ncalar ve zararlar do¤uraca¤›ndan,
Meclisin, ne olursa olsun, ‹stanbulda toplanmas›, memleketin hayatî ç›karlar› gere¤inde-
dir.

Üçüncüsü; taflralarda, Ulusal Örgütler ad›na, baz› kimseler taraf›ndan hükûmet iflleri-
ne kar›fl›lmakta oldu¤u, s›k s›k verilen bilgi ve haberlerden anlafl›lmakta oldu¤undan bu ka-
r›flmalar›n tezelden önlenmesi çok gereklidir.

fiimdiki hükûmet, bu üç istekte direniyor. ‹fller baflka türlü yürütülemez.
Savafliflleri Bakan› Cemal

Cemal Paflan›n bu bildirisine - Baflyaver Salih Bey açacakt›r notu ile -
verdi¤imiz karfl›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunmak isterim:

fiifre S›vas, 5/11/1919
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

K: 4/5, 11, 1919
1 - Müslüman olmayan unsurlar ile, bu vatan ve bu millet için Müslüman olmayan un-

surlardan daha zararl› olan baz› siyasî partilerin seçimlere kat›lmamalar›n›, onlar›n bile bi-
le yayd›klar› nedenlere dayand›rmak elbette do¤ru olamaz. H›ristiyan unsurlar›n daha Ulu-
sal Örgütlerin ismi bile yokken, seçimlere kat›lmayacaklar›n› ilân ettikleri bilinmiyor mu?
Yaygara koparan siyasî partilere gelince, bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü, her tarafta se-
çimlere kat›lm›fllard›r. Ancak befler, onar kifliden ibaret olan bu f›rkalar›n millet gözünde
bir de¤erleri olmad›¤›ndan ve millet, bu defa ‹stanbuldaki politikac›lardan de¤il, kendi ba¤-
r›ndaki öz vatandafllardan seçmekte oldu¤undan kendilerinin baflar›l› olam›yacaklar›n› an-
l›yarak telâfllan›yorlar. Buna karfl› bizim elimizden ne gelebilir? Bu noktadaki gerçekte, hü-
kûmetin karars›z kal›fl› flafl›lacak fleydir. Sözü edilen bask› nerede, kimin taraf›ndan ve nas›l
yap›lm›flt›r? Aç›klay›n›z ki, Temsilci Kurul ödevini yapabilsin. Bofl iddialara önem verip te-
lâfla düflmenin yeri yoktur.

2 - Toplant› yeri üzerindeki görüflte hükûmetin direnmesinin yerinde olup olmad›¤›n›,
zaman ve olaylar kan›tlayacakt›r. Bu konudaki son düflüncelerimizin, merkezlerden al›na-
cak yan›tlar üzerine bilginize sunulaca¤›n› bildirmifltik.

3 - Ulusal Örgütler ad›na hükûmetin ifllerine, nerede ve kimin taraf›ndan kar›fl›lm›flsa
hemen bildirilmelidir ki, gereken ifllemi yapmak mümkün olsun. Ancak ‹çiflleri Bakan› Pa-
fla Hazretlerinin kuflku uyand›rabilecek biçimde davran›fllar›na dikkatinizi çekmeyi gerekli
görürüz Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal



Dahiliye naz›r›, memlekete birtak›m heyetler sevketmeye kalk›flt›. Bunlar-
dan biri de, Harbiye Nezareti Sab›k Müsteflar› Ahmet Fevzi Pafla nam›nda bir
zat›n riyasetinde, Mahkemei Temyiz Azas›ndan ‹lhamî ve Fetva Emini Hasan
Efendilerden mürekkep idi.

Heyeti Temsilîyemiz murahhas› olan Cemal Pafla bundan bizi haberdar
eylememiflti. 5 Teflrinisani 1335 tarihli bir flifre ile kendisinden bu heyetin mak-
sad› izam›n› sorduk ve "bilhassa Fetva Emini ile Kâmil Pafla Kabinesi zama-
n›nda polis müdürü olan zevat›n böyle bir heyetteki hikmeti vücutlar›n›n" an-
lafl›lamad›¤›n› zikrettik (Ves. 189).

Efendiler, Fuat Paflan›n, Ankarada kolordusunun bafl›nda bulunmas›n› is-
tilzam eden esbap, tezahür etmeye bafllad›. Bu sebeplerin mühimmini, dahilde,
ahalinin tesmim edilmeye bafllanmas› teflkil ediyordu. Dahilî ve haricî düflman-
lar›n müttefik mesaisi, Ali R›za Pafla kabinesi zaman›nda, Ferit Pafla zaman›n-
dakinden daha çok fazla muvaffak olmaya bafllam›flt›.

Bal›kesir havalisinde, Kâz›m Pafla, cephe teflkiline ve vaziyete hâkim ol-
maya çal›fl›yordu. Salihli ve Ayd›n cephelerindeki sevku idarenin, askerî bir
noktai nazara tevfik edilmesi icab ediyordu. Buraya, az çok tan›nm›fl bir aske-
rin gitmesi lâz›md›. Elimizde kabili istifade, Konyada bulunan Refet Pafla var-
d›. Konyadaki Kolordunun bafl›na Fahrettin Bey (Müfettifl Fahrettin Pafla Haz-
retleri) geçmifl bulunuyordu. Binaenaleyh, Ayd›n Kuvayi Millîye Kumandanl›-
¤›n› deruhde etmek üzere cepheye hareketini, Refet Paflaya ve Ali Fuat Paflan›n
Ankaraya avdetini, kendisine yazm›flt›k.

Refet Paflan›n, Nazilliye muvasalat› anlafl›ld›ktan sonra da, Erkân›harbi-
yei Umumiye Riyasetine gelmifl olan Cevat Pafladan, harbi zailde tecrübe gör-
müfl genç erkân›harplerden müntehap dört, befl zabitin, Nazillide Refet Pafla
nezdine izam›n› rica ettim. Bu hususu, Refet Paflaya da bildirdim.

Efendiler, Nazilliye giden Refet Pafla, Demirci Mehmet Efeden kumanda-
y› almaya lüzum ve bunda bir fayda görmemifl veyahut, kim bilir, belki de ku-
mandaya vaz›yet ettirilmemifl? Demirci Efenin maiyetinde, erkân›harp gibi ifa-
y› vazife etmeyi daha faydal› ve müreccah görmüfl... Refet Pafla, bunu, bize bil-
dirdi. Mahallî fleraiti yak›ndan görmüfl olan bir zat›n, karar›n› nakzetmek ek-
seriya müflküldür. Çünkü, ya hakikaten Refet Paflan›n gördü¤ü ve tercih etti¤i
gibi, Efenin kumandas›n› idame etmekte ve ona muavin olmakta fayda vard›
veyahut, Refet Pafla o cephenin kumandas›na lisebebin minelesbap vaz›yet ede-
miyordu. Her iki ihtimale göre de behemehal, kumanday› al, diye emir vermek
bisût olurdu.

As›l garabet, bundan sonra görüldü. Bir müddet sonra, Refet Pafla, Nazil-
liden gaybubet etti. Birkaç gün sonra Bal›kesirde oldu¤unu, birtak›m ecnebî
zabitlerle münasebete girip girmemesini bizden sormas› vesilesile anlad›k.

22 Kânunuevvel 1335 tarihinde verdi¤imiz cevapta: "Teflkilât› millîyeye
mensup olanlar›n, bilhassa Heyeti Temsilîyeye dahil aza tan›nm›fl olmak hay-
siyetile kendisinin, hiçbir suretle temas›n› arzu etmedi¤imizi bildirdik." Refet
Pafla, tekrar gaybubet etti. Nihayet bir gün, Bursadan Refet imzal› k›sa bir telg-
raf ald›k: "‹stanbul üzerinden Bursaya geldim".
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‹çiflleri Bakan›, memlekete birtak›m hey'etler yollamaya kalk›flt›. Bunlar-
dan biri de, Savafliflleri Bakanl›¤› eski Müsteflar› Ahmet Fevzi Pafla ad›nda bi-
rinin baflkanl›¤›nda, Yarg›tay Üyelerinden ‹lhami ve Fetva Emini* Hasan
Efendilerden oluflmufl idi.

Temsilci Kurulumuzun delegesi olan Cemal Pafla bundan bize haber ver-
memiflti. 5 Kas›m 1919 tarihli bir flifre ile kendisinden bu hey'etin gönderilme-
si amac›n› sorduk ve "özellikle Fetva Emini ile Kâmil Pafla Hükûmeti zama-
n›nda polis müdürü olan kiflilerin böyle, bir hey'ette bulunmalar›n›n nedenle-
rinin" anlafl›lamad›¤›n› bildirdik (Belge 189).

Efendiler, Fuat Paflan›n, Ankarada kolordusunun bafl›nda bulunmas›n›
gerektiren nedenler, belirmeye bafllad›. Bu nedenlerin önemlisi, içte, halk›n
zehirlenmeye bafllamas› idi. ‹ç ve d›fl düflmanlar›n birlikte çal›flmalar›, Ali R›-
za Pafla hükûmeti zaman›nda, Ferit Pafla zaman›ndakinden çok daha fazla ba-
flar›l› olmaya bafllam›flt›.

Bal›kesir dolaylar›nda, Kâz›m Pafla, cephe kurmaya ve durumda üstün-
lük sa¤lamaya çal›fl›yordu. Salihli ve Ayd›n cephelerindeki yönetimin, asker-
lik yöntemlerine uydurulmas› gerekiyordu. Buraya az çok tan›nm›fl bir aske-
rin gitmesi gerekti. Elimizde yararlan›labilecek durumda, Konyada bulunan
Refet Pafla vard›. Konyadaki Kolordunun bafl›na Fahrettin Bey (Müfettifl
Fahrettin Pafla Hazretleri) geçmifl bulunuyordu. Bundan dolay›, Ayd›n Ulusal
Güçler Komutanl›¤›n› üstlenmek üzere cepheye gitmesini, Refet Paflaya ve
Ali Fuat Paflan›n Ankaraya dönmesini, kendisine yazm›flt›k.

Refet Paflan›n, Nazilliye vard›¤› anlafl›ld›ktan sonra da, Genelkurmay
Baflkanl›¤›na gelmifl olan Cevat Pafladan, geçen savaflta deneyim kazanm›fl
genç kurmaylar aras›ndan seçilecek dört, befl subay›n, Nazillide Refet Paflan›n
yan›na gönderilmesini rica ettim. Bunu, Refet Paflaya da bildirdim.

Efendiler, Nazilliye giden Refet Pafla, Demirci Mehmet Efeden komuta-
y› almaya gerek ve bunda bir yarar görmemifl ya da kim bilir, belki de komu-
taya el koyamam›fl? Demirci Efenin emrinde, kurmay gibi görev yapmay› da-
ha yararl› görmüfl ve bunu ye¤lemifl.... Refet Pafla bunu, bize bildirdi. Yerel
koflullar› yak›ndan görmüfl olan birinin, karar›n› bozmak ço¤u kez zordur.
Çünkü, ya gerçekten Refet Paflan›n gördü¤ü ve ye¤ledi¤i gibi, Efenin komu-
tas›n› sürdürmekte ve ona yard›mc› olmakta yarar vard› ya da, Refet Pafla o
cephenin komutas›n› bilinmeyen bir nedenle ele alam›yordu. Her iki olas›l›¤a
göre de her durumda, komutay› al, diye emir vermek yarars›z olurdu.

As›l flafl›lacak fley, bundan sonra görüldü. Bir süre sonra, Refet Pafla, Na-
zilliden kayboldu. Birkaç gün sonra Bal›kesirde oldu¤unu, birtak›m yabanc›
subaylarla iliflki kurup kurmamas›n› bizden sormas› üzerine anlad›k.

22 Aral›k 1919 tarihinde verdi¤imiz karfl›l›kta: "Ulusal Örgütlerden olan-
lar›n, özellikle Temsilci Kurulun tan›nm›fl bir üyesi oldu¤u için kendisinin,
hiçbir flekilde iliflkide bulunmas›n› istemedi¤imizi bildirdik." Refet Pafla, yeni-
den kayboldu. Sonunda bir gün, Bursadan Refet imzal› k›sa bir telgraf ald›k:
"‹stanbul üzerinden Bursaya geldim".

Bu telgraf›n anlam›n› bir türlü kavr›yam›yordum. Refet Paflan›n ‹stanbul ile ne
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* Seyhülislâm kap›s›nda fetva iflleriyle meflgul olan bölümün baflkan› (B.Y.)



Bu telgraf›n bir türlü manas›n› anlam›yordum. Refet Paflan›n ‹stanbul ile
ne münasebeti vard›? Bir de "Nazilli-Bal›kesir-Bursa" yolu ‹stanbuldan m› ge-
çer? Bu muammay› bir türlü halledemedim. Nihayet mesele anlafl›ld›.

Refet Pafla, Nazilliyi terkettikten ve Bal›kesirde Kâz›m Paflaya u¤rad›ktan
sonra, Band›rmaya inmifl, oradan da bir Frans›z torpitosile ‹stanbula gitmifl,
orada baz› rüfekasile görüflmüfl, badehu Bursaya avdet eylemifl...

Efendiler; bu muammay› hâlâ, halledemiyorum. Bunda beni mazur göre-
ce¤inizi ümit ederim.

Refet Beyin, bir ‹ngiliz gemisile Samsuna gelen Salâhattin Bey taraf›ndan
tebdil edildi¤i ve ayn› gemi ile Refet Beyin ‹stanbula avdeti talep olundu¤u ve
bunun üzerine gitmeyip istifa eyledi¤i ve ‹stanbul hükûmetinin benim ile bera-
ber kendisinin derdestile ‹stanbula izam›m›za tamimen emir verdi¤i malûmu-
nuzdur. Bu kadar çok malûmatla bir meçhulü halledememek, cebir bilenlerce
pek de mazur görülmezse de, benim, bu noktada izhar› aczeyledi¤imi itiraf
ederim. Vak›a, Ferit Pafla Kabinesi yerine, Ali R›za Pafla Kabinesi kaim olmufl-
tu. Fakat, yeni kabinenin vesaiti istihbariye ve icraiyesinin evvelkinin ayn› ol-
du¤u malûmumuzdur.

Efendiler, Refet Paflan›n bu hafif hareketi, Ayd›n ve Salihli cephelerinde,
muntazam ordunun teflkiline kadar, ciddî bir sevku idare tesis edilememesine
bais oldu.

Efendiler, bu garip hikâyeden sonra, vakayii tekrar b›rakt›¤›m›z noktadan
takibe bafllayal›m:

Cemal Pafla, bizim 5 Teflrinisani 1335 tarihli flifremizin bir noktas›n›, an-
layamam›fl, Bab›ali merkezinden çekti¤i k›sa bir flifre ile flu suretle istizah edi-
yordu: "(Dahiliye Naz›r›n›n flüphe celbedebilecek tarzdaki muamelelerine na-
zar› dikkatinizi celbe lüzum görürüz.), f›kras›ndan maksat ne oldu¤u anlafl›la-
mad›. Buras›n›n acilen, muvazzahan ifl'ar›!" (Ves. 190).

Bu k›sa istizaha verdi¤imiz cevap biraz uzundur. S›k›lmazsan›z, aynen ar-
zedeyim: 

fiifre Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine S›vas, 12/11/1335
C: 8/11/1335 tarih ve 8084 numara.
Dahiliye Naz›r› Pafla Hazretlerinin, flüphe ilham eden ef'al ve harekât›ndan vâridi ha-

t›r olanlar, berveçhiati arzolunur:
1- Ankara gibi baz› vilâyetlerde, rüesayi memurîni mülkiyeyi telgraf bafl›na celbederek

Ferit Pafla kabinesi aleyhinde harekât› millîye esnas›ndaki icraat müteflebbislerinin ahvalini,
ithamat›n esbab›n›, kanuna derecei mutabakat›n› tehditkâr bir surette tahkik.

2- Uzun müddet esiri firafl iken tifodan vefat eden Tokat mutasarr›f›n›n esbab› irtihali-
nin, esrarengiz bir vak'a telâkki ederek S›vas vilâyetinden flifre ile sorulmas›.

3- Adliye Nâz›r› ile birlikte, Bal›kesir cephesinden gelen heyeti millîye ile hafî mülâkat-
lar› esnas›nda Adliye Nâz›r›n›n harekât› millîye rüesas› aleyhinde icraata imkân olup olma-
d›¤›n›, müflarileyhin yan›nda mevzuubahs edebilmesi.

4- H›yaneti vataniyesi maddeten sabit olan Sab›k Dahiliye Nâz›r› Adil Beyin, mahremi
efkâr ve ef'ali bulunan Dahiliye Müsteflar› Keflfî Beyin, nezaret deruhde buyuruldu¤u zaman,
ilk icraat› millîyetperverane olmak üzere defedilmesi lâz›mgelirken, el’an muhafaza edilmesi
ve bunun delâletile memurîni mülkîye tebeddülâtan›n icra edilmesi.

Tabiidir ki, bu müsteflar›n tayin ettirece¤i memurîn pek hakl› olarak itimad› millîye maz-
har olamaz. Meselâ harekât› millîyenin bidayetinden nihayetine kadar bir vaz'› muhalefet al-
m›fl ve nihayet ahali taraf›ndan iflten el çektirilmifl ve hasta olmas› cihetile o zaman tevkifi ve
teb'idi cihetine gidilmemifl olan Kayseri mutasarr›f› sab›k› Ali Ulvi Bey, evsaf› idarîyeden büs-
bütün mahrum ve aceze güruhundan olmas›na ra¤men Burdura tayin buyurulmufltur.

282 283

iliflkisi vard›? Bir de "Nazilli - Bal›kesir - Bursa" yolu ‹stanbuldan m› geçer?
Bu bilmeceyi bir türlü çözemedim. Sonunda ifl anlafl›ld›.

Refet Pafla, Nazilliden ayr›ld›ktan ve Bal›kesirde Kâz›m Paflaya u¤rad›k-
tan sonra, Band›rmaya inmifl, oradan da bir Frans›z torpidosile ‹stanbula git-
mifl, orada baz› arkadafllar›yla görüflmüfl, sonra da Bursaya dönmüfl.......

Efendiler; bu bilmeceyi hâlâ, çözemiyorum, ba¤›fllayaca¤›n›z› umar›m.
Refet Beyin, bir ‹ngiliz gemisile gelen Salâhattin Bey taraf›ndan de¤ifl-

tirildi¤ini ve ayn› gemi ile Refet Beyin ‹stanbula dönmesi istendi¤i ve bu-
nun üzerine gitmeyip istifa etti¤i ve ‹stanbul hükûmetinin benim ile birlik-
te kendisinin tutuklanarak ‹stanbula gönderilmesini genelgeyle emretti¤ini
bilirsiniz. Bu kadar çok bilinenle bir bilinmeyeni çözememek, cebir bilen-
lerce pek hofl karfl›lanmazsa da, benim, bu konuda pes etti¤imi itiraf ede-
rim. Ferit Pafla hükûmeti yerine, Ali R›za Pafla hükûmeti geçmiflti. Ancak,
yeni hükûmetin haber alma ve yürütme araçlar›n›n evvelkinin efli oldu¤unu
biliriz.

Efendiler, Refet Paflan›n ciddiyetle ba¤daflmayan bu davran›fl›, Ayd›n ve
Salihli cephelerinde, düzenli ordunun kurulmas›na de¤in, güvenilir bir komu-
ta düzeni kurulamamas›na yol açt›.

Efendiler, bu flafl›lacak hikâyeden sonra, olaylar› b›rakt›¤›m›z yerden ye-
niden izlemeye bafllayal›m:

Cemal Pafla, bizim 5 Kas›m 1919 tarihli flifremizin bir noktas›n›, anlaya-
mam›fl, Bab›âli merkezinden çekti¤i k›sa bir flifre ile flöylece soruyordu: "(‹çifl-
leri Bakan›n›n kuflku uyand›rabilecek davran›fllar›na dikkatinizi çekmeyi ge-
rekli görürüz.) sözleriyle ne demek istendi¤i anlafl›lamad›. Bu noktan›n ivedi
olarak, aç›kça bildirilmesi." (Belge 190). Bu k›sa soruya verdi¤imiz karfl›l›k bi-
raz uzundur. S›k›lmazsan›z, oldu¤u gibi bilginize sunay›m:

fiifre Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine S›vas, 12/11/1919
K: 8/11/1919 tarih ve 8084 say›.
‹çiflleri Bakan› Pafla Hazretlerinin, kuflku uyand›ran ifllerinden ve davran›fllar›ndan ak-

la gelenler, afla¤›da bilginize sunulur:
1 - Ankara gibi baz› illerde, üstdüzey sivil görevlileri telgraf bafl›na ça¤›rarak Ferit Pa-

fla hükûmetine karfl› Milli Harekât s›ras›nda ifl yapmaya giriflenlerin durumlar›n›, suçlanma
nedenlerini, yasaya uygunluk derecesini gözda¤› verici bir biçimde soruflturmak.

2 - Uzun süre yatalak kald›ktan sonra tifodan ölen Tokat mutasarr›f›n›n ölüm neden-
lerinin, bilinmeyen bir olay sayarak S›vas valisinden flifre ile sorulmas›.

3 - Adalet Bakan› ile birlikte, Bal›kesir cephesinden gelen ulusal hey'et ile gizli görüfl-
meleri s›ras›nda Adalet Bakan›n›n Milli Mücadelenin bafllar›na karfl› birfleyler yapmak ola-
na¤› bulunup bulunmad›¤›n› onlar›n yan›nda sözkonusu edebilmesi.

4 - Vatan haini oldu¤u kan›tlanm›fl olan eski ‹çiflleri Bakan› Adil beyin, düflünce ve
yapt›klar› aç›s›ndan çok yak›n› olan ‹çiflleri Müsteflar› Keflfi Beyin, bakanl›¤a geldi¤i zaman,
yurtseverce yap›lacak ilk ifli olarak kovulmas› gerekirken hâlâ yerinde tutulmas› ve onun
arac›l›¤› ile sivil görevli de¤ifltirilmelerinin gerçeklefltirilmesi.

Bu müsteflar›n atand›raca¤› görevlilere milletin pek hakl› olarak güvenmemesi do¤al-
d›r. Örne¤in Milli Harekât›n bafl›ndan sonuna kadar karfl› tutum alm›fl ve sonunda halk ta-
raf›ndan iflten el çektirilmifl ve hasta olmas› nedeniyle o zaman tutuklanmas› ve uzaklaflt›-
r›lmas› yoluna gidilmemifl olan eski Kayseri mutasarr›f› Ali Ulvi Bey, yöneticilik nitelikle-
rinden büsbütün yoksun ve güçsüzler tak›m›ndan olmas›na bak›lmaks›z›n Burdura atanm›fl-
t›r.

Dahiliye
Naz›r›n›n
flüphe veren
halleri

‹çiflleri Ba-
kan›n›n
kuflku veren
davran›fl-
lar›



Kezalik ademi iktidar›ndan ve Canik livas› için gayr›muvaf›k görüldü¤ünden dolay› ar-
zusunun inz›mamile, vaktile ‹stanbula gönderilen Ethem Bey de, Mentefleye tayin k›l›nm›flt›r.
Ayd›n mutasarr›fl›¤›na da sab›k Ni¤de mutasarr›f› olup S›vasa getirilen Cavit Bey tayin olun-
mufltur. Bunlara ra¤men; Konya valii sab›k› haini vatan Cemal Beyin adam› olan Antalya
mutasarr›f›, mükerrer müracaatlerimize ve ahalinin feryatlar›na ra¤men, el'an yerinde oturu-
yor.

5- Memurîn müdiriyeti gibi en mühim makam, bir Ermeni elinde bulunduruluyor.
6- Matbuat müdiriyetinde, ajans vaziyetinde bir tebeddül görülmemektedir.
7- Memleketin mukadderat›n› temin edecek yegâne kuvvet, vahdeti millîye oldu¤u ve bu-

nu idame eyliyecek de teflkilât› millîye bulundu¤u malûmdur. Bu vahdet ve teflkilât›n, vatan›
ink›samdan kurtarmak, devlet ve milletin istiklâlini teminden ibaret olan gayei mukaddesesi-
ni bozmaya çal›flanlar da, ‹stanbuldaki erbab› mefsedettir. Bunlar›n men'i mazarrat›, ancak
kavî ve ciddî bir inzibata mütevakk›ft›r. Bunun da bafll›ca çaresi; polis müdürünü, namuslu,
millîyetperver, muktedir, müteflebbis zevattan intihap ve tayindir. Halbuki zât› samilerince de
malûmdur ki, bugünkü Polis Müdiri Umumîsi, sâk›t haini millet kabinenin ve tevabiinin ye-
gâne nigehban›d›r. Sait Mollan›n Mister Frew'ya yazm›fl oldu¤u mektuplar mündericat›ndan
anlafl›ld›¤›na göre de, bu zat, muhaliflere yani millet düflman› olanlara bugün bir melce ve pe-
nah teflkiletmektedir. Amasyada Salih Pafla Hazretleri de bunu tasdik buyurmufllard›. Halbu-
ki Dahiliye Nâz›r›, memleket ve milletin mukadderat›n› böyle bir flahs›n elinde b›rakmakta bir
mahzur tasavvur etmiyor, belki fayda görüyor demektir. Jandarma Kumandan› Kemal Pafla-
n›n ise, gerek amali millîye ve gerekse sizler için muz›r bir flah›s oldu¤u muhakkak iken, el 'an
makam›nda durmas› da, Dahiliye Nezaretinin hüsnü niyetine mi atfedilmelidir?

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal 
Efendiler, Harbiye Nâz›r›n›n 9 Teflrinisani 1335 tarihli bir telgraf› vard›:

Onun da muhteviyat› enteresand›r. Bu telgrafnamesinde Cemal Pafla, kabine-
nin fikrini flu noktalar üzerinde teksif ediyordu: 

"1- ‹ntihabat›n dairei selâmette cereyan›,
2- Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›,
3- Teflkilât› millîye nam›na umuru hükûmete müdahale olunmamas› hak-

k›nda hükûmetin taraf›n›za evvel ve âhir vaki olan tebligat› kat’îdir.
4- Müteaddit telgrafnamelerinizde dermeyan olunan metalibin de ayn› ma-

hiyette -yani müdahale mahiyetinde- oldu¤u derkârd›r.
5- Hükûmet, beyannamesinde tespit ve ilân eyledi¤i bitarafl›ktan ayr›lma-

yacakt›r. Bu cihetle teflkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar›n tazyik ve
tecziyesi cihetine gidemez." Telgraf›n nihayetinde flu tehdit vard›: "fiimdiki hal,
bir müddetçik daha devam edecek olursa Heyeti Vükelân›n çekilece¤i muhak-
kakt›r." (Ves. 191).

Muhterem Efendiler, bu maddelerin ifade eyledikleri manalar, esasen bü-
tün hakayik› meydana koymufl bulunuyordu. Kabine, teflkilât› millîyeye muha-
lif içtihatta bulunanlar›n, memleket ve millete düflman olanlar bulundu¤unu
kabul etmiyordu. Teflkilât› millîye ile düflman teflkilât› hainanesini, Ali Kemal
ile, Sait Molla ile bizi müsavi telâkki ediyordu. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r,
Anzavur hadiselerini ef'ali cürmiyeden addetmiyordu.

Cemal Paflaya verdi¤imiz cevapta; bu noktalar› izah etkikten sonra, hükû-
metin his ve temayülünü aç›k söyletmek maksadile flu cümleyi de ilâve ettik: "Be-
yanat› vak›alar›ndan anlad›¤›m›za göre, hükûmeti seniye, teflkilât› millîyenin
mevcudiyetini ihtimal ki, zait görüyor. Filhakika, keyfiyet bu merkezde olup tefl-
kilât› millîyeye ihtiyaç olmaks›z›n, memleketi tahlis edecek kuvvete malik bulu-
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Bir de yeteneksizli¤inden ve Samsun sanca¤› uygun görülmedi¤inden kendi iste¤i de
eklenerek, vaktile ‹stanbula gönderilen Ethem Bey de, Denizliye atanm›flt›r. Ayd›n muta-
sarr›fl›¤›na da eski Ni¤de mutasarr›f› olup S›vasa getirilen Cavit Bey atanm›flt›r. Bunlara
karfl›n; eski Konya valisi vatan haini Cemal Beyin adam› olan Antalya mutasarr›f›, tekrar-
lanan baflvurular›m›za ve halk›n feryatlar›na ra¤men, hâlâ yerinde oturuyor.

5 - Personel müdürlü¤ü gibi en önemli görev, bir Ermeninin elinde bulunduruluyor.
6 - Bas›n müdürlü¤ünde, ajans›n durumunda bir de¤ifliklik görülmemektedir.
7 - Memleketin kaderini güven alt›na alacak tek güç, ulusal birlik oldu¤u ve bunu sür-

dürecek olan›n da Ulusal Örgütler oldu¤unu bilirsiniz. Bu birlik ve örgütün, vatan› bölün-
mekten kurtarmak, devlet ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamaktan baflka birfley olmayan
kutsal amac›n›, bozmaya çal›flanlar da, ‹stanbuldaki kar›flt›r›c› tak›m›d›r. Bunlar›n zararl›
ifllerini önlemek, ancak güçlü ve esasl› bir düzene ba¤l›d›r. Bunun da bafll›ca çaresi, polis
müdürünü, namuslu, ulussever, yetenekli, giriflken kifliler aras›ndan seçip atamakt›r. Oysa
siz de bilirsiniz ki, bugünkü Polis Genel Müdürü, ulus haini olan ve düflürülmüfl bulunan
hükûmetin ve ona ba¤l› olanlar›n tek koruyucusudur. Sait Mollan›n Mister Frew'ya yazm›fl
oldu¤u mektuplardan anlafl›ld›¤›na göre de, bu kifli, muhaliflerimize yani ulus düflman›
olanlara bugün bir s›¤›nak ve bar›nak olmaktad›r. Amasyada Salih Pafla Hazretleri de bu-
nu kabul etmiflti. Oysa ‹çiflleri Bakan›, memleket ve milletin kaderini böyle bir kiflinin elin-
de b›rakmakta bir sak›nca düflünemiyor, belki yarar görüyor demektir. Jandarma Komu-
tan› Kemal Paflan›n ise, gerek ulusal emeller gerek sizler aç›s›ndan zararl› kifli oldu¤u ke-
sin iken, hâlâ iflinin bafl›nda durmas› da, ‹çiflleri Bakan›n›n iyi niyetine mi yorumlanmal›-
d›r?

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, Savafliflleri Bakan›n›n 9 Kas›m 1919 tarihli bir telgraf› vard›:

onun da içeri¤i enteresand›r. Bu telgrafta Cemal Pafla, hükûmetin düflüncesi-
ni flu noktalar üzerinde topluyordu:

"1 - Seçimlerin iyi ve dürüst yap›lmas›,
2 - Meb’uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›,
3 - Ulusal Örgütler ad›na hükûmet ifllerine kar›fl›lmamas› yolunda hükû-

metin size ötedenberi yapt›¤› bildiriler kesindir.
4 - Birçok telgraflar›n›zda ileri sürülen istekler ayn› nitelikte - yani ifle ka-

r›flma niteli¤inde - oldu¤u apaç›k bellidir.
5 - Hükûmet, bildirisinde belirtip ilân etti¤i tarafs›zl›ktan ayr›lmayacak-

t›r. Bu nedenle Ulusal Örgütlere karfl› görüflte olanlara bask› yap›lmas› ve
bunlar›n cezaland›r›lmas› yönüne gidemez." Telgraf›n sonunda flu gözda¤›
vard›: "fiimdiki durum, birazc›k daha sürecek olursa Hükûmetin çekilece¤i
kesindir." (Belge 191).

Muhterem Efendiler, bu maddelerden ç›kan anlamlar, asl›nda bütün ger-
çekleri meydana koymufl bulunuyordu. Hükûmet, Ulusal Örgütlere karfl› gö-
rüflte bulunanlar›n, memleket ve millet düflman› oldu¤unu kabul etmiyordu.
Ulusal Örgütler ile düflman›n hainlik örgütlerini, Ali Kemal ile, Sait Molla ile
bizi eflit tutuyordu. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r, Anzavur olaylar›n› suç
saym›yordu.

Cemal Paflaya verdi¤imiz karfl›l›kta; bu noktalar› aç›klad›ktan sonra, hükû-
metin duygu ve e¤ilimini aç›k söyletmek amac›yla flu cümleyi de ekledik: "Söy-
lediklerinizden anlad›¤›m›za göre, hükûmet, Ulusal Örgütlerin varl›¤›n› belki
gereksiz görüyor. Gerçekten, durum böyle olup Ulusal Örgütlere gereksinim ol-
maks›z›n, memleketi kurtarma gücüne sahip bulunuluyorsa, ona göre gere¤i ya-
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nuluyorsa, ona nazaran esbab›na tevessül edilmek üzere, vaz›han emrü ifl'ar›-
n›, arada her türlü suiteffehhümün izalesi için arz ve istirham eyleriz." (Ves.
192).

Efendiler, Cemal Paflan›n, sureti mahsusada S›vasa gönderdi¤i 10 Teflrini-
sani 1335 tarihli ve kendi el yaz›sile olan bir mektubunu da, ancak 18 gün son-
ra -yani 28 Teflrinisani 1335 tarihinde- alm›flt›m. Cemal Pafla bu mektubunda,
cereyan eden muhaberat›n taallûk etti¤i mesaili, madde madde hulâsa ve herbi-
ri hakk›nda izahat veriyordu.

Ezcümle, Meclisi Meb'usan›n ‹stanbuldan baflka bir mahalde tecemmüü
meselesinden bahsederken; "bu meseleye padiflah›n r›za göstermiyece¤i tama-
men anlafl›lm›flt›r. Kuvayi iflgaliyenin, Meclisi Meb'usana taarruzlar›n›n, belki
Devleti Aliye için hay›rl› neticeler verebilece¤ini, Amerikal›lar ihsas ve hatta iz-
har ettiler ve bu taarruzu ihtimal dairesinde göremediler." diyordu.

Cemal Pafla,"kuvayi millîye ruhile mütehassis olmayan memurlar›n koda-
manlar›, iflgal ordular›na, adetâ istinat etmifl vaziyettedirler." tarz›nda, sanki bi-
linmiyen bir malûmat da verdikten ve bu malûmat›, "sab›k kabine erkân›n›n
ekseri müstenittir" malûmatile itmam ettikten sonra "meselâ polis müdürünün
tebdilinde bu hal tamamile tezahür etti" diye bir de misal zikrediyor.

Cemal Pafla, kabine, birçok ifller yapmay› düflünmüfl ise de "esasl› bir te-
flebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyetine hâlâ inanamad›." f›krasile bizi il-
hamdan sonra flu kanaatini serdeyliyordu: "Dahiliye Naz›r› bu kuvvete -yani
Kuvayi Millîyeye- ihtiyaç gösterenlerin bafl›nda desem mübalâ¤a olmaz."

Cemal Pafla, mektubuna imza koyduktan sonra, yine imzasile, mektubu-
na leffetti¤i bir hulâsada, flu cümle vard›: "Muhalifler ve ecanip Meclisin küfla-
d›na mümanaata karar vermifllerdir. Heyeti Temsilîye de, bu mümanaata, ma-
hal, manazaasile devam ederse iflimiz Allaha kal›yor demektir." (Ves. 193).

Efendiler, bu mektup muhteviyat›nda ve buna takaddüm eden ifl'arat ile
bundan sonra tevali edecek olan mütaleattaki mant›k, muhakeme ve isabeti na-
zar hakk›nda söz söylemiyece¤im. Yaln›z, bu mektuba 28 Teflrinisani 1335 ta-
rihinde, verdi¤imiz izahatl› cevab›m›z›n bir f›kras›n›, aynen nakletmekle iktifa
edece¤im. O f›kra fludur: "Hükûmeti seniyenin esasl› bir teflebbüs için dayand›-
¤› kuvvetin ciddiyetine itimad›n› münselip gibi gösterilen mevadd›, ciddî gör-
müyoruz."

Efendiler, Dahiliye Nâz›r› Damat fierif Pafla, tereddütsüz ve ârams›z vahde-
ti millîyeyi bozmak, milleti hergün tevali ve tevüssü etmekte bulunan tecavüzler
karfl›s›nda sak›t ve at›l tutacak tedabir almaktan geri durmuyordu. Di¤er nezaret-
leri de ayn› prensipte harekete müflevvik oldu¤u görülüyordu. Meselâ; Eskiflehir-
de Hamdi Efendi nam›nda bir kad› vard›, kuvayi millîyeye aleyhtar oldu¤u için
orada duramam›fl, avdet etmemek üzere ‹stanbula gitmifl ve bu Kad› Efendi yeni
kabine taraf›ndan tekrar Eskiflehire gönderilmifl. Keyfiyetten bahsile mumailey-
hin tahvili lüzumu, mutasarr›f taraf›ndan Adliye Nezaretine yaz›lm›fl, cevap ve-
rilmemifl. Mutasarr›f ve Eskiflehir M›ntaka Kumandan›, bu vaziyeti Heyeti Tem-
silîyeye bildirmekle beraber "e¤er Nezaret bu ifl'ar› nazar› itibara almayacak
olursa, defi zaruridir. ‹rade ve mütaleai devletleri müsterhamd›r" deniliyor-
du. Biz de, mütalea bekliyenlere flu cevab› vermek zaruretinde kald›k: "Ama-
li millîyeye mutavaatkâr olaca¤›n› vâdeden ve bu esas dahilinde, teflkilât› mil-
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p›lmak üzere, aç›kça bildirilmesini, aradaki her türlü yanl›fl anlamalar›n orta-
dan kalkmas› için çok rica ederiz." (Belge 192).

Efendiler, Cemal Paflan›n, özel olarak S›vasa gönderdi¤i 10 Kas›m 1919
tarihli ve kendi el yaz›sile olan bir mektubunu da, ancak 18 gün sonra - yani
28 Kas›m 1919 tarihinde - alm›flt›m. Cemal Pafla bu mektubunda, yap›lan ya-
z›flmalar›n ilgili bulundu¤u sorunlar›, madde madde özetliyor ve herbiri hak-
k›nda aç›klamalar yap›yordu.

Bu arada, Meb'uslar Meclisinin ‹stanbuldan baflka bir yerde toplanmas›
iflinden sözederken; "Buna padiflah›n raz› olm›yaca¤› kesin olarak anlafl›lm›flt›r.
‹flgal kuvvetlerinin, Meb'uslar Meclisine sald›rmalar›n›n, belki Osmanl› devleti
için hay›rl› sonuçlar do¤urabilece¤ini, Amerikal›lar sezdirdiler ve üstelik aç›¤a
vurdular fakat böyle bir taarruzun olabilece¤ine inanmad›lar." diyordu.

Cemal Pafla, "Ulusal Güçlerden yana olmayan memurlar›n kodamanlar›,
iflgal ordular›na, s›rtlar›n› dayam›fl gibi bir durumdad›rlar." yollu, sanki bilin-
miyen bir bilgi de verdikten ve bu bilgiyi, "eski bakanlar›n ço¤unlu¤u böyle-
dir" haberile tamamlad›ktan sonra "örne¤in polis müdürünün de¤ifltirilmesin-
de durum iyice belli oldu" diye bir de örnek veriyor.

Cemal Pafla, hükûmet, birçok ifller yapmay› düflünmüfl ise de "köklü bir
giriflim için dayand›¤› gücün sa¤laml›¤›na hâlâ inanamad›." sözleriyle bizi suç-
lad›ktan sonra flu kan›s›n› ortaya at›yordu: "‹çiflleri Bakan› bu kuvvete - yani
Ulusal Güçlere - gereksinim gösterenlerin bafl›nda desem abartma say›lmaz."

Cemal Pafla, mektubuna imza koyduktan sonra, gene imzasile, mektubu-
na ilifltirdi¤i bir özette, flu cümle vard›: "Karfl› olanlar ve yabanc›lar Meclisin
aç›lmas›n› engellemeye karar vermifllerdir. Temsilci Kurul da, bu engelleme-
yi, yer çekiflmesile sürdürürse iflimiz Allaha kal›yor demektir." (Belge 193).

Efendiler, bu mektuptaki ve bundan evvel gelen yaz›larla bundan sonra
boyuna bildirilecek olan düflüncelerdeki mant›k, yorum ve görüfllerin yerinde
olup olmad›¤› hakk›nda söz söylemiyece¤im. Yaln›z, bu mektuba, 28 Kas›m
1919 tarihinde, verdi¤imiz aç›klamal› yan›t›m›z›n bir bölümünü, oldu¤u gibi
bildirmekle yetinece¤im. O bölüm fludur: "Yüksek hükûmetin köklü bir giri-
flim için dayand›¤› gücün sa¤laml›¤›na güvenmedi¤ini gösteren sözleri, ciddî
görmüyoruz."

Efendiler, ‹çiflleri Bakan› Damat fierif Pafla, durmaks›z›n ve çekin-
meksizin ulusal birli¤i bozmaktan, milleti hergün sürüp giden ve geniflle-
yen sald›r›lar karfl›s›nda sessiz ve hareketsiz tutacak önlemler almaktan ge-
ri durmuyordu. Öbür bakanl›klar› da ayn› prensipte davranmaya özendir-
di¤i görülüyordu. Örne¤in; Eskiflehirde Hamdi Efendi ad›nda bir kad› var-
d›, ulusal güçlere karfl› oldu¤u için orada duramam›fl, geri gelmemek üzere
‹stanbula gitmifl ve bu kad› efendi yeni hükûmet taraf›ndan tekrar Eskifle-
hire gönderilmifl. Durum bildirilerek onun de¤ifltirilmesi gerekti¤i, muta-
sarr›f taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›na yaz›lm›fl, yan›t verilmemifl. Mutasarr›f
ve Eskiflehir Bölge Komutan›, bu durumu Temsilci Kurula bildirmekle bir-
likte "e¤er Bakanl›k bu öneriyi dikkate almayacak olursa, kovulmas› zo-
runludur. Düflüncenizin ve emrinizin bildirilmesini dilerim" deniliyordu.
Biz de, düflüncemizi bekliyenlere flu karfl›l›¤› vermek zorunda kald›k: "Ulu-
sal emellere uyaca¤›na söz veren ve bu ilkeye uygun olarak, Ulusul Örgüt-
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lîyenin her türlü muzaheretine mazhar olan hükûmeti seniyeye mumaileyhin
tahvili isma edilemezse, nihayet def’inin bir zaruret haline girece¤i bedihidir."
Bittabi bu vaziyette bulunan, ‹stanbul memurlar› az de¤ildi.

Buna mümasil birtak›m hususattan bahis olmak üzere Harbiye Nâz›r› Ce-
mal Paflan›n, kabinenin noktai nazar›n› iblâ¤ eden, 24 Teflrinisani 1335 tarihli
bir flifresinin ilk cümlesi flu idi:

"Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesi kat'iyyen ifltirak kabul etmez."
(Ves. 194). Bu telgrafa 27 Teflrinisani 1335 tarihinde verdi¤imiz mutafassal ce-
vapta; biz de, flöyle dedik: "Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesinin kat'iyyen
ifltirak kabul etmedi¤i bir hakikat olmakla beraber emsali namesbuk vaziyeti
haz›rada, vatan ve milletin mukadderat›n› temin edecek olan teflkilât› millîyeyi
bilerek, bilmiyerek, zâfa duçar eyliyecek ve vahdeti millîyeyi ihlâl edecek hiç-
bir muameleye, milletin muvafakat edemiyece¤i de pek meflru ve tabiîdir." Bu
telgraf›n son cümlesi flu tarzda idi: "Heyetimiz, imzas› taht›ndaki taahhüdat›na
tamamile sad›kt›r... fiukadar ki taahhüdat, mütekabil olmak gerektir. Halbuki
hükûmet, Salih Paflan›n imzas› tahd›ndaki taahhüdat ve notlar›n, henüz hiçbi-
rini ifa eylememifl, ve varsa, esbab› mania dahi bildirilmemifltir." (Ves. 195).

Efendiler, flimdi verece¤im k›sa bir malûmat ve irae edece¤im vesaik -ki bu
malûmat› tevsik etmektedir- Ali R›za Pafla kabinesinin, bizi tahtiede nekadar
haks›z ve icraat› hükûmette, en hafif manasile, nekadar kay›ts›z oldu¤unu en-
zar› âliyenizde tecelli ettirecektir zannederim.

Efendiler, ‹stanbuldaki hafî cemiyetler ve bu cemiyetlere piflüval›k eden
birtak›m zâtlar -Harbiye Nâz›r› Cemal Paflan›n mektubunda da itiraf olundu-
¤u veçhile ecnebîlere müstenit bulunuyorlard›- bol para ve Ali R›za Pafla kabi-
nesinin mebzul müsamaha ve ataleti sayesinde, memleketi, bafltanbafla atefle
vermek için olanca vüs'u gayretlerile çal›fl›yorlard›. Bu husustaki malûmat ve
elde edilen vesaik de, vukuf ve ›tt›lalar› haricinde b›rak›lm›fl de¤ildi. ‹stanbul-
daki teflkilât ve tertibat›m›z sayesinde elde edilmifl bir k›s›m vesaik, oldu¤u gibi
Cemal Paflan›n, sadrazam paflan›n yedlerine teslim edilmiflti. Bu vesaik, o tarih-
te, ecnebî mümessillere de verilmifl ve bu suretle Düveli ‹tilâfiye hükûmetlerinin
ekserisince malûm olmufl ve o tarihlerde hulâsalar› bilcümle kumandanlara ve
sair icab edenlere tebli¤ edilmifl oldu¤una göre, art›k hadisenin tarihe kar›flm›fl
oldu¤u bugünde, heyeti aliyenizce ve milletçe bilinmesinde bir mahzur görmü-
yorum.

Mücadelât› millîye esnas›nda maruz kalm›fl oldu¤umuz zâhir ve hafî müfl-
külât hakk›nda, esasl› bir fikir husulüne medar ve ensali âtiye için ibret ve inti-
bah› mucip olacak mahiyette bulunan, mevzuubahs vesaiki, aynen ›tt›la›n›za
vazetmeyi münasip mütalea ediyorum. Bu vesaik, ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti-
nin gûya reisi tan›nm›fl bulunan Sait Mollan›n Mister Frew nam›ndaki rahibe
gönderdi¤i mektuplar›n suretleridir.

Efendiler, bu mektuplar›n suretlerinin al›nd›¤›n› hisseden Sait Mollan›n,
Türkçe ‹stanbul gazetesinin 8 Teflrinisani 1335 tarihli nüshas›nda, mezkûr
mektuplardan bahsile uzun ve fledidüllisan bir tekzip neflretmifl olmas›na ra¤-
men, hakikat, gayr›kabili inkârd›r. Bu mektuplar suretleri, Sait Mollan›n evin-
den ve mektuplar›n müsveddelerinin yaz›l› bulundu¤u bir defterden aynen is-
tinsah olunmufltur. Bundan sarf›nazar, mektuplar muhteviyat›, memlekette
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lerin her türlü yard›m›n› gören hükûmete onun de¤ifltirilmesini anlat›lamazsa,
sonunda kovulmas›n›n zorunluk haline girece¤i aç›kça bellidir." Elbette bu
durumda bulunan, ‹stanbul memurlar› az de¤ildi.

Buna benzer birtak›m ifller üzerinde Savafliflleri Bakan› Cemal Paflan›n,
hükûmetin görüflünü bildiren, 24 Kas›m 1919 tarihli bir flifresinin ilk cümlesi
flu idi: "Devletin içiflleri ve siyaset iflleri hiç ortakl›k kabul etmez." (Belge
194). Bu telgrafa 27 kas›m 1919 tarihinde verdi¤imiz ayr›nt›l› karfl›l›kta; biz de,
flöyle dedik: "Devletin içifllerinin ve siyaset ifllerinin hiç ortakl›k kabul etme-
di¤i bir gerçek olmakla birlikte benzerine rastlanmam›fl bugünkü durumda,
vatan ve milletin kaderini sa¤lama alacak olan Ulusal Örgütleri bilerek, bilmi-
yerek zay›flatacak ve ulusal birli¤i bozacak hiçbir ifli, milletin kabul edememe-
si de pek hakl› ve do¤ald›r." Bu telgraf›n son cümlesi flöyle idi: "Kurulumuz,
imzas› alt›ndaki yüklenimleriyle yüzde yüz ba¤l›d›r. fiukadar ki üstlenimler,
karfl›l›kl› olmak gerektir. Oysa hükûmet, Salih Paflan›n imzas› alt›ndaki yük-
lenimlerinden ve notlar›ndan, hâlâ hiçbirini yerine getirmemifl ve varsa, en-
gelleyici nedenler bile bildirilmemifltir." (Belge 195).

Efendiler flimdi verece¤im k›sa bilgiler ve gösterece¤im belgeler - ki bu
bilgileri do¤rulamaktad›r - Ali R›za Pafla hükûmetinin, bizi suçlamada neka-
dar haks›z ve hükûmet ifllerinde, en hafif deyimle, nekadar ilgisiz oldu¤unu
gözlerinizde canland›racakt›r san›r›m.

Efendiler, ‹stanbuldaki gizli dernekler ve bu derneklere önderlik eden
birtak›m kifliler - Savafliflleri Bakan› Cemal Paflan›n da mektubunda kabul-
lendi¤i gibi s›rtlar›n› yabanc›lara dayam›fllard› - bol para ve Ali R›za Pafla hü-
kûmetinin çok çok yersiz hoflgörüsü ve hareketsizli¤i sayesinde, memleketi,
bafltanbafla atefle vermek için olanca güç ve gayretiyle çal›fl›yorlard›. Bu ko-
nudaki bilgiler ve elde edilen belgeler de, bilgileri d›fl›nda tutulmufl de¤ildi.
‹stanbuldaki örgüt ve önlemlerimiz sayesinde elde edilmifl bir k›s›m belgeler,
oldu¤u gibi Cemal Paflaya ve baflbakan paflaya verilmiflti. Bu belgeler, o ta-
rihte, yabanc› temsilcilere de verilmifl ve böylece ‹tilâf Devletleri hükûmetle-
rinin ço¤unlu¤unca bilinen ve o tarihlerde özetleri bütün komutanlara ve
baflka gerekenlere bildirilmifl oldu¤una göre, art›k olay›n tarihe kar›flm›fl ol-
du¤u bugünde, yüksek toplulu¤unuzca ve milletçe bilinmesinde bir sak›nca
görmüyorum.

Ulusal savafl›mlar s›ras›nda karfl›laflm›fl oldu¤umuz aç›k ve gizli zorluklar
üzerinde, köklü bir fikir edinmeye yarayacak ve gelecek kuflaklar›n ders alma-
s›n› ve uyanmas›n› sa¤layacak nitelikte bulunan, bahsi geçen belgeleri, olduk-
lar› gibi bilginize sunmay› uygun görüyorum. Bu belgeler, ‹ngiliz Muhipler
derne¤inin sözde baflkan› olarak bilinen Sait Mollan›n Mister Frew ad›ndaki
papaza gönderdi¤i mektuplar›n örnekleridir,

Efendiler, bu mektuplar›n örneklerinin al›nd›¤›n› sezen Sait Mollan›n, Türk-
çe ‹stanbul gazetesinin 8 Kas›m 1919 tarihli say›s›nda, o mektuplardan söz ede-
rek uzun ve sert bir yalanlama yay›mlam›fl olmas›na karfl›n, gerçek, yads›namaz.
Bu mektuplar›n örnekleri, Sait Mollan›n evinden ve mektuplar›n müsveddeleri-
nin yaz›l› bulundu¤u bir defterden oldu¤u gibi al›nm›flt›r. Bunlar bir yana, mek-
tuplarda yaz›l› olanlar, memlekette beliren durum ve olaylara ve baz› kimselerin
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zuhûr eden ahval ve hadisat ile ve taayyün eden baz› eflhas ile tetabuku tam ifade
etmektedir. fiimdi müsaade buyurursan›z, bu mektuplar› tarih s›rasile arzedeyim:

Birinci mektup
Aziz dostum;
Verilen iki bin liray› Adapazar›nda Hikmet Beye gönderdim. Oradaki ifllerimiz pek yo-

lunda gidiyor. Birkaç gün sonra netayici müsmiresini elde edece¤iz. fiimdi ald›¤›m flu malû-
mat›, flu tezkeremle size tepflire müsaraat ettim. Yar›n sabah bizzat gelip tafsilât verece¤im.

Kuvayi Millîye taraftarlar›n›n Fransaya fevkalâde inhimak gösterdiklerini ve General
d'Esprey'nin S›vasa gönderdi¤i zabitlerin, Mustafa Kemal Pafla ile görüflerek ‹ngiltere hükû-
meti aleyhinde baz› kararlar ittihaz ettiklerini Ankaradaki (N. B.D. 285/3) adam›m›z sureli
mahsusada bir kurye ile gönderdi¤i mektupta bildiriyor. (D.B.K. 91/3) hernekadar cemiyeti-
mize dahil ise de bu zat›n Frans›zlara casusluk etti¤i ve sizin bu teflkilâta riyaset eyledi¤inizi
iflaa ve beyan eyledi¤i kanaati, bendenizde hâs›l olmufltur. Bu mesele hakk›nda da, kanaati
âlilerine ve itimad› üstadanelerine muhalif olarak vukubulacak beyanat›mla flimdiye kadar o
zât hakk›nda göstermifl oldu¤unuz itimattaki hatay› izhar etmifl olaca¤›m. Dün sabah Adil
Beyle birlikte Damat Ferit Pafla Hazretlerini ziyaret ettim. Biraz daha sab›r ve intizar buyur-
malar› lüzumunu taraf›n›zdan kendilerine tebli¤ ettim. Müflarileyh Hazretleri, cevaben size
teflekkür etmekle beraber Kuvayi Millîyenin Anadoluda tamamen kök sald›¤›n› ve mukabil
bir hareket neticesi olarak rüesayi mel'unesi tepelendirilmedikçe, kendilerinin mevkii iktida-
ra gelemiyerek zât› flahanenin de tasvibine iktiran eden mukavele ahkâm›n›n, konferansta
müdafaas›na imkân olmad›¤›n› ve Kuvayi Millîyenin da¤›t›lmas› için ‹ngiltere hükûmeti fa-
himesi nezdinde teflebbüsat› seria icra edilerek müflterek bir notan›n, meb'usan›n intihab›n-
dan evvel Bab›âliye verilmesini ve çetelerimizin Adapazar›, Karacabey ve fiilede Rumlara
karfl› ika edecekleri harekât› tecavüzîyeyi esas ittihaz ederek, Kuvayi Millîyenin asayifli ihlâl
ettiklerini ileri sürerek, maksad›n tesriine çal›flmam›z› ve ‹ngiliz matbuat›n›n Kuvayi Millîye
aleyhinde neflriyatta bulunmas›n›n teminini ve sureti mahsusada torpido ile gönderilen
(A.B.K. 19/2) ye telsiz telgrafla dün görüfltü¤ümüz mesail hakk›nda talimat verilmesini rica
ediyor. Bu gece on birde Adil Bey (K) de sizi görecek ve Ferit Paflan›n bâz› hususî ricalar›n›
daha tebli¤ edecektir. Badehu, zat› flahane ile Mister (T.R.) görüflebilecektir. Refik Beye ar-
l›k itimat etmeyiniz. Sad›k Bey de bizimle çal›flabilecektir. Hürmetlerimi takdim ederim.

11/10/1335 Sait
Tahfliye: Karacabeyle Bozk›rdan henüz bir haber alamad›k.

‹kinci mektup
12 tarihile Ankaradaki (N.B.D. 285/3) taraf›ndan gelen mektupta, S›vas Heyeti Temsi-

lîyesinden Erkân›harbiye Miralayl›¤›ndan mütekait Vas›f Beyin d'Esprey ile temas etmek
üzere gönderilece¤i ve birkaç güne kadar yola ç›kaca¤› bildiriliyor. Hikmet Bey paralar› al-
m›fl. Biraz daha para istiyor. Evelki gün sizi ziyarete geldi¤imde takip edildi¤imi söylememifl-
tim. Avdetimde biri sar› b›y›kl› ve di¤eri kumral ve köse iki flahs›n sokak bafl›nda beni bekle-
diklerini gördüm. Gece oldu¤u için epeyce korktum. Yaln›z biribirlerine yavaflça "bu Sait
Molla imifl. Art›k gidelim" dediklerini iflittim. Bu fazla temas benim hakk›mda hay›rl› olm›-
yacak. Fuat Pafla Türbesi civar›ndaki görüfltü¤ümüz haneyi iflgal edebilirseniz temas yapabi-
lece¤iz. Nâz›m Pafla cemiyetimizden haberdar olmufl. Bana çok teessüf etti.

Müsaadenizle (N.B.S.495/1) tertibine kendilerini ithal ettim. Hane meselesi halledilince-
ye kadar temas› müflarileyh yapacakt›r. Karacabeyde (N.B.D. 289/3) e gönderilen bin iki yüz
lira vâs›l olmufltur. Hareket edeceklerdir. Ferit Pafla, Bab›âliye verilecek notaya her dakika
muntaz›rd›r. Zât› flahane, bu vaziyetten pek müteessirdir. Teselli ettirmeniz ve daima kendi-
sine ümitbahfl beyanatta bulundurman›z menafiimiz icab›ndand›r. Bizim padiflahlar›n, her
fleye karfl› zay›f olduklar›n› unutmay›n›z. Seyit Abdülkadir Efendi, o mesele hakk›nda pek tu-
haf beyanatta bulundu. Gûya arkadafllar› "muhalifi hamiyet olur" diyorlarm›fl. Art›k siz ica-
b›na bak›n›z. Polis Müdürü Nurettin Beyin tebdili rivayet olunuyor. Hepimizin hâmisi olan
bu zat hakk›nda lâz›m gelenlerin nazar› dikkatini celbettiriniz. Hürmetlerimi takdim ederim.

18,19/10/1335 Sait

290 291

tutumuna tam bir uygunluk göstermektedir. fiimdi izin verirseniz, bu mektup-
lar› tarih s›rasile bilginize sunay›m:

Birinci mektup
Aziz dostum;
Verilen iki bin liray› Adapazar›nda Hikmet Beye gönderdim. Oradaki ifllerimiz çok

yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli sonuçlar›n› elde edece¤iz.
fiimdi ald›¤›m flu bilgileri, flu pusulamla tezelden size müjdelemek isterim. Yar›n sabah

kendim gelip genifl bilgi verece¤im.
Ulusal Güçlerin yandafllar›n›n Fransaya pekçok e¤ilim gösterdiklerini ve General

d’Esperey'in S›vasa gönderdi¤i subaylar›n, Mustafa Kemal Pafla ile görüflerek ‹ngiltere hü-
kûmetine karfl› birtak›m kararlar ald›klar›n› Ankaradaki (N.B.D.285/3) adam›m›z özel yol-
dan bir kurye ile gönderdi¤i mektupta bildiriyor. (D.B.K.91/3) hernekadar derne¤imize üye
ise de bu kiflinin Frans›zlara casusluk etti¤i ve sizin bu örgüte baflkanl›k etti¤inizi söyleyip
yayd›¤› kan›s›na vard›m. Bu ifl üzerinde de, yüksek kan›lar›n›za ve üsdatça güveninize ayk›-
r› düflecek sözlerimle flimdiye kadar o kifli hakk›nda göstermifl oldu¤unuz güvendeki yan›l-
g›y› göstermifl olaca¤›m. Dün sabah Adil Beyle birlikte Damat Ferit Pafla Hazretleriyle gö-
rüflmeye gittim. Biraz daha sabretmeleri ve beklemeleri gerekti¤ini taraf›m›zdan kendileri-
ne bildirdim. Damat Ferit Pafla, karfl›l›k olarak teflekkür etmekle beraber Ulusal Güçlerin
Anadoluda bütünüyle köksald›¤›n› ve karfl› bir davran›fl sonucu olarak lânetlenmifl bafllar›
tepelendirilmedikçe, kendilerinin iktidara gelemiyerek padiflah›n da onay›ndan geçen an-
laflma hükümlerinin, konferansda savunulmas›na olanak bulunmad›¤› ve Ulusal Güçlerin
da¤›t›lmas› için güçlü ‹ngiltere hükûmetine tezelden giriflimler yap›larak ortak bir notan›n,
meb'uslar›n seçiminden önce hükûmete verilmesini ve çetelerimizin Adapazar›, Karacabey
ve fiilede Rumlara karfl› yapacaklar› sald›r›lar› tutanak yap›p, Ulusal Güçlerin iç güvenli¤i
bozduklar›n› ileri sürerek, amac›n elde edilmesini çabuklaflt›rmaya ve ‹ngiliz bas›n›n›n Ulu-
sal Güçlere karfl› yay›nlarda bulunmas›n›n sa¤lanmas›n› ve özel olarak torpido ile gönderi-
len (A.B.K.19/2) ye telsiz telgrafla dün görüfltü¤ümüz ifller hakk›nda direktif verilmesini ri-
ca ediyor. Bu gece on birde Adil Bey (K) de sizi görecek ve Ferit Paflan›n birtak›m özel ri-
calar›n› daha bildirecektir. Sonra, padiflah ile Mister (T.R.) görüflebilecektir. Refik Beye ar-
t›k güvenmeyiniz. Sad›k Bey de bizimle çal›flabilecektir. Sayg›lar›m› sunar›m.

11/10/1919 Sait
Ç›kma: Karacabeyle Bozk›rdan daha bir haber alamad›k.

‹kinci mektup
12 tarihile Ankaradaki (N.B.D. 285/3) taraf›ndan gelen mektupta, S›vas Temsilci Ku-

rulundan Kurmay Albayl›ktan emekli Vas›f Beyin, d’Esperey ile görüflmek üzere gönderi-
lece¤i ve birkaç güne kadar yola ç›kaca¤› bildiriliyor. Hikmet Bey paralar› alm›fl. Biraz da-
ha para istiyor. Evvelki gün sizi görmeye geldi¤imde izlendi¤imi söylememifltim. Dönüflüm-
de biri sar› b›y›kl› ve öbürü kumral ve köse iki kiflinin sokak bafl›nda beni beklediklerini
gördüm. Gece oldu¤u için epeyce korktum. Yaln›z biribirlerine yavaflça "Bu Sait Molla
imifl. Art›k gidelim" dediklerini iflittim. Bu s›k› iliflki benim hakk›mda hay›rl› olm›yacak. Fu-
at Pafla Türbesi yak›nlar›nda görüfltü¤ümüz evi iflgal edebilseniz iliflki kurabilece¤iz. Nâz›m
Pafla derne¤imizi duymufl. Bana çok gücendi¤ini söyledi.

‹zninizle (N.B.S.495/1) düzenine kendilerini katt›m. Ev sorunu çözülünceye kadar si-
zinle o buluflacakt›r. Karacabeyde (N.B.D.289/3) e gönderilen bin iki yüz lira ulaflm›flt›r.
Yola ç›kacaklar. Ferit Pafla, hükûmete verilecek notay› her dakika beklemektedir. Padiflah,
bu duruma çok üzülmektedir. Teselli ettirmeniz ve daima kendisine ümit verici sözler söy-
letmeniz ç›karlar›m›z gere¤idir. Bizim padiflahlar›n, her fleye karfl› zay›f olduklar›n› unutma-
y›n›z. Seyit Abdülkadir Efendi, o ifl hakk›nda pek tuhaf fleyler söyledi. Sözde arkadafllar›
"vatanseverli¤e ayk›r› olur" diyorlarm›fl. Art›k siz gere¤ini sa¤lay›n›z. Polis Müdürü Nuret-
tin Beyin de¤ifltirilece¤i söyleniyor. Hepimizin koruyucusu olan bu kifli hakk›nda gereken-
lerin dikkatini çektiriniz. Sayg›lar›m› sunar›m.

18,19/10/1919 Sait



Tahfliye:
Ali Kemal Hey, o zâtla görüflmüfl. Muhavereyi idare edemedi¤inden muhatab› maksa-

d›n› anlam›fl ve hatta kendisine kemali hakaretle "biz, sizin ‹ngiliz hesab›na çal›flt›¤›n›z› an-
lad›k" demifl.

Üçüncü mektup
Yap›lan propagandalar› Göz Tabibi Esat Pafla kolu ve bilhassa Çürüksulu Mahmut

Pafla, malûmat› resmiyeye istinaden, mütemadiyen tekzip ettiriyor ve halk›n teskini heyecan›-
na çal›fl›yorlar. Bu adamlara müracaatlerinde hiç cevap verilmemesini, dün kararlaflt›r›lan
zâta, zât› flahane vas›tasile emir vermenizi rica ve hürmetlerimi takdim ederim.

19/10/1335 Sait
Dördüncü mektup

Aziz Üstat;
Muhipler aras›nda Franmason teflkilât› bâdii itiraz oluyor. ‹ttihatç›lar›n isrine imtisal-

den çekiniliyor.. Bu teflkilât›n idaresine, kalp, ruhile tenmiye edilmifl gençlerin ithalile bu
program› tatbik edebilece¤iz. Benim kisvei zahiriyemin haylûleti hasebile muhibbi kadiminiz
(K. B. V. 4135) esasat› mukarrere dahilinde ifle bafllayacakt›r. Ankara ve Kayseriden yine ha-
ber yok. Hürmetlerimi takdim ederim Üstad›m.

19/10/1335 S.
Beflinci mektup

Üstat;
Kasidecizade Ziya Molla dün Adam Block'a haber göndermifl, kadîm dostu oldu¤una

i¤tiraren benim baflta bulundu¤um Muhipler Cemiyetinin mazhar oldu¤u himayenin, ‹ngiliz-
lerin seciyesi ile gayr›kabili telif oldu¤unu ve bunun efkâr› umumiyede fena tesirler yapt›¤›n›
ve bu cihetle erbab› namusun temsil etmesi lâz›mgelece¤ini, bilvas›ta bildirmifl ve benim aley-
himde pek fena fleyler ilâve etmifl. Bu zât›n bana karfl› husumeti flahsîyesi oldu¤unu hat›rlat-
mak isterim. Ziya Mollan›n damad›n›n hemfliresi mukaddema benim zevcem idi. Kendisini
tatlik etti¤imden dolay› bu husumet bana tevcih edilmifltir. Adam Block Hazretlerine ibla¤›-
n› ve Ziya Mollan›n halen ‹ngiliz taraftar› olmay›p harekât› millîye mürevviçlerinin bir pro-
paganda vas›tas› ve Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda münasebet mevcut oldu¤unu ve hak-
k›mdaki isnadatile mahiyetini göstermekte oldu¤unu nazar› üstadanelerine arzetmek isterim.

21/10/1335 S.
Hafliye: Mahzur yoksa Adam Block Hazretlerine size olan hizmetimi ibla¤ ediniz.

Alt›nc› mektup
Muhterem Üstad;
Ankaradan (N.B.D. 295/3) ten kuriye ile gelen 20 Teflrinievvel 1335 tarihli mektupta,

(K. D. S. 93/1) talimat›m›z veçhile orada b›rak›larak kendisi Kayseriye hareket etmifltir. Ta-
limat›n musaddak suretini de Galip Beye gönderdi¤ini bildiriyor. Evelki tahsisat›n sarfolun-
mas›ndan yeniden tahsisat istiyor. Teflkilât› hafiyenin tevessü etti¤ine ve rüesay› flerireden ya-
kas›n› kurtaran muhiplerimizin, flimdilik köylerde kalmak flartile el alt›ndan ifle bafllad›klar›-
n› tepflir ve tertibat› ahirei üstadanelerinin semerebahfl olaca¤›n› beyan ediyor (M.K.B.) Fa-
sih Türkçesi sayesinde mühim rol çeviriyormufl. Hele hocal›¤›na diyecek yok diyor. Talima-
t›n (X. VV) tertibi tamamen ihzar edilmifl, aram›zda, yeni yabanc›lar girmemifl ise meydana
ç›kmadan, maksat filen temin edilmifl olacakt›r. Yeni tahsisat›n irsaline intizaren kuriye (4.R.)
burada al›konulmufltur.

23,24/10/1335 S.
Hafliye: Ahmet R›za Beyin ‹talya mandas› hakk›ndaki beyanat›n› risalenin nihayetine

ilâve ettim. Kendisinin Fransaya geçmesi, bizce tehlike olup bunu temin ediniz.
Yedinci mektup

Üstad›m;
Ali Kemal Bey, dün o zâtla görüflmüfl. Matbuat meselesinde bir an teenni lâz›m oldu-

¤unu söylemifl. Bir kere lehine icale edilen erbab› fikrü kalemin evvelkine muhalif bir gayeye
sevketmek, bizde kolayl›kla mümkün olmaz. Bütün resmî memurlar, harekât› millîyeyi flim-
dilik iyi görüyor demifl. Ali Kemal Bey, talimat›n›za harfiyen riayet edecek Zeynelâbidin par-
tisile de teflriki mesaiye çal›fl›yor.
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Ç›kma:
Ali Kemal Bey o kifliyle görüflmüfl. Görüflmeyi iyi yönetemedi¤inden karfl›s›ndaki

adam amac›n› anlam›fl ve hatta kendisine büyük bir afla¤›lay›c›l›kla "Biz, sizin ‹ngiliz hesa-
b›na çal›flt›¤›n›z› anlad›k" demifl.

Üçüncü mektup
Yap›lan propagandalar› Göz Doktoru Esat Pafla kolu ve özellikle Çürüksulu Mahmut

Pafla resmî bilgilere dayanarak, durmadan yalanlatt›r›yor ve halk›n heyecan›n› yat›flt›rmaya
çal›fl›yorlar. Bu adamlar baflvurduklar›nda kendilerine hiç karfl›l›k verilmemesini, dün ka-
rarlaflt›r›lan kifliye, padiflah›n arac›l›¤›yla emir vermenizi rica eder sayg›lar›m› sunar›m.

19/10/1919 Sait
Dördüncü mektup

Aziz Üstad;
‹ngiliz Muhipler derne¤i üyeleri aras›nda Franmason (mason) örgütlerine karfl› ç›kan-

lar oluyor. ‹ttihatç›lar›n yolu tutulaca¤›ndan çekiniliyor. Bu örgütün yönetimine kalbi ve ru-
hu beslenmifl gençlerin al›nmas›yla bu program› uygulatabilece¤iz. Benim d›fl k›l›¤›m›n en-
gel olmas› nedeniyle, eski dostunuz (K.B. V.4/35) kararlaflt›r›lm›fl olan prensipler içinde ifle
bafll›yacakt›r. Ankara ve Kayseriden yine haber yok. Sayg›lar›m› sunar›m Üstad›m.

19/10/1919 S.
Beflinci mektup

Üstad;
Kasidecizade Ziya Molla dün Adam Block'a haber göndermifl, eski dostu olmas›na

güvenerek benim baflta bulundu¤um Muhipler derne¤inin gördü¤ü koruman›n, ‹ngilizlerin
karakteri ile ba¤daflmaz oldu¤unu ve bunun kamu oyunda kötü etkiler yapt›¤›n› ve böylece
namuslu kiflilerin temsil etmesi gerekece¤ini, arac› kanalile bildirmifl ve bana karfl› çok kö-
tü fleyler eklemifl. Bu kiflinin bana karfl› kiflisel düflmanl›¤› oldu¤unu hat›rlatmak isterim. Zi-
ya Mollan›n damad›n›n k›zkardefli evvelce benim kar›md›. Kendisini boflad›¤›m için bu düfl-
manl›k bana yöneltilmifltir. Adam Block Hazretlerine iletilmesini ve Ziya Mollan›n flimdi
‹ngiliz yanl›s› olmay›p Millî Harekât› destekleyenlerin bir propaganda arac› ve Mustafa Ke-
mal Pafla ile aralar›nda iliflki bulundu¤unu ve beni suçlamalar›yla niteli¤ini göstermekte ol-
du¤unu siz üstad›m›n dikkatine sunmak isterim.

21/10/1919 S.
Ç›kma: Sak›nca yoksa Adam Block Hazretlerine size olan hizmetimi duyurunuz.

Alt›nc› mektup
Say›n Üstad;
Ankaradan (N.B.Ü.295/3) den kurye ile gelen 20 Kas›m 1919 tarihli mektupta,

(K.D.S.93/1) direktifimiz gere¤ince orada b›rak›larak kendisi Kayseriye do¤ru yola ç›km›fl-
t›r. Direktifin tasdikli örne¤ini de Galip Beye gönderdi¤ini bildiriyor. Evvelki ödenek har-
cand›¤›ndan yeniden ödenek istiyor. Gizli örgütlerin geniflledi¤ine ve haydut baflkanlar›n-
dan yakas›n› kurtaran dostlar›m›z›n, flimdilik köylerde kalmak koflulu ile el alt›ndan ifle bafl-
lad›klar›n› müjdeliyor ve son üstatca düzenlemelerinin meyve verece¤ini söylüyor.
(M.K.B.) pürüzsüz Türkçesi sayesinde önemli ifller çeviriyormufl. Hele hocal›¤›na diyecek
yok diyor. Direktifin (X.W) plân› tam olarak haz›rlanm›fl, aram›zda, yeni yabanc›lar girme-
mifl ise ortaya ç›kmadan, amaç etkin olarak sa¤lanm›fl olacakt›r. Yeni ödene¤in gönderilme-
sini beklemek üzere kurye (4.R.) burada al›konulmufltur.

23/24, 10/1919 S.
Ç›kma: Ahmet R›za Beyin ‹talya mandas› hakk›ndaki sözlerini mektubun sonuna ek-

ledim. Kendisinin Fransaya geçmesi, bizce tehlikedir. Bu ifli sa¤lama ba¤lay›n›z.
Yedinci mektup

Üstad›m;
Ali Kemal Bey dün o kifliyle görüflmüfl. Bas›n iflinde biraz a¤›r davranmak gerekti¤ini

söylemifl. Bir kere bir yana yöneltilmifl olan düflünce ve kalem sahiplerini karfl› bir amaca
yöneltmek, bizde kolay olmaz. Bütün resmî görevliler, Milli Harekât› flimdilik iyi görüyor
demifl. Ali Kemal Bey, direktiflerinize harfi harfine uyacak. Zeynelâbidin partisile de iflbir-
li¤i yapmaya çal›fl›yor.



Hulâsa; ifller buland›r›lacak. Bugünlerde Fransa ve Amerika mehalifinde benim ismim-
den çok bahsediliyormufl. Bunun hikmetini hâlâ anl›yamad›m. Harekât› millîyeye taraftarla-
r›n›n, bu hükûmetin siyasî memurlar› üzerinde yapt›klar› tesir neticesi olarak hayat›m›n mu-
hafazas› size mevdudur. Ben, bu ümniye ile kendimi teflci ediyorum. Hikmet ile bizzat görüfl-
tüm. Bu sefer kendisini mütelevvince gördüm. Maamafih teminat› kaviye verdi. "Ben mer-
dim. Sözümden dönmem" dedi. S›vas vak’as›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavafl
yavafl düzelecek. Kad›köylü de ifli deruhde ediyor. Fakat mel'un ‹ttihatç› matbuat, bazan bi-
zim ifllere mâni oluyor. Bunlar›n yaz›lar›na dikkat lâz›m. Paflam›z hâlâ sinirli. Ne vak›t ola-
cak? diyor. Hane meselesinin hâlâ hallolunmam›fl bulunmas›, temas ve münasebetimizi iflkâl
ediyor. (N.B.S. 495/1). Konyaya ehemmiyet verilmesini tavsiye ediyor. Size flifahen izah etti-
¤i mesele hakk›nda nazar› dikkatine celbetmemi rica ediyor. Ali Kemal Beyin son felâketi
üzerine beyan› teessür etti¤inizi söyledim. Bu zat› elde bulundurmak lâz›m. Bu f›rsat› kaç›r-
m›yal›m. Bir hediye takdimi için en münasip bir zamand›r. 19 Teflrinievvel tarihli mektubu-
mu almad›¤›n›za müteessirim. Vas›tay› biraz s›k›flt›r›n›z. Tehlikeden içtinap etmek, benim
için pek mühimdir. Yeni bir parola gönderiniz. Hikmete ve Kad›köylüye numaralar›n› vere-
ce¤im. Hürmetlerimi takdim ederim Üstad›m.

24/10/1335 S.
Hafliye: Birkaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paflaya

ve taraftarlar›na biraz müsait görünmeli ki, kendisi kemali emniyetle buraya gelebilsin. Bu
ifle fevkalâde ehemmiyet veriniz. Kendi gazetelerimiz ile taraftarl›k edemeyiz.

Sekizinci mektup
Aziz Üstad;
‹ntihabat› tavik ve talik için gerek Mustafa Sabri ve gerek Hamdi ve Vasfi Efendilerle

uzunuzad›ya, talimat›n›z dahilinde görüfltüm. Muvafakatlerini istihsal ettim Mahallâtta pro-
pagandalar bafllad›. ‹cap edenleri elde edecekler. Bol para tevzii suretile aray› teflettüte u¤ra-
tacaklard›r. Zat› flahanenin bu hususta tenviri elzemdir. Maksada rey ve tedbiri üstadaneleri-
le vâs›l olaca¤›m›z› temin ederim Üstat.

27,26/10/1335 S. 
Dokuzuncu mektup

(9. R.) kuriye geldi. Keskin teflkilât› bitmifltir. Arkadafllara propaganda için talimat ver-
dim. Muvaffak›yat›m›zm ilk semerat›n› kariben iktitaf edece¤imizden eminim Üstad›m.

27/28, 10/1335 S.
Onuncu mektup 

Aziz Üstad;
Mabeynde, yeni kabine teflkili tertibat ve tasavvurat›, flayi olmufltur. Bu iflin tesrii el-

zemdir. Anadolu teflkilât›m›z›n baz› tertipleri Kuvayi Millîyece anlafl›lm›fl, alelhusus An-
kara ve Kayseride aleyhimizde faaliyet bafllam›flt›r. Kürt Cemiyeti, verdi¤i vâd› hilâf›na
faaliyet gösteremedi. Çetelerimizden bir k›sm› tenkil olunuyor. Herçibadabat mutasawer
kabinenin mevkii iktidara getirilmesi mutlak elzemdir. Ali R›za Paflan›n, tertibat›m›za
karfl› tedabiri mania ittihaz edece¤ini de tahmin ediyorum. Bozk›ra gidecek adamlar›m›z
tan›nm›fl flahsiyetler olmas› hasebile fazlaca tevahhufl gösteriyorlar. Konyada (K.B. 81/1)
e sizin vas›ta ile hâdisenin tefldidi hakk›nda tebligat icrasile propaganda heyetlerinin bu
mesele için faaliyete davet edilmesi lüzum ve zaruretini arzeder ve takdimi ihtiramat ey-
lerim.

29,30/10/1335 S.
Benim bir mektubumdan Hikmete bahfledilmifl. Bu mektubun muhteviyat›n› nereden

ö¤renmifller? Bizzat Hikmetle görüfltüm. Ve bunun vaki oldu¤unu kemali hayretle Hikmet-
ten dinledim. Casus benim muhitimde midir, yoksa sizde midir?

On birinci mektup 
Aziz Üstad›m; 
Kürt Teali Cemiyetindeki samimî dostlar›m›zla görüfltüm. Yeni geldiklerinden, birkaç gün

sonra verilen talimat dairesinde tertibat ittihaz edeceklerini, yaln›z Kürdistana gönderilecek muh-
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K›sacas›; ifller buland›r›lacak. Bugünlerde Fransa ve Amerika çevrelerinde benim
ismimden çok sözediliyormufl. Bunun nedenini flimdiye kadar anl›yamad›m. Milli hare-
kâttan yana olanlar›n, bu hükûmetin siyasî memurlar› üzerinde yapt›klar› etki sonucu
olarak hayat›m›n korunmas›n› size b›rak›yorum. Ben, bu umutla kendimi yüreklendiri-
yorum. Hikmet ile kendim görüfltüm. Bu sefer onu kaypakça buldum. Ama sa¤lam gü-
vence verdi. "Ben erkek adam›m. Sözümden dönmem" dedi. S›vas olay›n› nas›l buldu-
nuz? Biraz düzensiz ama yavafl yavafl düzelecek. Kad›köylü de ifli üstleniyor. Fakat lânet-
lenmifl olan ittihatç› bas›n, bazan bizim iflleri engelliyor. Bunlar›n yaz›lar›na dikkat ge-
rek. Paflam›z hâlâ sinirli. Ne vak›t olacak? diyor. Ev sorununun çözümlenmemifl olmas›,
görüflmelerimizi ve iliflkilerimizi zorlaflt›r›yor. (N.B.S.495/1) Konyaya önem verilmesini
sal›k veriyor. Ali Kemal Beyin u¤rad›¤› son y›k›m üzerine üzüldü¤ünüzü bildirdi¤inizi
söyledim. Bu kifliyi elde bulundurmak gerek. Bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir arma¤an sun-
mak için en uygun bir zamand›r. 19 Kas›m tarihli mektubumu almad›¤›n›za üzüldüm.
Arac›y› biraz s›k›flt›r›n›z. Tehlikeden sak›nmak, benim için çok önemlidir. Yeni bir paro-
la gönderiniz. Hikmete ve Kad›köylüye numaralar›n› verece¤im. Sayg›lar›m› sunar›m
Üstad›m.

24/10/1919 S.
Ç›kma: Birkaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paflaya

ve onu tutanlara biraz yumuflak görünmeli ki, kendisi tam bir güvenle buraya gelebilsin. Bu
ifle çok ola¤anüstü önem veriniz. Kendi gazetelerimiz ile onu destekleyemeyiz.

Sekizinci mektup
Aziz Üstad;
Seçimleri geciktirmek ve geri b›rakmak için gerek Mustafa Sabri ve gerek Hamdi ve

Vasfi Efendilerle uzunuzad›ya, direktifiniz uyar›nca görüfltüm. Olurlar›n› ald›m. Mahalle-
lerde propagandalar bafllad›. Gerekenleri elde edecekler. Bol para da¤›tarak halk›n kafas›-
n› kar›flt›racaklar. Padiflah›n bu konuda ayd›nlat›lmas› çok gereklidir. Amaca sizin üstatca
düflünce ve önlemlerinizle varaca¤›m›za güvence veririm Üstad.

26/10/1919 S.
Dokuzuncu mektup

(9.R.) kurye geldi. Keskin örgütü tamamlanm›flt›r. Arkadafllara propaganda için di-
rektif verdim. Baflar›lar›m›z›n ilk meyvelerini yak›nda alaca¤›m›za güveniyorum Üstad›m.

27/28, 10/1919 S.
Onuncu mektup

Aziz Üstad;
Sarayda, yeni bir hükûmet kurulmas›n›n tasarland›¤› ve haz›rl›klar yap›ld›¤› söylentisi

yay›lm›flt›r. Bu iflin çabuklaflt›r›lmas› çok gereklidir. Anadolu örgütümüzün baz› plânlar›
Ulusal Güçlerce anlafl›lm›fl, özellikle Ankara ve Kayseride bize karfl› çal›flmalar bafllam›flt›r.
Kürt Derne¤i, söz verdi¤i halde bir ifl yapamad›. Çetelerimizden bir k›sm› yok ediliyor. Ne
pahas›na olursa olsun tasarlanan hükûmetin iflbafl›na getirilmesi kesinlikle gereklidir. Ali
R›za Paflan›n, planlad›klar›m›za karfl› önleyici önlemler alaca¤›n› san›yorum. Bozk›ra gide-
cek adamlar›m›z tan›nm›fl kifliler olmas› nedeniyle fazlaca korkuyorlar. Konyada
(K.B.81/1)e sizin adam›n›z kanal›yla olay›n k›z›flt›r›lmas› için bildiri yaparak propaganda
kurullar›n›n bu ifl için çal›flmaya ça¤r›lmas› gerekli ve zorunlu oldu¤unu bilginize sunar, say-
g›lar sunar›m.

29/30, 10/1919 S.
Benim bir mektubumdan Hikmete söz etmifller. Bu mektubun içeri¤ini nereden ö¤-

renmifller? Hikmetle kendim görüfltüm. Ve bunun do¤ru oldu¤unu büyük flaflk›nl›k içinde
Hikmetten dinledim. Casus benim çevremde midir, yoksa sizde midir?

On birinci mektup
Aziz Üstad›m;
Kürt Teali derne¤indeki yak›n dostlar›m›zla görüfltüm. Yeni geldiklerinden, birkaç gün sonra

verilen direktiflere uygun düzenlemeler yapacaklar›n›, yaln›z Kürdistana gönderilecek çeflitli arka-



telif arkadafllar için büyük bir tahsisat›n vücuduna ihtiyaç oldu¤unu söylediler (D.B.R.
3/141) den gelen mektupta irae ettiler. Urfa, Ay›ntap, Maraflta Frans›zlar aleyhine lüzumun-
dan fazla tahrikât yapt›klar›n› ve kolordu kumandan›n›n takip etti¤i siyaseti leyyine hilâf›na
ahaliyi imale ettikleri münderiçtir. Kabine riyasetine Zeki Paflan›n getirilmemesi hakk›nda
beyan olunan mütalea do¤ru d e¤ildir. Bu zat, Kürtler üzerinde hâkimdir. Eski Ermeni k›ta-
li unutulmufltur. Sizce varit mütalea, herhalde bugün için nabemevsimdir. Bunu, icab›nda te-
vil etmek mümkündür. Himmeti üstadadanenize her dakika muntaz›r›z. Karfl›daki vak’ay›
di¤erlerine de vermeye çal›fl›yoruz. ‹htiramat› âcizanemi takdim ederim.

4/11/1335 S.
On ikinci mektup

Aziz Üstad›m;
Ahmet R›zan›n Temps muhabirine olan beyanat› bittabi nazar› dikkatinizi celbetmifltir.

Emir Faysala Frans›zlar ile itilâf aktini tavsiye etmesindeki meaninin flamil oldu¤u nüktei si-
yasiye nazar› üstadanelerinden uzak kalmamal›d›r. Kuvayi Millîye rüesas›n›n, Fransaya ahi-
ren flayan› dikkat bir surette eseri temayül gösterdikleri gibi Irakta ç›kard›klar› i¤tiflafla mu-
kabil, di¤er cihetten Suriyedeki hakimiyetinize de darbe vurmak istiyorlar. Bu kuvvetin ida-
mesinde gösterilecek ihmal ve teseyyüp, âlemi islâm›n ‹ngiltere aleyhindeki galeyan› fevkalâ-
desile neticepezir olacakt›r. Bu noktai mutenabihayi, ehemmiyetle görmek ve ricali âliyei si-
yasîyenize göstermek ehem ve elzemdir. fiu mütaleamla, k›ymeti ilmîyenize karfl› bir düflnam-
da bulundu¤uma hükmetmeyiniz. Çünkü Türkiye üzerinde, sizden baflka bir kuvvetin ida-
mei nüfuz ve hakimîyeti, gayei siyasîyemize münafidir. Fransa, ‹talyan ve bilhassa Amerika-
n›n gerek ricali ve gerek matbuatile bu kuvvete karfl› izhar eyledikleri temayülât› muhtelife,
satveti siyasîye ve askerîyenizin duçar› istirkap oldu¤unun bir delili bâhiridir. Ahmet R›za gi-
bi Clemenceau ve Pichon’un, muhtelif ricali siyasîyenin en samimî ve kadîm dostluklar›na
mazhar olmufl zevat›n Fransada mühim bir rol çevirece¤inden ve efkâr›, manayi tamamile
celp ve cezbedece¤inden emin olunuz. Bu zat›n, ‹sviçreye geçece¤ine mütedair malûmata na-
zaran oradan bertakrip Fransaya geçmek emelinde oldu¤una kani olabilirsiniz. Bal›kesir ci-
var›ndaki kuvvetlerimiz bozularak firar etmifl ve (A: R.) mevkiinde ihtifa eylemifltir. Yeni
kuvvetler ihzar ediliyor. Befl bin liradan afla¤› olmamak üzere tahsisat istiyor. Karamandan
(D.B.S. 40/5) den gelen mektupta flimdilik intizar zaruretinde olduklar›n› ve Kayseride
(K.B.R. 87/4) den gelen mektupta da, kariben harekâta bafll›yacaklar›n› bildiriyor. Ziya
Efendi de (H.K.) (C.H.) mevkilerinde teflkilât bitti¤inden yaln›z tahsisatla oraya hareket et-
mek mecburiyetinde oldu¤unu flifahen beyan ediyor. Arzu ederseniz vaziyet hakk›nda flifa-
hen tafsilât verecektir. fiiddetli takip edildi¤imizi, tertibat›m›zdan S›vas›n muntazaman haber
ald›klar›n› arzedebilirim. Mehmet Aliye emniyet etmeyiniz. Ketum de¤ildir. Herhalde boflbo-
¤azl›k ediyor. Tertibat ve teflkilât› haricîyede bendenizden baflkas›n› istihdam etmeseniz da-
ha musip hareket edersiniz. Ali Kemal Beyin listeye ithali zarurîdir. Bukadar esrar›m›z› tafl›-
yan bu zât› gücendirirsek, tertibat›m›z tamamile eyadii a¤yara geçer. Bu zât› s›kça, s›kça kol-
lay›n›z. Hürmetlerimi takdim ederim Üstad›m.

5/11/1335 S.
Kemal yakalanm›fl, mensubiyeti itibarile (K. B. R. 15/1) in teflkilâtla derecei münasebe-

ti meydana ç›km›fl demektir. Bu zât› himaye elzemdir.
Efendiler, bu tertibat› vasiaya mâni olmak ve ihdas olunan mühlik vaziyet-

leri bertaraf etmek için elimizden gelen her çare ve tedbire tevessül ettik. fiimdi-
ye kadar ifade etti¤im ve bundan sonra s›ras› geldikçe hat›rlatmaya çal›flaca¤›m
malûm isyanlar›, ihtilâlleri, resmî düflman kuvvetleri tecavüzlerini bast›rmak,
bertaraf etmek için çok u¤raflt›k. Ali R›za Pafla kabinesi, gözüne batan Kuvayi
Millîyeyi bat›rmaya ve bunun için bizimle didiflmeye hasr› nazar etmekten bafl-
ka bir yard›mda bulunmad›¤› gibi, ondan sonra mevkii iktidara gelen rüfekay›
kiram› dahi, onun isrini takipten ve binnetice felâketten felâkete ve rezaletten re-
zalete sürüklenmekten baflka bir hizmet görmediler. Efendiler; bütün bu tertibat›
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dafllar için büyük bir ödene¤e gereksinim oldu¤unu söylediler. (D.B.R.3, 141) den gelen
mektubu da gösterdiler. Urfa, Gaziantep, Maraflta Frans›zlara karfl› gere¤inden çok k›flk›rt-
malar yapt›klar›n› ve kolordu komutan›n›n güttü¤ü yumuflak politikaya karfl› halk› meylet-
tirdikleri yaz›l›d›r. Baflbakanl›¤a Zeki Paflan›n getirilmemesi hakk›nda söylenen düflünce
do¤ru de¤ildir. Bu kifliler Kürtlere söz geçirebilirler. Eski Ermeni k›r›m› unutulmufltur. Ak-
l›n›za gelen, herhalde bugün için zamans›zd›r. Bunu, gerekti¤inde baflka anlama çevirmek
olas›d›r. Üstatça yard›mlar›n›z› her dakika bekliyoruz. Karfl›daki olay› ötekilerine de ulafl-
t›rmaya çal›fl›yoruz. Sayg›lar›m› sunar›m.

4/11/1919 S.
On ikinci mektup

Aziz Üstad›m;
Ahmet R›zan›n Temps gazetesi haber yazar›na verdi¤i demeç elbette dikkatinizi çek-

mifltir. Emir Faysala Frans›zlar ile anlaflma yapmas›n› sal›k vermesindeki anlamlar›n kav-
rad›¤› siyasal nükte (politik espri) usta gözlerinizden uzak kalmamal›d›r. Ulusal Güçlerin
bafl›ndakilerin, Fransaya son zamanlarda dikkati çekecek bir eyilim gösterdikleri gibi Irak-
ta ç›kard›klar› kargaflaya karfl›n, öbür yönden Suriyedeki egemenli¤inize de darbe vurmak
istiyorlar. Bu kuvvetin sürüp gitmesinde gösterilecek ilgisizlik ve savsama, ‹slâm dünyas›n-
da ‹ngiltereye karfl› ola¤anüstü kaynaflmalar do¤uracakt›r. En çok dikkat edilmesi gereken
bu noktay›, önemle görmek ve siyaset alan›m›z›n ileri gelenlerine göstermek çok önemli ve
çok gereklidir. fiu düflüncemle, bilimsel de¤erinize dil uzatt›¤›m› sanmay›n›z. Çünkü Tür-
kiye üzerinde, sizden baflka bir gücün erkini ve egemenli¤ini sürdürmesi, politik amac›m›-
za ayk›r›d›r. Fransa, ‹talya ve özellikle Amerikan›n gerek devlet adamlar› gerek bas›n› ile
bu kuvvete gösterdikleri çeflitli e¤ilimler, politik ve askerî üstünlü¤ünüzün k›skan›ld›¤›n›n
aç›k bir kan›t›d›r. Ahmet R›za gibi Clemanceau ve Pichon'nun, çeflitli üstdüzey siyaset
adamlar›n› en yak›n ve en eski dostu olan kiflilerin Fransada önemli bir rol oynayaca¤›n-
dan ve kamu oyunu, bütün anlam›yla kendilerinden yana çekeceklerinden kuflkunuz olma-
s›n. Bu kiflinin, ‹sviçreye geçece¤ine iliflkin bilgilere göre oradan yak›nda Fransaya geçmek
iste¤inde oldu¤una inanabilirsiniz. Bal›kesir dolaylar›ndaki kuvvetlerimiz bozguna u¤raya-
rak kaçm›fl ve (A:R.) de gizlenmifllerdir. Yeni kuvvetler haz›rlan›yor. Befl bin liradan afla-
¤› olmamak üzere ödenek istiyor. Karamandan (D.B.S.40/5) den gelen mektupta flimdilik
beklemek zorunlu¤unda olduklar›n› ve Kayseride (K.B.R.87,4) den gelen mektupta da, ya-
k›nda çarp›flmaya bafll›yacaklar›n› bildiriyor. Ziya Efendi de (H.K.) (C.H.) iflaretli yerler-
de örgüt bitti¤inden sadece ödenekle oraya do¤ru yola ç›kmak zorunda oldu¤unu a¤›zdan
söylüyor. ‹sterseniz durum hakk›nda sözlü olarak ayr›nt›l› bilgi verecektir. Çok s›k› izlen-
di¤imizi, plânlar›m›zdan S›vas›n düzenli haber ald›¤›n› söyliyebilirim. Mehmet Aliye gü-
venmeyiniz. A¤z› s›k› de¤ildir. Herhalde boflbo¤azl›k ediyor. D›fla iliflkin plân ve örgütlen-
melerde benden baflkas›n› kullanmasan›z daha uygun davranm›fl olursunuz. Ali Kemal Be-
yin listeye al›nmas› zorunludur. Bukadar çok s›rr›m›z› bilen bu adam› gücendirirsek plân-
lar›m›z oldu¤u gibi yabanc› ellere geçer. Bu adam› s›k, s›k kollay›n›z. Sayg›lar›m› sunar›m
Üstad›m.

5/11 1919 S.
Kemal yakalanm›fl, ba¤l›l›¤› bak›m›ndan (K.B.R.15/1) in örgütle iliflkisi oldu¤u mey-

dana ç›km›fl demektir. Bu adam› korumak çok gereklidir.
Efendiler, bu gizli düzene engel olmak ve yarat›lan tehlikeli durumlar› orta-

dan kald›rmak için elimizden gelen her çare ve önleme baflvurduk. fiimdiye ka-
dar anlatt›¤›m ve bundan sonra s›ras› geldikçe an›msatmaya çal›flaca¤›m bildi¤i-
niz baflkald›r›lar›, bozgunculuklar›, resmî düflman güçlerinin sald›r›lar›n› bast›r-
mak, ortadan kald›rmak için çok u¤raflt›k. Ali R›z Pafla hükûmeti, gözüne batan
Ulusal Güçleri bat›rmaya ve bunun için bizimle didiflmeye bakmaktan baflka bir
yard›mda bulunmad›¤› gibi, ondan sonra ifl bafl›na geçen yüksek arkadafllar› da,
onun yolundan gitmekten ve sonunda y›k›mdan y›k›ma ve rezillikten rezilli¤e sü-
rüklenmekten baflka bir ifl görmediler. Efendiler; bütün bu gizli düzenlemele-

Mister
Frew’ya
yazd›¤›m
mektup

Mister
Frew’ya
yazd›¤›m
mektup



hafîye menabiinin, Rahip Frew'un dima¤›nda temerküz ettirildi¤i ve oradan
din kardefllerimiz olacak hainlerin kafalar›na zerkedilerek filiyata ink›lab etti-
¤i tahmin olundu¤undan, Rahip Frew'nun bir zaman için olsun tevakkuf ve te-
baüdünü temine vesile olur mütaleasile, bizzat kendisine bir mektup yazd›m.
Mektubun iyi anlafl›labilmesi için flu malûmat› da ilâve edeyim, ki ben, Mister
Frew ile ‹stanbulda bir iki defa mülâkat ve münakaflatta bulunmufltum. Frew'a
Frans›zca olarak gönderdi¤im mektubun Türkçesi fludur:

Mister Frew'ya
Zât› âlinizle Mösyö Martin delâletile, vukubulan mülâkatlar›m›z hat›ras›n› memnuni-

yetle muhafaza etmekteyim. Senelerce memleketimizde ve milletimiz aras›nda yaflam›fl olan
zât› âlinizin, hakk›m›zda en do¤ru fikir ve kanaatlerle mücehhez bulunaca¤›n›z› ümit eder-
dim. Halbuki, maateessüf, ‹stanbul muhitinde temas›n›za gelen baz› gafil ve menfaatperest
kimselerin, sizi yanl›fl istikametlere sevkettiklerini pek büyük teessüfle anl›yorum. Ezcümle
Sait Molla ile tertip ve tatbik›na bafllad›¤›n›z, mevsukan haber al›nan plân›n, ‹ngiltere milleti-
nin cidden takbihine seza bir mahiyette oldu¤unu arzetmekli¤ime müsaadenizi rica ederim.
Milletimiz, Sait Mollan›n de¤il, fakat hakikî vatanperverlerimiz nazarile görüldü¤ü takdirde,
böyle plânlar›n art›k memleketimizde ve milletimiz üzerinde cayi tatbik› kalmad›¤›na kolay-
l›kla hükmolunur. Nitekim daha bugünün vakayiinden olan Adapazar› ve Karacabey hadi-
sat›n›n, manzarai akameti sözümüzü teyide kâfidir. Fakat, buna ne hacet vard›? ‹ngiliz zabi-
ti Nowil'in, Diyarbekir havalisinde, Kürt ahalii islâmiyesini, izlâle birçok çal›flt›ktan sonra
Malatyada, Elâziz Valii Sab›k› Galip ve Malatya Mutasarr›f› Halil Beylerle S›vas aleyhine ih-
das›na çal›flt›¤› vak'a, netice itibarile bütün âlemi medeniyete karfl› mucibi hacalet de¤il mi idi?

Zât› âlinize kemali ciddiyet ve samimîyetle arzederim ki, ‹ngiliz milleti, milletimizin
hüsnü nazar ve itimad›n› k›ymetten âri görüyorsa, bundaki hata pek amiktir, aksi takdirde
ise, kulland›¤›n›z vesait pek hatal› olup, netice ve semere verecek mahiyette de¤ildir. Sait Mol-
la vas›tasile Adapazar›na gönderilen iki bin liran›n, yak›nda müsmir netice verece¤i hakk›n-
daki vadin butlan›n›, vakayi size ispat etmifl olaca¤›ndan fazla söze lüzum görmem. Bahu-
sus, sizinle temasa gelen sahtekârlar taraf›ndan Osmanl› padiflah›n›n da, müflterek mesai ve
mesailinizde zimethal gösterilmesi pek hatarnaktir. Zâti âliniz pek âlâ takdir edersiniz ki, zâ-
t› flahane, gayr›mes'ul ve bitaraf olup irade ve hakimiyeti millîyemizin taallûk edece¤i haka-
yik› tebdil ve ta¤yir buyurmazlar. Memleketimizde bulunan ‹ngiliz memurîni siyasîyesinin,
flüphesiz ‹ngiliz milletinin, temayülât ve menafiine mugayir olarak, vatan ve milletimiz aley-
hinde gayr››nsanî ve gayr›medenî bir tarzda vukubulmakta olan teflebbüslerini, elimizde mev-
cut vesaik ile ‹ngiliz milletinin nazar›na arzedersek, netice dünyaca flayan› takdir görülmez
zannederim. Fakat, bu hususta garabeti itibarile flunu da arzetmek mecburiyetindeyim ki, zâ-
t› âlileri silki ruhaniye mensup iken siyaset manevralar›nda, alelhusus mukataleye müncer
olacak vaziyetlerde rolör olmak sevdas›nda bulunmamal›yd›n›z. Zât› âlinizle vukubulan mü-
lâkatlar›mda, sizi bu kabîl bir recülü siyasî olarak de¤il, insaniyete hâdim, adalete muhabbet-
kâr bir zât› faziletkâr telâkki etmifltim. Bunda nekadar aldand›¤›m› son malûmat› mevsuka-
m›n teyid etmekte oldu¤unu iblâ¤la kesbi fleref eylerim.

Mustafa Kemal
Efendiler, ‹stanbulda, hükûmetin gözü önünde ve ›tt›la› dahilinde, cereyan

etmifl ve etmekte bulunan teflebbüsat› denaetkâranenin ve bu teflebbüslerin bü-
tün memlekette asar› mefl'umesine delâleti sarihada bulunan tezahürat›n, haki-
kî menfle ve amilleri hakk›nda, hükûmeti merkeziyenin, Heyeti Temsilîyeden
ziyade, vukuf ve malûmat hâs›l etmifl bulunaca¤›na hâlâ flüphe edilebilir mi?

Efendiler, vukuf ve malûmat sahibi olan bir hükûmet ricalinin, düflmanla-
r›n, mahza ta¤lit ve ›zlâl maksadile olan iftiraat ve iflaat›na, hakikat nazarile ba-
k›p, yine onlar›n tavsiyelerini çare ve tedbir olarak tatbika kalk›flacaklar›na ih-
timal verilebilir mi?
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rin kayna¤›n›n, Papaz Frew kafas›nda odakland›r›ld›¤› ve oradan din kardefl-
lerimiz olacak hainlerin kafalar›na sokularak uygulama alan›na geçti¤i kesti-
rildi¤inden, Papaz Frew'nun bir zaman için olsun durdurulup uzaklaflt›r›lma-
s›n› sa¤lamaya yarar düflüncesile, kendisine bir mektup yazd›m. Mektubun iyi
anlafl›labilmesi için flu bilgiyi de ekleyeyim, ki ben, Mister Frew ile ‹stanbulda
bir iki defa görüflmüfl ve tart›flm›flt›m. Frew'ya Frans›zca olarak gönderdi¤im
mektubun Türkçesi fludur:

Mister Frew'ya
Sizinle Mösyö Martin arac›l›¤›yla, yapt›¤›m›z görüflmelerimizin an›s›n› seve seve sak-

lamaktay›m. Senelerce memleketimizde ve milletimiz aras›nda yaflam›fl olan sizin, hakk›-
m›zda en do¤ru düflünce ve kan›lar›n›z olaca¤›n› umard›m. Oysa, ne yaz›k ki, ‹stanbul çev-
resinde iliflkiniz olan baz› aymaz ve ç›karc› kimselerin, sizi yanl›fl yönlere sürüklediklerini
pek çok üzülerek anl›yorum. Bu arada Sait Molla ile düzenleyip uygulamaya bafllad›¤›n›z,
güvenilir kaynaklardan ö¤renilen plân›n, ‹ngiltere halk›nca hakl› olarak k›nanmaya yak›-
fl›r bir nitelikte oldu¤unu bilginize sunmama izninizi rica ederim. Milletimiz Sait Mollan›n
de¤il, fakat gerçek yurtseverlerin gözüyle görülürse, böyle plânlar›n art›k memleketimiz-
de ve milletimiz üzerinde uygulanamayaca¤› yarg›s›na kolayl›kla var›labilir. Nitekim daha
bugünün olaylar›ndan olan Adapazar› ve Karacabey olaylar›n›n, yar› kalm›fl görünümü
sözümüzü do¤rulamaya yeter. Ama, buna ne gerek vard›? ‹ngiliz subay› Nowil’in, Diyar-
bak›r dolaylar›nda, Müslüman Kürt halk›n›, yoldan ç›karmaya pekçok çal›flt›ktan sonra
Malatyada, eski Elaz›¤ Valisi Galip ve Malatya Mutasarr›f› Halil Beylerle S›vasa karfl› ya-
ratmaya çal›flt›¤› olay, sonucu bak›m›ndan bütün uygarl›k dünyas›na karfl› utanç verici de-
¤il miydi?

Size çok ciddî olarak ve içtenlikle bildiririm ki, ‹ngiliz milleti, milletimizin dostlu¤unu
ve güvenini de¤ersiz buluyorsa, bundaki yan›lg› derindir, yok de¤er veriyorsa, kulland›¤›n›z
araçlar çok yanl›fl olup, sonuç alacak ve meyve verecek nitelikte de¤ildir. Sait Molla arac›-
l›¤›yla Adapazar›na gönderilen iki bin liran›n, yak›nda verimli sonuçlanaca¤› yolunda veri-
len sözün yalan oldu¤unu, olaylar size kan›tlam›fl olaca¤›ndan fazla söze gerek görmem.
Özellikle, sizinle iliflki kuran sahtekârlar taraf›ndan Osmanl› padiflah›n›n da, ortaklafla yap-
t›¤›n›z çal›flma ve ifllerde parma¤› varm›fl gibi gösterilmesi çok tehlikelidir. Siz pek iyi anlar-
s›n›z ki, padiflah, sorumsuz ve tarafs›z olup ulusal irade ve egemenli¤imizle ilgili gerçekleri
de¤ifltiremez ve bozamaz. Memleketimizde bulunan ‹ngiliz siyasî görevlilerinin, kuflkusuz
‹ngiliz milletinin, eyilim ve ç›karlar›na ayk›r› olarak, vatan ve milletimize karfl› insanl›k d›-
fl› ve uygarl›k d›fl› bir flekilde yap›lmakta olan giriflimlerini, elimizdeki mevcut bilgilerle ‹n-
giliz milletine gösterirsek, sonuç dünyaca be¤eni ile karfl›lanmaz san›r›m. Fakat, bu konuda
tuhaf olmas› bak›m›ndan flunu da bildirmek zorunday›m ki, siz bir din adam› olarak siyaset
manevralar›nda, özellikle öldürüflmeye varacak durumlarda rol oynamak hevesine kap›l-
mamal›yd›n›z. Sizinle yapt›¤›m›z görüflmelerde, sizi böyle bir politika adam› olarak de¤il, in-
sanl›¤a hizmet eden, hakk› seven erdemli birisi saym›flt›m. Bunda nekadar aldand›¤›m› son
güvenilir bilgilerin do¤rulad›¤›n› bildirmekle onur duyar›m.

Mustafa Kemal
Efendiler, ‹stanbulda, hükûmetin gözü önünde ve bilgisi alt›nda, yap›lm›fl

ve yap›lmakta olan alçakça giriflimlerin ve bu giriflimlerin bütün memlekette
u¤ursuz belirtileri oldu¤unu aç›kça ortaya koyan olaylar›n, gerçek kaynak ve
etkenleri hakk›nda, ‹stanbul hükûmetinin, Temsilci Kuruldan daha iyi, bilgi
edinmifl olmas› hâlâ kuflku götürebilir mi?

Efendiler, bilgi sahibi olan bir hükûmet üyesinin, düflmanlar›n, salt ya-
n›ltmak ve flafl›rtmak amac›yla yapt›¤› iftiralara ve yayd›¤› yalanlara, gerçek
gözüyle bak›p gene onlar›n ö¤ütlerini çare ve önlem olarak uygulamaya kal-
k›flacaklar›na ihtimal verilebilir mi?

Ali R›za
Pafla Kabi-
nesi düfl-
man iftira
ve mugala-
talar›na ha-
kikat diye
inan›yor

Ali R›za
Pafla Hü-
kûmeti düfl-
man yalan-
lar›na ger-
çek gözüyle
bak›p ina-
n›yor



Bu suallere cevap vermek için heyeti aliyenizi it'ab› zihne saik olmaktan
içtinaben, Ali R›za Pafla Kabinesinin fikrini tercüme eden Harbiye Nâz›r› Ce-
mal Paflaya, sözü terketmeyi tercih ederim.

Efendiler, itiraf ederim ki, ben, Cemal Paflan›n bu hususta verdi¤i flifre
telgraf›n mana ve medlûlünü anlamakta duçar› müflkülât ve hayret oldum ve
kendilerinden telgrafnamelerinin tekrar›n› talep ettim. Naz›r Pafla, 9 Kânunu-
evvel 1335 günü aynen arzedece¤im yekdi¤erini velyeden telgrafnamelerini ke-
flide buyurdular.

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na 9 Kânunuevvel 1919
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Tekrar› talep buyurulan telgrafname berveçhiati maruzdur:
Hükûmetin, Sulh Konferans›na davet olunmak hususunda, metalipte bulundu¤u ma-

lûmdur. Musâlâhan›n hüsnü neticeye iktiran›, gidecek murahhaslar›m›z›n, emniyet ve itima-
d› millîyi haiz hem de icraat› dahiliyede hükmü nafiz, bir hükûmeti temsil etmesile ancak ka-
bil olabilir. Mümessilini ecnebîye taraflar›ndan, dahilde emniyet ve asayiflin tesis ve takriri,
musirrane tavsiye olunuyor ve Anadoluda bir katliama u¤rayacaklar› endiflesile duçar› havf
ve haflyet olan ahalii h›ristiyaniyenin, fevç fevç, taht› iflgalde bulunan yerlere iltica etmekte bu-
lunduklar› müessir ve calibi dikkat bir lisan ile söyleniyor. Gerçi, mevakii meflguleye ve alel-
husus Adana havalisine gidenler, oralarda Ermeni unsurunu teksif maksadile azimet etmek-
te iseler de, Anadoluda fikri intizam›n ve emniyeti kalbiyenin muhtel olmas› sebep gösterile-
rek hükûmet taraf›ndan vukubulan ret ve tekzibin tesirini azalt›yor. Çünkü Heyeti Temsilîye
taraf›ndan verilen teminata ra¤men, vilâyatta baz› kimselerin kendilerine hofl görünmiyen
memurlar› hotbehot azil ve tedbil ve icraat› hükûmeti sektedar eylemek ve cebren iane veya
vergi derç ve cibayet eylemek gibi harekât ve müdahalât›n›n tamamile önü al›namad›¤›ndan
mehafili ecnebîyece dahi, henüz endifle berdevamd›r. Devletimizin berren ve bahren vaziyeti
haz›ras›nda, mukadderat›m›z hakk›nda ittihaz› mukarrerat edecek olan devletlere karfl› teh-
ditkâr bir vaziyet almas›, herhalde muz›rd›r. Bundan baflka, mümessillere, Heyeti Temsilîye
nam›na, telgrafnameler keflide edilmesi, memlekette iki hükûmetin vücudunu gösterdi¤i,
Fransa mümessili taraf›ndan alenen ifade olunmufltur. Hele bunlardan herhangi birine karfl›
elfaz› tahkiriye istimali, mütehallik oldu¤umuz nezaheti ahlâkîye ve fikri selîmi durendiflâne
ile telif edilemez. Tehlike ve musibet anlar›nda, muhafazai vakar ve sekinet, fliar› millîmizden
oldu¤u unutulmamal› ve yesü füturun hat›ra getirece¤i müfrit ve mühlik amal ve tasavvura-
ta, menafii âliyei vatan feda olunmamal›d›r. Hukukumuzu, vaziyeti haz›ram›zda ancak siya-
set ve kiyaset ve muktazayi hale âk›lâne tevfik› hareketle müdafaa edebiliriz. ‹flbu mülâhazat,
nezdi valâlar›nda malûmu ilâm kabîlinden ise de, rüfekaya ve fluabata dahi vesayay› vatan-
perverânede bulunmak mutlaküllüzumdur. ‹çtima› takarrüp eden Meclisi Mebusan›m›z›n,
vatan› azizimizin halâs ve felâh› hususunda ittihaz olunacak tedabiri hakimaneyi takdir ile
bu maksad› ulvînin istihsaline hasr› nefs ve ihtimam eyliyece¤ine intizar olunmaktad›r.

Kabinenin fikrini arzederim.
Harbiye Naz›r› Cemal

Efendiler, mesmuunuz olan bu telgraf muhteviyat›n› tahlil ile, heyeti aliye-
nizi, yormay› lüzumsuz addederim. Yaln›z müsaade buyurursan›z, buna verdi-
¤im cevab›, oldu¤u gibi arzetmekle iktifa edece¤im.

fiifre Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine  S›vas, 11/12/1335
Kabinenin fikri olmak üzere ibla¤ buyurulan 9 Kânunuevvel 1335 tarihli telgrafname

heyetimizce mütalea olundu. Bu telgrafname münderecat› dahi, bunca izahat ve maruzat›m›-
za ra¤men, ifl'arat› sab›kadaki telâkkileri tekrar mahiyetinde görülmüfltür. Heyeti Temsilîye-
mizin gayesi, nüfuzu hükûmeti halelden vikaye, itimad› millîyi tarsinden ibaret oldu¤u, mü-
kerreren teyit olunmufltur. Maruzat›m›z›n, maalesef lây›k› veçhile nazar› imana al›nmad›¤›
kanaati hâs›l olmaktad›r.
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Bu sorulara yan›t vermek için yüksek toplulu¤unuzun bafl›n› a¤r›tmaktan
çekindi¤imden sözü, Ali R›za Pafla hükûmetinin düflüncelerine tercüman olan
Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya, b›rakmay› ye¤lerim.

Efendiler, aç›kça söylemeliyim ki, ben, Cemal Paflan›n bu konu ile ilgili
olarak verdi¤i flifre telgraf›n anlam ve kapsam›n› kavramakta zorluk çektim
ve flafla kald›m ve kendilerinden telgraflar›n›n yinelenmesini istedim. Bakan
pafla, 9 Aral›k 1919 günü oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m, ard arda gelen telg-
raflar›n› çektiler.

S›vasta K.O. 3 Kolordu Komutanl›¤›na 9 Aral›k 1919
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Yinelenmesini istedi¤iniz telgraf afla¤›da bilginize sunulur: Hükûmetin, Bar›fl Konfe-

rans›na ça¤›r›lmak için, istekte bulundu¤unu bilirsiniz. Bar›fl›n iyi sonuçlanmas›, ancak gi-
decek delegelerimizin, milletin inan ve güvenini kazanm›fl hem de iç ifllerde sözü geçer, bir
hükûmeti temsil etmeleriyle mümkün olabilir. Yabanc›lar›n temsilcileri taraflar›ndan, içer-
de güven ve dirli¤in kurulup yerleflmesi direnircesine öneriliyor ve Anadoluda bir k›y›ma
u¤rayacaklar› kayg›s›yla korkuya kap›lan H›ristiyan halk›n, dalga dalga, iflgal alt›nda bulu-
nan yerlere s›¤›nmakta olduklar› etken ve dikkat çekici dil ile söyleniyor. Hernekadar, iflgal
edilmifl yerlere ve özellikle Adana dolaylar›na gidenler, oralarda Ermeni unsurunu yo¤un-
laflt›rmak amac›yla gitmekte iseler de, Anadoluda düzen ve güven duyusunun bozulmufl ol-
mas› neden gösterilerek hükûmet taraf›ndan yap›lan kabullenmeme ve yalanlamalar›n etki-
sini azalt›yor. Çünkü Temsilci Kurul taraf›ndan güvence verildi¤i halde, illerde bâz› kifliler
kendilerine hofl görünmeyen görevlileri kimseye dan›flmadan, iflten almakta, de¤ifltirmekte,
hükûmet ifllerini aksatmak ve zorla ba¤›fl veya vergi yaz›p toplamak gibi davran›fl ve müda-
halelerin önü tamamile al›namad›¤›ndan yabanc› çevrelerde de; hâlâ kuflku sürmektedir.
Devletimizin, karada ve denizdeki bugünkü durumunda, kaderimiz üzerine karar alacak
olan devletlere gözda¤› verecek davran›flta bulunmas›, herhalde zararl›d›r. Bundan baflka,
temsilcilere, Temsilci Kurul ad›na, telgraflar çekilmesi, memlekette iki hükûmetin varl›¤›n›
gösterdi¤i, Fransa temsilcisi taraf›ndan aç›kça söylenmifltir. Hele bunlardan herhangi birine
karfl› afla¤›lay›c› sözler kullan›lmas›, bizim gibi temiz ahlâkl› ve ilerisini gören sa¤lam düflün-
celerle ba¤daflamaz. Tehlike ve s›k›nt› zamanlar›nda, a¤›rbafll›l›k ve sakin olufl, ulusal âdet-
lerimizden oldu¤u unutulmamal› ve üzüntü ve bezginli¤in an›msataca¤› afl›r› ve tehlikeli ifl-
ler ve tasar›lara, ülkenin yüksek ç›karlar› feda olunmamal›d›r. Haklar›m›z›, bugünkü duru-
mumuzda ancak siyaset ve uyan›kl›¤a yarafl›rcas›na davranmakla, ak›ll›ca uyumlu davran-
makla savunabiliriz. Bu düflünceler, sizin için bildi¤iniz fleyleri yinelemekten baflka birfley
de¤ilse de, arkadafllara ve flubelere de yurtseverce ö¤ütler vermek kesinlikle gereklidir.
Toplanmas› yaklaflan Meb'uslar Meclisimizin, aziz vatan›m›z›n kurtuluflu ve mutlulu¤u için
al›nacak ak›ll› önlemleri bularak yüksek amaca var›lmas›na özenmesi ve bütün varl›¤› ile ça-
l›flmas› beklenmektedir.

Hükûmetin düflüncesini bilginize sunar›m.
Savafliflleri Bakan› Cemal

Efendiler, dinledi¤iniz bu telgraf›n içindekileri yorumlayarak, toplulu¤u-
nuzu, yormay› gereksiz sayar›m. Yaln›z izin verirseniz, buna verdi¤im karfl›l›-
¤›, oldu¤u gibi bildirmekle yetinece¤im.

fiifre Savafliflleri Hakan› Cemal Pafla Hazretlerine S›vas, 11/12/1919
Hükûmetin düflüncesi olarak bildirilen 9 Aral›k 1919 tarihli telgraf Kurulumuzca ince-

lendi. Bu telgrafda yaz›lanlar da, bunca aç›klamalar›m›za ve bilgi sunmalar›m›za karfl›n, es-
ki görüflleri yineleme niteli¤inde görülmüfltür. Temsilci Kurulumuzun amac›n›n, hükûmet
erkini k›r›lmaktan korumak ve ulusal güveni sa¤lamlaflt›rmaktan ibaret oldu¤u, birçok ke-
re bildirilmifltir. Sunular›m›z›n ne vaz›k ki, hak ettikleri önemle dikkate al›nmad›¤› kan›s›
do¤maktad›r.



1- Anadoluda fikri intizam ve emniyeti kalbiyenin muhtel oldu¤u do¤ru de¤ildir, belki
sâk›t Damat Ferit Pafla kabinesi zaman›nda husule getirilmifl olan bu ihtilâli efkâr ve emni-
yetsizlik, ahiren vahdeti millîye sayesinde zail olmufltur.

2- Eflhas taraf›ndan, hotbehot memur azil ve tebdili vaki de¤ildir. Yaln›z Dahiliye Ne-
zareti, harekât› millîyeye aleyhtarl›klar›ndan dolay›, sâk›t kabine zaman›nda, millet taraf›n-
dan kovulan ve her tarafça isimleri malûm olan memurîni, nasb ve tayindeki ›srarile pek ma-
nidar bir meslek takip ediyor. Dahiliye Nezaretinin amali millîyeye külliyen mugayir ve hâlâ
Naz›r› Sab›k Adil Bey ruhunun Dahiliye Nezaretinde yaflad›¤›n› efkâr› umumiyeye ihsas ey-
liyen icraat›, elbette pek muhik ve meflru olarak halkça muta olmamaktad›r. Ayn› müsteflar,
ayn› idareî umumiyeyi dahilîye, ayn› memurîn müdürünün icrayi vazifede devam eylemeleri,
hakikaten hem heyeti celilelerini ve hem de millete karfl› taahhüt alt›nda bulunan Heyeti Tem-
silîyemizi pek müflkül bir vaziyete sokmaktad›r.....................tarihli telgrafname ile arzetti¤i-
miz Dersim mutasarr›f› meselesi calîbi dikkattir. Art›k bu bapta Heyeti Temsilîyece yap›la-
cak bir fley kalmam›flt›r. Badema da, Dahiliye Nezaretinin bu gibi icraat› yüzünden tahassul
edecek vaziyetlerin ›slâh› için, hüsnü kabul ve itimada mazhar olamad›¤›ndan, istirhamatta
da bulunulm›yacakt›r.

Son defa olarak flunu arzedelim ki, hükûmeti seniyeleri, milletin emnü itimad›n› bihak-
kin kazanmak ve bu mülkü millete nâfi olmak arzusunda ise ki, buna heyetimizin hiç flüphe-
si yoktur. Milletin ruhuna, vaziyetin derecei nezaketine göre bir hatt› hareket intihap etmeli,
as›l derdi kendi içinde tedavi eylemelidir. Yoksa, makam› iktidara gelindi¤inden itibaren tu-
tulan usul veçhile, Heyeti Temsilîyeyi hedef ittihaz ederek ayn› zemin üzerinde mütevaliyen
yaz› yazmakla maksat temin edilemez.

3- Hükûmeti sak›tan›n millete düflman, düflmanlara dost olarak takip etmifl oldu¤u si-
yaseti hainanenin miras› olan Ayd›n cephesinde, para dercinde, belki baz› uygunsuzluklar ol-
mufl olabilir. fiukadar ki, S›vas Umumî Kongresi ile taazzuv eden vahdeti millîye ve Harbiye
Nezaretinin himemat ve muaveneti vatanperveranesi sayesinde, bu gibi hallerin de önü al›n-
m›fl demektir.

4- Millet, hali mütarekede bulundu¤u düflman devletlerden hiçbirisine tehditkâr vaziyet
alm›fl de¤ildir. Yaln›z hukuku mukaddese ve meflruas›na mudahalât›, lüzumu kat’î hâs›l olur-
sa, silâhla dahi men'e azmeylemifltir.

5- Heyeti Temsilîyenin, mümessillere telgraf keflide etmesi bahsine gelince; bu ancak
protestolara inhisar etmektedir ki, heyeti celilelerinin muvafakatine de iktiran eylemifltir. Esa-
sen, millî birli¤in mümessili olmak s›fatile Heyeti Temsilîyenin, millet nam›na, bu kabil mü-
racaatlerde bulunmas› bir hakk› meflruudur. E¤er, hükûmette ayn› hassasiyeti gösterir ve mil-
letle hemfikir oldu¤unu bu kabil f›rsatlarda izhar ve iraeye flitaban olursa, siyasete zarar flöy-
le dursun, fevaidi azime iktitaf olunaca¤› bedihîdir. Halbuki Heyeti Celilelerinin Adanan›n
iflgali gibi sarih bir haks›zl›¤› bile, protesto eylemedi¤ini Frans›zlar söylüyorlar. Binaenaleyh
Frans›z mümessilinin ifadat› alenîyesinin hikmetini bu noktada aramal›d›r. Hulâsa, flunu ar-
zedelim ki Heyeti Temsilîye ne yesü fütura düflmüfltür ve ne de vezaifi mukaddesesinde, selâ-
meti millet ve vatana ait icabal› idrak edemiyecek fluursuzlukla malûldür. Milletin selâmeti
nam›na ittihaz eyledi¤i tedabir ve icra eyledi¤i bilûmum muamelâtta vekar ve haysiyeti, mes-
kenet ve zillete tercih eylemeyi esas kabul etmifltir. Siyaset, kiyaset ve muktazayi hale tevfik›
hareketin ancak bu tarikte oldu¤una iman eylemifltir. Binaenaleyh, elîm hakikatler karfl›s›n-
da, müteyakk›z ve mütenebbih olan ruhu milletten iktibas eyledi¤i bu eseslar›n aksini millete
tavsiye eyliyemez ve kariben içtima›n› elzem addeyledi¤i Meclisi Meb'usan›n da, ayn› ruh ve
his ile mütehalli olaca¤› ümmiyesini kaviyyen besler.

6- Heyeti Temsilîyemizin noktai nazar›, berveçhibâlâ arzolundu. Bu gibi hususatta, mu-
rahhas›m›z olmak itibarile, zât› devletlerinin heyeti vükelây› tenvir ve gayr›vâki hususat› ken-
dilerine izah buyurmakl›¤›n›z lâz›m oldu¤unu, selâmeti memleket nam›na, kemali hürmetle
arzeyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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1 - Anadoluda düzen ve güven duyusunun bozuldu¤u do¤ru de¤ildir, tersine düflük
Damat Ferit Pafla Hükûmeti zaman›nda yarat›lm›fl olan bu dirliksizlik ve güvensizlik, son
zamanlarda ulusal birlik sayesinde ortadan kalkm›flt›r.

2 - Kiflilerce, kimseye dan›fl›lmadan memurlar›n iflten at›lmas› ve de¤ifltirilmesi olma-
m›flt›r. Yaln›z ‹çiflleri Bakan›, Millî Harekâta karfl› ç›kmalar›ndan dolay›, düflük hükûmet
zaman›nda, millet taraf›ndan kovulan ve her tarafça isimleri bilinen memurlar› yeniden ata-
madaki direnmesile çok anlaml› bir tutum izliyor. ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n ulusal emellere ta-
mamile ayk›r› ve flimdi bile eski Bakan Adil Bey ruhunun ‹çiflleri Bakanl›¤›nda yaflad›¤›n›
kamu oyuna hissettiren yürütümüne, elbette pek hakl› ve meflru olarak halkça uyulmamak-
tad›r. Ayn› müsteflar, ayn› içiflleri genel yönetimi, ayn› porsonel müdürünün görevi sürdür-
meleri, gerçekten hem hükûmetinizi ve hem de millete söz vererek yüklenim alt›na girmifl
olan Temsilci Kurulumuzu çok zor bir duruma sokmaktad›r........Tarihli telgrafla bildirdi¤i-
miz Dersim mutasarr›f› ifli dikkat çekicidir. Art›k bu konuda Temsilci Kurul taraf›ndan ya-
p›lacak bir fley kalmam›flt›r. Bundan böyle ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n bu yürütümleri yüzünden
do¤acak durumlar›n düzeltilmesi için, iyi karfl›lamad›¤›ndan ve kendisine güvenilmedi¤in-
den, ricada da bulunulm›yacakt›r.

Son defa olarak flunu bildirelim ki, hükûmetiniz, milletin emniyet ve güvenini gerçek-
ten kazanmak ve bu yurda ve ulusa yararl› olma iste¤indeyse ki, buna Kurulumuzun hiç
kuflkusu yoktur. Milletin ruhuna, durumun a¤›rl›¤›na göre bir yol seçmeli, as›l derdi kendi
içinde gidermelidir. Yoksa, iflbafl›na gelindi¤inden beri yap›ld›¤› gibi, Temsilci Kurulu hedef
tutarak ayn› yönde ard› ard›na yaz› yazmakla amaca ulafl›lamaz.

3 - Düflük hükûmetin millete düflman, düflmanlara dost olarak izlemifl oldu¤u haince
siyasetinin kal›nt›s› olan Ayd›n cephesinde, para toplan›rken, belki baz› uygunsuzluklar ol-
mufl olabilir. Ancak, S›vas Genel Kongresi ile oluflan ulusal birlik ve Savafliflleri Bakan›n›n
yurtseverce çaba ve yard›mlar› sayesinde, bu gibi durumlar›n da önü al›nm›fl demektir.

4 - Millet, ateflkes durumunda bulundu¤u düflman devletlerden hiçbirisine gözda¤› ve-
rici bir tav›r alm›fl de¤ildir. Yaln›z kutsal ve yasal haklar›na baflkalar›n›n kar›flmas›n›, kesin
zorunluk olursa, silâhla da önlemeye kesin karar vermifltir.

5 - Temsilci Kurulun, temsilcilere telgraf çekmesi konusuna gelince; bu ancak protes-
tolarda bulunmak içindir ki, bunu hükûmetiniz de uygun bulmufltur. Asl›na bak›l›rsa millî
birli¤in temsilcisi olarak Temsilci Kurulun, millet ad›na, bu gibi baflvurularda bulunmas›
meflru bir hakk›d›r. E¤er, hükûmet de ayn› duyarl›l›¤› gösterir ve milletle ayn› düflüncede
oldu¤unu bu gibi f›rsatlarda belli eder ve gösterirse, siyasete zarar flöyle dursun, büyük ya-
rarlar sa¤lanaca¤› apaç›k bellidir. Oysa hükûmetin Adanan›n iflgali gibi aç›k bir haks›zl›¤›
bile, protesto etmedi¤ini Frans›zlar söylüyorlar. Demek ki Frans›z temsilcisinin aç›k konufl-
mas›n›n anlam›n› bu noktada aramal›d›r. K›saca, flunu bildirelim ki Temsilci Kurul, ne
üzüntüye ve bezginli¤e düflmüfltür ve ne de kutsal ödevlerinde milletin ve vatan›n esenli¤i
için gerekenleri anlayamayacak bir bilinçsizli¤e düflmüfltür. Milletin esenli¤i için ald›¤› ön-
lemlerde ve yapt›¤› bütün ifllerde a¤›rbafll›l›k ve haysiyeti, miskinlik ve afla¤›l›¤a ye¤lemeyi
ilke olarak kabul etmifltir. Siyasetin, uyan›kl›k ve durumun gereksinime uygun davranma-
n›n ancak bu yolda olmas› gerekti¤ine inanm›flt›r. Bunun için, ac› gerçekler karfl›s›nda, uya-
n›k ve bilinçli olan ruhunun milletten ald›¤› bu ilkelerin aksini millete ö¤ütleyemeze ve ya-
k›nda toplanmas›n› çok gerekli sayd›¤› Meb'uslar Meclisinin de, ayn› ruh ve duygu ile dolu
olaca¤› umusunu kuvvetle besler.

6 - Temsilci Kurulumuzun görüflü, yukar›da bilginize sunuldu. Bu gibi ifllerde, delege-
miz olarak, sizin bakanlar kurulunu ayd›nlatman›z ve asl› olmayan fleyleri onlara anlatma-
n›z gerekti¤ini, ülkenin esenli¤i ad›na, üstün sayg›yla bildiririz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal



Efendiler,
‹stanbulda istihlâs› vatana müteallik en mühim vezaifle ifltigal eden muh-

terem ve âk›l tan›nm›fl zevat›n, o devirde, ‹stanbul havay› mesmumunu teneffüs
yüzünden, zihniyet ve telâkkilerinde, ne kadar menfi inhiraflar husul bulmufl
oldu¤una misal olmak üzere henüz S›vasta iken temas etti¤im küçük bir mese-
leyi müsaadenizle arzetmek isterim. ‹htimal, azay› kiram meyan›nda hat›rla-
yanlar vard›r; Ayan Azas›ndan Çürüksulu Mahmut Pafla, Bosfor gazetesi mu-
harrirlerinden birisine, vaziyeti siyasîyemiz hakk›nda beyanatta bulunmufltu.
Mahmut Paflan›n, o tarihlerde, ‹stihzarat› Sulhîye Komisyonu azas› oldu¤unu
da hat›rlars›n›z. Paflan›n, 31 Teflrinievvel 1335 tarihli Tasviriefkâr gazetesinde
de intiflar eden beyanat›n›, 17 gün sonra S›vasta okudum. "Ermenilerin fazla
m››talebat›na hak vermeksizin, hudutlarda baz› tashihat›n icras›na raz› olu-
ruz." ifadesi nazar› dikkatimi celbetti. fiarkî Anadoluda, Ermenistan lehine la-
vizat› arz›yede bulunulaca¤› vadini tazammun eden bu cümlenin, sulh komis-
yonu azas›ndan bir recülü devlet taraf›ndan sarfedilmifl bulunmas› cidden te-
emmül ve isti¤raba flayan idi. Bu sebeple 17 Teflrinisani 1335 tarihinde, Çürük-
sulu Mahmut Pafla Hazretlerine yazmay› faydal› addetti¤im bir telgrafnamede;
beyanat›ndaki iflaret etti¤im cümleden dolay›, "fiarkî Anadolu ahalisinin pek
muhik olarak, son derece münfail ve müteessif oldu¤unu zikrettikten sonra, Er-
zurum ve S›vas Kongreleri mukarrerat› veçhile milletin Ermenistana bir kar›fl
toprak terketmiyece¤ini ve hatta hükûmet, bu kabîl bir mecburiyeti elîmeye ser-
füru ederse, millet, kendi hukukunu bizzat müdafaaya azmeyledi¤ini ve bunun
cihana ilân edilmifl oldu¤unu" yazd›m ve bu azmü karar› millînin, herkesten
evvel ‹stihzarat› Sulhîye Komisyonu azay› kiram›nca malûm ve muta bulun-
mas› lüzumunu arzeltim (Ves. 196).

Efendiler, S›vasta, geçen ikametimiz esnas›nda, birçok mesail ve hadisata
temas edilmifl ve bizzarure, millî, idarî, askerî ve siyasî teflebbüsat ve icraatta
bulunulmufltur. Bunlar›n kâffesini tafsil etmek uzun sürer. Yaln›z, takip etti¤i-
miz, silsilei vakayiin irtibat›na medar olacak baz› noktalar›, kay›t ve iflaret ede-
rek geçece¤im.

*
*   *

Efendiler, teflkilât› millîyenin tanzim ve tensiki mühimdi. Bunun için, teda-
biri mahsusa ittihaz edildi. ‹ntihabat münasebetile, husul bulan baz› ihtilâfat›
efkâr›n izalesi esbab›na tevessül olundu.

Maraflta, baz› Çerkez vatandafllar, gûya, Marafl›n umum Çerkezleri nam›-
na, Cebelibereket Guvernörünün Marafla izam›n›, Ay›ntapta Frans›z askerî ku-
mandan›ndan telgrafla talep eylemifllerdi. Buna müsaade eden Marafl mutasar-
r›f›na teessüf edildi. Marafl eflraf ve mütehayyizan›n›n, mumaileyh Guvernör
geldi¤i takdirde, istikbal eylememeleri lüzumu bildirildi. Hükûmeti merkeziye-
nin de nazar› dikkati celbolundu.

Bolu havalisinde, asayiflsizlik gittikçe art›yordu. ‹zmitte, As›m Beyden
sonra, Birinci F›rka Kumandan› olan Rüfltü Beye, bu hususta talimat verildi.

Efendiler, 20 Teflrinisani 1335 tarihinde, ‹stanbuldaki teflkilât›m›zdan, Kara
Vas›f ve Miralay fievket Bey imzalarile gelen bir flifrede; "Gebze kaymakam›n›n
muhalif oldu¤u ve bu kaymakam›n, envai fecayie cür’et eden Yahya Kaptan›n
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Efendiler,
‹stanbulda ülkenin kurtar›lmas›yla ilgili en önemli görevlerde çal›flan say-

g›n ve ak›ll› tan›nm›fl kiflilerin, o dönemde ‹stanbulun zehirli havas›n› almakta
olmalar›ndan, görüfl ve anlay›fllar›nda, nekadar olumsuz sapmalar olmufl bulun-
du¤una örnek olmak üzere daha S›vasta iken karfl›laflt›¤›m küçük bir olay› ha-
t›rlayanlar vard›r; Senato üyelerinden Çürüksulu Mahmut Pafla, Bosphore ga-
zetesi yazarlar›ndan birisine, siyasî durumumuz hakk›nda demeç vermiflti. Mah-
mut Paflan›n, o tarihlerde, Bar›fl Haz›rl›klar› Komisyonu üyesi oldu¤unu da
an›msars›n›z. Paflan›n, 31 Ekim 1919 tarihli Tasviriefkâr gazetesinde de yay›m-
lanan demecini, 17 gün sonra S›vasta okudum. "Ermenilerin afl›r› isteklerine
hak vermeksizin, s›n›rlarda birtak›m düzeltmeler yap›lmas›na raz› oluruz." söz-
leri dikkatimi çekti. Do¤u Anadoluda, Ermenistan yarar›na toprak b›rak›laca-
¤›na söz verme anlam›na gelen bu cümlenin, bar›fl komisyonu üyelerinden bir
devlet büyü¤ü taraf›ndan söylenmifl bulunmas› gerçekten düflünülecek ve flafl›-
lacak fleydi. Bu sebeple 17 Kas›m 1919 tarihinde, Çürüksulu Mahmut Pafla Haz-
retlerine yazmay› yararl› sayd›¤›m bir telgrafda; demecindeki belirtti¤im cümle-
den dolay›, "Do¤u Anadolu halk›n›n pek hakl› olarak, son derece üzgün ve k›r-
g›n" oldu¤unu söyledikten sonra," Erzurum ve S›vas Kongreleri kararlar› uya-
r›nca milletin Ermenistana bir kar›fl toprak b›rakm›yaca¤›n› ve hükûmet, bu
yolda ac› bir zorunlulu¤a boyun e¤se bile, milletin, kendi haklar›n› kendi savun-
maya kesin karar verdi¤ini ve bunun dünyaya ilân edilmifl oldu¤unu" yazd›m ve
bu ulusun kesin kararl›l›¤›n›n, herkesten önce Bar›fl Haz›rl›klar› Komisyonunun
soylu üyelerince bilinmesi ve buna uymalar› gerekti¤ini bildirdim (Belge 196).

Efendiler, S›vasta, kald›¤›m›z s›rada, birçok sorun ve olaylarla karfl›lafl›l-
m›fl ve zorunlu olarak, ulusul, yönetsel, askerî ve siyasî giriflim ve yürütmeler-
de bulunulmufltur. Bunlar›n hepsini ayr›nt›lar›yla anlatmak uzun sürer. Yal-
n›z, izledi¤imiz olaylar zincirinin halkalar›n› birbirine ba¤lamaya yarayacak
baz› noktalara, dokunup iflaret ederek geçece¤im.

*
*   *

Efendiler, Ulusal Örgütlerimizin düzene sokulmas› önemliydi. Bunun
için, özel önlemler al›nd›. Seçimler dolay›s›yla, ortaya ç›kan bir tak›m düflün-
ce ayr›l›klar›n›n giderilmesi çaresine bak›ld›.

Maraflta, baz› Çerkez vatandafllar, sözde, Marafl›n tüm Çerkezleri ad›na,
Cebelibereket* Guvernör** ünün Marafla gönderilmesini, Gaziantepte Frans›z
askerî komutan›ndan telgrafla istemifllerdi. Buna izin veren Marafl Mutasarr›-
f› k›nand›. Marafl›n ileri gelenlerine, o Guvernör gelirse, karfl›lamamalar› ge-
re¤i bildirildi. ‹stanbul hükûmetinin de dikkati çekildi.

Bolu dolaylar›nda, güvensizlik gittikçe art›yordu. ‹zmitte, As›m Beyden
sonra, Birinci Tümen Komutan› olan Rüfltü Beye, bu konuda direktif verildi.

Efendiler, 20 Kas›m 1919 tarihinde, ‹stanbuldaki örgütlerden, Kara Vas›f ve
Albay fievket Bey imzalarile gelen bir flifrede; "Gebze Kaymakam›n›n bize karfl›
oldu¤u ve bu kaymakam›n, türlü ac› olaylara kar›flan Yahya Kaptan›n kötülükle-

Çürüksulu
Mahmut
Paflan›n
beyanat›

Çürüksulu
Mahmut
Paflan›n
demeci

Teflkilât›
millîyenin
tanzim ve
tensik›

Ulusal Ör-
gütlerin dü-
zenlenmesi

* Bugünkü Osmaniye, ‹slâhiye ve Dörtyol ilçelerinin bulundu¤u yerlerdeki sanca¤›n o za-
manki ad› (B.Y.)

** Sanca¤›n Frans›z yöneticisi (B.Y.)



fenal›klar›n› örtmeye ve saireye bafllayarak Kuvayi Millîyeye leke sürmeye sai
oldu¤u" bildiriliyor ve kaymakam›n becayifli mevzuubahs ediliyordu (Ves.
197).

Biz de, bu mütaleaya, samimiyetle ifltirak ederek, meselenin, Cemal Pafla
vas›tasile teminini cevaben bildirdik (Ves. 198).

Efendiler, bu Yahya Kaptan meselesi, ink›lâp safahat›ndan mühim birine
dahil ve çok manidâr oldu¤u için, biraz tafsilât vermeyi münasip görüyorum.

fiimdiye kadar, verilen malûmattan anlafl›lm›fl olaca¤›na flüphe yoktur ki,
muhtelit, memzuç, müflterek düflmanlar›n tatbik›na çal›flt›klar› plân›n, mühim
bir noktas› da, dahili memlekette asayiflsizlik oldu¤unu ve anas›r› h›r›stiyanîye-
ye tecavüzatta bulunuldu¤u keyfiyetini, filî ve maddî asar ve hadisat ile enzar›
cihanda ispata ve bu ef'al ve harekât›n Kuvayi Millîye taraf›ndan ika edildi¤ini
iknaa matuf idi. Bu hafî ve habis maksad›n temini için de, malûmumuz oldu¤u
veçhile, birtak›m çeteler teflkil ederek, bilhassa ahalii h›r›stiyanîye üzerine sal-
d›rmak ve bu çetelerin ika edecekleri cinayat›, teflkilât› millîyeye atfetmek yolu-
nu takip ediyorlard›. Bu teflebbüsat, az çok memleketin her taraf›nda filiz ver-
meye bafllamakla beraber, en mühim inkiflaf ve faaliyet, ‹stanbula kurbiyeti iti-
barile, Biga, Bal›kesir ve bilhassa ‹zmit, Adapazar›, Bolu havalisinde, nazar›
dikkati câlip bir manzara arzediyordu.

Biz, bu hainane ve fakat -itiraf olunmal›d›r ki- çok mahirane teflebbüse
mukabil, fevkalâde tedbir ve teflebbüs almak mecburiyetinde kald›k. Çünkü
hükûmeti merkezîye, bütün bu düflman teflebbüslerini, filhakika, Kuvayi Millî-
yeye atfediyor ve tenkilleri için tedabiri fledide ittihaz edecek yerde muttas›l, He-
yeti Temsilîyeyi taht›e ve tazyik ederek, bu âmili fecayi olan düflman çetelerinin
faaliyetine hitam vermeyi, bizden talep ediyordu. Maatteessüf hükûmet, bu fi-
kir ve kanaatini, ‹stanbuldaki teflkilât›m›z rüesas›na da tamamile zerk ve telki-
ne muvaffak olabilmiflti.

Efendiler, bizim, bilhassa ‹stanbula yak›n olan ‹zmit m›ntakas›nda tatbi-
k›n› düflündü¤ümüz tedbir, orada müsellâh, millî müfrezeler teflkil etmek ve o
havalide flayan› emniyet olan kumandan ve zabitlerimizin, bu millî müfrezele-
re muavenet ve muzahareti ile, hain çeteleri takip ederek mazarrat ve vücutla-
r›n› izale eylemek idi.

‹flte, bu maksatla vücuda getirebildi¤imiz millî müfrezelerin en mühimmi
ve kuvvetlisi, bu, Yahya Kaptan denmekle maruf, bir fedekâr vatanperverin
müfrezesi idi.

Merhum Yahya ile ilk münasebetimiz flöyle oldu:
Bir gün telgrafç›lar, S›vas Telgraf Merkezine, bu malûmat› veriyorlard›.

Gayet müstacel bir telgraf› tevkif ettiler, yani Dersaadette tevkif edilmifltir. Me-
ali fludur:

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Dün ‹zmitten tavsiye edilen Yahya, benim. Yar›n akflam Kuflçal› telgrafhanesinde em-

rinize muntar›z›m.
Kuflçal›, Üsküdarla Gebze aras›nda bir köydür. Filhakika, Yahya Kaptan,

bana, ‹zmitte teflkilât›m›z taraf›ndan tavsiye edilmiflti.
4 Teflrinievvel 1335 tarihinde Kuflçal› merkezinden flu telgraf› ald›m:
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rini örtmeye ve baflka ifller yapmaya kalk›flarak Ulusal Güçlere leke sürmeye
çal›flt›¤›" bildiriliyor ve kaymakam›n de¤ifltirilmesi söz konusu ediliyordu
(Belge 197).

Biz de, bu görüfle, içtenlikle kat›larak, gere¤inin, Cemal Pafla arac›l›¤›yla
sa¤lanmas›n› bildirdik (Belge 198). Efendiler, bu Yahya Kaptan sorunu, dev-
rimin önemli bir evresine girdi¤i ve çok anlaml› oldu¤u için, biraz ayr›nt›l› bil-
gi vermeyi uygun buluyorum.

fiimdiye kadar, verilen bilgilerden anlafl›lm›fl olaca¤›na flüphe yoktur ki,
karma, kar›fl›k, ortak düflmanlar›n uygulamaya çal›flt›klar› plân›n, önemli bir
noktas› da, memleket içinde güvensizlik oldu¤unu ve H›ristiyan unsurlara sal-
d›r›larda bulunuldu¤unu, etkin ve nesnel izler ve olaylar ile dünya gözünde
kan›tlamak ve bu ifl ve davran›fllar›n Ulusal Güçler taraf›ndan yap›ld›¤›na
inand›rmaya yönelik idi. Bu gizli ve kötü amac›n gerçeklefltirilmesi için de,
bildi¤iniz gibi, birtak›m çeteler kurarak, özellikle H›ristiyan halk üzerine sal-
d›rmak ve bu çetelerin iflleyecekleri cinayetleri, Ulusal Örgütlerin üstüne at-
mak yolunu tutuyorlard›. Bu giriflimler, az çok memleketin her taraf›nda filiz
vermeye bafllamakla birlikte, en önemli geliflme ve etkinlik, ‹stanbula yak›n-
l›¤›ndan dolay›, Biga, Bal›kesir ve özellikle ‹zmit, Adapazar›, Bolu dolaylar›n-
da, dikkat çekecek bir görünüm oluflturuyordu.

Biz, bu haince ve fakat - kabul edilmelidir ki - çok ustaca giriflime kar-
fl›, ola¤anüstü önlemler almak ve giriflimlerde bulunmak zorunlu¤unda kal-
d›k. Çünkü, ‹stanbul hükûmeti, bütün düflman›n bu giriflimlerini, gerçek-
ten, Ulusal Güçlerin üstüne at›yor ve bunlar› bast›rmak için sert önlemler
almak yerine durmadan, Temsilci Kurulu suçlayarak ve bask› yaparak, bu
a¤›r suçlar› iflleyen düflman çetelerinin etkinliklerine son vermeyi, bizden
istiyordu. Yaz›k ki hükûmet, bu düflünce ve kan›s›n›, ‹stanbuldaki örgütü-
müzün bafl›ndakilere de tamamile afl›lamakta ve onlar› kand›rmakta bafla-
r›l› olabilmiflti.

Efendiler, bizim, özellikle ‹stanbula yak›n olan ‹zmit bölgesinde uygulan-
mas›n› düflündü¤ümüz yöntem, orada silâhl›, millî birlikler kurmak ve o yöre-
deki güvenilir komutan ve subaylar›m›z›n, bu ulusal birliklere yard›mc› ve
destek olarak, hain çeteleri izleyip yapt›klar› kötülüklerle kendilerini yok et-
mekti.

‹flte, bu amaçla oluflturabildi¤imiz ulusal birliklerin en önemlisi, bu Yah-
ya Kaptan diye tan›nan bir özverili vatanseverin birli¤i idi.

Merhum Yahya ile ilk iliflkimiz flöyle oldu:
Birgün telgrafç›lar, S›vas Telgraf Merkezine, flu bilgiyi veriyorlard›. Çok

ivedi bir telgraf› durdurdular, yani ‹stanbulda durdurulmufltu. ‹çeri¤i afla¤› yu-
kar› fludur:

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Dün ‹zmitten sal›k verilen Yahya, benim. Yar›n akflam Kuflçal› telgrafhanesinde em-

rinizi bekliyorum.
Kuflçal›, Üsküdarla Gebze aras›nda bir köydür. Gerçekten, Yahya Kap-

tan, bana, ‹zmitteki örgütümüz taraf›ndan sal›k verilmiflti.
4 Kas›m 1919 tarihinde Kuflçal› merkezinden flu telgraf› ald›m:

Yahya
Kaptan
meselesi

Yahya
Kaptan
sorunu



S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Mühim ve gayet müstaceldir
Bendeniz size iki gün evvel ‹zmitten tavsiye edilen Yahyay›m. Emriniz üzere, telgraf ba-

fl›nda emirlerinizi telâkki etmeye geldim. Nihayet yar›n akflama kadar Kuflçal› telgrafhanesinde-
yim

Yahya
Anlafl›ld›¤›na göre Yahya Kaptan ‹stanbuldan telgraf›n›n çekilmedi¤ini

anlay›nca kendisi henüz Kuflçal›ya gelmeden, bu telgraf› Kuflçal› merkezine
göndererek çektirmifl (Ves. 199).

Ben de flu emri verdim (Ves. 200).
4 Teflrinievvel 1335 

‹zmit Merkezi vas›tasile Kuflçal› Telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz havalide kuvvetli bir teflkilât yap›n›z. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey

vas›tasile bizimle tesis ve temini irtibat eyleyiniz. fiimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet Reisi Mustafa Kemal

Efendiler, Yahya Kaptan, ald›¤› bu emir üzerine, teflkilât yapt› ve aylarca
‹stanbulla temas eden muhitlerde hain çetelerin icraat›na mâni oldu.

Nihayet, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan katlettirildi. Gerçi, Yahya Kaptan›n
faaliyeti ve sureti feciada vukuu flehadeti, bundan sonraki aylara müteallik bir
hâdise ise de, burada vak'aya temas edilmiflken, bir daha avdet etmemek üze-
re, meselenin izah edilmesi muvaf›k olur mütaleas›nday›m.

24 Teflrinisani 1335 tarihinde Kartal merkezinden flu telgraf› ald›m:
Köy içinde bilâkabahat katil, nahiye müdürünü alâmeleinnas darp, köylerde gasp me-

selesinden dolay› Yahya Kaptan› hükûmete teslime mecburiyet elvermifltir. Dahiliye Nezare-
ti ehemmiyetle bu meseleyi takip ediyor. Hükûmetin müflkül vaziyette kalmamas›, Yahya
Kaptan›n teslimini ikt›za ettiriyor. Emri devletlerinize makina bafl›nda muntaz›r›m. Efendim.

‹mza
Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîye

Reisi Binbafl› Ahmet Necati 
(Ves. 201).

Askerlerin ve resmî memurlar›n, bizim teflkilât› millîye heyetlerinin alenen
riyasetlerini almalar› usulümüz de¤ildi. Bir de, bizim teflkilât nizamnamemize
vâk›f olmas› lâz›mgelen heyet rüesas›n›n, Heyeti Temsilîyenin yaln›z bir heyet
oldu¤unu, heryerde birer heyeti temsilîye olam›yaca¤›n› bilmesi lâz›mgelirdi.
Bu telgraf üzerine ‹zmitte F›rka Kumandan›na flu telgraf› yazd›m:

fiifre: Aceledir  S›vas, 25/11/1335
‹zmitte Birinci F›rka Kumandan› Rüfltü Beyefendiye

Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi unvanile Binbafl› Ahmet Necati Bey taraf›ndan
vürud eden bir telgrafta: Katil ve nahiye müdürünü darp, köylerde gasp mesailinden dolay›
Yahya Kaptan›n hükûmete teslimi mecburiyeti hâs›l oldu¤u ve Dahilîye Nâz›r›n›n da bu me-
seleyi ehemmiyetle takip etti¤i bildirilmektedir.

Bidayettenberi harekât› millîyede hüsnü hizmeti meflhut olan bu zat›n, memleketimizin
bu buhranl› zamanlar›nda, hükûmete teslimi asla muvak›f görülmemekte oldu¤undan iflin,
hükûmetin de nüfuzunu nazar› itibara almak suretile, Yahya Kaptan›n takibat› kanunîyeden
bu aral›k tahsili hususunun tanzimi, Kartalda Necati beye icab eden talimat›n itas› ve netice-
nin imhas› ehemmiyetle rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
26 Teflrinisani 1335 tarihinde Hereke merkezinden de flu telgraf› ald›m:
Millet nam›na istirham ediyorum; bugünlerde Binbafl› Necati Beyin suistimalât›, Kuva-

y› Millîyeyi lekelemektedir. Hemen tahkikat icras›na emir buyurulmasm› rica ederim.
Gebze Kazas› Milis Kumandan› Yahya
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S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Önemli ve çok ivedidir.
Ben kulunuz size iki gün evvel ‹zmitten sal›k verilen Yahyay›m. Emriniz üzere, telgraf

bafl›nda emirlerinizi almaya geldim. En geç yar›n akflama kadar Kuflçal› telgrafhanesindeyim.
Yahya

Anlafl›ld›¤›na göre Yahya Kaptan ‹stanbuldan telgraf›n›n çekilmedi¤ini
anlay›nca kendisi daha Kuflçal›ya gelmeden, bu telgraf› Kuflçal› merkezine
göndererek çektirmifl (Belge 199).

Ben de flu emri verdim (Belge 200).
4 Kas›m 1919

‹zmit Merkezi arac›l›¤›yla Kuflçal› Telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz bölgede güçlü bir örgüt oluflturunuz. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey

kanal›yla bizimle ba¤lant› kurunuz. fiimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› Mustafa Kemal

Efendiler, Yahya Kaptan, ald›¤› bu emir üzerine, örgüt kurdu ve aylarca
‹stanbulla iliflkisi olan çevrelerde hain çetelerin ifl görmelerine engel oldu.

Sonunda, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan öldürtüldü. Hernekadar, Yahya
Kaptan›n çal›flmalar› ve ac›kl› flekilde flehit oluflu, bundan sonraki aylarda ge-
çen olaylardan ise de, burada olaya de¤inilmiflken, bu konuya bir daha dön-
memek üzere, olay›n aç›klanmas› uygun olur düflüncesindeyim.

24 Kas›m 1919 tarihinde Kartal merkezinden flu telgraf› ald›m:
Köy içinde suçsuz adamlar› öldürmek, bucak müdürünü herkesin gözü önünde döv-

mek, köylerde zorla para ve mal almaktan ötürü Yahya Kaptan›n hükûmete teslim edilme-
si zorunlu olmufltur. ‹çiflleri Bakanl›¤› bu konuyu önemle izliyor. Hükûmetin güç durumda
kalmamas›, Yahya Kaptan›n teslimini gerektiriyor. Emrinizi makina bafl›nda bekliyorum.
Efendim.

‹mza
Kartal Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kurul Baflkan›

Binbafl› Ahmet Necati
(Belge 201).

Askerlerin ve resmî görevlilerin, bizim Ulusal Örgütlerini kurul baflkan-
l›¤›n› aç›ktan aç›¤a almalar› usulümüz de¤ildi. Bir de, bizim örgütler tüzü¤ü-
müzü bilmesi gereken kurul baflkanlar›n›n, Temsilci Kurulun bir tek kurul ol-
du¤unu, heryerde birer temsilci kurul olam›yaca¤›n› bilmesi gerekirdi. Bu
telgraf üzerine ‹zmitte Tümen Komutan›na flu telgraf› yazd›m:

fiifre: Aceledir. S›vas, 25/11/1919
‹zmitte Birinci Tümen Komutan› Rüfltü Beyefendiye

Kartal Haklar› Savunma derne¤i Baflkan› san›yla Binbafl› Ahmet Necati Bey taraf›n-
dan gelen bir telgrafta öldürme ve bucak müdürünü dövme, köylerde zor al›m suçlar›ndan
dolay› Yahya Kaptan›n hükûmete teslim edilmesi zorunlu oldu¤u ve ‹çiflleri Bakan›n›n da
bu konuyu önemle izledi¤i bildirilmektedir.

Bafllang›çtan beri Millî Harekâta iyi hizmeti görülen bu kiflinin, memleketimizin bu
bunal›ml› zamanlar›nda, hükûmete teslimi hiç uygun görülmemekte oldu¤undan iflin, hükû-
metin de etkisini dikkate almak suretile, Yahya Kaptan›n bu aral›k yasal kovuflturmadan
kurtulmas› iflinin bir yola konmas›, Kartalda Necati Beye gereken direktifin verilmesi ve so-
nucun bildirilmesi önemle rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
26 Kas›m 1919 tarihinde Hereke merkezinden de flu telgraf› ald›m:
Ulus ad›na çok rica ediyorum; bugünlerde Binbafl› Necati Beyin görevini kötüye kul-

lanmalar›, Ulusal Güçleri lekelemektedir. Hemen soruflturma yap›lmas›na emir buyurul-
mas›n› rica ederim.

Gebze Kazas› Milis Komutan› Yahya



‹zmitteki F›rka Kumandan›ndan ald›¤›m cevap aynen fludur:
‹zmit, 29 Teflrinisani 1335

S›vasta K.O. Kumandanl›¤›na
C: 25/11/1335
Heyeti Temsilîye Riyasetine: fiimdiye kadar vaki tahkikat›ma nazaran Yahya Kaptan›n

katil, nahiye müdürünü darp gibi fiilde bulunmad›¤› ve Binbafl› Necati Bey denilen zât›n,
kendi menafii flahsîyesini temin için Yahya Kaptan›n ortadan vücudunu kald›rmak gayesini
takip etti¤i ve bu bapta Zât› Alinize telgrafla müracaatta bulunduklar› zaman, Yahyay› da i¤-
fal ile nezdlerine celp ile katletmek tertibat›nda olduklar› halde Yahya ifli sezerek kendisini
kurtarm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Keyfiyeti icab› veçhile tamik ediyorum. Neticeyi arzederim.

Birinci F›rka Kumandan› Rüfltü
F›rka Kumandan› Rüfltü Beyin birkaç gün sonra verdi¤i mütemmim ma-

lûmat flu idi:
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na ‹zmit, 5/12/1335

Heyeti Temsilîyeye:
Binbafl› Necati Bey, Maltepe Endaht Mertebinde muvazzaf memur oldu¤u halde, Mü-

dafaai Hukuk Cemiyeti Reisi s›fat›n› tak›narak, Kuvayi Millîye namile bas›na toplad›¤› Ar-
navut Küçük Aslan çetesile ortal›¤› soydurmakta oldu¤u ve Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Na-
il Efendinin de bununla flerik oldu¤una bende flüphe kalmam›flt›r. Son zamanda, hükûmetin
bafl›na gaile ç›karan Dar›ca Rum bekçilerinin katli ve "‹stilyanos" isminde bir zenginin da¤a
kald›r›larak para talebi gibi hususat›n mezkûr çete marifetile yapt›r›lmas› ve böyle ef'ali redi-
eye yanaflm›yan Yahya Kaptana isnad› keyfiyet ile gerek oraya ve gerek hükûmete muma-
ileyh hakk›nda ihbarat› kâzibede bulunulmas›, her halde bunlar›n teflkilat› millîye perdesi al-
t›nda halk›n, hükûmetin bafl›na mesele ç›kararak keselerini doldurmaktan baflka bir maksat
beslemediklerine ve belki de siyasî daha baflka maksat takip eylediklerine hükmediliyor. fiim-
diye kadar pek namuslu hareket etmifl ve etmekte bulunan Yahya Kaptan›n, bu gibi ef'ale ifl-
tirak etmemesi ve balâda mezkûrilisin çetenin, kendi m›nt›kas›nda ika› fazayiha meydan ver-
memesi hasebile mumaileyhin vücudunu resmen veya gayr›resmî olarak ortadan kald›rmaya
çal›fl›yorlar. Dün, Yahya Kaptan, nezdime gelerek hayat›n›n tehlikede oldu¤unu ve binaena-
leyh avenesinin esliha ve mühimmat›n› bana getirip teslim ederek kendisinin de buradan gay-
bubet edece¤ini bana resmen söyledi. Kendisine nesayihi lâzime vererek ve daha hizmet ede-
cek mühim zamanlar oldu¤unu söyliyerek mahalline iade ettim. Her fleyi iyi bilmesi lâz›mge-
len Gebze kaza kaymakam›na resmen etti¤im istizaha ald›¤›m cevapta, tamamen balâda ar-
zetti¤im flekilde yani Necati ve Nail Efendilerin aleyhinde, Yahya Kaptan›n lehindedir. Neca-
ti Efendinin ‹stanbulda nere ile muhabere etti¤ini bilemiyor isem de bir yerden aras›ra para
ald›¤› söyleniyor. Bunlar›n vücudu ve cana kastettikleri dolay›sile, Yahya Kaptan bu havali-
de durmak istemiyor. Binaenaleyh zaten muvazzaf bir zabit olan Necati Efendinin baflka bir
mahalle ve Nail Efendinin de keza di¤er bir yere kald›r›lmas› elzem oldu¤una hükmediyo-
rum. Oralar ‹stanbulla muhabere etmekte olduklar›ndan tabiî bendenizce bir fley yap›lama-
maktad›r. Oraca icray› icab› maruzdur.

F›rka 1 Kumandan› Rüfltü
Rüfltü beyin verdi¤i malûmattan mufassalan bahsederek, 8 Kânunuevvel

1335 tarihinde, Harbiye Nâz›r› Cemal Paflaya yazd›m (Ves 202).
Ayn› tarihte, vaziyet ve Cemal Paflaya olan müracaat izah edilerek, mese-

lenin takibi ‹stanbuldaki teflkilât›m›z rüesas›na da bildirildi (Ves. 203).
On dokuz gün sonra, yani 27 Kânunuevvel 1335, tarihli ve flifre dahilinde

Vas›f ve haricinde Miralay fievket Beyin imzas› bulunan uzun bir telgrafla; flu
malûmat veriliyordu:

"...Asayiflsizli¤in bafll›ca müsebbipleri Yahya Kaptanla refiki Kara Aslan
ve Alemda¤›nda dolaflan, Sad›k çeteleridir.”
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‹zmitteki Tümen Komutan›ndan flu karfl›l›¤› ald›m:
‹zmit, 29 Kas›m 1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
K: 25/11/1919
Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na: fiimdiye kadar yapt›¤›m soruflturmaya göre Yahya Kap-

tan›n adam öldürme, bucak müdürünü dövme gibi ifller yapmad›¤› ve Binbafl› Necati Bey
denilen kiflinin, kendi kiflisel ç›kar›n› sa¤lamak için Yahya Kaptan›n vücudunu ortadan kal-
d›rmak amac›n› güttü¤ü ve bu yolda size telgrafla baflvuruda bulunduklar› zaman, Yahyay›
da aldat›p yan›na getirterek öldürtmek önlemleri yap›lm›flken Yahya ifli sezerek kendisini
kurtarm›fl oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Soruflturmay› gere¤i gibi derinlefltiriyorum. Sonucu bilgini-
ze sunar›m.

Birinci Tümen Komutan› Rüfltü
Tümen Komutan› Rüfltü Beyin birkaç gün sonra verdi¤i tamamlay›c› bil-

gi flu idi:
S›vasta, K.O.3 Komutanl›¤›na ‹zmit, 5/12/1919

Temsilci Kurula:
Binbafl› Necati Bey, Maltepe At›fl Okulunda görevli memur oldu¤u halde, Haklar› Sa-

vunma Derne¤i Baflkan› kimli¤ine bürünerek, Ulusal Güçler ad›yla bafl›na toplad›¤› Arna-
vut Küçük Aslan çetesile ortal›¤› soymakta oldu¤u ve Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efen-
dinin de bununla ortak oldu¤una bende kuflku kalmam›flt›r. Son zamanda, hükûmetin bafl›-
na dert açan Dar›ca Rum bekçilerinin öldürtülmesi ve ‹stalyanos ad›nda bir zengin da¤a kal-
d›r›larak para istemek gibi ifllerin o çeteye yapt›r›lmas› ve böyle alçakça ifllere yanaflm›yan
Yahya Kaptana suç yükleyerek gerek oraya ve gerek hükûmete Yahya Kaptan hakk›nda al-
dat›c› ihbarlarda bulunmas›, her halde bunlar›n Ulusal Güçler perdesi alt›nda halk›n, hükû-
metin bafl›na sorun ç›kararak keselerini doldurmaktan baflka bir maksat beslemediklerine ve
belki de siyasî daha baflka maksat izlediklerine inan›l›yor. fiimdiye kadar pek namuslu dav-
ranm›fl ve davranmakta olan Yahya Kaptan›n, bu gibi ifllere kat›lmamas› ve yukar›da ad› bil-
dirilen çetenin, kendi bölgesinde kötülükler yapmas›na meydan vermemesi nedenile onun
vücudunu resmî yoldan veya gayriresmî olarak ortadan kald›rmaya çal›fl›yorlar. Dün, Yahya
Kaptan, bana gelerek hayat›n›n tehlikede oldu¤unu ve bu nedenle yan›ndakilerin silâh ve
cephanelerini bana getirip teslim ederek kendisinin de buradan uzaklaflarak kay›plara kar›-
flaca¤›n› bana resmî olarak söyledi. Kendisine gerekli ö¤üteri vererek ve daha hizmet edecek
önemli zamanlar oldu¤unu söyliyerek yerine geri gönderdim. Her fleyi iyi bilmesi gereken
Gebze kaza kaymakam›ndan resmî yoldan yapt›¤›m haber istemeye gelen karfl›l›k da, tama-
mile yukarda bildirdi¤im flekilde yani Necati ve Nail Efendilere karfl›,Yahya Kaptandan ya-
nad›r. Necati Efendinin ‹stanbulda neresiyle haberleflti¤ini bilemiyor isem de bir yerden ara-
s›ra para ald›¤› söyleniyor. Bunlar›n varl›klar› ve cana k›ymak istemeleri yüzünden, Yahya
Kaptan bu bölgede durmak istemiyor. Bunun için asl›nda muvazzaf bir subay olan Necati
Efendinin baflka bir yere ve Nail Efendinin de gene baflka bir yere kald›r›lmas› lüzumlu ol-
du¤u hükmüne var›yorum. Oralar ‹stanbulla haberleflmekte olduklar›ndan benim taraf›m-
dan bir fley yap›lamamaktad›r. Gere¤inin oraca yap›lmas›n› bilgilerinize sunar›m.

Tümen 1 Komutan› Rüfltü
Rüfltü Beyin verdi¤i bilgilerden ayr›nt›lara girerek, 8 Aral›k 1919 tarihin-

de, Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya yazd›m (Belge 202).
Ayn› tarihte, durum ve Cemal Paflaya olan baflvuru anlat›larak, iflin izlen-

mesi ‹stanbuldaki örgütlerimizin baflkanlar›na da bildirildi (Belge 203).
On dokuz gün sonra yani 27 Aral›k 1919, tarihli ve flifre içinde Vas›f ve

d›fl›nda Albay fievket Beyin imzas› bulunan uzun bir telgrafta; bu bilgiler ve-
riliyordu:

" ...Güvensizli¤in bafll›ca yarat›c›lar› Yahya Kaptanla arkadafl› Kara As-
lan ve Alemda¤›nda dolaflan, Sad›k çeteleridir."



Yahya Kaptan›n birtak›m fl›mar›kl›klar›ndan bahsettikten sonra, "...Bizi,
art›k bu fleriri ika› mazarrat edemiyecek bir hale getirmeye teflebbüs ettirmiflti."

"Ötedenberi aralar› iyi olmayan Küçük Aslan çetesinin teveccühte olma-
s›?! kendisini muhtelif vas›talarla setri kabayiye sevketmifltir."

"Yüzbafl› Nail, Yahyan›n aleyhindedir. Necati Beye gelince; hükûmeti sa-
k›ta zaman›nda! Kartal kazas›nca reis intihap olunarak, Kuvayi Millîye nam›-
na, merkezle kat'› alâka etmifl?... Teflkilât› millîyeyi esasland›rm›fl... Yeniköy
Rumlar›n›n etrafa sark›nt›l›klar› üzerine, Küçük Aslan çetesini dolaflt›rmaya
bafllam›fl... taraf›n›zd›n para dahi verilmifltir?!"

"Yahya Kaptan..her fleyi akim b›rakmak manevras›na müracat etmekte-
dir?!"

"Binbafl› Necati, biraz idaresiz ise de cezaya müstahak de¤ildir."
"Gebze kaymakam›n›n... bir an evvel kald›r›larak Rum ve Ermeni entri-

kalar›na nihayet verdirilmesi..." (Ves. 204).
Efendiler, bu malûmat mevyan›nda, benim vâk›f olmad›¤›m noktalar var-

d›. Meselâ; ben, Küçük Aslan çetesinden ve onun teveccühte olmas›ndan haber-
dar de¤ildim. Bu çeteye, Necati Bey vas›tasile para verdi¤imi asla hat›rlayam›-
yordum.

Yahya Kaptan›n, verdi¤imiz talimat mucibince, düflman çetelerini bertaraf
eylemeye ve hiç olmazsa, onlar›n ahalii h›ristiyanîyeye tecavüz ederek düflman
maksad›n› temine matuf her teflebbüslerini akim b›rakmaya çal›flt›¤›n› pek âlâ
biliyorduk.

Gebze kaymakam›n›n mahiyeti, flimdi ilâve edece¤im vesaikle takdir olu-
nabilecektir, zann›nday›m.

4 Kânunusani 1336 tarihinde, F›rka Kumandan› Rüfltü Beye, Vas›f Beyin
verdi¤i malûmat›, oldu¤u gibi, hulâsa ederek bu malûmat›n kendi taraf›ndan
verilen malûmatla tezat teflkil etti¤ini ve binaenaleyh, bir kere daha flayan› em-
niyet ve itimat zevat vas›tasile tahkik ve tetkiki keyfiyet ettirilmesini ve kanaat-
lerile beraber muvazzahan ifl'ar›n› rica ettim (Ves. 205).

Efendiler, bu meselede hakikatin tavazzuhuna medar olan vesaikten, ma-
lûmattar olman›z› arzu etti¤im için, Rüfltü Beyin cevab›n› aynen arzetmeme
müsaade buyurunuz:

Düzce, 7,8/1/1336 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

C: 4/1/1336 flifreye:
Heyeti Temsiliye Riyasetine:
Yahya Kaptan hakk›nda vaki, muhtelif isnadat üzerine, birkaç defa, Yüzbafl› Ali Agufl

Efendi vas›tasile ettirdi¤im tahkikat, mumaileyhin lehinde ç›kt›. Maamafih kendisi cahil ol-
mak itibarile, hizmet zannile baz› fleyler yapm›fl olmas› muhtemeldir. Büyük ve Küçük As-
lanlar ise zaten flakidir. Fakat teflkilât› millîyenin, fikren aleyhinde idü¤ü muhakkak olan ve
Yahya hakk›nda ifltikâya herkesten ziyade hahiflker olmas› lâz›mgelen, Gebze kaymakam›na
bu bapta yazd›¤›m tahrirata ald›¤›m 1/12/1335 tarihli ve 17 numaral› cevap sureti, zirde ay-
nen münderiçtir:

Bendeniz, bu telgraf›n müfad›na k›smen olsun itimat etmek mecburiyetinde kald›m ve
ayn› itimatla bu tahrirat› ‹stanbulda bizzat fievket Beye de gösterdim. Bendenizin vâk›f ola-
mad›¤›m baz› esbap üzerine, ‹stanbulca hakk›nda bir muamele icras›na lüzum görüldü¤ü
takdirde bittabi bir fley denemiyece¤i maruzdur.
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Yahya Kaptan›n birtak›m fl›mar›kl›klar›ndan söz ettikten sonra, "...Bizi,
art›k bu haydutu kötülük yapamayacak bir duruma getirmeye giriflmek zorun-
da b›rakt›."

"Ötedenberi aralar› iyi olmayan Küçük Aslan çetesinin gözde olmas›?!
kendisini de¤iflik araçlarla suç gizlemeye sürüklemifltir."

"Yüzbafl› Nail, Yahyan›n aleyhindedir. Necati Beye gelince, düflük hükû-
met zaman›nda Kartal kazas›nca baflkan seçilerek, Ulusal Güçler ad›na, ‹stan-
bulla iliflki kesmifl?.. Ulusal Örgütleri köklefltirmifl.. Yeniköy Rumlar›n›n sar-
k›nt›l›k yapmalar› üzerine, Küçük Aslan çetesini dolaflt›rmaya bafllam›fl...tara-
f›n›zdan para bile verilmifltir?"

"Yahya Kaptan.. her fleyi sonuçsuz b›rakmak manevras›na baflvurmakta-
d›r!?"

"Binbafl› Necati, biraz idaresiz ise de cezay› hak etmemifltir."
"Gebze kaymakam›n›n... bir an önce kald›r›larak Rum ve Ermeni entri-

kalar›na son verdirilmesi.." (Belge 204).
Efendiler, bu bilgiler aras›nda, benim bilmedi¤im noktalar vard›. Örne-

¤in; benim, Küçük Aslan çetesinden ve onun gözde olmas›ndan haberim yok-
tu. Bu çeteye, Necati Bey arac›l›¤›yla para verdi¤imi hiç an›msayam›yordum.

Yahya Kaptan›n, verdi¤imiz direktife uyarak, düflman çetelerini ortadan
kald›rmaya ve hiç olmazsa, onlar›n H›ristiyan halka sald›rarak düflman›n ama-
c›n› sa¤lamaya yönelik her giriflimlerini sonuçsuz b›rakmaya çal›flt›¤›n› pek iyi
biliyorduk.

Gebze kaymakam›n›n niteli¤i, flimdi ekleyece¤im belgelerle anlafl›labile-
cektir san›r›m.

4 Ocak 1920 tarihinde, Tümen Komutan› Rüfltü Beye, Vas›f Beyin verdi-
¤i bilgileri, oldu¤u gibi, özetleyerek bu bilgilerin kendi taraf›ndan verilen bil-
gilerle çeliflik oldu¤unu bildirdim ve bu nedenle, bir kere daha inan›l›r ve gü-
venilir kifliler arac›l›¤› ile durumu soruflturup inceletmesini ve kendi düflünce-
lerile birlikte aç›k olarak bildirmesini rica ettim (Belge 205).

Efendiler, bu meselede gerçe¤in ortaya ç›kmas›na yarayan belgelerden,
bilgi edinmenizi istedi¤im için, Rüfltü Beyin karfl›l›¤›n› oldu¤u gibi bilginize
sunmama izin veriniz:

Düzce, 7/8,1, 1920
K.O. 20 Komutanl›¤›na

K:4/1/1920 flifreye: 
Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na:
Yahya Kaptan hakk›nda yap›lan çeflitli suçlamalar üzerine, birkaç defa, Yüzbafl› Ali

Agufl Efendi arac›l›¤›yla yapt›rd›¤›m soruflturma, ondan yana ç›kt›: Bununla birlikte kendi-
si cahil oldu¤undan, hizmet sanarak baz› fleyler yapm›fl olabilir. Büyük ve Küçük Aslanlar
ise asl›nda haydutturlar. Ama Ulusal Örgütlere, karfl› oldu¤u kesin olan ve Yahya hakk›n-
da herkesten çok s›zlamaya can atmas› gereken, Gebze kaymakam›na bu konuda gönder-
di¤im yaz›lara ald›¤›m 1/12/1919 tarihli ve 17 say›l› yan›t örne¤i, afla¤›ya oldu¤u gibi geçiril-
mifltir:

Ben, bu telgrafta bildirilenlerin bir parças›na olsun inanmak zorunda kald›m ve ayn›
inanla bu yaz›y› ‹stanbulda fievket Beyin de kendisine gösterdim. Ö¤renemedi¤im baz› ne-
denler yüzünden, ‹stanbulca kendisi için bir ifllem yap›lmas› gerekli görülürse elbette bir fley
denemiyece¤i bilgilerinize sunulur.



Suret
30/11/1335 tarihli 53 numaral› emirnamei âlileri cevab›d›r:
Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Binbafl› Necati Beyin, katil ve nahiye müdürü-

nü darp ile vukubulan ihbarat›, zat ve zaman beyan etmemek itibarile, muvaf›k› hakikat de-
¤ildir. Zira darbedildi¤i beyan olunan Nahiye Müdürü Burhanettin Bey ise, Yahya Kaptan
taraf›ndan darp ve taarruza maruz kalmad›¤›n› resmen ve tahriren beyan etti¤i gibi bu bap-
ta makam› âciziye dahi bir gûna flikâyette bulunmam›flt›r.

Katil meselesine gelince; Yahya Kaptan hakk›nda hükûmete ve adliyeye fili katil husu-
sunda hiçbir taraftan müracaat ve flikâyet olmad›¤› gibi, aleyhinde celp ve ihzar müzakkere-
si bile sâd›r olmam›flt›r. fiayet Dar›ca Ramlar›ndan iki Rumun katli ve Kartal›n Pafla köyün-
den ‹stalyanos çorbac›n›n da¤a kald›r›larak fidyei necat ahzü talebi keyfiyeti murat olunu-
yorsa, bu ef'ali cinaîye Küçük Aslan Çetesi taraf›ndan ika edildi¤i mütevatir ve muhakkak
olup, mezkûr çete ise, Yahya Kaptana ötedenberi muar›z oldu¤undan ve esasen Yüzbafl› Na-
il Efendinin himaye ve tesahübünde iken adedi on sekize bali¤ olan mezkûr çete, elyevm Bin-
bafl› Necati Beyin emrine mevdu bulundu¤u ve hatta kendilerine ellifler lira maafl tahsisine gi-
dilmekte oldu¤u müstahber olup köyleri soymaktan fari¤ olmad›klar› aflikârd›r. Binbafl› Ne-
cati Bey, Yüzbafl› Nail Beyin kadîm mektep arkadafl› oldu¤u ve kendisile bir buçuk mah mu-
kaddem Ayd›nl› Kariyesinde Küçük Aslan çetesi efrad›ndan Ali Kaptan›n da¤a kald›rd›¤›
çorbac›dan, al›nan para ile yapt›¤› meflhur dü¤ününde mülâkat ederek bilâhare müteaddit de-
falar Binbafl› Necati Bey, Yüzbafl› Nail Beyin hanesine gelip misafir kald›klar› ve hemfikir
bulunduklar› cihetle Yüzbafl› Nail Beyin ötedenberi Yahya Kaptan›n aleyhinde olup, teflkilât
yapt›¤› esnada, hududu kazam haricine tardü teb'it etmek teflebbüsünde bulundu¤u gibi Kü-
çük Aslan çetesi taraf›ndan ika edildi¤i mütevatir ve muhakkak olan berveçhibalâ iki vak'ai
cinaiyenin, Kuvayi Millîyeyi flaibedar ve Yahya Beyi lekedar etmek fikir ve emeli perverde
edildi¤i hissedilmifl ve halbuki cinayât› vak›a, mezkûr Aslan çetesinin dairei cevelân ve faali-
yeti dahilinde vukua gelmifl olup hatta icray› takibata gönderilecek olan ‹stanbul Muhaf›z
Alay›na mensup Süvari Müfrezesi Kumandan› Hakk› Beyin, Yüzbafl› Nail Bey taraf›ndan
vücuduna lüzum kalmad›¤› beyanile ledelmuhabere Dersaadete kald›r›larak takipsiz b›rak-
t›rm›fl oldu¤u emri muhakkakt›r. Serdedilen katil meselesi, bundan baflka bir hâdise ise, tav-
zihi keyfiyet olunmak üzere, zât ve zaman beyanile zikredilmek lâz›md›r. Dar›ca Rum bek-
çilerinin yevmi katlinde çarfl›da serbest gezen Küçük Aslan çetesi taraf›ndan fili katlin vukuu
fluyu bulmas› üzerine havf›ndan nâfli Yüzbafl› Nail Bey mahalli âhare tahvili memuriyete ta-
lip olmufl ve burada kat'iyyen oturm›yaca¤›n› beyan etmifl ise de alay ve tabur kumandanla-
r› ve Binbafl› Necati Bey buraya gelerek Yahya Kaptan hakk›nda bir muamele yap›lmas› için
murahhas S›rr› Beye yazd›racaklar›n› vait ve temin ederek ipkas›n› iltizam eylemifllerdi. Bu
defa, 25 Teflrinisani 1335 Sal› günü, giden gelen Necati Beyi, yüzbafl› bili¤fal ve hilâf› hakikat
ihbarat ve isnadata sevketti¤i gibi telefonla Yahya Kaptan› merkeze davet ettirerek, di¤er ta-
raftan Küçük Aslan çetesini dahi kendi hanesinde ihzar ederek derdesti cihetine gitmek tasav-
vurunda bulunmufl ise de, hernedense buna içtisar edemiyerek teflebbüsü vakiden sarf›nazar
etmeye ve Necati Bey dahi Kartala avdete mecbur kalm›flt›r. Binaenalâzalik, Yüzbafl› Nail
Bey, gerek Necati Bey ve gerek âleti icraîyesi olan Küçük Aslan çetesi vas›tasile Yahya Kap-
tan aleyhinde isnadat ve tertibat icras›ndan bir an hâli kalmamaktad›r. Yahya Kaptan muha-
lif ve muar›z bulunan Küçük Aslan çetesi gibi kuray› ya¤ma ve h›r›stiyanlart katil ve imhaya
mesa¤ vermeyip maiyetinde bulunan Büyük Aslan Bey çetesi taraf›ndan baz› gûna münase-
betsiz harekât zuhûrunda, derhal men ve tedip cihetine giderek gayei millîye olan istiklâl ve
selâmeti vatan endiflesile muhafazai inz›bat ve asayifle hizmet etmekte oldu¤u ve akdemce de
Büyük Aslan Bey çetesinin istiman ve dehaletine muavenet ederek aff› âliye mazhar eylemek
suretile, hidemat› vak›as› flayan› flükran bulundu¤u ve aleyhindeki isnadat›n yüzbafl›n›n ama-
li flahsiyesine serfüru etmedi¤inden ve Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yap›l›p Yahya Kaptana
atfu isnat edilmek istenilen vukuat› cinaiyenin zuhûrundan ve mütecasirlerinin mazhar› tesa-
hüp olmas›ndan dolay› izhar› teessüfle yüzbafl›ya ihtarat› fledidede bulunmas›ndan idü¤ü ar-
zolunur.

(Gebze Kaymakam› Mehmet Nurettin)
Birinci F›rka ve Bolu Havalisi Kumandan› Rüfltü
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Örnek
30/11/1919 tarihli 53 say›l› yüksek emirleri karfl›l›¤›d›r:
Kartal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› Binbafl› Necati Beyin, adam öldürme ve bu-

cak müdürünü dövme ile ilgili suç bildirileri, kifli ve zaman bildirilmedi¤inden, gerçe¤e uy-
gun de¤ildir. Çünkü dövüldü¤ü söylenen Bucak Müdürü Burhanettin Bey ise, Yahya Kap-
tan taraf›ndan dövülmedi¤ini ve sald›r›ya u¤ramad›¤›n› resmî ve yaz›l› olarak bildirdi¤i gibi
bu konuda kaymakaml›¤a da bir flikâyette bulunmam›flt›r.

Adam öldürme ifline gelince; Yahya Kaptan hakk›nda hükûmete ve adliyeye adam öl-
dürme hakk›nda hiçbir taraftan baflvuru ve flikâyet olmad›¤› gibi, kendisi için celp ve zorla
getirilme yaz›s› bile yaz›lmam›flt›r. E¤er Dar›ca Rumlar›ndan iki Rumun öldürülmesi ve
Kartal›n Pafla köyünden ‹stalyanos çorbac›n›n da¤a kald›r›larak kurtar›lmal›k istenmesi an-
lat›lmak isteniyorsa, bu canice ifllerin Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yap›ld›¤› söylenmekte-
dir ve bu gerçek olup, o çete de, Yahya Kaptana ötedenberi düflman oldu¤undan ve asl›n-
da Yüzbafl› Nail Efendinin korumas› ve eli alt›nda iken say›s› on sekize varan o çete, bugün
Binbafl› Necati Beyin emrine verilmifl bulundu¤u ve hatta kendilerine ellifler lira ayl›k ba¤-
lama yoluna gidilmekte oldu¤u haber al›nm›fl olup köyleri soymaktan vaz geçmedikleri
aç›kça bellidir. Binbafl› Necati Bey, Yüzbafl› Nail Beyin eski mektep arkadafl› oldu¤u ve
kendisile bir buçuk ay önce Ayd›nl› Köyünde Küçük Aslan çetesi adamlar›ndan Ali Kapta-
n›n, da¤a kald›rd›¤› çorbac›dan, al›nan para ile yapt›¤› ünlü dü¤ününde buluflarak sonra da
birçok defa Binbafl› Necati Bey, Yüzbafl› Nail Beyin evine gelip konuk kald›klar› ve ayn› dü-
flüncede bulunduklar›ndan Yüzbafl› Nail Beyin ötedenberi Yahya Kaptana düflmanl›¤› olup,
örgüt kurdu¤u s›ralarda, kaza s›n›rlar› d›fl›na sürüp ç›karmaya kalk›fl›ld›¤› gibi Küçük Aslan
çetesi taraf›ndan yap›ld›¤› yayg›n ve gerçek olan yukardaki iki cinayet olay›n›n, Ulusal Güç-
leri karalamak ve Yahya Beyi lekelemek düflünce ve emelinde oldu¤u sezilmifl ve oysa ki
yap›lm›fl olan cinayetler, o Aslan çetesinin dolafl›p çal›flt›¤› çevre içinde meydana gelmifl
olup dahas› kovuflturma yapmaya gönderilecek olan ‹stanbul Muhaf›z Alay›na ba¤l› Süva-
ri Birli¤i Komutan› Hakk› Beyin, Yüzbafl› Nail Bey taraf›ndan gelmesine gereksinim kalma-
d›¤› sözlerile haberleflerek ‹stanbula kald›r›larak kovuflturmas›z b›rakt›rm›fl oldu¤u gerçek-
tir. ‹leri sürülen adam öldürme ifli, bundan baflka bir olay ise, durumun aç›kl›¤a kavuflturul-
mas› için, isim ve zaman belirtilerek bildirmek gerekir. Dar›ca Rum bekçilerinin öldürüldü-
¤ü gün çarfl›da serbest gezen Küçük Aslan çetesi taraf›ndan adam öldürme iflinin yap›ld›¤›
haberinin yay›lmas› üzerine korkusundan Yüzbafl› Nail Bey görevinin baflka bir yere de¤ifl-
tirilmesini istemifl ve burada kesinlikle oturm›yaca¤›n› söylemifl ise de alay ve tabur komu-
tanlar› ve Binbafl› Necati Bey buraya gelerek Yahya Kaptan hakk›nda bir ifllem yap›lmas›
için delege S›rr› Beye yazd›racaklar›na söz ve güven vererek kalmas›n› istemifllerdi. Bu kez,
25 Kas›m 1919 Sal› günü, giden gelen Necati Beyi, yüzbafl› aldatarak ve gerçe¤e ayk›r› ha-
berlere ve suç yüklemelere sürükledi¤i gibi telefonla Yahya Kaptan› merkeze ça¤›rtarak,
öbür taraftan Küçük Aslan çetesini de kendi evinde haz›r bulundurarak tutuklanmas› yolu-
na gitmesini düflünmüfl ise de, hernedense buna cesaret edemiyerek yap›lan giriflimden cay-
mak ve Necati Bey de Kartala dönmek zorunda kalm›flt›r. fiu duruma göre, Yüzbafl› Nail
Bey, gerek Necati Bey ve gerek maflas› olan Küçük Aslan çetesi arac›l›¤› ile Yahya Kapta-
na karfl›, suçlamalar ve düzenlemeler yapmaktan bir an geri kalmamaktad›r. Yahya Kaptan,
karfl› ve düflman bulunan Küçük Aslan çetesi gibi köylerin soyulmas›na ve H›ristiyanlar›n
öldürülüp yok edilmesine izin vermeyip emrinde bulunan Büyük Aslan Bey çetesi taraf›n-
dan baz› münasebetsiz ifller yap›ld›¤›nda, hemen önlemek ve cezaland›rmak yolunu tutarak
ulusal amaç olan yurdun ba¤›ms›zl›k ve esenli¤i kayg›s›yla düzen ve güvenli¤i korumaya
hizmet etmekte oldu¤u ve çok evvelce de Büyük Aslan Bey çetesinin aman dilemesine ve
s›¤›nmas›na yard›m ederek ba¤›fllamalar› yoluyla, yapt›¤› hizmetleri teflekküre de¤er bulun-
du¤u ve ona yap›lan suçlamalar yüzbafl›n›n kiflisel emellerine boyun eymedi¤inden ve Kü-
çük Aslan çetesi taraf›ndan yap›l›p Yahya Kaptana y›k›lmak istenilen suçlar›n oluflmas›n-
dan ve buna kalk›flanlara sahip ç›k›lmas›ndan üzüntü belirtilerek yüzbafl›ya sert uyar›larda
bulunmas›ndan ileri geldi¤i bilginize sunulur.

(Gebze Kaymakam› Mehmet Nurettin)
Birinci Tümen ve Bolu Bölgesi Komutan› Rüfltü



Efendiler, bu malûmat›n vürudundan evvel, flöyle bir havadis verdiler:
"Yahya Kaptan Tavflanc›lda taht› muhasaraya al›nd›. Bunu yapan ‹stanbuldan
gelen bir k›t'ai askerîyeridir."

Bu havadis üzerine, ‹zmitte F›rka Kumandanl›¤›ndan, 7 Kânunusani 1336
tarihli flifre ile, makina bafl›nda istizah› keyfiyet ettik ve havadis do¤ru ise, "‹s-
tanbuldan geldi¤i bildirilen k›t'a kumandan›na, mumaileyhin -Yahya Kapta-
n›n bizim adam›m›z oldu¤unu ve e¤er bir kusur ve kabahati varsa taraf›m›zdan
icab›n›n yap›lmas› tabiî bulundu¤unu ve hiçbir suretle Yahya Kaptan›n muha-
sara ve tevkif edilmesine raz› olmad›¤›m›z› bildiriniz" dedik (Ves, 206).

Efendiler, 7 Kânunusani 1336 da yaz›l›p 8 de ald›¤›m›z iki telgraf vard›r.
Bunlardan biri; ‹zmitten, Birinci F›rka Kumandan Vekili imzasile Fevzi Bey-
dendir. Müfad› fludur: "Bu gece, iki bin kiflilik bir kuvvet, Tavflanc›la ç›karak
Kuvayi Millîye Kumandan› Yahya Beyi muhasara etmifllerdir. Yap›lacak mu-
amelenin ifl'ar› maruzdur."

Di¤er telgrafname, Düzcede bulunan as›l f›rka kumandan›ndan geliyordu.
Rüfltü Bey, merkezde bulunan vekilinden ald›¤› ayn› malûmat› bildiriyordu
(Ves. 207).

F›rka Kumandan Vekili Fevzi Beyin, 7 Kânunusani 1336 tarihli istizah›-
m›za verdi¤i 7/8 Kânunusani 1336 tarihli cevab›nda, Yahya Kaptan›n henüz ele
geçmedi¤i, Kuvayi Millîye ile gelen müfreze aras›nda bir musademe ihtimali ol-
du¤u ve gelen müfreze kumandan›na emrimizi bildirece¤i ifl'ar ediliyordu (Ves.
208).

Efendiler, o tarihte, meb'us olarak ‹stanbulda bulunan Yaverim Cevat
Beyden, 10 Kânunusani 1336 da flöyle bir telgraf geldi:

K.O. 20 Kumandanl›¤›na Harbiye, 10/11/1336
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
6/1/1336 gecesi sabaha karfl› Umum Jandarma Kumandan Muavini Hilmi Bey ve Üskü-

dar Jandarma Kumandan› Nazmi Bey kumandas›nda dört zabit, elli jandarma ve Yüzbafl›
Nahit Efendi kumandas›nda ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan doksan nefer, Band›rma vapuru-
nun ›fl›klar› söndürülerek Herekeye vâs›l olmufl ve alessabah Herekeye ç›kan müfreze derhal
Tavflanc›l› kuflatm›fl ve muhtelif haneler bas›lm›flt›r. Gelen heyet, köy heyeti ihtiyarîyesini top-
l›yarak haini vatan olan Yahyay›, ya teslim veya nerede oldu¤unu söylemezlerse Tavflanc›l› in-
sanlarile beraber yakacaklar›n› ifade ederler. Heyeti ihtiyarîye, iki gündenberi Yahya Kapta-
n›n köylerinde olmad›¤›n› ve nerede bulundu¤unu bilmediklerini mus›rren ifade ettiler. Yah-
ya, sa¤ olarak ele geçemiyecektir. Fakat Yahyan›n imhas›ndan sonra Marmara havzas›na sa-
hip ve hâkim olan ve hergün ‹ngilizler ve Frans›zlar taraf›ndan teslih edilen Rumlar›n ve ‹s-
tanbuldaki rüzelân›n pek büyük muvaffak›yete mazhar olacaklar› bedihidir ve Kuvayi Millî-
ye nam›n› tafl›makta olan Yahyan›n tenkili, ‹zmit, Adapazar› ve ‹stanbul havalisinde, düflman-
lar›m›z›n hesab›na birçok fesat çetelerinin do¤mas›na da sebebiyet verecektir. Binaenaleyh,
Cemal Pafla Hazretlerinin ifle müdahalesile, Yahyan›n tebdili nam ile bir evvelki maruzat›m
dairesinde serbestisinin temini için icap edenlere emir buyurulmas› müsterhamd›r (Cevat).

Harbiye Naz›r› Cemal
Bu telgraf›n, Harbiye flifresile ve Cemal Pafla imzasile kapat›lm›fl olmas› ve

fakat muhteviyat›nda "Cemal Pafla Hazretlerinin ifle müdahalesile Yahyan›n
halâs›" çaresinin temini f›kras›, câlibi nazar› dikkattir. Demek ki, Cemal Pafla,
Cevat Beyin telgraf›n›n, okumaya lüzum görmeden, kendi flifresile ve imzas›
taht›nda çekilmesine müsaade etmifltir. Çünkü, bir defa Yahyay› takip ettiren
Cemal Paflad›r. Bundan baflka temini serbestîsi için kendi delâletlerinin tara-
f›mdan emrolunmas›n›, kendi malûmat› taht›nda, elbette yazd›rmazlard›.
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Efendiler, bu bilgilerin ulaflmas›ndan evvel, flöyle bir haber verdiler:
"Yahya Kaptan Tavflanc›lda kuflat›ld›. Bunu yapan ‹stanbuldan gelen bir as-
kerî birliktir."

Bu haber üzerine, ‹zmitte Tümen Komutanl›¤›ndan, 7 Ocak 1920 tarihli
flifre ile, makina bafl›nda durumu sorduk ve haber do¤ru ise, "‹stanbuldan gel-
di¤i bildirilen birlik komutan›na, onun - Yahya Kaptan›n - bizim adam›m›z ol-
du¤unu ve e¤er bir kusur ve suçu varsa taraf›m›zdan gere¤inin yap›lmas› do-
¤al bulundu¤unu ve hiçbir türlü Yahya Kaptan›n kuflat›lmas›na ve tutuklan-
mas›na raz› olmad›¤›m›z› bildiriniz" dedik (Belge 206).

Efendiler, 7 Ocak 1920 de yaz›l›p 8 de ald›¤›m›z iki telgraf vard›r. Bunlar-
dan biri; ‹zmitten, Birinci Tümen Komutan Vekili imzasile Fevzi Beydendir.
Bildirdi¤i fludur: "Bu gece, iki bin kiflilik bir kuvvet, Tavflanc›la ç›karak Ulu-
sal Güçler Komutan› Yahya Beyi kuflatm›fllard›r. Yap›lacak iflin bildirilmesini
rica ederim."

Öbür telgraf; Düzcede bulunan as›l tümen komutan›ndan geliyordu.
Rüfltü Bey, merkezde bulunan vekilli¤inden ald›¤› ayn› bilgiyi veriyordu (Bel-
ge 207).

Tümen Komutan Vekili Fevzi Beyin, 7 Ocak 1920 tarihli sorumuza ver-
di¤i 7/8 Ocak 1920 tarihli yan›t›nda, Yahya Kaptan›n daha ele geçmedi¤i, Ulu-
sal Güçlerle gelen birlik aras›nda bir çat›flma olas›l›¤› bulundu¤u ve gelen bir-
li¤in komutan›na emrimizi bildirece¤i haber veriliyordu (Belge 208).

Efendiler, o tarihte, meb'us olarak ‹stanbulda bulunan Yaverim Cevat
Beyden, 10 Ocak 1920 de flöyle bir telgraf geldi:

K.O. 20 Komutanl›¤›na Harbiye, 10/11/1919
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
6/1/1920 gecesi sabaha karfl› Jandarma Genel Komutan Yard›mc›s› Hilmi Bey ve Üs-

küdar Jandarma Komutan› Nazmi Bey komutas›nda dört subay, elli jandarma ve Yüzbafl›
Nahit Efendi komutas›nda ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan doksan er, Band›rma vapurunun
›fl›klar› söndürülerek Herekeye varm›fl ve sabah erkenden Herekeye ç›kan birlik hemen
Tavflanc›l› kuflatm›fl ve birçok ev bas›lm›flt›r. Gelenler, köy ihtiyar heyetini toplayarak vatan
haini olan Yahyay›, teslim etmezler ya da nerede oldu¤unu söylemezlerse Tavflanc›l› insan-
larile birlikte yakacaklar›n› bildirdiler. ‹htiyar Heyeti, iki gündenberi Yahya Kaptan›n köy-
lerinde olmad›¤›n› ve nerede bulundu¤unu bilmediklerini ›srarla söylediler. Yahya, sa¤ ola-
rak ele geçemiyecektir. Fakat Yahyan›n ortadan kald›r›lmas›ndan sonra Marmara bölgesi-
ni elinde tutan ve bölgede üstün durumda olan ve hergün ‹ngilizler ve Frans›zlar taraf›ndan
silâhland›r›lan Rumlar›n ve ‹stanbuldaki rezillerin pek büyük baflar› kazanacaklar› aç›kça
bellidir ve Ulusal Güçler ad›n› tafl›makta olan Yahyan›n öldürülmesi, ‹zmit, Adapazar› ve
‹stanbul dolaylar›nda, düflmanlar›m›z hesab›na birçok kar›flt›r›c› çetenin do¤mas›na da ne-
den olacakt›r. Bununla birlikte, Cemal Pafla Hazretlerinin ifle el atmas›yla, Yahyan›n ad de-
¤ifltirerek bir evvelki bildirimde sundu¤um gibi serbest b›rak›lmas›n›n sa¤lanmas› için gere-
kenlere emir verilmesi rica olunur (Cevat).

Savafliflleri Bakan› Cemal
Bu telgraf›n, Savafliflleri Bakanl›¤› flifresile ve Cemal Pafla imzasile kapa-

t›lm›fl olmas› ve fakat içinde "Cemal Pafla Hazretlerinin ifle el atmas›yla Yah-
yan›n kurtar›lmas›" çaresinin sa¤lanmas› k›sm›, dikkat çekicidir. Demek ki,
Cemal pafla, Cevat Beyin telgraf›n›n okumaya gerek görmeden, kendi flifresile
ve imzas› alt›nda çekilmesine izin vermifltir. Çünkü, bir defa Yahyay› izlettiren
Cemal Paflad›r. Bundan baflka serbest b›rak›lmas›na kendisinin arac› olmas›
için taraf›m›zdan emir verilmesini, kendi bilgisi alt›nda, elbette yazd›rmazd›.



‹zmitte, F›rka Kumandan Vekilinden gelen 9 ve 10 Kânunusani 1336 tarih-
li iki telgrafname ile, mesmuata atfen, iki musademeden sonra, Yahya Kapta-
n›n, meyyiten istisal olundu¤u bildirildi (Ves. 209).

11 Kânunusani 1336 da F›rka Kumandan Vekilinden, ‹stanbuldan gelen
müfreze kumandan›na, taraf›m›zdan tebligatta bulunup bulunmad›¤›n› sordum
(Ves. 210). Üç gün sonra 14 Kânunusani 1336 tarihli raporunda, F›rka Kuman-
dan Vekili, flu malûmat› verdi: "Bizzat icra etti¤im tahkikattan.. musademe ol-
mad›¤› ve yaln›z, Yahya Kaptan teslim olduktan sonra, köy haricinde aleti câri-
ha ile katledilmifltir. Kafatasan›n olmamas› bunu müeyyittir." (Ves. 211).

Efendiler, bu mefl'um haber üzerine, ‹stanbuldaki teflkilât›m›za, 20 Kânu-
nusani 1336 tarihinde, Miralay fievket Bey vas›tasile flu telgraf› yazd›k:

Yahya Kaptan›n tenkiline lüzum gösteren esbap ile teslim olunduktan sonra kasten fle-
hit edildi¤i anlafl›lmakla katline kimlerin dahlü tesiri oldu¤unun, Dersaadetten müracaat
eden müdeaddit fedakâr arkadafllara izahat verilmek üzere, sürati ifl'ar› rica olunur Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Eski bir ifl'ar›m›za cevap olmak üzere, ‹stanbuldan, 20 Kânunusani 1336

da yaz›l›p bir gün sonra vâs›l olan telgraf da flu idi:
Befliktafl, 20/1/1336 

Ankara: K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur. 
C: 17/1/1336
1 - Mahalli vak'ada buluanan flayan› itimat bir zât›n ifadesine nazaran Yahya Kaptan

yakalan›p köy haricinde bulunan karakol mahalline götürülürken civardan on kadar flakinin
karakol üzerine atefl etmesi üzerine firara teflebbüs etmifl ve bu esnada katlolunmufltur. Ma-
amafih iyi bir tahkikat yap›lmas› hususunda hükûmet nezdinde teflebbüsatta bulunuldu.

2 - Yahya Kaptan›n Kuvayi Millîye nam›na pek çok fenal›klar yapt›¤› tevatür derecesi-
ne vard›¤› gibi resmî ve hususî yap›lan tahkikat da bunu teyit etti¤i cihetle hükûmet, takibata
karar vermifl, fakat, Heyetimizce merkumun muvakkaten ihtifa ederek Kuvayi Millîye iflleri-
ne kar›flmamas› ve fenal›¤a cür'et etmemesi, yan›nda bulunan firarî asker ve jandarmalar› ia-
de etmeleri flartile, takibat yap›lmamas› arzu edilmifl lâz›m gelenler nezdinde teflebbüsat ya-
p›lmakla beraber Gebzeye de memuru mahsus gönderilmiflti. Bu esnada hükûmet gizlice bir-
denbire asker sevketmifl ve s›rf Yahya Kaptan› derdest etmek istedi¤ini ilân ederek maruz hal
vukua gelmifltir Efendim. (Vas›f)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› fievket
Efendiler, "köy haricindeki karakola götürülürken, civardan atefl edilmifl?

Firar ara teflebbüs etmifl bu esnada katledilmifl?!" Bu tabirin, bu gibi suikastler-
de bir formül gibi kullan›ld›¤›n› anlamamak için, çok safdil olmak lâz›md›r.

Yahya Kaptan› imha etmek için, beraber çal›flt›klar› ve karar verdikleri hü-
kûmetin, gizlice, birdenbire emrivaki yap›vermifl oldu¤u hakk›ndaki ifade de,
flayan› dikkattir. ‹stanbulda, jandarmadan, ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan zabit,
asker tefrik olunuyor... ‹stanbulda vaziyete hâkim oldu¤unu iddia eden teflkilât
rüesam›z haberdar olam›yor.

Kara Vas›f Beyin bu telgraf›na cevap olmak üzere vukubulan istizah›m›z
fludur:

fiifre Ankara, 22/1/1336
Dersaadette: Çanakkale Mevkii Müstahkem kumandan› fievket Beye

Yahya Kaptan›n katli meselesini ciddî surette takip eden ve hesab›n› istiyen bilhassa ‹stan-
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‹zmitte, Tümen Komutan Vekilinden gelen 9 ve 10 Ocak 1920 tarihli iki
telgraf ile, duyulanlara dayan›larak, iki çat›flmadan sonra, Yahya Kaptan›n,
öldürülerek ele geçirildi¤i bildirildi (Belge 209).

11 Ocak 1920 de, Tümen Komutan Vekilinden, ‹stanbuldan gelen birlik
komutan›na, benim taraf›mdan bildiri yap›lm›fl olup olmad›¤›n› sordum (Bel-
ge 210). Üç gün sonra 14 Ocak 1920 tarihli raporunda, Tümen Komutan Ve-
kili, flu bilgiyi verdi: "Kendi yapt›¤›m soruflturmadan çat›flma olmad›¤› ve sa-
dece, Yahya Kaptan teslim olduktan sonra, köy d›fl›nda kesici aletle öldürül-
müfltür. Kafatas›n›n olmamas› bunu do¤rulamaktad›r." (Belge 211).

Efendiler, bu u¤ursuz haber üzerine, ‹stanbuldaki örgütümüze, 20 Ocak
1920 tarihinde, Albay fievket Bey kanal›yla flu telgraf› yazd›k:

Yahya Kaptan›n öldürülmesine gereklilik gösteren nedenlerle teslim olduktan sonra
bilerek flehit edildi¤i anlafl›lmakla öldürülmesinde kimlerin eli ve etkisi oldu¤unun, ‹stan-
buldan bafl vuran çok say›da özverili arkadafllara bilgi verilmek üzere, tezelden bildirilmesi
rica olunur Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Eski bir yaz›m›za karfl›l›k olmak üzere, ‹stanbuldan, 20 Ocak 1920 de ya-

z›l›p bir gün sonra gelen telgraf da flu idi:
Befliktafl, 20/1/1920

Ankara: K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir. 
K: 17/1/1920
1 - Olay yerinde bulunan inan›l›r birinin söyledi¤ine göre Yahya Kaptan yakalan›p

köy d›fl›nda bulunan karakol yerine götürülürken yak›n bir yerden on kadar haydutun ka-
rakol üzerine atefl etmesi üzerine kaçmaya çal›flm›fl ve bu s›rada öldürülmüfltür. Bununla
birlikte iyi bir soruflturma yap›lmas› için hükûmete baflvuruldu.

2 - Yahya Kaptan›n Ulusal Güçler ad›na pek çok fenal›klar yapt›¤› yayg›n olarak söy-
lendi¤i gibi resmî ve özel olarak yap›lan soruflturma da bunu do¤rulad›¤›ndan hükûmet, ko-
vuflturmaya karar vermifl, fakat, kurulumuzca onun geçici olarak gizlenerek Ulusal Güçle-
rin ifllerine kar›flmamas› ve fenal›¤a kalk›flmamas›, yan›nda bulunan kaçak asker ve jandar-
malar› geri vermesi kofluluyla, kovuflturma yap›lmamas› istenmifl ve gerekenlere baflvuru
yap›lmakla beraber Gebzeye de özel görevli gönderilmiflti. Bu s›rada hükûmet gizlice bir-
denbire asker göndermifl ve yaln›z Yahya Kaptan› yakalamak istedi¤ini ilân etmifl ve bildi-
rilen durum meydana gelmifltir Efendim. (Vas›f)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› fievket
Efendiler, "köy d›fl›ndaki karakola götürülürken etraftan atefl edilmifl?

Kaçmaya kalk›flm›fl, bu s›rada öldürülmüfl?" bu söylenilenin, bu gibi suikast-
lerde bir formül gibi kullan›ld›¤›n› anlamamak için, çok bön olmak gerekir.

Yahya Kaptan› yok etmek için, birlikte çal›flt›klar› ve karar verdikleri hü-
kûmetin, gizlice, birdenbire olup bitti yap›vermifl oldu¤u hakk›ndaki söz de,
dikkat çekicidir. ‹stanbulda, jandarmadan, ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan su-
bay, er ayr›l›yor ..... ‹stanbulda duruma egemen oldu¤unu iddia eden örgüt
baflkanlar›m›z bunu ö¤renemiyorlar.

Kara Vas›f Beyin bu telgraf›na karfl›l›k olmak üzere gönderdi¤imiz soru
fludur:

fiifre Ankara, 22/1/1920
‹stanbulda: Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› fievket Beye

Yahya Kaptan›n öldürülmesi iflini önemle izleyen ve hesab›n› soran özellikle ‹stanbulda pek



bulda pek çok kimseler vard›r. Tayini hakikate medar olmak üzere tevatür derecesine vard›-
¤› bildirilen fenal›klar›n nelerden ibaret oldu¤unun sürati ifl’ar› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, bu istizah›m›za verilen cevab› da, tahammülünüze s›¤›n›rak ay-

nen arzedece¤im.
Ankarada: K.O. 20 K Befliktafl, 24/1/1336

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur. 
C: 22/1/1336
1- Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra katlolundu¤unu iflittik. Tahkikat yap›yoruz.

Neticeyi arzedece¤iz.
2- Merkumun tenkiline sebep, hiçbir kimseyi dinlememesi, Kuvayi Millîye nam›na ale-

nî fecaat, flekavet yapmas› ve eflk›yay› evveldenberi ihfa etmesi veya gösterilen mahalle gitme-
si hakk›nda verilen emirleri dinlememesi üzerine, hükûmet, kendisine köylerden ve etraftan
müracaat edenlerin ›srar›na dayanam›yarak kendili¤inden ve hatta heyetimizin haberi olma-
dan teflebbüsat yapmas›d›r Efendim. (Vas›f)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay fievket
Muhterem Efendiler, telgrafnamenin, ikinci maddesindeki, merkumun hiç

kimseyi dinlememesinin, tenkiline, katline sebep olarak gösterilmesi asla do¤ru
olamaz. fiehidi merhum, beni dinliyordu, benden emir al›yordu. Verdi¤im emre
göre, hareket ediyordu. Baflka bir makama veya eflhasa merbut oldu¤unu, onlar-
dan emir almas› lüzumunu kendisine emretmemifltim. Bu sebeple, ‹stanbuldan
her önüne gelenden, Dahilîye Nâz›r›ndan, Jandarma Kumandan› hain Kemal
Pafladan verilen emirleri isga etmemesi, zaten matlubumuz idi. Kuvayi Millîye
nam›na, flekavet ve fecaat yapan›n da kendisi olmay›p, Küçük Aslan çetesi gibi
maksad› mahsusu hainane ile teflkil edildikleri vesaika müsteniden anlafl›lm›fl
olan çeteler oldu¤u ve Yahyan›n bunlar›n men'i flekavetlerine çal›flt›¤› da, sözle-
rine itimat olunmak lâz›mgelen zevat›n tahkikatile sabit olmufl bir keyfiyettir.

Gebze Müdafaai Hukuk Heyeti Reisi ile Gebze Kaymakam› Fevzi Beyin,
müflterek imzalarile, vak'ai müessifenin vukuundan evvel, makina bafl›nda vu-
kubulmufl olan bir müracaat› da zikretmeden geçemiyece¤im:

Gebze Kuvayi Millîye Kumandan› Yahya Bey hakk›nda baz› kesan›n iftiralarile en ni-
hayet sal› gecesi ‹stanbuldan erkân ve ümera kumandas›nda gelen iki bin kadar bir kuvvetle,
Tavflanc›lda taht› muhasaraya al›nd›¤› ve elyevm muhasara alt›nda bulundu¤u, flimdi ahali-
den ald›¤›m malûmattan anlafl›lm›flt›r. Böyle vatan› için çal›flan bir zâta karfl› yap›lan bu mu-
amelenin, pek haks›z oldu¤u malûmu âlii kumandanîleridir. Miri mumaileyhin kurtar›lmas›
hakk›nda ne gibi bir muamele yap›laca¤›n›n emir ve ifl'ar›n› makina bafl›nda bekliyoruz.

Kaymakam Fevzi      Müdafaai Hukuk Heyeti Reisi Hac› Ali
Efendiler, o tarihlerde, ‹zmit havalisinde, Kuvayi Millîye teflkilât› ile u¤ra-

flan Meb'us S›rr› Beyin de, bu baptaki ifl'arat›n› aynen arzetmeme müsaadenizi
rica ederim:

K.O. 20 Kumandanl›¤›na ‹zmit, 11/1/1336
1- Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Muhaberesi dört gün evvel olmufl olan Yahya

Kaptan meselesi, nihayet haber alm›fl olaca¤›n›z veçhile, flehadetile neticelendi.
2- Yahya Kaptan›n, ‹stanbul kap›s›nda, müteazz›v bir mahiyette muhafazai mevcudiye-

ti her halde Kuvayi Millîyeye karfl› muar›z bulunan zevat›, tethiflten hâli kalmad›¤›ndan iza-
lesi tasmim edilmifl bulundu¤unda flüphe yoktur.

3- ‹zalenin bu maksada mebni tashihi, meseleyi mevzii mahiyetten ç›kartmakta ve He-
yeti Temsilîyece teemmülünü vacip k›lmaktad›r.
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çok kimseler vard›r. Gerçe¤in belirtilmesine yaramak üzere yayg›n olarak söylendi¤i bildi-
rilen fenal›klar›n neler oldu¤unun tezelden bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, bu sorumuza verilen karfl›l›¤› da, dinlemeye katlanaca¤›n›z›

umarak oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m:
Ankarada: K.O. 20 K Befliktafl, 24/1/1920

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir. 
K: 22/1/1920
1 - Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra öldürüldü¤ünü iflittik. Soruflturuyoruz. So-

nucu bildirece¤iz.
2 - Onun öldürülmesine neden, hiçbir kimseyi dinlememesi, Ulusal Güçler ad›na aç›k-

ça kötülük, eflkiyal›k yapmas› ve eflkiyay› ötedenberi saklamas› veya gösterilen yere gitme-
si için verilen emirleri dinlememesi üzerine, hükûmet, kendisine köylerden ve etraftan bafl-
vuranlar›n diretmelerine dayanam›yarak kendili¤inden ve kurulunuzun haberi bile olma-
dan ifle giriflmesidir Efendim. (Vas›f)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› Miralay fievket
Muhterem Efendiler, telgraf›n, ikinci maddesindeki, onun hiç kimseyi

dinlememesinin, öldürülmesine, neden olarak gösterilmesi hiç do¤ru olamaz.
Rahmetli flehit, beni dinliyordu, benden emir al›yordu. Verdi¤im emre göre,
hareket ediyordu. Baflka bir makama veya kiflilere ba¤l› oldu¤unu, onlardan
emir almas› gerekti¤ini kendisine emretmemifltim. Bu nedenle, ‹stanbuldan
her önüne gelenden, ‹çiflleri Bakan›ndan, Jandarma Komutan› hain Kemal
Pafladan verilen emirleri dinlememesi, asl›nda istedi¤imiz fleydi. Ulusal Güç-
ler ad›na, eflkiyal›k ve kötülük yapan›n da kendisi olmay›p, Küçük Aslan çe-
tesi gibi haince özel bir amaçla kurulduklar› belgelerden anlafl›lm›fl olan çete-
ler oldu¤u ve Yahyan›n bunlar› eflkiyal›k yapmaktan önlemeye çal›flt›¤› da,
sözlerine güvenilmek gereken kiflilerin soruflturmalar›yla kan›tlanm›flt›r.

Gebze Haklar› Savunma Kurulu Baflkan› ile Gebze Kaymakam› Fevzi
Beyin, ortak imzalarile, üzücü olay daha olmadan, makina bafl›nda yap›lm›fl
olan bir baflvuruyu da bildirmeden geçemiyece¤im:

Gebze Ulusal Güçler Komutan› Yahya Bey hakk›nda baz›lar›n›n iftiralar ile en sonun-
da Sal› gecesi ‹stanbuldan üst subaylar komutas›nda gelen iki bin kiflilik kadar bir kuvvet-
le, Tavflanc›lda kuflat›ld›¤› s›rada sar›lm›fl bulundu¤u, flimdi halktan ald›¤›m bilgiden anlafl›l-
m›flt›r. Vatan› için çal›flan böyle bir insana karfl› yap›lan bu ifllemin, pek haks›z oldu¤u yüce
komutanl›¤›n›zca bilinmektedir. Ad› geçenin kurtar›lmas› için ne gibi bir ifllem yap›laca¤›-
n›n emirle bildirilmesini makina bafl›nda bekliyoruz.

Yarbay Fevzi     Haklar› Savunma Kurulu Baflkan› Hac› Ali
Efendiler, o tarihlerde, ‹zmit dolaylar›nda, Ulusal Güçler örgütü ile u¤-

raflan Meb'us S›rr› Beyin de, bu konuda bildirdiklerini oldu¤u gibi bilginize
sunmama izninizi rica ederim:

K.O. 20 Komutanl›¤›na ‹zmit, 11/1/1920
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine. Haberleflmesi dört gün evvel olmufl olan Yahya

Kaptan sorunu, sonunda haber alm›fl olaca¤›n›z gibi, flehit olmas›yla sonuçland›.
2 - Yahya Kaptan›n, ‹stanbul kap›s›nda, örgütüyle birlikte bulunmakta olmas› her hal-

de Ulusal Güçlere karfl› olan kiflileri, korkutmaktan uzak kalmad›¤›ndan ortadan kald›r›l-
mas› kararlaflt›r›lm›fl oldu¤unda kuflku yoktur.

3 - Öldürme amac›n›n böylece do¤ru bilinmesi, sorunu yöresel nitelikten ç›kartmakta
ve Temsilci Kurulca düflünülmesini gerekli k›lmaktad›r.



4- ‹zmit livas›, eflk›ya yüzünden bihuzur iken, yerinden k›m›ldam›yan ve maiyetinde
hiçbir k›t'aya emir vermiyen, yan›ndaki mahpushaneden on befl yirmi kiflinin birden firar ey-
lemesini hergün mesaili âdiye telâkki eden Alay Kumandan› Hikmet Bey, Yahvan›n izalesi
keyfiyetini ehemmiyetle telâkki ve ald›¤› jandarma kuvveti ile bizzat hareket etmifl ve nihayet
Kuvayi Millîyeye mühim bir darbe vurmak suretile maksad›na nail olmufl bulunuyor. Maba-
di var. (Meb'us S›rr›)

F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

5- Gebzede teflkil edilmifl bulunan Kuvayi Millîyenin bafls›z kalmas›, bundan sonra ora-
lar› dehflete ilka edecektir.

6- Buralarca bütün Kuvayi Millîyenin istinatgâh› bilinen Yahyan›n, bu suretle imhas›,
efkâr› umumîyeyi bihakk›n teflvifl etmifltir.

7- Yahyan›n izalesi, Hükûmetin Kuvayi Millîyeye karfl› badema alaca¤› mütecavizane
vaziyete delil addedilmektedir.

8- Bu hareket ecnebilerce dahi bilâflek Kuvayi Millîyenin nazar› hükûmette kabili ihmal
ve imha bir mahiyette görüldü¤üne hükmedilecektir. Bu itibar ile tedabiri lâzime ittihaz olun-
mal›d›r. Mabadi var. (Meb'us S›rr›)

F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

1- 68 numaral› flifreye zeyildir: Mabait. Vaziyeti teflevvüflten tahlis ve Gebze kuvas›n›n
hemen mutemet bir zâta tefvizi, tedbiri, ittihaz olunmad›¤› takdirde, Üsküdar livas› dahi da-
hil oldu¤u halde, bütün ‹zmit sanca¤›nda, ferdi vahidin Kuvayi Millîye taraftarl›¤› etmesine
imkân bulunam›yaca¤› kat' iyyen bilinmelidir.

2- Jandarma Alay Kumandan› Hikmet Beyin bilâifatei vak›t kald›r›lmas› elzemdir.
3- ‹zmit livas›nda Kuvayi Millîyenin kespi mevcudiyet edebilmesi, nizamiye hizmetinde

bulunan Kaymakam Fevzi Beyin, jandarma kumandan› olmas›na mütevakk›ft›r. Baflka çare
yoktur. Bunu ehemmiyetle arzediyorum. (Meb'us S›rr›)

F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

1- 79 numaral› flifreye zeyildir:
Kuvayi Millîyenin, Anadolu taraflar›ndan, istiskal edilmekte oldu¤u hakk›nda, devam

eden flayiat, hâdisei elime üzerine muhaliflere daha ziyade kuvvetbahfl oldu¤undan, miknet
ve zindeginin z›yaa u¤ramad›¤›n› gösterecek filî bir tedbir ittihaz› elzemdir.

2- Ali Fuat Pafla Hazretlerinin buraya kadar teflriflerini lüzumlu görmekteyim.
3- ‹zmit livas›na, ehemmiyet verilmesini ve ehemmiyet verildi¤ini gösterecek filî tedbir-

ler ittihaz› lüzumunu, tekrar için mecburiyet görüyorum. (Meb'us S›rr›)
F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi

O tarihte, ‹stanbulda bulunan Rauf Bey de, flu mektubu gönderdi:
‹stanbul, 19/2/1336 

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra itlaf edildi¤i, buraca da anlafl›lm›flt›r. Muhaf›z-

l›¤a müracaat edilmifl fethimeyit ameliyat› da yap›lm›flt›r. Takibat› kanunîyeyi hükûmet, eli-
ne alm›flt›r Efendim. Arz› tazimat eyleriz.

Hüseyin Rauf
Efendiler, Yahya Kaptan›n katledildi¤ine flüphe kalmam›flt›. Bu hakikat,

bilindikten sonra, katil olan hükûmetin, takibat› kanuniyeyi eline alm›fl olma-
s›, cinayet faillerinin meydana ç›kmayaca¤›na delil de¤il miydi? Fakat, Efen-
diler; zaman, her fleyin, her hakikatin, tarihin samimî sinesinde mütaleas›n› zâ-
mindir.
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4 - ‹zmit sanca¤›, eflkiya yüzünden huzursuz iken, yerinden k›m›ldam›yan ve emrinde-
ki hiçbir birli¤e emir vermiyen, yan›ndaki tutuklu evinden on befl yirmi kiflinin birden kaç-
mas›n› hergün ola¤an ifllerden sayan Alay Komutan› Hikmet Bey, Yahyan›n yok edilmesi
iflini önemli sayarak ve ald›¤› jandarma kuvveti ile kendisi gitmifl ve sonunda Ulusal Güce
önemli bir darbe vurmak suretile amac›na ulaflm›fl bulunuyor. Arkas› var. (Meb'us S›rr›)

Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi
K.O. 20 Komutanl›¤›na

5 - Gebzede oluflturulmufl bulunan Ulusal Güçlerin bafls›z kalmas›, bundan sonra ora-
lara korku salacakt›r.

6 - Buralarca bütün Ulusal Güçlerin dayana¤› olarak bilinen Yahyan›n, böylece öldü-
rülmesi, kamu oyunu gerçekten kar›flt›rm›flt›r.

7 - Yahyan›n ortadan kald›r›lmas›, hükûmetin Ulusal Güçlere karfl› bundan böyle ala-
ca¤› sald›r›c› duruma kan›t say›lmaktad›r.

8 - Bu davran›fl yabanc›lar› kuflkusuz Ulusal Gücün hükûmetin gözünde hofllanabile-
cek ve yokedilebilecek nitelikte görüldü¤ü yarg›s›na vard›racakt›r. Bu bak›mdan gerekli ön-
lemler al›nmal›d›r. Arkas› var. (Meb’us S›rr›)

Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi
K.O. 20 Komutanl›¤›na

1 - 68 numaral› flifreye ektir: Devam. Durum kar›fl›kl›ktan kurtar›lamaz ve Gebze kuv-
vetlerinin hemen güvenilir birisine verilmesi önlemi, al›nmazsa, Üsküdar sanca¤›yla birlik-
te, bütün ‹zmit sanca¤›nda, birtek kiflinin bile Ulusal Güçlerden yana ç›kmas›na olanak bu-
lunam›yaca¤› kesinlikle bilinmelidir.

2 - Jandarma Alay Komutan› Hikmet Beyin vak›t kaybetmeden kald›r›lmas› çok ge-
reklidir.

3 - ‹zmit sanca¤›nda Ulusal Gücün varl›k gösterebilmesi, ordu hizmetinde bulunan
Yarbay Fevzi Beyin, jandarma komutan› olmas›na ba¤l›d›r. Baflka çare yoktur. Bunu önem-
le bilginize sunuyorum. (Meb'us S›rr›)

Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi
K.O. 20 Komutanl›¤›na

1 - 79 say›l› flifreye ektir:
Ulusal Güçlerin, Anadoluca horlanmakta oldu¤u yolunda süren söylentiler, ac›kl›

olay üzerine muhaliflere daha da kuvvet verdi¤inden, erkin ve canl›l›¤›n yitirilmedi¤ini gös-
terecek etkin bir önlem al›nmas› çok gereklidir.

2 - Ali Fuat Pafla Hazretlerinin buraya kadar gelmelerini gerekli görmekteyim.
3 - ‹zmit sanca¤›na önem verilmesini ve önem verildi¤ini gösterecek etkin önlemler al-

mak gere¤ini, yinelemeyi zorunlu say›yorum. (Meb'us S›rr›)
Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi

O tarihte, ‹stanbulda bulunan Rauf Bey de, flu mektubu gönderdi:
‹stanbul, 19/2/1920

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra öldürüldü¤ü, buraca da anlafl›lm›flt›r. Muhaf›z-

l›¤a baflvurulmufl otopsi de yap›lm›flt›r. Yasal kovuflturma iflini hükûmet, eline alm›flt›r Efen-
dim. Sayg›lar sunar›z.

Hüseyin Rauf
Efendiler, Yahya Kaptan›n öldürüldü¤üne kuflku kalmam›flt›. Bu gerçek,

bilindikten sonra, katil olan hükûmetin, yasal kovuflturmay› eline alm›fl olma-
s›, cinayeti iflleyenlerin meydana ç›kmayaca¤›na kan›t de¤il miydi? Fakat,
Efendiler; zaman, her fleyin, her gerçe¤in, tarihin gerçekçi ba¤r›nda incelene-
ce¤ine kefildir.

Vicdanî va-
zifelerim-
den biri

Vicdan
ödevlerim-
den biri



Muhterem Efendiler, hükûmeti ve ‹stanbuldaki teflkilât›m›z rüesas›n›, böy-
le çirkin bir cinayetin irtikâp olunmas›na delâlete saik olan esbap ve müessira-
t›n, tetkik›n›n cidden flayan› ibret netayice müncer olaca¤›na kani bulundu¤um
cihetledir ki, zâhiren, ehemmiyetsiz gibi görülebilecek olan bir vak'ay› delâile
ve vesaika istinat ettirerek izah ettim. Bu izahat›mla enzar› millete vaz›h bir ze-
mini tetkik husulüne yard›m edebildiysem vicdanî vazifelerimden birini yapm›fl
oldu¤uma kani ve müsterih olaca¤›m.

Efendiler, bu hâdiseyi mütalea ederken, iki noktay› nazar› dikkatte tut-
mak, faydal› olur! O noktalardan:

Birincisi; Sait Mollan›n mensup oldu¤u teflkilât› hafiye ve Gebze, Kartal
havalisinde tamamen bu teflkilâta mensup eflhas ve çetelerin rolü ve bu rolü, bi-
zim adamlar›m›za ve teflkilât›m›za atfetmekte ve vatanperver yaflayan zevat› i¤-
fal ve iknada gösterilen meharet ve muvaffak›yet.

‹kincisi; ‹stanbul teflkilât›m›z›n rüesas› ki bize, Heyeti Temsilîyeye tâbi ve
onun talimat› ve ifl'arat› dairesinde hareketle mükellef bulunuyorlard› ve ancak,
bu mükellefiyeti, samimî ifa etmekle istikameti umumîyede isabetle yürümenin
a¤lebi ihtimal olaca¤›n› kabul eylemeleri icab ederdi. Halbuki, bu zevat, kendi
ak›l ve tedbirlerini, Heyeti Temsilîyenin ikazlar› karfl›s›nda, yüksek görmekten
fari¤ olamam›fllar ve istiklâli hareketlerine mümanaat olunmas›n›, izzetinefis
meselesi yaparak, asabileflmifller ve bu hissi sakîm taht› tesirinde, i¤fal olunma-
ya kadar varm›fllard›r (Ves. 212).

fiimdi Efendiler, vicdan ve flefkat sahibi olanlar›, cidden dilhûn eden bir
telgraf› daha nazargâh› rikkatinize vazederek, bu meseleye dair beyanat›ma hi-
tam verece¤im:

4960 ‹stanbul, 14/1/1336
Ankarada: Kuvayi Millîye Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Zevcim Yahya Kaptan, mahza Zât› Sâmilerine olan münasebeti dolay›sile, bir cürmü
kanunîsi olmaks›z›n, arz› teslimiyet etti¤i halde, Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail ve Mülâzi-
mievvel Abdurrahman Efendiler taraf›ndan alçakças›na flehit edildi. Bütün Tavflanc›l ahali-
si, vak'an›n flahididir. ‹hkak› hak için Adliye ve Dahilîye Nezaretlerine müracat edildi. ‹ki ne-
fer yetim ile periflan bir halde bulunuyoruz. Bu bapta teflebbüsat ve muaveneti sâmilerine
muntaz›r›z ferman.

Karagümrükte Keçecilerde Karabafl Mahallesinde
19 numaral› hanede sakin Yahya Kaptan zevcesi fievket Han›m

Efendiler, Yahya Kaptan meselesine, 20 Teflrinisani 1335 tarihinde temas
ettik. Birçok mesafe ve zaman kat'etmek suretile, vak'an›n izah›n› ikmal etmek
zaruretinde kald›k. fiimdi, müsaade buyurursan›z, tekrar, b›rakt›¤›m›z tarihe
avdet ederek, vakayi takip edelim.

Ankara-Eskiflehir flimendiferinin iflletilmesine ‹tilâf Devletleri taraf›ndan
mümanaat edilmiflti. Bu hatt›n iflletilmesi için, Düveli ‹tilâfiye mümessilleri nez-
dinde, fledit bir surette protesto edilmesi, 21 Teflrinievvel 1335 de Ankara Heye-
ti Merkeziyesine bildirildi.

Adana teflkilât› müteflebbislerinin, Ni¤deye veya Kayseriye gelerek, bizim-
le temasta bulunmak suretile idamei faaliyetleri temin edildi.

Ayd›n cephelerinde, vaziyet hergün kespi nezaket ve ciddiyet peyda etmekte
oldu¤undan, Salih Pafla ile, Amasyada kararlaflt›rd›¤›m›z veçhile, Donanma Ce-
miyetinin dört yüz bin liras›n›n bu cephelerin ihtiyacat›na tahsis edilmesini Har-
biye Nâz›r›na yazd›k. Bu cephedeki mücahidîne, esliha, cephane itas›n› ve cep-
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Muhterem Efendiler, hükûmeti ve ‹stanbuldaki örgütlerimiz baflkanlar›-
n›, böyle çirkin bir cinayetin ifllenmesine arac›l›k etmeye sürükleyen nedenle-
rin ve etmenlerin, incelenmesinden gerçekten ibret al›nmas› gereken sonuçlar
elde edilece¤ine inand›¤›mdand›r ki, d›fltan bak›l›nca, önemsiz gibi görülebi-
lecek olan bir olay› kan›tlara ve belgelere dayanarak aç›klad›m. Bu aç›klama-
lar›mla ulusun gözünde belirgin bir inceleme alan› oluflmas›na yard›m edebil-
diysem vicdan ödevlerimden birini yapm›fl oldu¤uma inanacak ve gönül ra-
hatl›¤›na kavuflaca¤›m.

Efendiler, bu olay› incelerken, iki noktay› gözönünde tutmak, yararl›
olur. O noktalardan:

Birincisi; Sait Mollan›n üyesi bulundu¤u gizli örgüt ve Gebze, Kartal do-
laylar›nda hepsi bu örgütten olan kifli ve çetelerin rolü ve bu rolü, bizim adam-
lar›m›za ve örgütlerimize atmakta ve yurtsever olarak yaflayan kiflileri aldat-
mak ve kand›rmakta gösterilen beceri ve baflar›.

‹kincisi; ‹stanbul örgütlerimizin baflkan› ki bize, Temsilci Kurula ba¤l› ve
onun direktif ve bildirilerine uygun ifl görmekle yükümlü bulunuyorlard› ve
ancak, bu yükümlülü¤ü, aç›k yürekle yerine getirmekle genel amaç yönünde
uygun yürümenin çok olas› bulunaca¤›n› kabul etmeleri gerekirdi. Oysa, bu
kifliler, kendi ak›l ve önlemlerini, Temsilci Kurulun uyar›lar›ndan, daha üstün
görmekten vaz geçememifller ve davran›fl özgürlüklerine engel olunmas›n›,
onur ifli yaparak, sinirlenmifller ve bu yanl›fl duygunun etkisi alt›nda aldat›lma-
ya kadar varm›fllard›r. (Belge 212).

fiimdi Efendiler, vicdan› ve ac›ma duygusu olanlara, gerçekten kan a¤la-
tan bir telgraf› daha, ac›l› gözleriniz önüne koyarak, bu konu üzerindeki söz-
lerimi bitiriyorum:

4960 ‹stanbul, 14/1/1920
Ankarada: Ulusal Güçler Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Kocam Yahya Kaptan, salt sizinle olan iliflkileri dolay›s›yle, yasal bir suçu olmaks›z›n,

teslim oldu¤u halde, Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail ve Üste¤men Abdurrahman Efendi-
ler taraf›ndan alçakça flehit edildi. Bütün Tavflanc›l halk›, olay›n tan›¤›d›r. Hak aramak için
Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar›na baflvuruldu. ‹ki tane yetim ile periflan bir halde bulunuyo-
ruz. Bu ifl için giriflim ve yard›mlar›n›z› bekleriz. Emir sizindir.

Karagümrükte Keçecilerde Karabafl Mahallesinde
19 numaral› evde oturur Yahya Kaptan›n kar›s› fievket Han›m

Efendiler, Yahya Kaptan meselesine, 20 Kas›m 1919 gününe iliflkin olay-
lar s›ras›nda de¤indik. Yer ve zaman bak›m›ndan çok uzaklaflmak, olay›n
aç›klamas›n› tamamlamak zorunda kald›k. fiimdi, izin verirseniz, yeniden, b›-
rakt›¤›m›z tarihe dönerek, olaylar› izleyelim.

Ankara - Eskiflehir demiryolunun iflletilmesine ‹tilâf Devletlerince engel
olunmufltu. Bu hatt›n iflletilmesi için, ‹tilâf Devletlerinin temsilcilerine, sert
bir surette protesto gönderilmesi, 21 Ekim 1919 da Ankara Merkez Kuruluna
bildirildi.

Adana örgütü giriflimcilerinin, Ni¤deye ya da Kayseriye gelerek, bizimle
iliflki içinde çal›flmalar›n› sürdürmeleri sa¤land›.

Ayd›n cephelerinde, durum hergün zorlaflmakta ve ciddileflmekte oldu¤un-
dan, Salih Pafla ile, Amasyada kararlaflt›rd›¤›m›z gibi, Donanma derne¤inin dört
yüz bin liras›n›n bu cephelerin gereksinimlerine ayr›l›p verilmesini Savafliflleri
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henin makinal› tüfek ve topçu k›taatile takviyesini, Konyada On ‹kinci Kolor-
du Kumandan›ndan rica ettik.

Efendiler, Frans›zlar, Band›rma-Soma flimendifer hatt›n›n murakabesi be-
hanesile, Band›rmaya bir müfreze ç›karm›fllard›. Asayifli mükemmel olan Ban-
d›rmaya, asker ikamesine haklar› olmad›¤› bedihî idi.

Bu noktaya, 24 Teflrinisani 1335 de On Dördüncü Kolordu ve Elli Alt›nc›
F›rka Kumandanlar›n›n nazar› dikkatini celbettik.

Ecnebî zabitleri, Ayd›n cephelerinde dolaflarak, propaganda yap›yorlar
ve vaziyeti anl›yorlard›. Bu gibi zabitlerin cephede k›taat ile temas›na kat'iy-
yen meydan verilmemesini ve resmî müracaatlerinin hükûmete, e¤er Kuvayi
Millîyeye ait bir söyliyecekleri olursa heyeti merkeziyelerimiz vas›tasile bi-
ze, müracaatleri lüzumunun kendilerine tebli¤i ve propaganda yapanlar›
olursa, tahtelh›f›z m›ntakadan ihraçlar› ve mecburiyeti kat'iye hâs›l olursa,
cephede görülecek ‹tilâf askerlerine de silâh istimal edilmesi, cepheye bildi-
rildi.

Efendiler, biz, ‹zmir ahalisinin de fiîlen intihaba ifltirakini temin etmek is-
tiyorduk ve o yolda muhtelif vesaitle maksad›m›z› iblâ¤ ediyorduk. Fakat, Yu-
nanl›lar, bittabi mâni oluyorlard›.

29 Teflrinisani 1335 tarihinde, bu hususu, Düveli ‹tilâfiye mümessilleri ve
bitaraf sefaretler nezdinde protesto ettik ve bundan, ‹zmir Telgraf ve Posta
Baflmüdürü bulunan Etem Beye yazarak ‹zmir ahalisini de haberdar etmek is-
tedik.

Efendiler, ihtimal birçoklar›n›z›n hat›r›ndad›r. ‹flgal zaman›nda, Adana-
da, Ferda nam›nda, Kuvayi Millîye aleyhinde, bir ecnebî gazetesi intiflar ediyor-
du. Bu gazete, mahza, Anadolu efkâr› millîyesini i¤fal ve ›zlâl maksadile ve bi-
zim aleyhimizde, hezeyanlarla mâli sütunlara malik idi. Bittabi, bu gazetenin
dahile girmesine mümanaat ettik.

Fakat, bu gazetenin, memlekette okunmas›n› elbette faydal› gören, Ali R›-
za Pafla Kabinesinin Dahiliye Nâz›r› ve Cemal Paflan›n mükerreren tezkiye ey-
ledi¤i Damat fierif Pafla, Ferda gazetesinin, bu zehirli paçavran›n serbestîi du-
hulüne mümanaat olunmamas› için emirler vermiflti. Bu sebeple, fierif Paflan›n
arkadafl› Cemal Paflan›n, 3 Kânunuevvel 1335 de nazar› dikkatini celbe lüzum
gördük.

*
*   *

Efendiler, Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›na mâni olamamak
zarureti üzerine, ‹stanbulda içtima edecek mecliste, "vatan›n tamamisini, devlet
ve milletin istiklâlini, teminden ibaret olan gayeyi muhafaza ve müdafaa için
müttefik ve azimkâr bir grup vücuda getirmeyi" yegâne çare olarak mütalea et-
tik. Bunun temini için, malûmunuz oldu¤u veçhile, 18 Teflrinisani 1335 tarihli
talimat ve tamimde, meb'uslar›n muayyen mahallerde grup, grup içtima ederek,
müdavelei efkâr edecekleri mühim noktalardan biri olarak bu meseleyi kaydet-
mifltik.

Ayn› tarihte, düflündük ki, bu grubun teflkilini temin için her livadan birer
meb’usu Eskiflehire davet edelim. Eskiflehir üzerinden flimendiferle ‹stanbula gi-
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Bakan›na yazd›k. Bu cephedeki çat›flanlara, silâh, cephane verilmesi ve cep-
henin makinal› tüfek ve topçu birlikleriyle kuvvetlendirilmesini, Konyada On
‹kinci Kolordu Komutan›ndan rica ettik.

Efendiler, Frans›zlar, Band›rma - Soma demiryolunun denetimi bahane-
siyle, Band›rmaya bir askerî birlik ç›karm›fllard›. ‹ç güvenli¤i mükemmel olan
Band›rmaya, asker ç›karmaya haklar› olmad›¤› aç›kça belliydi.

Bu noktaya, 24 Kas›m 1919 da On Dördüncü Kolordu ve Elli Alt›nc›
Tümen Komutanlar›n›n dikkatini çektik. Yabanc› subaylar, Ayd›n cephe-
lerinde dolaflarak, propaganda yap›yorlar ve durumu ö¤reniyorlard›. Bu
gibi subaylar›n cephede askerî birliklerle iliflki kurmalar›na kesinlikle
meydan verilmemesini ve resmî baflvurular›n hükûmete, e¤er Ulusal Güç-
lere ait bir söyliyecekleri olursa merkez kurullar›m›z arac›l›¤›yla bize, bafl-
vurmalar› gerekti¤ini kendilerine tebli¤i ve propaganda yapanlar› olursa,
gözalt›na al›narak bölgeden ç›kar›lmalar› ve kesin zorunluk olursa, cephe-
de görülecek ‹tilâf askerlerine karfl› da silâh kullan›lmas›, cepheye bildiril-
di.

Efendiler, biz, ‹zmir halk›n›n da gerçekten seçimlere kat›lmas›n› sa¤la-
mak istiyorduk ve o yolda çeflitli vas›talarla amac›m›z› duyuruyorduk. Fakat,
Yunanl›lar, elbette engel oluyorlard›.

29 Ekim 1919 tarihinde, bu durumu. ‹tilâf devletleri temsilcilerine ve yan-
s›z elçiliklere protesto ettik ve ‹zmir Telgraf ve Posta Baflmüdürü bulunan
Etem Beye yazarak ‹zmir halk›na da bunu duyurmas›n› istedik.

Efendiler, belki birçoklar›n›z an›msars›n›z. ‹flgal zaman›nda Adanada,
Ferda ad›nda, Ulusal Güçlere karfl› bir yabanc› gazetesi yay›mlan›yordu. Bu
gazete sütunlar›n› sadece, aldatmak ve yanl›fl yola sürüklemek amac›yla Ana-
doludaki Ulusal düflünceleri kötüleyen saçmasapan sözlerle dolduruyordu.
Elbette, bu gazetenin memleket içlerine girmesine engel olduk.

Fakat bu gazetenin, memlekette okunmas›n› elbette yararl› gören, Ali
R›za Pafla hükûmetinin ‹çiflleri Bakan› ve Cemal Paflan›n birçok kere aklad›-
¤› Damat fierif Pafla, Ferda gazetesinin, bu zehirli paçavran›n memleket içle-
rine serbestçe girmesine engel olunmamas› için emirler vermiflti. Bu nedenle,
fierif Paflan›n arkadafl› Cemal Paflan›n, 3 Aral›k 1919 da, dikkatini çekmeyi ge-
rekli gördük.

*
*   *

Efendiler, Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›na engel olama-
mak zorunlu¤u üzerine, ‹stanbulda toplanacak olan Mecliste, "ülkenin bütün-
lü¤ünü, devlet ve ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lama amac›m›z› korumak ve savun-
mak için birlik halinde ve kesin kararl› bir grup oluflturmay›" tek çare olarak
düflündük. Bunun elde edilmesi için, bildi¤iniz gibi, 18 Kas›m 1919 tarihli di-
rektif ve genelgede, meb'uslar›n belirli yerlerde grup, grup toplanarak, düflün-
ce al›flveriflinde bulunacaklar› önemli noktalardan biri olarak bu konuyu ele
alm›flt›k.

Ayn› tarihte düflündük ki, bu grubun oluflturulmas›n› sa¤lamak için her sancak-
tan birer meb'usu Eskiflehire ça¤›ral›m. Eskiflehir üzerinden demiryoluyla ‹stanbula
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decek meb'uslar› da, davet edece¤imiz meb'uslarla birlefltirdim ve bizzat, Eski-
flehre giderek, umumi bir içtima yaparak, esasl› bir surette müdavelei efkâr ede-
lim. Bu meyanda, ‹stanbulda, meb'usan›n emniyetlerine müteallik tedabiri de,
mevzuubahs etmek istiyorduk. Fakat, bundan sonra verece¤im izahatla, ayn›
içtima›, Ankarada kalarak yapmay› tercih ettik. Daha bir ay kadar S›vasta kal-
d›ktan sonra nihayet Ankaraya hareket ettik.

Ankaraya muvasalat›m›z›, 27 Kânunuevvel 1335 tarihli, flu aç›k tebli¤ ile
tamim ettik:

S›vastan Kayseri tarikiyle Ankaraya hareket eden Heyeti Temsilîye, bütün güzer-
gâh›nda ve Ankarada, büyük milletimizin hâr ve samimî tezahürat› vatanperveranesi
içinde, bugün muvasalat eyledi. Milletimizin gösterdi¤i eseri vahdet ve azim, memleke-
timizin temini istikbali hakk›ndaki kanaatleri, lâyetezelzel bir surette tarsin edici mahi-
yettedir.

fiimdilik, Heyeti Temsilîye Merkezi, Ankaradad›r. Takdimi hürmet eyleriz Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

2 Kânunusani 1336 tarihinde, cemiyet heyeti merkeziyelerine, Hac›bektafl-
ta Çelebi Cemalettin Efendiye, Mülkide Hac› Musa Beye ayr›ca bir tebli¤de bu-
lunduk.

Bu tebli¤imizin metni ve tarz› tahriri, flöyle idi:
... Seyahatimizdeki müflahedat ve tetkikat›m›z, bizlere, Cenab› Haf›z› Hakikînin inaye-

ti rabbaniyesile tecellî eden millî birli¤imizin müstenit oldu¤u teflkilât› millîyenin taazzuv et-
mifl ve mukadderat› millet ve memleketi tahlis için, bihakk›n flayan› istinat bir kuvvet ve kud-
ret haline gelmifl oldu¤unu, maaflflükran gösterdi.

Vaziyeti hariciye, bu millî azim ve vahdet sayesinde, Erzurum ve S›vas Kongresi esasa-
t› dairesinde, menafii mülkü millete müsait bir flekle girmifltir.

Mukaddes vahdet ve azmü iman›m›za istinaden mutalebat› meflruam›z›n temini günü-
ne kadar, kemali sebat ile çal›fl›lmas› ve bu beyanat›m›zdan, köylülere kadar, milletin dahi
haberdar k›l›nmas› tamimen rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, Heyeti Temsilîye merkezinin, Ankaraya nakli fikri oldukça es-
ki idi. Bu fikir, ilk mevzuubahs oldu¤u s›ralarda, Kâz›m Kara Bekir Pafladan
vürut etmifl olan bir telgraf› aynen burada zikredece¤im:

fiifre Erzurumdan, 3 Teflrinievvel 1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Heyeti Temsilîyeye: Kuvayi Millîyeyi temsil eden, heyeti aliyenin, de¤il Ankaraya hatta
S›vas›n garb›na bile geçmemesi fikrindeyim. Çünkü flarkî vilâyat›n Kuvayi Millîyesini teflkil
eden heyetin, bütün bütün uzaklaflmas›, dolay›sile bu vilâyetlerin teflkilâts›zl›¤›n› mucip ola-
ca¤› gibi, flimdiye kadar pek meflru ve mant›kan idare edilmekte olan harekât› millîyenin; öte-
denberi daima herbir teflebbüsümüzü fena görmek ve göstermek isteyen düflmanlar›m›zca sa-
b›k› misillû, bir yerde muhafazas› için Heyeti Temsilîyenin S›vastan garba geçmemesi müta-
leas›nda bulundu¤umu arzeylerim.

K.O. 15 K. Kâz›m Kara Bekir
Böyle bir telgrafnamenin, aslü esas› olam›yaca¤›na hükmetmek istedim.

Fakat, ne çare ki, bu flifre telgrafname Erzurumdan, S›vasta Üçüncü Kolordu-
ya keflide edilmifltir. fiifre mahlûlünün alt›nda (Aç›ld›. Fethi, 4/5 minh) yaz› ve
imzas› oldu¤u halde de Üçüncü Kolordudan bize gönderilmifltir.
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gidecek meb'uslar› da, ça¤›raca¤›m›z meb'uslarla bir araya getirelim ve ben
de, Eskiflehre giderek, genel bir toplant› yap›p, iflleri enine boyuna görüflelim.
Bu arada, meb'uslar›n ‹stanbuldaki güvenliklerine iliflkin önlemleri de, sözko-
nusu yapmak istiyorduk. Fakat, bundan sonra bildirece¤im nedenlerle, o top-
lant›y›, Ankarada kalarak yapmay› ye¤ledik. Daha bir ay kadar S›vasta kal-
d›ktan sona nihayet Ankaraya do¤ru yola ç›kt›k.

Ankaraya vard›¤›m›z›, 27 Aral›k 1919 tarihli, flu aç›k bildiri ile duyur-
duk: 

S›vastan Kayseri üzerinden Ankaraya do¤ru yola ç›kan Temsilci Kurul, bütün yol
boyunca ve Ankarada, büyük milletimizin s›cak ve içten yurtsever gösterileri içinde, bu-
gün Ankaraya ulaflt›. Milletimizin gösterdi¤i birlik ve kesin kararl›l›k, ülkemizin gelece-
¤ini güvence alt›na almak konusundaki, inanc› sars›lmaz biçimde güçlendirecek nitelik-
tedir.

fiimdilik, Temsilci Kurulun Merkezi, Ankaradad›r. Sayg›lar sunar›z Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

2 Ocak 1920 tarihinde, dernek merkez kurullar›na Hac›bektaflta Çelebi
Cemalettin Efendiye, Mutkide Hac› Musa Beye ayr›ca bir bildiri yapt›k. Bu
bildirimizin metni ve yaz›l›fl biçimi, flöyle idi:

...Yolculu¤umuz s›ras›nda görüp incelediklerimizin bizlere, gerçek koruyucu Ulu
Tanr›n›n ilâhî yard›m› ile gerçekleflen ulusal birli¤imizin dayana¤› olan Ulusal Örgütlerin
flekillenmifl ve milletin kaderini ve memleketi kurtarmak için gerçekten güvenilir bir güç
ve erk durumuna gelmifl oldu¤unu, göstermesine minnet duymaktay›z.

D›fl durum, bu ulusal kararl›l›k ve birlik sayesinde, Erzurum ve S›vas Kongreleri il-
kelerine göre, ülke ve ulus ç›karlar›na uygun biçime girmifltir. Kutsal birli¤imize ve karar-
l›l›k iman›m›za dayanan hakl› isteklerimizin elde edilece¤i güne de¤in, hiç y›lmadan çal›-
fl›lmas› ve bu bildirimizin, köylülere var›ncaya kadar, bütün ulusa duyurulmas› rica olu-
nur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, Temsilci Kurul merkezinin, Ankaraya tafl›nmas› düflüncesi ol-
dukça eski idi. Bu düflünce, ilk ortaya at›ld›¤› s›ralarda, Kâz›m Kara Bekir Pa-
fladan gelmifl olan bir telgraf› burada oldu¤u gibi bildirece¤im:

fiifre Erzurumdan, 3 Ekim 1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Temsilci Kurula: Ulusal Güçleri temsil eden, yüksek kurulun, de¤il Ankaraya hattâ
S›vas›n bat›s›na bile geçmemesi düflüncesindeydim. Çünkü do¤u illerinin ulusal gücü olan
kurulun, bütün bütün uzaklaflmas›, dolay›sile bu illerin örgütsüz kalmas› sonucunu do¤u-
raca¤›, flimdiye kadar yasalara ve akla pek uygun olarak yönetilen Millî Harekât›n; öteden-
beri her zaman her giriflimimizi kötü görmek ve göstermek isteyen düflmanlar›m›zca eski-
si gibi, bir yerde korunmas› için Temsilci Kurulun S›vastan bat›ya geçmemesi düflüncesin-
de bulundu¤umu bilgilerinize sunar›m.

K.O. 15 K. Kâz›m Kara Bekir
Böyle bir telgraf›n, gerçek olam›yaca¤› yarg›s›na varmak istedim. Fakat,

ne çare ki, bu flifre telgraf Erzurumdan, S›vasta Üçüncü Kolorduya çekilmifl-
tir. Aç›lan flifrenin alt›nda (Aç›ld›. Aç›l›fl› 4/5 Ekim) yaz› ve imzas› ile de
Üçüncü Kolordudan bize gönderilmifltir.
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Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, davetimiz üzerine, S›vasa geldikten ve
birlikte müzakerede bulunduktan sonra flüphesiz bu telgrafname ile evvelce bil-
dirdi¤i fikir ve mütaleas›nda isabet olmad›¤›n› görmüfl, olacakt›r. Fakat, bu fi-
kir ve mütaleadaki isabetsizli¤i anlamak için, behemehal vicahen müdavelei ef-
kâra hiç te hacet olam›yaca¤› bedihîyattand›r. Bu fikir ve mütalean›n istinat et-
tirildi¤i sebeplere, en basit bir nazar atfetmek, onlar›n butlan›n› anlamaya kâfi
gelir zannederim.

Bir defa, Heyeti Temsilîyenin yaln›z, flarkî vilâyat›n kuvayi millîyesini tefl-
kil veyahut temsil etmedi¤i ve belki bütün memleketin -Anadolu ve Rumelinin-
kuvayi millîyesini temsil eyledi¤i çoktan malûm olmufl bulunmak lâz›md›. Ba-
husus, bu nokta üzerinde günlerce devam eden telgraf bafl› münakaflalar› ol-
mufltu. Bir de, Heyeti Temsilîyenin, S›vastan Ankaraya nakletmesi, flarkî vilâ-
yetlerin teflkilâts›zl›¤›n› mucip olacak, bir sebep teflkil edemezdi. Heyeti Temsi-
lîyenin, flarkî vilâyetlere S›vastan telgrafla verdi¤i evamir ve talimat›, Ankara-
dan ayn› suretle verebilece¤ine flüphe yoktu.

Fakat, Heyeti Temsilîyenin, flark vilâyetlerinden ziyade garp vilâyetlerine,
‹stanbula yak›n bulunmas›n› istilzam eden ve hakl› gösteren esbab› mant›kîye, el-
bette çok idi. Evvelâ; garp ve garb›cenubî vilâyetlerimizden, filen düflman iflgali
alt›na al›nm›fl olanlar vard›. Bu vilâyetlerimizi iflgal eden düflman karfl›s›nda,
esasl› müdafaa cepheleri teflkil ve onlar›n esbab› tarsinini temin etmek lâz›md›.
Halbuki flark vilâyetlerimizde, böyle feci bir vaziyet yok idi. Kat’î olarak karip
bir tehlikei filiye de, muhtemel görülmüyordu. Bait bir ihtimale göre, faraza flark-
tan Ermenilerin filî bir tecavüzü kabul olunsayd› bile, onun karfl›s›nda Kuvayi
Millîye ile takviyesi mukarrer olan, kendilerinin taht› kumandas›nda, On Beflin-
ci Kolordu haz›r bulunuyordu. Fakat, ‹zmir cephelerinde, muhtelif tarz› kuman-
dalar, muhtelif mahiyette kuvvetler ve muhtelif ve mütenevvi, menfi menabiden
muz›r tesirler vard›. Adana iflgaline karfl› henüz cephe teflekkül edememiflti.

Binaenaleyh, usul ve kaide fludur ki, vaziyeti umumîyeyi idare ve sevk
mes'uliyetini deruhde edenler, en mühim hedefe ve en yak›n tehlikeye, müm-
kün oldu¤u kadar yak›n bulunur. Yeter ki, bu takarrüp, vaziyeti umumîyeyi
nazardan mehcur b›rakacak derecede olmas›n! Ankara bu fleraiti câmi bir nok-
ta idi. Her halde cephelerle ifltigal edece¤iz diye Bal›kesire, Nazilliye veyahut
Karahisara gitmiyorduk. Fakat, cephelere ve ‹stanbula flimendiferle merbut ve
vaziyeti umumîyeyi idare noktai nazar›ndan S›vastan asla fark› olmayan An-
karaya gelecektik.

Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas› zarurî görüldükten sonra ise,
Ankaraya gelmek ne derece lüzumlu ve faydal› mütalea edilmek lâz›m geldi¤i-
ni izaha lüzum görmem.

Efendiler, Heyeti Temsilîyenin Ankaraya nakletmemesi için sebepler ser-
dolunurken, bu meyanda, hele "ötedenberi daima her teflebbüsümüzü fena gör-
mek ve göstermek istiyen düflmanlardan" bahsedilmifl olmas›na hiçbir mana
veremedim. Filhakika, kendisinin dedi¤i gibi düflmanlar bizim hangi hareketi-
mizi, hangi teflebbüsümüzü iyi görmüfllerdir veya görebilirler ki ona göre hare-
ket edelim!

E¤er, bu fikir ve mütaleay› tevlit eden: "‹stanbulda, amali millîyeye muta-
b›k bir Ali R›za Pafla hükûmeti vard›r. Meclisi Meb’usan da, orada içtima ede-
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Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, ça¤›r›m›z üzerine, S›vasa geldikten
ve birlikte görüfltükten sonra kuflkusuz bu telgraf ile evvelce bildirdi¤i dü-
flünce ve görüflünün yerinde olmad›¤›n› kavram›fl, olacakt›r. Fakat, bu dü-
flünce ve görüflteki yan›lg›y› anlamak için, ille yüzyüze görüflmeye hiç te ge-
reklilik olamayaca¤› apaç›k bellidir. Bu düflünce ve görüflün dayand›r›ld›¤›
nedenlere, flöylece bir göz atmak, onlar›n yanl›fll›¤›n› anlamaya yeter san›-
r›m.

Bir defa, Temsilci Kurulun sade, do¤u illerinin ulusal güçlerini olufltur-
mad›¤› ya da temsil etmedi¤i ve belki bütün memleketin - Anadolu ve Rume-
linin - ulusal güçlerini temsil etti¤i çoktan bilinmifl olmak gerekti. Özellikle,
bu nokta üzerinde, günlerce devam eden telgraf bafl› tart›flmalar› olmufltu. Bir
de, Temsilci Kurulun, S›vastan Ankaraya tafl›nmas›, do¤u illerinin teflkilâts›z
kalmas› sonucunu verecek, bir neden olamazd›. Temsilci Kurulun, do¤u ille-
rine S›vastan telgrafla verdi¤i emirler ve direktifleri, Ankaradan da verebile-
ce¤ine kuflku yoktu.

Fakat, Temsilci Kurulun, do¤u illerinden çok bat› illerine, ‹stanbula ya-
k›n bulunmas›n› gerektiren ve hakl› gösteren mant›kî nedenler, elbette çoktu.
‹lkin, bat› ve güneybat› illerimizden, edimli olarak düflman iflgali alt›na al›n-
m›fl olanlar vard›. Bu illerimizi iflgal eden düflman karfl›s›nda, sa¤lam savunma
cepheleri kurmak ve onlar›n güçlendirilmesi nedenlerini sa¤lamak gerekmek-
teydi. Oysa do¤u illerimizde, böyle ac›kl› bir durum yoktu. Kesin olarak yak›n
bir tehlike de olas› görülmüyordu. Uzak bir olas›l›¤a göre, söz gelimi do¤udan
Ermenilerin etken bir sald›r›s› kabul olunsayd› bile, onun karfl›s›nda Ulusal
Güçlerle güçlendirilmesi kararlaflt›r›lm›fl olan, kendisinin komutas›nda, On
Beflinci Kolordu haz›r bulunuyordu. Fakat ‹zmir cephelerinde de¤iflik flekilde
komutanl›klar, de¤iflik nitelikde güçler ve de¤iflik ve türlü türlü, olumsuz kay-
naklardan zararl› etkiler vard›. Adana iflgaline karfl› cephe daha oluflamam›fl-
t›.

fiu halde, yol ve yöntem fludur ki, genel durumu yönetip yürütme sorum-
lulu¤unu alanlar, en önemli hedefe ve en yak›n tehlikeye, mümkün oldu¤un-
ca yak›n bulunur. Yeter ki, bu yak›nl›k, genel durumu gözden uzak b›rakacak
derecede olmas›n. Ankara bu koflullar› kapsayan bir nokta idi. Her halde cep-
helerle u¤raflaca¤›z diye Bal›kesire, Nazilliye ya da Afyona gitmiyorduk. Fa-
kat, cephelere ve ‹stanbula demiryoluyla ba¤l› ve genel durumu yönetmek
aç›s›ndan S›vastan hiç fark› olmayan Ankaraya gelecektik.

Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› zorunlu görüldükten sonra
ise, Ankaraya gelmenin ne kadar gerekli ve yararl› say›lmak gerekti¤ini aç›k-
lamay› gerekli görmem.

Efendiler, Temsilci Kurulun Ankaraya tafl›nmamas› için nedenler ileri
sürülürken, bu arada, hele "ötedenberi her giriflimimizi hep kötü görmek ve
göstermek istiyen düflmanlardan" söz edilmifl olmas›na hiçbir mana vereme-
dim. Gerçekten, kendisinin dedi¤i gibi düflmanlar bizim hangi davran›fl›m›-
z›, hangi giriflimimizi iyi görmüfllerdir veya görebilirler ki ona göre davrana-
l›m.

E¤er, bu düflünce ve görüflü do¤uran: "‹stanbulda, ulusal emellere uygun bir
Ali R›za Pafla hükûmeti vard›r. Meb'uslar Meclisi de, orada toplanarak ulus ve
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rek mukarrerat› millet ve memleketi murakebeye bafllad›ktan sonra, heyeti
Temsilîyenin garp cephelerile, Meclisi Meb'usan ile alâka ve münasebetine ne
lüzum kal›r. Bu takdirde, Heyeti Temsilîyenin yaln›z flark vilâyetlerinin teflki-
lâtile ifltigal ve iktifa eylemesi vâfi ve daha nâfi olmaz m›?" gibi bir mülâhaza
ve mütalea idise, bir dereceye kadar, flayan› teemmül görülebilir. Fakat, bu tak-
dirde de, vaziyeti umumiyeyi ve hakikati ahval ve fleraiti görüflte ve tarz› telâk-
kide Heyeti Temsilîye ile Kâz›m Kara Bekir Pafla aras›nda gayr›kabili imlâ bir
hendek oldu¤unu kabul etmek icap eder.

Heyeti Temsilîyenin Ankaraya gelmesini düflmanlar fena görecektir; nok-
tas›nda daha çok tevakkuf edilerek belki, dermeyan edilmifl olan fikir ve mülâ-
hazan›n memba ve menfleine daha ziyade nüfuz edilebilirse de bizim flimdilik
buna hasredecek fazla zaman›m›z yoktur.

Efendiler, bundan evvel bahsetti¤im veçhile, bir iki günlük bir içtima ve
müzakere maksadile, meb'uslar› davet için ilk yazd›¤›m›z telgrafta -ki, bu telg-
raf suretini matbu olarak tahrirat halinde de posta ile göndermifltik - maksattan
bahsettikten sonra "Heyeti Temsilîyenin bulunaca¤› mahalde, zaman› içtima,
gönderilecek meb'uslar›n isim ve adresleri malûm olduktan sonra bilmuhabe-
re kararlaflt›r›lacakt›r. Heyeti Temsilîye, kariben ‹stanbula yak›n bir mahalle
nakledecektir." denmiflti (Ves. 213).

Ankaraya muvasalat›m›zda, Ankara-Eskiflehir hatt› ifllemeye bafllam›fl ol-
du¤undan evvelki tebli¤imize 29 Kânunuevvel 1335 tarihinde yapt›¤›m›z bir ze-
yil ile, meb'uslarla mahalli mülâkat olmak üzere Ankaray› tespit ve tamimen
tebli¤ ettik. Bu tamimin bir maddesi de, di¤er meb'uslardan mümkün oldu¤u
kadar fazla zevat›n müzakereye ifltiraki son derece arzu edilmekte oldu¤u, kay-
d›ndan ibaretti (Ves. 214).

Efendiler, neticesinden pek ziyade fayda memul etti¤imiz, bu teflebbüsü
hay›rhahane ve vatanperveranenin dahi, ‹stanbul ricali taraf›ndan önüne ç›k›l-
d›¤›n› arzedersem hayret etmezsiniz zannederim.

Müsaade buyurursan›z, bu ciheti biraz izah edeyim; biz meb'uslar›, Anka-
raya davet ederken, birtak›m zevat üzerinde, bu daveti hükümsüz, mutasavver iç-
tima› akim b›rakmak için mukabil tedbir ve teflebbüs al›yorlarm›fl... Baz› meb'us-
lar›n verdikleri telgraflarla, bu hususa, muttali olduk. Meselâ; Burdur Meb'usu
Hüseyin Baki imzal› ve 29 Kânunuevvel 1335 tarihli flöyle bir telgraf vürud etti:

‹stanbulda içtima eden meb'uslar nam›na Ayd›n Mebusu Hüseyin Kâz›m imzasile He-
yeti Teftifliye Riyasetine gelen telgrafta, en seri vas›ta ile Darülhilâfete gelmekli¤im elzemiye-
ti ifl'ar edilmekte ve bugün de Dahiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildiril-
mekte.

Mukaddema Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal Pafla Hazretleri taraf›ndan vaki
emir ve ifl’ar üzerine noktai nazar›m arz ve izah k›l›nd›¤› halde henüz bu bapta bir emir te-
lâkki edilemedi¤inden ifl'ar› devletlerine kemali ehemmiyetle muntaz›r›m Efendim.

Akda¤ Madeni Meb'usu Bahri imzal› ve ayn› tarihli bir telgrafta da: 
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m imzasile, vürut eden telgrafta, meb'uslar›n en seri vas›-

ta ile Dersaadete gelmeleri bildiriliyorsa da, Heyeti Temsilîyeye aza intihap olunan meb’us-
lar m›, yoksa bilûmum meb'uslar m› davet olundu¤unda tereddüt edilmifltir. Lûtfen hatt› ha-
reketimin tayinine müsaadeleri müsterhamd›r ferman.
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ülke kaderini denetlemeye bafllad›ktan sonra, Temsilci Kurulun bat› cephele-
rile, Meb'uslar Meclisi ile ilgili ve iliflkili olmas›na ne gerek kal›r. Böyle olun-
ca, Temsilci Kurulun yaln›z do¤u illerinin örgütlerile u¤raflmas› ve bununla
yetinmesi yeterli ve daha yararl› olmaz m›?" gibi bir düflünce ve görüfl idiyse,
bir dereceye kadar, üzerinde durulabilir. Ama, o zaman da, genel durumu ve
gerçek durumlarla koflullar› görüflte ve anlamakta Temsilci Kurul ile Kâz›m
Kara Bekir Pafla aras›nda doldurulamaz bir hendek oldu¤unu kabul etmek
gerekir.

Temsilci Kurulun Ankaraya gelmesini düflmanlar fena görecektir; nokta-
s›nda daha çok durularak belki, bildirilmifl olan düflünce ve görüflün kayna¤›
ve ç›k›fl yeri daha iyi kavranabilirse de bizim flimdilik buna ay›racak fazla za-
man›m›z yoktur.

Efendiler, bundan önce sözünü etti¤im gibi, bir iki günlük bir toplant› ve
görüflme amac›yla, meb'uslar› ça¤›rmak için ilk yazd›¤›m›z telgrafta -ki bu
telgraf örne¤ini bas›l› olarak resmî bir yaz› halinde de posta ile göndermifltik-
amaçtan söz ettikten sonra "Temsilci Kurulun bulunaca¤› yerde, ne zaman
toplan›laca¤›, gönderilecek meb’uslar›n isim ve adresleri ö¤renildikten sonra
haberleflerek kararlaflt›r›lacakt›r. Temsilci Kurul, çok geçmeden ‹stanbula ya-
k›n bir yere tafl›nacakt›r." denmiflti (Belge 213).

Ankaraya var›fl›m›zda, Ankara-Eskiflehir demiryolu ifllemeye bafllam›fl
oldu¤undan evvelki bildirimize 29 Aral›k 1919 tarihinde yapt›¤›m›z bir ek ile,
meb'uslarla buluflma yeri olmak üzere Ankaray› gösterdik ve genelgeyle bil-
dirdik. Bu genelgenin bir maddesi de, öteki mebuslardan olabildi¤ince çok ki-
flinin görüflmelere kat›lmas› pek çok istenir" idi (Belge 214).

Efendiler, sonucundan pek çok yarar umdu¤umuz, bu iyilik-ister ve yurt-
sever giriflimin bile, ‹stanbul ileri gelenleri taraf›ndan önüne ç›k›ld›¤›n› söyler-
sem flaflmazs›n›z san›r›m.

‹zin verirseniz, bu iflin bu yan›n› biraz aç›klayay›m; biz meb'uslar›, Anka-
raya ça¤›r›rken, birtak›m kifliler, bu ça¤›rmay› geçersiz, düflünülen toplant›y›
yap›lmaz b›rakmak için karfl› önlemler al›p giriflimlerde bulunuyorlarm›fl...
Bunu baz› meb'uslar›n çektikleri telgraflardan anlad›k, Örne¤in; Burdur
Meb'usu Hüseyin Baki imzal› ve 29 Aral›k 1919 tarihli flöyle bir telgraf geldi:

‹stanbulda toplanan meb'uslar ad›na Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m imzasile Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›na gelen telgrafta, en h›zl› araçla ‹stanbula gelmemin çok gerekli oldu¤u
bildirilmekte ve bugün de ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan al›nan telgrafta da yola ç›kmakl›¤›m› bil-
dirmekte.

Bundan önce Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal Pafla Hazretleri taraf›ndan verilen
emir ve yap›lan bildiri hakk›ndaki görüflüm sunulmufl ve aç›klanm›fl oldu¤u halde flimdiye
kadar bu konuda bir emir al›nmad›¤›ndan sizden haber gelmesini çok önem vererek bekle-
mekteyim Efendim.

Akda¤ Madeni Meb'usu Bahri imzal› ve efl tarihli bir telgrafta da:
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m imzasile al›nan telgrafta, meb'uslar›n en h›zl› araçla

‹stanbula gelmeleri bildiriliyorsa da, Temsilci Kurula üye seçilen meb'uslar›n m›, yoksa bü-
tün meb'uslar›n m› ça¤›r›lmakta olundu¤u aç›kça anlafl›lamam›flt›r. Ne yolda davranaca¤›-
m›n belirtilmesine izninizi rica ederim. Emir sizindir.

Yeni
meb’uslarla
Ankarada
görüflmek
teflebbüsü

Yeni
meb’uslarla
Ankarada
görüflme gi-
riflimleri



Efendiler, buna mümasil telgraflar tevali etti. Bu ifl'arattan, sühuletle, müs-
teban olmakta idi ki, meb'us arkadafllar, Heyeti Temsilîye ile Hükûmeti ve ‹s-
tanbuldan bütün meb'uslar› davet etmek salâhiyetini kendinde görebilen zevat›,
maksad› müflterekte hemfikir ve hemahenk telâkki ediyorlard›. Hükûmetin ve
mephus zevat›n menfi muzmerrat›n› hat›ru hayallerine bile getiremiyorlard›. Ol-
sa olsa, bizimle ‹stanbuldaki zevat aras›nda, yeni takarrür etmifl bir vaziyet bu-
lundu¤unu veyahut arada tertip noktas›ndan bir yanl›fll›k olabilece¤ini zan ve
farzeylemifl olduklar›, ifl'arlar›ndaki saffet ve samimiyetten anlafl›lmakta idi.

Müracaat eden meb'uslara, verdi¤im cevap flu idi:
Hüseyin Kâz›m Beyin ifl’ar› ile bizim bir gûna alâkam›z yoktur. Mumaileyhin vaziyete

tamamen agâh olmad›¤› anlafl›l›yor. 17 ve 29/12/1335 tarihli telgrafnamelerimiz ahkâm›nca
hareket, menafii millîye ve vatanîyemize daha muvaf›k oldu¤u cihetle onlar›n tesrii icab›n› ve
Kâz›m Beyin hotbehot vukubulmufl olan ifl'ar›na münasip cevap itas›n› ve keyfiyetin ifl’ar›n›
rica ve takdimi ihtiramat eyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Umum meb'uslara da, flu tamimi yazd›k:

Ankara, 30 Kânunuevvel 1335
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m Beyefendinin meb'usini kiramdan baz›lar›na, Dersa-

adete sürati hareketlerine dair telgrafnameler keflide edildi¤i anlafl›ld›. Bu teflebbüs, miri mu-
maileyhin vaziyete tamamen agâh olmad›¤›n› gösterdi¤inden kendisine vaziyet ifham
ve............... tarih.................numaral› tebligata dair malûmat ita ettirildi. Binaenaleyh, Heyeti
Temsilîyece istirham olundu¤u veçhile Heyeti Temsilîye azas› olarak intihap olunmufl
meb'usîni kiramla di¤er meb'usinden miizakeratta haz›r bulunmak isteyen zevat› muhtere-
menin, Kânunusaninin beflinden itibaren Ankaraya teflrifleri tavzihan istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
30 Kânunuevvel 1335 tarihli bir flifre ile de ‹stanbuldaki teflkilât›m›za:

"Hüseyin Kâz›m Beyin teflebbüsünden bahsettikten sonra, kendisinin bizim
tebligat›m›zdan haberdar edilmesini ve muzakeratta haz›r bulunmak arzu bu-
yuruyorlarsa lûtfen ve serian Ankaraya teflrifleri lüzumunun ifham›n›" bildir-
dik (Ves. 215).

Efendiler, biz, ‹stanbuldaki teflkilât›m›zdan haber beklerken, karfl›m›za
bir zât ç›kt›. Bunun kim olabilece¤ini tahminde güçlük çekmezsiniz, zannede-
rim. Malûm ya, bizim ‹stanbulda hem murahhas›m›z ve hem de naz›r olan
zât... Cemal Pafla... Evet; 1 Kânunusani 1336 tarihli flu telgraf Harbiye Nâz›r›
Cemal Pafla imzasile geliyordu:

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Dersaadette bulunan meb'usandan bir grup müracaatle ita eyledikleri tahrirî metalibini

aynen berveçhiati arzeylerim:
1- Meclisi Meb'usan›n, bir an evvel, içtima› elzemdir. fiu s›rada baz› meb'uslar›n Anka-

rava davet edilmeleri, Meclisin müsaraaten aç›lmas›na mâni olacakt›r.
2- Bu halin ve davet keyfiyetinin meydana verece¤i suitefsir aras›nda, en ziyade câlibi

dikkati a¤yar olan, kuvvei teflriiyenin baflka kuvvetlerin taht› tesirinde hareket etmekte olma-
s› zann›d›r. Bunun, dahilde ve hariçte pek büyük bir itimats›zl›k tevlit edece¤i muhakkakt›r.

3- Böyle bir hal ve vaz›da, Meclisin, kendisinden beklenilen hidemat› ifa edebilmesi
mümkün de¤ildir.

4- Evvelce yap›ld›¤› gibi meb’uslarla temas ve münasebette bulunmak üzere salâhiyeti
vasiay› haiz bir zât›n, murahhas s›fatile ‹stanbula izam› temini maksada kâfidir.
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Efendiler, buna benzer telgraflar birbirini izledi. Bu bildirimlerden, ko-
layl›kla, anlafl›lmakta idi ki, meb'us arkadafllar, Temsilci Kurul ile Hükûmeti
ve ‹stanbuldan bütün meb'uslar› ça¤›rma yetkisini kendinde görebilen kiflile-
ri, ortak amaçta ortak düflüncede ve uyumlu say›yorlard›. Hükûmetin ve sözü
geçen kiflilerin olumsuz niyetlerini ak›llar›na ve hayallerine bile getiremiyor-
lard›. Olsa olsa, bizimle ‹stanbuldaki kifliler aras›nda, yeni kararlaflt›r›lm›fl bir
durum bulundu¤unu ya da arada düzenleme bak›m›ndan bir yanl›fll›k olabile-
ce¤ini san›p öyle kabul ettikleri, bildirimlerindeki temiz yüreklilik ve içtenlik-
ten anlafl›lmakta idi.

Bafl vuran meb’uslara, verdi¤im karfl›l›k flu idi:
Hüseyin Kâz›m Beyin bildirdikleri ile bizim hiç bir yönden ilgimiz yoktur. Onun du-

rumu iyice bilmedi¤i anlafl›l›yor. 17 ve 29/12/1919 tarihli telgraflar›m›z gere¤ince davran›l-
mas›, ulus ve ülke yararlar›na daha uygun oldu¤undan telgraflar›m›z›n gere¤inin tezelden
yap›lmas›n› ve Kâz›m Beyin kimseye dan›flmadan kendi bafl›na yapm›fl oldu¤u bildiriye uy-
gun karfl›l›k verilmesini ve bize de bildirilmesini rica eder sayg›lar sunar›m Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Bütün meb’uslara da, flu genelgeyi yazd›k:

Ankara, 30 Aral›k 1919
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m Beyefendinin say›n meb’uslardan baz›lar›na, çabuk

‹stanbula do¤ru yola ç›kmalar›n› isteyen telgraflar çekti¤i anlafl›ld›. Bu giriflim, durumu iyi-
ce bilmedi¤ini gösterdi¤inden kendisine durum anlat›ld› ve.....................tarih..................say›-
l› direktif hakk›nda bilgi verildi. Bunun için, Temsilci Kurulca rica edildi¤i gibi Temsilci Ku-
rul üyesi olarak seçilmifl bulunan say›n mebuslarla öteki meb'uslardan görüflmelere kat›l-
mak isteyen say›n kiflilerin, Oca¤›n beflinden bafllayarak Ankaraya gelmeleri aç›klama nite-
li¤inde rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
30 Aral›k 1919 tarihli bir flifre ile de ‹stanbuldaki örgütümüze: "Hüseyin

Kâz›m Beyin girifliminden söz ettikten sonra, kendisine bizim bildirimlerimi-
zin duyurulmas›n› ve görüflmelere kat›lmak istiyorlarsa lûtfedip tezelden An-
karaya gelmesi gerekti¤inin anlat›lmas›n›" bildirdik (Belge 215).

Efendiler, biz, ‹stanbuldaki örgütlerimizden haber beklerken, karfl›m›za
birisi ç›kt›. Bunun kim olabilece¤ini kestirmekte güçlük çekmezsiniz, san›r›m.
Bilirsiniz ya, hem bizim ‹stanbulda delegemiz ve hem de bakan olan kifli... Ce-
mal Pafla... Evet; 1 Ocak 1920 tarihli flu telgraf Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla
imzasile geliyordu:

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
‹stanbulda bulunan meb'uslardan bir grubun bize baflvurarak verdikleri yaz›l› istekle-

rini oldu¤u gibi afla¤›da bilginize sunar›m:
1- Meb'uslar Meclisinin, bir an önce toplanmas› çok gereklidir. fiu s›rada baz› meb'us-

lar›n Ankaraya ça¤›r›lmalar›, Meclisin tezelden aç›lmas›na engel olacakt›r.
2- Bu durumun ve ça¤›r› yap›lm›fl olmas›n›n meydan verece¤i kötü yorumlar aras›nda,

yabanc›lar›n dikkatini çekecek olan, yasama gücünün baflka güçlerin etkisi alt›nda ifl görmek-
te oldu¤u san›s›d›r. Bunun, içeride ve d›flar›da pek büyük bir güvensizlik do¤uraca¤› kesindir.

3- Böyle bir durum ve davran›fl karfl›s›nda, Meclis, kendisinden beklenilen hizmetleri
yapamaz.

4- Evvelce yap›ld›¤› gibi meb’uslarla konuflmak ve iliflkilerde bulunmak üzere genifl
yetkiye sahip birinin, delege olarak ‹stanbula gönderilmesi amac› sa¤lamaya yeter.



5- Ankaraya davet edilen meb’uslar›n tehiri azimetleri ve orada toplanan zevat›n da he-
men ‹stanbula hareketleri hakk›nda yeniden tebligat› seria ifas›na intizar edilmektedir.

Harbiye Nâz›r› Cemal
Efendiler, bu tarz› hareket ve ifl'arda, bir samimiyet ve necabet görüyor

musunuz? Evvelâ; bizim, meb'uslarla içtima akti karar›m›z ve bu baptaki teb-
ligat›m›z, bundan bir buçuk ay evvelindenberi malûm idi. E¤er bu hareketimiz
menafii vatanîyeye cidden gayr›muvaf›k ve mahzurlu görülmüfl idise, bizimle
ayn› gayei millîyeyi takip ettiklerini iddia etmekte bulunan efendilerin ve hükû-
metin, bizim davet etti¤imiz meb'uslara, ‹stanbula celp telgraflar› yazmadan
evvel, bizimle anlaflmas›, hiç olmazsa noktai nazar ve teflebbüslerinden bizi ha-
berdar eylemeleri iktiza eylemez midi? Böyle yapmay›p da do¤rudan do¤ruya
Darülhilâfeye hareketlerini tesri ettirmek için heyeti teftîfliye riyasetleri vas›tasi-
le, fieyh Muhsini Fanînin ve Dahiliye Nâz›r›n›n imzalarile, taflradaki meb'usla-
r› s›k›flt›r›p flafl›rtmak ve emrivaki ihdasile bizim teflebbüsümüzü akamete u¤-
ratmaya kalk›flmak do¤ru muydu?

Saniyen Efendiler; tecdidi intihap aylarca ve aylarca icra olunmay›p müd-
deti muayyenei kanunîye çoktan geçirilmifl oldu¤u tarihlerde hiç te istical gös-
termeyi tahattur etmiyen bu efendiler, bizim Erzurumdan, S›vastan beri, namü-
tenahi teflebbüsat ve faaliyetimizin bir eseri muvaffak›yeti olarak, temin edile-
bilen tecdidi intihaptan sonra ve herbirerlerinin meb'usluklar›n› ayr›ca tavassut
ve takip ile teminden sonra nihayet üç, befl gün gibi kalil bir teahhur ve bahu-
sus bu teahhur büyük bir gayenin ve bahusus ‹stanbulda toplanmak gafletini
gösterenlerin flah›slar›n›n dahi masuniyetine müteallik tedabirin temini esbab›-
n› tezekkür maksadile oldu¤una göre, bu efendileri bu kadar isticale sevketme-
li midi? Hiçbir tedbir ve karar almadan, bir an evvel, maruzu hakaret ve reza-
let olmakta istical, neden ileri geliyordu?

Salisen; Efendiler, saf ve nezih arkadafllar›n› bili¤fal, ‹stanbulda, kendileri-
nin dahil olduklar› tehlike ve hakaret çemberine, sürati seria ile sokmak istiyen
bu efendiler, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetine mensup de¤iller
midi? Bu millî cemiyetin azas› bulunmuyorlar m›yd›? Bir cemiyetin efrad ve
azas›, meb'us olduklar› halde dahi, cemiyetin liderlerile müdavelei efkâr ederek
en nihayet, tesbit olunacak program dahilinde harekete mecbur de¤il midirler?
Dünyan›n her taraf›nda, bütün medeni heyat› içtima›yede, bu, böyle de¤il midir?

Bir grubun, bir f›rkan›n; liderlerile temas ve münasabete gelmesinden;
kuvvei teflriiyenin, baflka kuvvetlerin taht› tesirinde hareket etmifl oldu¤u zann›-
n›n tevellüt edece¤i vâhimesinden ve bunun enzar› a¤yar›n calibi dikkati olaca-
¤›ndan, neden havfediliyordu? Bu efendiler, tecdidi intihab› ve meb'uslar›n in-
tihab›n›, temin etmifl olan, teflkilât kuvvetinin; taht› tesirinde görülmeyi, mutena
fleref ve haysiyetlerine münafi mi buluyorlard›?

Meb'uslar›n, memleket dahilinde, kuvvetli bir millî teflkilâta mensup olduk-
lar›n› ve o teflkilât› flamilenin tespit eyledi¤i muayyen gayelerden ayr›lam›yaca-
¤›n› ve her ihtimale karfl›, o teflkilât kuvvetinin taht› tesirinde bulunduklar›n›,
aç›k bir vicdan ve al›nla ilân etmenin, as›l bunun, dahilde ve hariçte en büyük
itimat ve sayg›y› temin edebilece¤ini, bu efendiler, takdir edemiyorlar m›yd›?

Ve as›l, bu salâbeti vicdan ve kanaatte bulunup muayyen gayei millîyeyi temin
yolunda, her tehlikeyi iktihama haz›r bir hal ve vaziyet al›nmad›kça, Meclisin, ken-
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5- Ankaraya ça¤›r›lan meb'uslar›n gidifllerinin ertelenmesi ve orada toplanan kiflilerin
de hemen ‹stanbula do¤ru yola ç›kmalar› hakk›nda yeniden tez bildiride bulunulmas› bek-
lenmektedir.

Savafliflleri Bakan› Cemal
Efendiler, böyle davranmakta ve bildirim yapmakta, bir içtenlik ve soy-

luluk görüyor musunuz? ‹lkin; bizim, meb’uslarla toplant› yapma karar›m›z ve
bu konudaki bildirimiz, bundan bir buçuk ay öncedenberi biliniyordu. E¤er
bu yapt›¤›m›z gerçekten ülke yarar›na ayk›r› ve sak›ncal› görülmüfl idiyse, bi-
zimle efl ulusal amaç güttüklerini iddia etmekte bulunan efendilerin ve hükû-
metin, bizim ça¤›rd›¤›m›z meb'uslara, ‹stanbula getirilme telgraflar› yazma-
dan önce, bizimle anlaflmas›, hiç olmazsa görüfl ve giriflimlerinden bize haber
vermeleri gerekmez miydi? Böyle yapmay›p da do¤rudan do¤ruya ‹stanbula
gelmelerini h›zland›rmak için teftifl kurulu baflkanl›klar› arac›l›¤›yla, fieyh
Muhsini Fanînin ve ‹çiflleri Bakan›n›n imzalar›yla, taflradaki meb'uslar› s›k›fl-
t›r›p flafl›rtmak ve olup bitti yaparak bizim giriflimimizi bofla ç›karmaya kalk›fl-
mak do¤ru muydu?

‹kincisi Efendiler; seçimlerin yenilenmesi aylarca ve aylarca yap›lmay›p
belirli yasal süre çoktan geçirilmifl olan tarihlerde acele davranmay› hiç de
ak›l etmiyen bu efendiler, bizim Erzurumdan, S›vastanberi, sonsuz giriflim ve
etkinliklerimizin bir baflar›s› olarak, sa¤lanabilen seçimlerin yenilenmesi iflin-
den sonra ve herbirilerinin meb'usluklar›n› ayr›ca araya girip izleyerek sa¤la-
d›ktan sonra nihayet üç, befl gün gibi önemsiz bir gecikme ve özellikle bu ge-
cikme büyük bir amac›n ve özellikle ‹stanbulda toplanmak aymazl›¤›n› göste-
renlerin flah›slar›n›n kendi güvenliklerine yönelik önlemler al›nmas› yollar›n›
görüflmek amac›yla oldu¤una göre, bu efendileri bu kadar aceleye sürükleme-
li miydi? Hiçbir önlem ve karar almadan, bir an önce, küçüksenme ve rezillik-
le karfl›laflmak için bu aceleye gerek var m›yd›?

Üçüncüsü; Efendiler, temiz ve lekesiz arkadafllar›n› aldatarak, ‹stanbul-
da, kendilerinin içinde bulunduklar› tehlike ve afla¤›lanma çemberine, tezel-
den sokmak isteyen bu efendiler, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma der-
ne¤inden de¤iller miydi? Bu ulusal derne¤in üyesi bulunmuyorlar m›yd›?
Bir derne¤in bireyleri ve üyeleri, meb'us olsalar bile, derne¤in önderlerile
görüflerek sonunda, saptanacak programa göre davranmak zorunda de¤il
midirler? Dünyan›n her yerinde, bütün uygar toplumlarda, bu, böyle de¤il
midir?

Bir grubun, bir partinin; önderlerile görüflmesinden ve iliflki kurmas›n-
dan; yasama gücünün, baflka güçlerin etkisi alt›nda ifl görmüfl oldu¤u san›s›n›n
do¤ac› kuruntusundan ve bunun yabanc›lar›n dikkatini çekece¤inden, niçin
korkuluyordu? Bu efendiler, seçimlerin yenilenmesini ve meb'uslar›n seçil-
mesini, yüksek onur ve haysiyetleriyle ba¤daflmaz m› buluyorlard›?

Meb'uslar›n, yurtiçinde, güçlü bir millî örgüte ba¤l› olduklar›n› ve o genifl
örgütün saptad›¤› belirli amaçlardan ayr›lamayaca¤›n› ve her olas›l›¤a karfl›, o
örgütle ortaya koyman›n, as›l bunun, içerde ve d›flarda en büyük güven ve say-
g›y› sa¤layabilece¤ini, bu efendiler, anlayam›yorlar m›yd›?

Ve as›l, bu vicdan ve inanç sa¤laml›¤›na sahip olup belirli ulusal amac› elde
etmek yolunda, her tehlikeyi göze almaya haz›r bir durum ve tutum al›nmad›k-



disinden beklenilen hidemat› ifa edebilmesine imkân olamayaca¤›n› anlamak,
kehanete mi, yoksa, vaki oldu¤u gibi, tecavüz ve hakarete miskince mutavaate
mi vabeste idi?

Bu efendiler, benim, flahsan meb'uslarla temasta bulunmam› arzu etmi-
yorlar ve yine hükûmet ve baz› efendiler, benim, ‹stanbula da gitmemi caiz gör-
müyorlar. Ancak, salâhiyeti vâs›a ile bir murahhas›n gönderilmesini tavsiye
ediyorlar. Do¤rusu bu noktadaki ak›l ve ferasetlerine diyecek yok! Gönderdi-
¤imiz murahhaslar de¤il midi ki, millet vekillerinin düflman pençesine girmesi-
ne birinci derecede müessir olmufllar ve en nihayet, kendi flah›slar›n› bile mü-
dafaa tedbir ve çaresini tatbikten âciz olduklar›n› isbat eylemifllerdir.

Meb'uslar›n, hotbehot davetlerinde, i¤fal ve emrivaki ihdas›na muvaffak
olamad›ktan sonra, bizim taraf›m›zdan tebligat icra ettirmeyi, talepte de göste-
rilen nezaket pek ince de¤il midir? Efendiler.

Muhterem Efendiler, bu bahsetti¤im telgrafa cevaben, evvelâ flu k›sa flifre-
yi yazd›m:

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine 5 Kânunusani 1336
C: Sahibi takrir meb'uslar›n isimlerinin ve bu takriri kime hitaben verdiklerinin ifl'ar›na

muntaz›r›z Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Ankarada: K.O. 20 Kumandanl›¤›na   Harbiye, 6 Kânunusani 1336
C: 5 Kânunusani 1920 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Meb'uslar›n esamisi flunlard›r: Hüseyin Kâz›m, Tahsin, Celâlettin, Arif, Hâmit... ilâ.d›r.

Bana getirenler bafltaki iki zatt›r.
Harbiye Nâz›r› Cemal

Efendiler, bilâhare, bize verilen malûmata nazaran, bana telgraf yazan ze-
vat, meb'uslardan mürekkep bir grup de¤ildi. Sadrazam, flahsan tan›d›¤› Hak-
k› Bey nam›nda bir zât› -Siverek meb'usu oldu¤u malûmat› üzerine- ve Hüse-
yin Kâz›m Beyi, nezdine davet ederek, bana hitaben k›sa bir telgraf yazd›rm›fl.
Bu telgraf›, elden baz› zevata imza ettirmifller. fiifre gönderilmek üzere, Hakk›
ve Hüseyin Kâz›m Beyler Cemal Paflaya götürmüfllerdir.

O halde, befl maddelik ve takrir nam› verilen telgrafname, bilâhare uydu-
rulmufltur. Zaten, takrirden bahsolundu¤u halde, bunun takdim olundu¤u ma-
kam›n henüz mevcut olmamas› da, meselede hile ve maksad› mahsus oldu¤unu
iraeye kâfidi. Henüz Meclis aç›lm›fl ve Meclis Riyaseti vazifeye bafllam›fl de¤ildi.
Maahaza Cemal Paflan›n bu telgraf›n› ald›ktan sonra, flu flifre telgraf yazd›m:

Ankara, 9/1/1920
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

Hüseyin Kâz›m, Tahsin, Celâlettin Arif, Hâmit Beyefendilere:
Ankaraya gelmenin suitefsirata u¤rayaca¤›na dair, Harbiye Nâz›r› Pafla Hazretleri va-

s›tasile, ibla¤ buyurulan mütalealar›na vâk›f olduk. Mesele, vatan ve milletin hayatile alâka-
dard›r. Meclisi Millîde, teflkilât› millîye üzerine müstenit, kuvvetli bir grup husule gelmez ve
S›vas Umumî Kongresile milletin cihana ilân eyledi¤i mukarrerat, ekseriyeti azîme taraf›ndan
bir akide ve düstur ittihaz k›l›namazsa, hizmeti millîyemizin temin edece¤i muvaffak›yat he-
ba olur. Memleket bir felâkate maruz kalabilir. Binaenaleyh, birtak›m vatans›z ve dinsizlerin
propagandalar›, bizim için düsturülamel olamaz. Gaye, milletin necat ve vatan›n halâs›d›r.
Bir iki gün için teflriflerile müdavelei efkâr ve tevhidi amal edilmek bizce pek mühimdir. Bu-
na nazaran tarz› hareketin tayini menutu reyi âlileridir. Arz› ihtiramat eyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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ça, Meclisin, kendisinden beklenilen hizmetleri yapmas›na olanak bulunama-
yaca¤›n› anlamak, kâhin olmaya m›, yoksa, yap›ld›¤› gibi, sald›r› ve afla¤›lan-
maya miskince boyun e¤meye mi ba¤l› idi?

Bu efendiler, benim, kendimin meb’uslarla iliflkide bulunmam› istemi-
yorlar ve gene hükûmet ve baz› efendiler, benim, ‹stanbula gitmemi de uygun
görmüyorlar. Ancak, genifl yetkili bir delegenin gönderilmesini sal›k veriyor-
lar. Do¤rusu bu noktadaki ak›l ve anlay›fllar›na diyecek yok. Millet vekilleri-
nin düflman pençesine girmesine birinci derecede etkin olan ve sonunda, ken-
dilerini bile savunmay› beceremiyecek kadar âciz olduklar›n› kan›tlayanlar
gönderdi¤imiz delegeler de¤il miydi?

Meb'uslar›n, kimseye dan›fl›lmadan ça¤›r›lmas›nda aldatma ve olup bitti
yapma iflini baflaramad›ktan sonra, bizim bildirim yapmam›z›, istemekte de
gösterilen nezaket pek ince de¤il midir? Efendiler.

Muhterem Efendiler, sözünü etti¤im bu telgrafa karfl›l›k olarak, ilkin flu
k›sa flifreyi yazd›m:

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine 5 Ocak 1920
K: Önergeyi veren meb'uslar›n isimlerinin ve bu önergeyi kime yönelttiklerinin bildi-

rilmesini beklemekteyiz Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Ankarada: K.O. 20 Komutanl›¤›na Harbiye, 6 Ocak 1920
K: 5 Ocak 1920
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Meb'uslar›n isimleri flunlard›r: Hüseyin Kâz›m, Celâlettin Arif, Hâmit... ve baflkalar›-

d›r. Bana getirenler bafltaki iki kiflidir.
Savafliflleri Bakan› Cemal

Efendiler, sonradan, bize verilen bilgilere göre, bana telgraf yazan kifliler,
meb'uslardan oluflan bir grup de¤ildi. Baflbakan, kendi tan›d›¤› Hakk› Bey
ad›nda birinin -Siverek meb'usu oldu¤unu ö¤renmesi üzerine- ve Hüseyin Kâ-
z›m Beyi, yan›na ça¤›rarak, bana çekilmek üzere bir telgraf yazd›rm›fl. Bu
telgraf›, kimi kiflilere elden imza ettirmifller. fiifre olarak çekilmek üzere Hak-
k› ve Hüseyin Kâz›m Beyler Cemal Paflaya götürmüfllerdir.

Demek ki, befl maddelik olan ve önerge ad› verilen telgraf, sonradan uydu-
rulmufltur. Asl›na bak›l›rsa, önergeden söz edildi¤i halde, bunun kime sunuldu¤u-
nun bugüne kadar belli olmamas› da, iflde hile ve özel amaç oldu¤unu gösterme-
ye yeterliydi. Daha Meclis aç›lm›fl ve Meclis Baflkan› göreve bafllam›fl de¤ildi. Bu-
nunla Birlikte Cemal Paflan›n bu telgraf›n› ald›ktan sonra, flu flifre telgraf› yazd›m: 

Ankara, 9/1/1920
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine 

Hüseyin Kâz›m, Tahsin, Celâlettin Arif, Hâmit Beyefendilere:
Ankaraya gelmenin kötü yorumlara yol açaca¤› hakk›nda, Savafliflleri Bakan› Pafla

Hazretleri arac›l›¤›yla iletilen görüfllerinizi ö¤rendik. Konu, vatan ve milletin varl›¤›yla ilgi-
lidir. Ulusal Meclisde, ulusal örgütlere dayanan, güçlü bir grup kurulmaz ve S›vas Genel
Kongresile ulusun dünyaya duyurdu¤u kararlar, büyük ço¤unluklarca bir inanç ve kural
olarak benimsenmezse, ulusal hizmetlerimizin sa¤layaca¤› baflar› yok olur. Memleket bir fe-
lâkete u¤rayabilir. Bundan dolay›, birtak›m vatans›z ve dinsizlerin propagandalar›, bizim
için uyulacak kural olamaz. Amaç, milletin esenli¤i ve vatan›n kurtulmas›d›r. Bir iki günlü-
¤üne buraya gelmeniz ve karfl›l›kl› görüflerek ülkü birli¤i sa¤lamak bizce çok önemlidir. Bu-
na göre tutulacak yolun seçilmesi size ba¤l›d›r. Sayg›lar sunar›z Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal



Muhterem Efendiler, ‹stanbulun temas ve izah›nda bulundu¤umuz can s›-
k›c› vaziyetile u¤rafl›rken, memleketin aksayi flark›nda da, bir yalanc› peygam-
berin ihdas etti¤i mühimce ve kanl› bir vak'a cereyan ediyordu. Buna dair On
Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›ndan müteaddit raporlar vürut ediyordu. Bay-
burda dört saat mesafede -Hart karyesi- vard›r. Bu karyede mukim Eflref na-
m›nda bir fleyh, fliilik telkinat›nda bulunuyormufl. Bundan müteessir olan Bay-
burt müfti ve ulemas›, fleyhi celbederek isticvap eylemek için teflkil eyledikleri
bir heyeti, Harta göndermifller ve hükûmeti mahallîye nam›na fleyhi davet et-
mifller.. fieyh bu davete icabet etmemifl.. hükûmeti mahallîye 50 kiflilik bir müf-
reze göndermifl. Bundan büsbütün münfail olan fleyh, müridanile birlikte müf-
zerenin esliha ve mühimmat›n› alm›fl ve efrad ve zabitân›n› esir ve baz›lar›n› fle-
hit etmifl.. Bunun üzerine, civardan baz› k›taat, Bayburda sevkolunmakla bera-
ber meselenin kan dökülmeksizin, muslihane halli tercih edilmifl.. fieyh nezdi-
ne ulemâ ve ümerâdan mürekkep birkaç heyet gönderilmifl.. hükûmete mutava-
ati için nasayihte bulunulmufl.. on alt› gün, bu suretle zayi edilmifl. En son gi-
den, Erzurum kad›s› heyetinin de ricas› fieyh Eflref üzerinde müessir olmam›fl.
Bilâkis fleyh, bunlara hitaben: "Hepiniz kâfirsiniz! kimseyi tan›mam, itaat et-
mem, harbedece¤im. Allah, bana fleriat ilân›na memursun dedi." tarz›nda bir
ültimatom vermekle beraber, bir taraftan da köylere, "sahibi fleriat" ve "mehdii
muntazar" imzalarile birtak›m beyannameler göndererek halk› i¤fal ve kendi-
sine iltihak ettirerek isyan etmifl.. Bunun üzerine, bizzat Bayburda gelip Doku-
zuncu F›rkan›n kumandas›n› alan Kaymakam Halit Bey, 25 Kânunuevvel 1335
günü, kâfi kuvvetle Harta hareket eder. fieyh, toplad›¤› asilerle müdafaaya ka-
rar verdi¤inden topçu ve piyade kuvvetlerile musademe ve muharebeye ihtiyaç
hâs›l olur. Bu esnada, fleyhin müritlerinden birtak›mlar› da Harta yard›m et-
mek üzere civar köylerde içtima ederler. Nihayet, Kaymakam Halit Beyin do¤-
rudan do¤ruya Bayburttan, bana gönderdi¤i 1 Kânunusani 1336 tarihli flifre-
sinde dedi¤i gibi, "Hart meselesi, yalanc› peygamberin ve o¤ullar›n›n ve tevabi-
inden baz›lar›n›n itlâf› ve Hart›n teslimile neticelenmifltir."

Halit Bey, bu flifresinde, meb'uslara müteallik baz› malûmat da verdi¤in-
den, kendisine 21 Kânunusani 1920 tarihinde flu flifreyi yazd›m:

Hart hâdisesinde elde edilen muvaffak›yeti biraderilerini tebrik ve meb’uslar›n Ankara-
ya gelmesi hakk›nda sarf buyurulan mesaiye teflekkür ederim.

Mustafa Kemal
*

*   *
Efendiler, Harbiye Nezareti ile Heyeti Temsilîye aras›nda, müzmin hale

gelmifl bir mesele vard›.
Nâz›r Pafla, ‹stanbulda bulunan erkân›, kolordular›n ve miralay rütbesinde-

ki ümeray›, f›rkalar›n bafl›na geçirmek istiyordu. Sair ümera ve zabitan› da, Ana-
doluda k›taata gönderece¤inden bahsediyordu. Bu arzuyu, bir prensip olarak
ileri sürmüfl ve tatbikat›n› da; Harbiye Nezareti Müsteflar› Sab›k› Ahmet Fevzi
Paflay›, Ankarada Ali Fuat Paflan›n yerine Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na
ve Nurettin Paflay› da, Konyada Miralay Fahrettin Beyin yerine On ‹kinci Ko-
lordu Kumandanl›¤›na tayin eylemek suretile bir emrivaki halinde yapmak is-
temiflti.
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Muhterem Efendiler, ‹stanbulun de¤indi¤imiz ve aç›klad›¤›m›z can sak›c›
durumuyla u¤rafl›rken, memleketin do¤u ucunda da, bir yalanc› peygamberin
ortaya ç›kard›¤› önemlice ve kanl› bir olay geçiyordu. Bunun hakk›nda On Be-
flinci Kolordu Komutanl›¤›ndan birçok raporlar geliyordu. Bayburttan dört sa-
at uzakta "Hart köyü" vard›r. Bu köyde oturan Eflref ad›nda bir fleyh, fliîlik afl›-
lamaya çal›fl›yormufl. Buna üzülen Bayburt müftüsü ve din bilginleri, fleyhi ge-
tirterek sorguya çekmek için oluflturduklar› bir hey'eti, Harta göndermifller ve
yerel idare ad›na fleyhi ça¤›rm›fllar... fieyh bu ça¤›r›ya gelmemifl.. yerel idare 50
kiflilik bir askerî birlik göndermifl. Buna büsbütün k›zan fleyh, kendine uyanlar-
la birlikte askerî birli¤in silâhlar›n› ve gereçlerini alm›fl ve erlerle subaylar› tut-
sak ve baz›lar›n› da flehit etmifl... Bunun üzerine çevreden baz› birlikler, Baybur-
ta gönderilmekle birlikte iflin kan dökülmeden, bar›fl yoluyla sonuca ba¤lanma-
s› ye¤lenmifl.. fieyhin yan›na din bilginleri ve üst subaylardan oluflan birkaç he-
yet gönderilmifl.. hükûmetin emrini dinlemesi yolunda ö¤ütler verilmifl.. on alt›
gün, böylece yitirilmifl. En son giden Erzurum kad›s› heyetinin de ricas› fieyh
Eflref üzerinde etkili olmam›fl. Tersine fleyh, bunlara: "Hepiniz kâfirsiniz kimse-
yi tan›mam, hükûmetin emirlerini dinlemem, savaflaca¤›m. Allah, bana fleriat
ilan›yla görevlisin dedi", yollu bir ültimatom vermekle birlikte, bir yandan da
köylere "fleriat sahibi" ve "mehdii muntazar"* imzalarile birtak›m bildirimler
göndererek halk› aldatm›fl kendisine katt›rm›fl ve baflkald›rm›fl.. Bunun üzerine,
kendi Bayburda gelip dokuzuncu Tümenin kumandas›n› ele alan Yarbay Halit
Bey, 25 Aral›k 1919 günü, yeterince kuvvetle Hart'a do¤ru yola ç›kar. fieyh top-
lad›¤› asilerle savunmaya karar verdi¤inden topçu ve piyade kuvvetlerile çat›fl-
ma ve savaflmak gerekir. Bu arada, fleyhin adamlar›ndan birtak›mlar› da Hart'a
yard›m etmek için yak›n köylerde toplan›r. Sonunda, Yarbay Halit Beyin do¤-
rudan do¤ruya Bayburttan, bana gönderdi¤i l Ocak 1920 tarihli flifresinde dedi-
¤i gibi, "Hart sorunu, yalanc› peygamberin ve o¤ullar›n›n ve adamlar›ndan ba-
z›lar›n›n öldürülmesi ve Hart’›n ele geçirilmesiyle sonuçlanm›flt›r."

Halit Bey, bu flifresinde meb’uslara iliflkin baz› bilgiler de verdi¤inden,
kendisine 21 Ocak 1920 tarihinde flu flifreyi yazd›m:

Hart olay›nda siz kardeflimin elde etti¤i baflar›y› kutlar ve meb'uslar›n Ankaraya gel-
mesi için yapt›¤›n›z çal›flmalara teflekkür ederim.

Mustafa Kemal
*

*   *
Efendiler, Savafliflleri Bakan› ile Temsilci Kurul aras›nda, kronikleflmifl

bir sorun vard›.
Bakan, ‹stanbulda bulunan generalleri, kolordular›n ve albay rütbesinde-

ki üstsubaylar›, tümenlerin bafl›na geçirmek istiyordu. Öteki üstsubay ve su-
baylar› da, Anadoluda birliklere gönderece¤inden söz ediyordu. Bu iste¤i, bir
prensip olarak ileri sürmüfl ve uygulanmas›n› da; Savafliflleri Bakanl›¤› Eski
Müsteflar› Ahmet Fevzi Paflay›, Ankarada Ali Fuat Paflan›n yerine Yirminci
Kolordu Komutanl›¤›na ve Nurettin Paflay› da, Konyada Albay Fahrettin Be-
yin yerine On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤›na atamakla bir olup bitti fleklinde
yapmak istemiflti.

Bayburtta
bir yalanc›
peygamber

Bayburtta
bir yalanc›
peygamber

Harbiye
Nâz›r› Ce-
mal Pafla ifl
bafl›ndan
genç ku-
manda un-
surlar›n›
uzaklaflt›r-
mak istiyor

Savafliflleri
Bakan› Ce-
mal Pafla
genç komu-
tanlar› ifl-
bafl›ndan
uzaklaflt›r-
mak istiyor

* Beklenilen Mehdi-fiii mezhebinin on iki imam›ndan sonuncusu. Dünyan›n sonu yaklafl›n-
ca ortaya ç›kaca¤›na inananlar vard›r (B.Y.)



Bu sistem, takip ve tatbik olundu¤u takdirde, Harbi Umumîde yetiflmifl ve
kolordu ve f›rka kumandanl›klar›na irtika eylemifl nekadar genç erkân ve üme-
ra varsa, flüphesiz, kâffesi bu makamattan teb'it edilmifl olacaklard›. Çünkü, ‹s-
tanbulda müterakim eski erkân ve ümera, k›demen ve rütbeten, ordu büyük cü-
zütamlar› bafl›nda bulunan genç kumandanlara takaddüm etmekte idiler.

Biz, bu prensibin, asla mürevvici olamazd›k. Bilhassa, içinde bulundu¤u-
muz flerait unutularak, böyle sakim icraata elbette muvafakat edemezdik. Bina-
enaleyh, Cemal Paflaya, evvelü âhir noktai nazar›m›z› ve tayin olunan yeni ko-
lordu kumandanlar›n›n gönderilmemeleri lüzumunu bildiriyorduk.

Fahrettin Pafla, kolordusu bafl›nda bulunarak, Ayd›n cephesine muavenet
ve muzaheretle meflgul oluyordu. Ali Fuat Pafla, Ferit Pafla zaman›nda azledil-
miflti. Cemal Pafla, o haks›z muameleyi tashih etmek istememiflti.

Yirminci Kolorduya, Ankarada bulunan Yirmi Dördüncü F›rka Kuman-
dan› Kaymakam, merhum Mahmut Bey, vekâleten kumanda ediyordu. Ali Fu-
at Pafla, hem Kuvayi Millîye Kumandanl›¤› yap›yor ve hem de hakikatte kolor-
dusuna hâkim bulunuyordu.

Biz, kolordu ve f›rka cüzütamlar›nda kumanda tebdilini, bahusus, maka-
s›d› millîyeye tâbi ve o yolda hareket etmekte bulunan, flah›slar› malûm kuman-
danlar›, böyle vâhi ve kim bilir nas›l bir maksad› mahsusa müpteni prensibe fe-
da etmemeye kat'iyyen karar verdik. Yaln›z, ‹stanbulda bulunan genç ve fede-
kâr zabitan›n ve et›bban›n, bir an evvel, Anadoluya, ordu k›taat›na gönderilme-
sini, faydal› ve flayan› arzu buluyorduk.

Cemal Pafla, Ankaraya muvasalat›m›z günlerinde, bu mesele üzerinde da-
ha çok ›srar ve istical göstermeye bafllad›. Meseleyi, izzetinefis meselesi yapt›.
‹stifa edece¤i bildirmekle tehdidata bafllad›. Makina bafl›nda cevap itas› husu-
sundaki ›srar› üzerine, Harbiye Nâz›r›na 29 Kânunuevvel 1335 tariflinde yaz-
d›¤›m flifrede:

Ali Fuat Paflan›n kumandadan infikâkini, biz, esasen, hiçbir vak›t daima kabul etme-
dik. Ahmet Fevzi Paflan›n asaleten kumandanl›¤a tayini mevzuubahs olamaz. Sulhün takar-
rüründen evvel, tasavvur ve tasvip edilen prensibin, mevkii tatbika konmas› mehaziri azîme-
ye daidir. Harpte bilfiil iktisab› makam ve mevki etmifl zevat›, madun vaziyete sokmak, ola-
maz. Bu nabemevsim teflebbüsat, teflkilât› millîye için çal›flmakta olan zevat›n ifl bafl›ndan ay-
r›lmalar›n› ve bu suretle vahdeti millîyenin müteessir olmas›n› müstelzimdir.

Aç›kta kalm›fl, muktedir zevat, kolordular dairelerinde ve kolordular›n emrinde, m›nt›-
ka ve mevki kumandanl›klar›na, ahzi askerlere tayin olunarak terfih olunabilirler.

Küçük rütbeli zabitan ve etibban›n ise bir an evvel gönderilmesi lâz›md›r. On ‹kinci Ko-
lorduya gelince; bu kolordu, muhabere eden Kuvayi Millîye ile teflriki mesai etmifl ve tarafeyn
aras›nda fiile müstenit bir itimad› mütekabil tahassul eylemifltir. Tebeddül kat'iyyen caiz de-
¤ildir. Oradaki vaziyetin de böyle bir hale asla tahammülü yoktur, dedim.

Efendiler, bu mesele üzerinde, Anadolu ve Rumelide bulunan bilcümle
kumandanlarla muhabere ederek, nazar› dikkatlerini celbetmifltim. Kânunusa-
ni bidayetinde, Ankarada bulunan Fuat Paflaya oldu¤u gibi, Konyada bulunan
Fahrettin Paflaya da, "Nurettin Pafla tayin olunacak olursa, kumanday› terket-
miyerek kemakân vazifei millîye ve vataniyenize devam etmeniz icap eylemek-
tedir. Binaenaleyh bu bapta vaki olacak tebligattan bizi vaktile haberdar edi-
niz" emrini verdim.
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Bu prensip, takip ve uygulanm›fl olsa idi, Genel Savaflta yetiflmifl ve kolor-
du ve tümen komutanl›klar›na yükselmifl ne kadar genç general ve üstsubay
varsa, kuflkusuz, hepsi bu görevlerden uzaklaflt›r›lm›fl olurdu. Çünkü, ‹stanbul-
da birikmifl eski generaller ve üstsubaylar, k›dem ve rütbe aç›s›ndan büyük Or-
du birliklerinin bafl›nda bulunan genç komutanlardan önde bulunmaktayd›lar.

Biz, bu prensibi, hiçbir zaman uygun bulamazd›k. Özellikle, içinde bulun-
du¤umuz koflullar unutularak, yap›lan bu gibi yanl›fl ifllere elbette olur diye-
mezdik. Bunun için, Cemal Paflaya her zaman görüflümüzü ve atanan yeni ko-
lordu komutanlar›n›n gönderilmemeleri gere¤ini bildiriyorduk.

Fahrettin Pafla, kolordusu bafl›nda bulunarak, Ayd›n cephesine yard›m
etmeye ve destek olmaya çal›fl›yordu. Ali Fuat Pafla, Ferit Pafla zaman›nda gö-
revden al›nm›flt›. Cemal Pafla, o haks›z ifllemi düzeltmek istememiflti.

Yirminci Kolorduya, Ankarada bulunan Yirmi Dördüncü Tümen Komu-
tan› Yarbay, rahmetli Mahmut Bey, vekil olarak komuta ediyordu. Ali Fuat
Pafla, hem Ulusal Güçlerin Komutanl›¤›n› yap›yor ve hem de gerçekte kolor-
dusunu elinde tutuyordu.

Biz, kolordu ve tümen gibi birliklerde komuta de¤ifltirmemeyi, özellikle,
ulusal amaçlara ba¤l› ve o yolda ifl görmekte olan, kiflilikleri bilinen komutan-
lar›, böyle bofl ve ne idi¤i bilinmeyen özel bir amaca dayanan prensibe kurban
etmemeye kesinlikle karar verdik. Yaln›z, ‹stanbulda bulunan genç ve özveri-
li subaylar›n ve doktorlar›n, bir an önce, Anadoluya, ordu birliklerine gönde-
rilmesini, yararl› buluyor ve istiyorduk.

Cemal Pafla, Ankaraya geldi¤imiz günlerde, bu ifl üzerinde daha çok di-
renip sab›rs›zl›k göstermeye bafllad›. ‹fli, onur sorunu yapt›. Görevden ayr›la-
ca¤›n› bildirerek gözda¤› vermeye bafllad›. Makina bafl›nda karfl›l›k verilmesi-
ni istemekte direnmesi üzerine, Savafliflleri Bakan›na 29 Aral›k 1919 tarihinde
yazd›¤›m flifrede:

Ali Fuat Paflan›n komutadan ayr›lmas›n›, biz, asl›nda, hiçbir zaman temelli saymad›k.
Ahmet Fevzi Paflan›n as›l olarak komutanl›¤a atanmas› söz konusu olamaz. Düflünülen ve
uygun bulunan prensibin bar›fl yap›lmadan flimdi uygulanmas› büyük sak›ncalar do¤urur.
Savaflta çal›flarak yükselmifl kiflileri, ast duruma sokmak, olamaz. Bu zamans›z giriflimler,
Ulusal Örgütler için çal›flmakta olanlar›n ifl bafl›ndan ayr›lmalar›na ve böylece ulusal birli-
¤in bozulmas›na yol açar.

Aç›kta kalm›fl, yetenekli kifliler, kolordulara ba¤l› bölgelerde ve kolordular›n emrin-
de, bölge ve mevki komutanl›klar›na, askerlik flubelerine atanarak bunlar›n geçimleri ko-
laylaflt›r›labilir.

Küçük rütbeli subaylar›n ve doktorlar›n ise bir an önce gönderilmesi gerekir. On ‹kin-
ci Kolorduya gelince; bu kolordu, savaflan Ulusal Güçlerle iflbirli¤i yapm›fl ve iki taraf ara-
s›nda edimli ve karfl›l›kl› bir güven oluflmufltur. De¤iflikli¤e hiç yer yoktur. Oradaki duru-
mun da böyle bir hale hiç tahammülü yoktur.

Efendiler, bu konu üzerinde, Anadolu ve Rumelide bulunan bütün ko-
mutanlarla haberleflerek, dikkatlerini çekmifltim. Ocak bafllar›nda, Ankarada
bulunan Fuat Paflaya oldu¤u gibi, Konyada bulunan Fahrettin Paflaya da "Nu-
rettin Pafla atanacak olursa, komutay› b›rakm›yarak eskisi gibi ulus ve ülke
görevlerinizi sürdürmeniz gerekmektedir. fiu halde bu konuda yap›lacak bil-
dirimlerden bize zaman›nda haber veriniz" emrini verdim.



Cemal Pafla, Kânunusani bidayetlerinde, o tarihte Harbiye Nezareti Serya-
veri bulunan Salih Beyi -Sekizinci Kolordu Kumandan› Salih Paflad›r- iki
mektubunu ve bu mektuplara melfufen Düveli ‹tilâfiye fevkalade mümessille-
rinin 24 Kânunuevel 1335 tarihli müflterek bir takririni ve bu takrire hükûme-
tin verdi¤i cevap suretini hâmil olarak gönderdi.

Cemal Pafla, bu mektuplar›nda da, kumanda tebdil ve tensik› hakk›ndaki
prensibinden ve tayin etti¤i Ahmet Fevzi ve Nurettin Paflalar›n azimetlerini te-
min lüzumundan bahsediyor ve bilhassa "ordunun mühim kumanda makam-
lar›nda, son harekât› millîye ile ayan olarak meflgul olmufl zevat›n bizzat ve res-
men bulunmalar›, harice ve bilhassa ecânibe karfl› orduda siyasîyat›n hüküm-
ran oldu¤u manzaras›n› verir ve bu da her halde suitesiri mucip olur. Nezaret,
bilfiil bu tesirat›n filî tesiri karfl›s›ndad›r" diyordu ve yine istifas›n› tekrar edi-
yor ve bu defa, bu halde, art›k Meclisi Meb'usan›n in'ikad› bir hayali muhal
olaca¤›na ihbar ediyor (Ves. 216).

Efendiler, bu meseleye mütedair verdi¤im cevaplar›, flu suretle hulâsa ede-
bilirim: "Mütaleat›m›zda isabet oldu¤una ait kanaatimizi tekrar ederiz. Ferit
Paflan›n miras› seyyiat› olan, Ayd›n cephesinin ve m›nt›kas›n›n ve oralardaki
Kuvayi Millîyenin hal ve atisini, son derece alâka ile nazar› dikkate al›yoruz.
Ati için ümitbahfl bir vaziyetin teminini düflünüyoruz.

Ali Fuat Paflan›n devlet nazar›nda, umum nazar›nda her türlü tenkitten
muarra bulundu¤u kanaatinin mahfuziyeti flart› esasidir. Harekât› millîye esna-
s›nda, herne suretle olsun ileri at›lm›fl olanlar›n, makam ve vaziyetlerinden in-
fisal ettirilmeleri, fedekârl›klar›n›n kabahat olarak telâkki edildi¤ine affolunur.
Bu, mahfuziyeti müemmen olmak zarurî bulunan nikat› nazar›m›za göre asla
kabili tecviz de¤ildir.

Hükûmetçe varit, siyasî mehaziri, bertaraf etmek için yap›lacak her fley ya-
p›lm›flt›r.

Ahmet Fevzi Pafla, bizimle teflriki mesai kabiliyetini haiz de¤ildir. Ahmet
Fevzi Paflan›n vazifei mahsusa ile kefltügüzar ederken vaki mant›ks›z ifadat›n›
bildirmifltik. Bunu memul etmem buyurmufltunuz. Ahmet Fevzi Paflan›n, arka-
dafllara yazd›¤› hususî bir flifrede, ordu, bugünkü anarfli vaziyetinde kald›kça
memleket için felâket muhakkakt›r diyor. Bu zât, ordunun teflkilât› millîyeye
müzahir vaziyetini anarfli telâkki ediyor. Halbuki bilmek lâz›md›r ki, ordu tefl-
kilât› millîye kadrosu haricinde de¤il belki onun ruh ve esas›n› teflkil etmekte-
dir.

Ahmet Fevzi Paflan›n, Gönende, ilk ifl olarak yapt›¤› marifet, Anzavur me-
selesinden dolay› bin müflkülâtla ele geçirilen canilerin tahliyesini talep etmek
olmufltur. Bizimle müdavelei efkâr eylemeden tayin etti¤iniz iki zât›n, ademi
kabulü hakk›ndaki zarurî ve muhik mütaleam›za karfl›, bir izzetinefis meselesi
yapmay›n›z. Bu, vatan ve millete sadakat ve merbutiyetle kabili telif de¤ildir.

"‹stifan›z halinde, Meclisi Meb'usan in'ikad›n›n bir hayali muhal olaca¤›"
hakk›ndaki kayd›n›zdan, sadrazam da dahil oldu¤u halde, kabinenin, meflruti-
yeti idarenin aleyhtar› bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Pek mühim olan bu nokta-
n›n tamamile teflrih ve izah› rica olunur." (Ves. 217).
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Cemal Pafla, Ocak bafllar›nda, o tarihte Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri
olan Salih Beyi -Sekizinci Kolordu Komutan› Salih Paflad›r- iki mektubunu ve
bu mektuplara ekli olarak ‹tilâf Devletleri ola¤anüstü temsilcilerinin 24 Ara-
l›k 1919 tarihli ortak bir notas›n› ve bu notaya hükûmetin verdi¤i karfl›l›¤›n ör-
ne¤iyle birlikte gönderdi.

Cemal Pafla, bu mektuplar›nda da, komuta de¤iflikli¤i ve düzenlemeleri
hakk›ndaki prensibinden ve atad›¤› Ahmet Fevzi ve Nurettin Paflalar›n görev-
lerine gitmelerinin sa¤lanmas› gere¤inden söz ediyor ve özellikle "ordunun
önemli komuta yerlerinde, son Millî Harekâtta aç›kça çal›flm›fl olanlar›n do¤-
rudan do¤ruya ve resmî olarak bulunmalar›, d›fla ve özellikle yabanc›lara kar-
fl› orduya politikan›n egemen oldu¤u görünümünü verir ve bu da her halde
kötü etki yapar. Bakanl›k da edimli olarak bu etkinin bask›s› alt›ndad›r" di-
yordu ve gene görevinden ayr›lmas› konusunu yineliyor ve bu defa, bu du-
rumda art›k Meb’uslar Meclisinin toplanmas›n›n eriflilmez bir hayal olaca¤›n›
bildiriyor (Belge 216).

Efendiler, bu konuya iliflkin olarak verdi¤im karfl›l›klar›, flöyle özetleye-
bilirim: "Düflüncelerimizin do¤ru oldu¤u yolundaki kan›m›z› yineleriz. Ferit
Paflan›n kötülüklerinin kal›t› olan, Ayd›n cephesinin ve bölgenin ve oralarda-
ki Ulusal Güçlerin bugünü ve gelece¤ini, büyük ilgi ile dikkate al›yoruz. Ge-
lecek için umutlanacak bir durumun sa¤lanmas›n› istiyoruz.

Ali Fuat Paflan›n devlet gözünde olsun, kamu gözünde olsun her türlü
kötülemeden uzak bulundu¤u kan›s›n›n unutulmamas› ana kofluldur. Millî
Harekât s›ras›nda, ileri at›lm›fl olanlar›n, nas›l olursa olsun görevlerinden ve
yerlerinden uzaklaflt›r›lmalar›, özverilerinin suç say›ld›¤› yolunda yorumlan›r.
Bu, bizim de¤iflmezli¤i kesin zorunlu olan görüflümüze göre hiç uygun de¤il-
dir.

Hükûmetin olabilir sayd›¤›, politik sak›ncalar›, gidermek için yap›lacak
her fley yap›lm›flt›r.

Ahmet Fevzi Paflan›n, bizimle iflbirli¤i yapabilecek yetene¤i yoktur. Ah-
met Fevzi Paflan›n özel görevle gezip dururken söyledi¤i mant›ks›z sözleri bil-
dirmifltik. Bunu ummam demifltiniz. Ahmet Fevzi Paflan›n arkadafllara yazd›-
¤› özel bir flifrede, ordu, bugünkü karmafla durumda kald›kça memleket için
y›k›m kaç›n›lmazd›r diyor. Bu adam, ordunun Ulusal Örgütleri destekleyen
durumunu karmafla say›yor. Oysa bilinmelidir ki, ordu Ulusal Örgütler kad-
rosu d›fl›nda de¤il belki onun ruhu ve temelidir.

Ahmet Fevzi Paflan›n Gönende ilk ifl olarak yapt›¤› marifet, Anzavur
olay›ndan dolay› bin güçlükle ele geçirilen cana k›y›c› haydutlar›n sal›veril-
melerini istemek olmufltur. Bizimle dan›flmadan atad›¤›n›z iki kiflinin, kabul
edilmeyece¤i yolundaki zorunlu ve hakl› görüflümüz üzerine, ortaya bir
onur ifli ç›karmay›n›z. Bu, vatan ve millete sadakat ve ba¤›l›kla ba¤daflt›r›la-
maz.

"Görevden çekilirseniz, Meb’uslar Meclisinin toplanmas›n›n gerçeklefl-
miyecek bir hayal olaca¤›" yolundaki sözünüzden, baflbakanla birlikte hükû-
met üyelerinin, meflrutiyet yoluyla yönetime karfl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Çok önemli olan bu noktan›n tam olarak aç›klanmas› rica olunur." (Belge
217).
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Efendiler, flimdi, Seryaver Salih Bey vedaatile gönderildi¤ini arzetti¤im,
Düveli ‹tilâfiye fevkalâde mümessillerinin, Ali R›za Pafla Kabinesine verdikle-
ri müflterek takrirden de, bir nebze bahsedeyim:

Fransa, Büyük Britanya ve ‹talya fevkalâde komiserleri; Karadeniz Ordu-
su Baflkumandan› Sir George Milne ile Osmanl› Harbiye Nâz›r› aras›nda cere-
yan eden birtak›m muhaberat, Osmanl› Hükûmetinin nazar› dikkatini celbet-
tikten sonra, "Bu muhubarettan vaz›han anlafl›l›yor ki, Harbiye Nâz›r› Cemal
Pafla, Karadeniz Ordusu Baflkumandan›n›n, Paristeki Meclisi Alinin kararla-
r›na tebaen, verdi¤i talimat› tatbik edecek yerde memuriyeti âliyesinin istilzam
etti¤i mes’uliyetten kaç›narak, birtak›m gayrikabili kabul mazeretler ve sebep-
ler serdetmifltir.

Fevkalâde komiserler, Harbiye Nâz›r›n›n ald›¤› vaziyetin mucip olaca¤›
vahim netayiç hakk›nda, Osmanl› Hükûmetinin nazar› dikkatini celbetmekle
beraber, Karadeniz Ordusu Baflkumandan› taraf›ndan tebli¤ olunan konferans
kararlar›n›n tatbiki için ne gibi tedabir almay› düflündü¤ünü ö¤renmek ister.

Fevkalâde komiserler, vak'adan haberdar olan Müttefikin Meclisi Alisini
tenvir etmek üzere, Meclisi Ali nam›na verilen emirlerin, Harbiye Nâz›r› tara-
f›ndan yap›lmamas› hususunu, Osmanl› Hükûmetinin nas›l mütalea etti¤ini
derhal bildirmesini talep eder." diyorlar.

Efendiler, Osmanl› Hükûmeti, bu takrire verdi¤i cevapla: "‹zmir'in bida-
yeti iflgalinin nas›l vukubuldu¤unu, muhtelit komisyonun tahkikat›n› ve tahki-
kata kadar geçen zaman zarf›nda, Yunan y›rt›c›l›¤› karfl›s›nda, halk›n h›fz› ha-
yat ve s›yaneti namus kayd›na düfltü¤ünü ve hükûmetle ordunun daima tahkik
komisyonunun adlü n›sfetine itimat etti¤ini ve yaln›z akan kanlar›, muvakka-
ten olsun dindirmek için, Osmanl› Harbiye Nezaretinin, General Milne Cenap-
lar›na 23 A¤ustos 1335 tarihli tezkere ile teklifde bulunmufl oldu¤unu zikir ve
bu teklifin, Yunan k›taatile Kuvayi Millîye aras›na Osmanl› k›taat› vaz'›ndan
ibaret oldu¤unu ve bu teklifin reddolundu¤unu" ifade ediyor.

Sonra; "m›nt›kai iflgalin Yunan k›taat›ndan gayr›, ‹tilâf k›taat› taraf›ndan
iflgali teklifine ait, 20 ve 27 A¤ustos 1335 tarihli iki k›t'a tezkereye ve bunlar›n
da cevaps›z kald›¤›na" iflaret olunuyor.

Bundan sonra da; "General Milne Cenaplar›n›n, tahdidi hududu gösterir
tezkerelerinin (3 Teflrinisani 1335) Harbiye Nezaretine gönderildi¤i noktas›na
temas edilerek, Harbiye Nâz›r›n›n böyle bir tebli¤in ahkâm›n› tatbika resen sa-
lâhiyettar bulunmad›¤›ndan hükûmete müracaatinden ve hükûmetçe de komi-
serlere arz› hal edildi¤inden" bahsolunuyor.

Badehu, -muvakkat hatt› hududun Yunanl›lar taraf›ndan tamamii iflgaline
mümanaat eden- kuvvetin, ahali kütlesinden ibaret oldu¤unu söylüyor. Hükû-
metin ve ordunun, halka mukavemet ibraz›nda âciz oldu¤unu beyan ederek
meselenin çarei hal ve adlini tekrar niyaz ettikten sonra "gerek hükûmet ve ge-
rek Harbiye Nezareti gûya Meclisi Ali mukarrerat›n› tatbik etmiyor gibi bir
töhmetten art›k tahlise mürüveten delâlet buyurulmas›" niyazlar›na ihtiramat›
faikas›n› da zam ve ilâve ederek cevaphanemeye hitam veriliyor (Ves. 218).

Muhterem Efendiler, flimdi de, Cemal Paflan›n mektuplar› muhteviyat›n-
da, temas ettikleri noktalara da iflaret edece¤im.
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Efendiler, flimdi, Baflyaver Salih Bey elile gönderildi¤ini bilginize sundu-
¤um, ‹tilâf Devletleri ola¤anüstü temsilcilerinin, Ali R›za Pafla Hükûmetine
verdikleri ortak notadan da, biraz söz edeyim:

Fransa, Büyük Britanya ve ‹talya Ola¤anüstü komiserleri; Karadeniz Or-
dusu Baflkomutan› Sir George Milne ile Osmanl› Savafliflleri Bakan› aras›nda
yap›lan birtak›m haberleflmeler, Osmanl› Hükûmetinin dikkatini çektikden
sonra, "bu haberleflmelerden aç›kça anlafl›l›yor ki, Savafliflleri Bakan› Cemal
Pafla, Karadeniz Ordusu Baflkomutan›n›n, Paristeki Yüksek Kurulun kararla-
r›na uyarak, verdi¤i direktifleri uygulayacak yerde, yüksek görevinin gerektir-
di¤i sorumluluktan kaç›narak, birtak›m kabul edilemez özürler ve nedenler
ileri sürmüfltür.

Ola¤anüstü komiserler, Savafliflleri Bakan›n›n tak›nd›¤› tav›r›n do¤uraca-
¤› kötü neticelere, Osmanl› Hükûmetinin dikkatini çekmekle birlikte, Kara-
deniz Ordusu Baflkomutan› taraf›ndan bildirilen konferans kararlar›n›n uygu-
lanmas› için ne gibi önlemler almay› düflündü¤ünü de ö¤renmek ister.

Ola¤anüstü komiserler, olay› ö¤renen ‹tilâf Devletleri Yüksek Kurulunu
ayd›nlatmak üzere, Yüksek Kurul ad›na verilen emirlerin, Savafliflleri Bakan›
taraf›ndan yap›lmamas› konusunda, Osmanl› Hükûmetinin, ne düflündü¤ünü
derhal bildirmesini isterler." diyorlar.

Efendiler, Osmanl› hükûmeti, bu notaya verdi¤i yan›tta: "‹zmir iflgalinin
nas›l yap›ld›¤›n›, karma komisyonun soruflturmalar›n› ve soruflturmaya kadar
geçen zaman içinde, Yunan y›rt›c›l›¤› karfl›s›nda, halk›n can›n› kurtarma ve
namusunu koruma kayg›s›na düfltü¤ünü ve hükûmetle ordunun herzaman so-
ruflturma komisyonunun adaletine ve insaf›na güvendi¤ini ve yaln›z akan kan-
lar›, geçici olarak bile dindirmek için, Osmanl› Savafliflleri Bakanl›¤›n›n, Ge-
neral Milne Cenaplar›na 23 A¤ustos 1919 tarihli yaz› ile öneride bulunmufl ol-
du¤unu bildiriyor ve bu önerinin, Yunan birlikleriyle Ulusal Güçler aras›na
Osmanl› birlikleri koymaktan ibaret oldu¤unu ve bu önerinin kabul edilmedi-
¤ini" belirtiyor.

Sonra; "‹flgal bölgesinin Yunan birlikleri d›fl›nda, ‹tilaf Devletleri birlik-
lerince de iflgali önerisine iliflkin, 20 ve 27 A¤ustos 1919 tarihli iki yaz›ya ve
bunlar›n da karfl›l›ks›z kald›¤›na" iflaret olunuyor.

Bundan sonra da: General Milne Cenaplar›n›n, s›n›rlar› gösterir yaz›lar›-
n›n (3 Kas›m 1919) Savafliflleri Bakanl›¤›na gönderilmifl oldu¤u noktas›na de-
¤inerek, Savafliflleri Bakan›n›n böyle bir bildiri hükümlerini uygulamaya tek
bafl›na yetkili bulunmad›¤›ndan hükûmete baflvurdu¤undan ve hükûmetçe de
komiserlere durumun bildirildi¤inden" söz ediliyor.

Daha sonra, -geçici s›n›r›n Yunanl›lar taraf›ndan tamamile iflgal edilme-
sine karfl› ç›kan- gücün, halk kalabal›¤›ndan ibaret oldu¤unu söylüyor. Hükû-
metin ve ordunun, halk› önlemekte güçsüz kald›¤›n› belirterek sorunun ada-
letle çözülmesini yeniden diledikten sonra "gerek hükûmet ve gerek Savaflifl-
leri Bakanl›¤› sözde Yüksek Kurulun kararlar›n› uygulam›yormufl gibi bir suç-
lamadan art›k kurtarmaya iyilikseverlikle arac›l›k edilmesini" dileklerine üs-
tün sayg›lar›n› da ekleyip ulayarak yan›t yaz›s›na son veriliyor (Belge 218).

Muhterem Efendiler, flimdi de, Cemal Paflan›n mektuplar›nda de¤indi¤i
noktalar› da iflaret edece¤im.

Düveli ‹ti-
lâfiye Fev-
kalâde Mü-
messilleri-
nin Ali R›-
za Pafla Ka-
binesine
verdikleri
müflterek
takrir

‹tilâf Dev-
letlerinin
ola¤anüstü
Temsilcile-
rinin Ali
R›za Pafla
Hükûmeti-
ne verdikle-
ri ortak
nota



Harbiye Nâz›r›, bize ‹tilâf Devletleri komiserlerinin takririni okuturken
bir taraftan da, ötedenberi yapt›rmak veyahut bizi yapmaktan menetmek iste-
di¤i noktalar› tekrar ve teyit ediyordu. Cemal Pafla, arzular›n› bu defa serd ve
teklif ederken bu takriri de okutmak suretile, bizim ahvali ruhiye ve maneviye-
miz üzerinde müessir olmay› düflünmüfl bulundu¤una, bilmem ihtimal vermek
caiz olur mu?

Cemal Pafla, Düveli ‹tilâfiyenin temayülât› siyasîyesinden bahsettikten
sonra, hükûmet; Wilson prensipleri esas› dahilinde kabul edebilecekleri ›slâha-
t› vadeden bir beyannameyi kariben neflredecektir. Dahiliye Nâz›r›n› gücendir-
memelidir ve çünkü istifa eder. Bu takdirde buhran olur. Meclisin küflad›nda
dahiliye ve hariciye naz›rlar›n›n tebdili muhakkakt›r. Düflmanlar, Meclisi ku-
flat ettirmemek istiyor, hatta Muhipler Cemiyetinin zât› flahaneye müracaatle bu
Meclisin meflru olmad›¤›n› beyan ve feshini istiyecekleri haber al›nd› (Ves. 219)
diyor ve meb'uslar›n Ankaraya gelmesi meselesinden bahsediyor.

fiimdi Efendiler, bu üç vesika muhteviyat›n› göz önünde tutarak, hep be-
raber, k›sa bir tahlil yapal›m!

Komiserlerin takririnden anl›yoruz ki, ‹tilâf Devletlerinin Karadeniz Bafl-
kumandan› Mister George Milne, Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›na, Ce-
mal Paflaya, do¤rudan do¤ruya taht› emrinde imifl gibi talimat ve evamir ver-
mektedir. Cemal Pafla, flimdiye kadar bundan bize bahsetmedi.

Ve yine anl›yoruz ki, Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›, ald›¤› talimat ve
emirleri yapamamaktan ve gayr›kabili kabul mazeretler ve sebepler serdetmifl
olmaktan nâfli taht›e ediliyor.

Harbiye Nâz›r›n›n ald›¤› emirlerin ne oldu¤unu istidlâl ediyoruz ve ne için
yapamamakta oldu¤unu da anl›yoruz. Çünkü, Kuvayi Millîye mânidir.. Kuva-
yi Millîye, Harbiye Nâz›r›n›n ve hükûmetin, Baflkumandan Mister George Mil-
ne'in evamir ve talimat›na tevfikan verdi¤i veya verece¤i emirlere itaat etmiyor..
‹flte komiserler, Paristeki Meclisi Ali nam›na, bunu kabili kabul mazeret ve se-
bep telâkki etmiyorlar. Demek istiyorlar ki, hükûmetseniz, Harbiye Nâz›r› ise-
niz, memlekete, millete, orduya hâkim olmal›s›n›z. Hâkim iseniz mazeretler ve
sebepler kabili kabul de¤ildir.

Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesi, 2 Teflrinievvel 1335 de mevkii iktidara
geldi. Ondan evvel Ferit Pafla Kabinesi vard›. Buna nazaran, Kuvayi Millîye ile
Yunan k›taat› aras›na Osmanl› k›taat› vaz'›na müteallik 23 A¤ustos 1335 tari-
hindeki teklifi yapan Ferit Pafla Kabinesidir. M›nt›kai iflgalin, yaln›z ‹tilâf k›ta-
at› taraf›ndan iflgaline dair 20 ve 27 A¤ustos 1335 tarihindeki teklifi de yapan
Ferit Pafla Kabinesidir.

Ali R›za Pafla Kabinesi, henüz, bir teklif dermeyan etmifl de¤ildir. Fakat
bilâkis 3 Teflrinisani 1335 tarihinde iflgal m›nt›kas›na bir hudut tayin ve bu hu-
duda kadar Yunanl›lar›n iflgalini temin hususunu, Baflkumandan Milne Harbi-
ye Nâz›r› Cemal Paflaya emrediyor. ‹flte, Cemal Paflan›n infaz ettiremedi¤i emir
bu oluyor. fiayan› teflekkürdür ki, gerek kendisi ve gerek mensup oldu¤u kabi-
ne, mevkii iktidara geldiklerinden nihayet bir ay sonra, Kuvayi Millîyeye karfl›
âciz olduklar›n›, ecnebî komiserlere söyliyebilmifllerdir.

Efendiler, bu vesaikten, anlafl›lmas› lâz›mgelen en mühim ve en manidar
nokta, bence, kabinenin müflterek takrire cevab›nda, komiserlerin dermeyan et-
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Savafliflleri Bakan›, bize ‹tilâf Devletler komiserlerinin notas›n› okutur-
ken bir yandan da, ötedenberi yapt›rmak veyahut bizi yapmaktan önlemek is-
tedi¤i noktalar› yineliyor ve pekifltiriyordu. Cemal Pafla, isteklerini bu kez ile-
ri sürer ve önerirken bu notay› da okutmak yoluyla, bizim ruhsal ve içsel du-
rumumuz üzerinde etki yapmay› düflünmüfl bulundu¤unu, kestirmek bilmem
do¤ru olur mu?

Cemal Pafla, ‹tilâf Devletlerinin siyasî eyilimlerinden söz ettikten sonra,
hükûmet; Wilson prensiplerine göre kabul edebilecekleri iyilefltirmeler için
söz veren bir bildiriyi yak›nda yay›mlayacakt›r. ‹çiflleri Bakan›n› gücendirme-
melidir ve çünkü görevden ayr›l›r. O çekilirse de bunal›m olur. Meclis aç›l›n-
ca içiflleri ve d›fliflleri bakanlar›n›n de¤ifltirilmesi kesindir. Düflmanlar, Meclisi
açt›rmamak, istiyor, hatta Muhipler Derne¤inin padiflaha bafl vurarak bu mec-
lisin meflru olmad›¤›n› bildirdi¤i ve da¤›tmas›n› istiyecekleri haber al›nd› (Bel-
ge 219) diyor ve meb’uslar›n Ankaraya gelmesi iflinden söz ediyor.

fiimdi Efendiler, bu üç belgedekileri göz önünde tutarak, hep birlikte, k›-
sa bir analiz yapal›m!

Komiserlerin notas›ndan anl›yoruz ki, ‹tilâf Devletlerinin Karadeniz Bafl-
komutan› Mister George Milne, Osmanl› Devletinin Savafliflleri Bakan›na,
Cemal Paflaya, do¤rudan do¤ruya emri alt›nda imifl gibi direktif ve emirler
vermektedir. Cemal Pafla, flimdiye kadar bundan bize söz etmedi.

Ve gene anl›yoruz ki, Osmanl› Devletinin Savafliflleri Bakan›, ald›¤› di-
rektif ve emirleri yerine getirmemekle ve kabul edilemez özürler ve nedenler
ileri sürmüfl olmakla suçland›r›l›yor.

Savafliflleri Bakan›n›n ald›¤› emirlerin ne oldu¤unu kestiriyoruz ve ne için
yapamamakta oldu¤unu da anl›yoruz. Çünkü, Ulusal Güçler engeldir... Ulu-
sal Güçler, Savafliflleri Bakan›n›n ve hükûmetin, Baflkomutan Mister George
Milne'in emir ve direktifi uyar›nca verdi¤i veya verece¤i emirlere boyun e¤-
miyor.. ‹flte komiserler, Paristeki Yüksek Kurul ad›na, bunu kabul edilebilir
özür ve neden saym›yorlar. Demek istiyorlar ki, hükûmetseniz, Savafliflleri
Bakan› iseniz, memlekete, millete, orduya egemen olmal›s›n›z. Egemen ise-
niz, özürler ve nedenler kabul edilemez.

Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesi, 2 Ekim 1919'da ifl bafl›na geldi. Ondan
önce Ferit Pafla Hükûmeti vard›. Buna göre, Ulusal Güçlerle Yunan birlikle-
ri aras›na Osmanl› birlikleri yerlefltirilmesine iliflkin 23 A¤ustos 1919 tarihin-
deki öneriyi yapan Ferit Pafla Hükûmetidir. ‹flgal bölgesinin, yaln›z ‹tilâf Dev-
letleri birlikleri taraf›ndan iflgaline iliflkin 20 ve 27 A¤ustos 1919 tarihindeki
öneriyi de yapan Ferit Pafla Hükûmetidir.

Ali R›za Pafla Hükûmeti daha, bir öneri bildirmifl de¤ildir. Ama, tersine
3 Kas›m 1919 tarihinde iflgal bölgesine bir s›n›r çizmek ve bu s›n›ra kadar Yu-
nanl›larca iflgal edilmesini sa¤lamay›, Baflkomutan Milne Savafliflleri Bakan›
Cemal Paflaya emrediyor. ‹flte, Cemal Paflan›n yapt›ramad›¤› emir bu oluyor.
Teflekkür olunur ki, gerek kendisi ve gerek üyesi oldu¤u hükûmet, iflbafl›na
geldiklerinden bir ay sonra, Ulusal Güçlere karfl› güçsüz kald›klar›n›, yabanc›
komiserlere söyleyebilmifllerdir.

Efendiler, bu belgeden anlafl›lmas› gereken en önemli ve en anlaml› nokta,
bence hükûmetin ortak notaya verdi¤i yan›tda, komiserlerin bildirdikleri noktala-
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tikleri noktalara kemali tevazula ve büyük nezaketle cevap verilirken, bir cihet
asla kale al›nm›yor. O da, Efendiler; Mister George Milne'in do¤rudan do¤ru-
ya Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›na emir ve talimat vermekte olmas›d›r.
Bu hal, ne teflkilât› millîyeye karfl› izzeti nefis meseleleri ç›karan Harbiye Nâz›-
r›n›n ve ne de, Osmanl› Devletinin istiklâlini temin etmek mes'uliyetini deruh-
de etmifl olan kabinenin izzetinefis ve haysiyetine dokunmuyor. Bu halin, ken-
dilerinin haysiyetini ve devletin istiklâlini çoktan rahnedar eylemifl oldu¤unu
farketmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa, bu ta-
sallut ve tecavüzü istiklâlflikenaneye vas›ta olamay›z diye feryada cesaret ede-
miyorlar.. cesaret edemiyorlar Efendiler, çünkü korkuyorlar. Nitekim korktuk-
lar› bafllar›na geldi. Bunu kariben görece¤iz. Korkmamak için, haysiyeti insa-
nîyenin ve izzetinefsi millînin duçar› tecavüz olam›yaca¤› muhit ve fleraitte bu-
lunmak lâz›md›r. Buna ehemmiyet vermiyenlerin, zaten bir insan için, bir mil-
let için, gayr›kabili tecavüz olarak mahfuziyeti, en büyük gayei namus olan
mukaddesat hakk›nda, çoktan lâübali bir gayr›hassas olduklar›na hükmetmek-
te hata yoktur!

N›sfet ve merhamet niyaz etmekle millet iflleri, devlet iflleri görülemez; mil-
let ve devlet fleref ve istiklâli temin edilemez..

"N›sfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türki-
yenin müstakbel çocuklar›, bunu, bir an hat›rdan ç›karmamal›d›rlar."

Efendiler, Cemal Paflaya, kumanda tebeddülüne ait noktalarda verdi¤imiz
cevab› arzetmifltim. Müsaade ederseniz, o cevab›n bafl taraf›na teflkil eden hu-
susat› saire hakk›ndaki mütaleat›m›z› da, hulâsa edeyim,

Mevadd› esasiseyeye dair nikat› nazar›m›z flu idi:
"1- Düveli Mütelifenin herbiri azamî menfaatini, umum Türkiyede, temin

etmek gayesindedir: Bu, Türkiyede, flayan› itimat bir istinat noktas› teminini
müstelzimdir. Ecnebîlerin aç›ktan aç›¤a muar›z ve gaynmemnun görünmeleri
sebebini, kabinenin vaz'› bitarafisinde aramal›d›r, âciz ve istinats›z olmas›nda
aramal›d›r.

2- Kabine, beyanname neflretmekte istical etmemelidir. Beyanname, kabi-
ne mevkiini takviye ettikten sonra neflrolunmal›d›r. Kabinenin kuvvetli olmas›,
her noktai nazardan Kuvayi Millîyeye müstenit oldu¤u kanaatini bahfledecek
bir tarik› hareket kabulile ve bunu âleme izhar eylemesile mümkündür.

Meclis içtima ettikten sonra ve orada kuvvetli bir "Müdafaai Hukuk Ce-
miyeti Grubu" vücut bulduktan sonra, beyannameye s›ra gelebilir. Her halde
beyanname, sulh muruhhaslar›n›n azimetinden evvel ve fakat grupla müttehi-
dülfikir olarak tanzim olunmal›d›r. Çünkü, böyle olmazsa, haizi k›ymet ve iti-
bar addedilmiyecektir. Bir de, ifle, kabul olunacak ›slahat› ilân etmekle baflla-
mak do¤ru de¤ildir. Bilâkis beyannamede milletin istiklâl ve mülkün tamami-
sinden bafllamak, ancak bunun teminine muallâk ve meflrut olmak üzere umu-
ru idarenin hututu esasiyesi takrir olunmak muvaf›k olur.

Bu beyannameye esas olacak hututu mühimme, S›vas Umumî Kongresi
Beyanname ve Nizamnamesinde mevcuttur. Orada, müstakbel hudutlar, devlet
ve milletin istiklâli, ekalliyetlerin hukuku, muzaheretin, milletçe, tarz› telâkkisi
hususlar› musarraht›r. Böyle bir beyanname, flimdiden ihzar ve Meclisin küfla-
d›nda ekseriyet grubu ile bilmüzakere ilân olunur. Muvaf›k olan budur.
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ra tam bir alçak gönüllülükle ve büyük nezaketle karfl›l›k verilirken, bir yön
üzerinde hiç durulmam›fl olmas›d›r. O da, Efendiler; Mister George Milne'in
do¤rudan do¤ruya Osmanl› Devletinin Savafliflleri Bakan›na emir ve direktif
vermekte olmas›d›r. Bu durum, ne Ulusal Güçlere karfl›, onur ifli yapan Sava-
fliflleri Bakan›n›n ve ne de, Osmanl› Devletinin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak so-
rumlulu¤unu üstlenmifl olan hükûmetin onur ve haysiyetine dokunmuyor. Bu
durumun, kendilerinin haysiyetinde ve devletin ba¤›ms›zl›¤›nda çoktan yara-
lar açm›fl oldu¤unu farketmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar.
Hiç olmazsa, bu ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›racak nitelikteki sataflma ve sald›-
r›ya âlet olamay›z diye hayk›rmaya cesaret edemiyorlar... cesaret edemiyorlar
Efendiler, çünkü korkuyorlar. Nitekim korktuklar› bafllar›na geldi. Bunu ya-
k›nda görece¤iz. Korkmamak için, insanl›k haysiyetinin ve millet onurunun
sald›r›lamayaca¤› çevrede ve öyle koflullarda bulunmak gerekir. Buna önem
vermiyenlerin, asl›nda bir insan için, bir millet için, dokunulmaz olarak korun-
mas›, en büyük namus amac› olan kutsal kavramlarda, çoktan sayg›s›z ve du-
yars›z olduklar› yarg›s›na varmakta yanl›fll›k yoktur.

Adalet dilenmekle ve kendine ac›nd›rmakla millet iflleri, devlet iflleri gö-
rülemez; millet ve devlet ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanamaz...

"Adalet dilenmek ve kendine ac›nd›rmak gibi bir prensip yoktur. Türk
milleti, Türkiyenin yar›nki çocuklar›, bunu, bir an hat›rdan ç›karmamal›d›rlar."

Efendiler, Cemal Paflaya, komuta de¤iflikli¤i konusunda verdi¤imiz kar-
fl›l›¤› bilginize sunmufltum. ‹zin verirseniz, o karfl›l›¤›n bafl taraf›ndaki öteki
konular hakk›ndaki düflüncelerimizi de, özetleyeyim.

Temel noktalar üzerindeki görüfllerimiz flunlard›:
"1- ‹tilâf Devletlerinden herbiri en büyük ç›kar›n›, bütün Türkiyeden,

sa¤lamak amac›ndad›r. Bu, Türkiyede, güvenilir bir dayanak noktas› elde et-
meye ba¤l›d›r. Yabanc›lar›n aç›ktan aç›¤a karfl›t ve k›rg›n görünmelerinin ne-
denini, hükûmetin yans›zl›k durumunda aramal›d›r, güçsüz ve dayan›ks›z ol-
mas›nda aramal›d›r.

2- Hükûmet, bildiri yay›mlamakta acele etmemelidir. Bildiri, hükûmet
durumunu güçlendirdikten sonra yay›mlanmal›d›r. Hükûmetin güçlü olmas›
her bak›mdan Ulusal Güçlere dayand›¤› kan›s›n› verecek bir yol tutmas›na ve
bunu dünyaya göstermesine ba¤l›d›r.

Meclis topland›ktan sonra ve orada güçlü bir "Haklar› Savunma Derne-
¤i Grubu" olufltuktan sonra, bildiriye s›ra gelebilir. Ne olursa olsun bildiri, ba-
r›fl delegelerinin yola ç›kmas›ndan evvel ve fakat grupla görüfl birli¤i içinde
haz›rlanmal›d›r. Çünkü, böyle olmazsa, de¤erli ve inan›l›r say›lmayacakt›r. Bir
de, ifle, yap›lacak iyilefltirmeleri duyurmakla bafllamak do¤ru de¤ildir. Tersine
bildiride ulusun ba¤›ms›zl›¤› ve ülkenin bütünlü¤ünden bafllamak, ancak bu-
nun sa¤lanmas›na ba¤l› ve o koflulla olmak üzere yönetim ifllerinin temel çiz-
gileri yaz›lmak uygun olur.

Bu bildiriye temel olacak önemli noktalar, S›vas Genel Kongresi Bildiri-
si ve Tüzü¤ünde vard›r. Orada, gelecekteki s›n›rlar, devlet ve milletin ba¤›m-
s›zl›¤›, az›nl›klar›n haklar›, yard›m›n, milletçe, nas›l anlafl›ld›¤› konular› aç›kça
belirtilmifltir. Böyle bir bildiri, flimdiden düzenlenir ve Meclis aç›ld›ktan ve ço-
¤unluk grubu ile görüflüldükten sonra duyurulur. Uygun olan budur.
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3- Dahiliye Nâz›r›n›n istifasile kabinede bir buhran husulüne sebep görü-
lememektedir. Böyle bir mütaleadan Dahiliye Nâz›r›n› sadrazam telâkki et-
mekte oldu¤unuz manas› ç›kar. Bir kabinede buhran, ancak hükûmet reisinin
istifasile ç›kabilir. Kabinenin; Dahiliye Nâz›r› fierif Paflaya, onun da Ferit Pa-
flaya tâbi ve merbut oldu¤u anlafl›l›yor.

Meclisin küflad› ile, dahiliye ve hariciye nâz›rlar›n›n tebdilinin muhakkak
oldu¤u hakk›ndaki iflareti anlayamad›k. Bu nâz›rlar, flimdiden böyle bir vaitte
bulundular m›?

Düflmanlar›n, Meclisi küflat ettirmek istemiyecekleri tabiîdir. Yaln›z, padi-
flah›n Meclisi feshetmesi ihtimali varidi hat›r m›d›r? E¤er böyle bir ihtimal var-
sa o halde Meclisi, ‹stanbulda, da¤›tmak ve milleti Meclisi Meb'usans›z b›rak-
mak için mi topluyoruz? Binaenaleyh, padiflah›n bu baptaki noktai nazarlar›-
n›n, heyetimizce kat’î olarak flimdiden bilinmesi lâz›md›r ki, meb'uslar› hariç-
te, emin bir mahalde toplamak için teflebbüsatta bulunal›m! aksi halde, (Meclis
‹stanbulda içtima yüzünden berveçhibalâ ahvale duçar olursa, bunun mes'uli-
yeti, Dersadette içtima› hususunda ›srar edenlere raci olacakt›r.)

4- Meb'uslar›n müdavelei efkâr için Ankaraya gelmeleri faydal›d›r."
*

*   *
Efendiler, beni cidden samimî ve parlak ve emniyetbahfl hissiyat ile karfl›-

lam›fl olan Ankara ahalii muhteremesile daha yak›ndan tan›flmak ve onlarla
müdavelei efkâr etmek bir vazife hükmünde idi. Onun için - berayi müzakere
- davet etti¤imiz meb'uslar›n muvasalat›na intizar eyledi¤imiz günlerde, içtima
eden muhterem Ankaral›lara, bir konferans vermifltim (Ves. 220).

Bu konferansa zemin ittihaz etti¤im noktalar üzerinde k›saca konuflay›m:
Wilson prensipleri: Bu prensiplerin 14 maddesinden Türkiyeye taallûk

edenleri vard›. Zaten ma¤lûp olan ve akti mütareke eden Osmanl› Devleti, bu
prensiplerin gönül okflay›c› manzarai serabile bir zaman oyaland›.

30 Teflrinievvel 1334 Mondros Mütarekenamesi mevadd› ve bilhassa bu
maddeler meyan›nda yedincisi, dima¤› yakan ateflîn bir zehirdi. Yaln›z, bu
madde, bak›yei vatan›, düflmanlar›n emri iflgal ve istilâs›na amade bulundur-
maya kâfi idi!

‹stanbulda, biribirini velyeden acezeden mürekkep kabineler, flerefsiz,
haysiyetsiz, süflî manzaralarile masum ve mütevekkil milletin timsali tan›nd›,
itibara lây›k görülmemeye baflland›. Bu yüzden, dünyan›n medenî devletleri,
icabat› medeniyeyi unutacak kadar laübali oldular. Ötedenberi, Türk milleti
aleyhinde, aktar› cihanda yap›lan en mant›ks›z propagandalar, herzamandan
ziyade istimaa flayan görüldü.

Dokuz aydanberi, bafllayan millî intibah ve faaliyet, vaziyet ve manzaray›
de¤ifltirdi ve daha çok de¤ifltirecektir. Millet, hâs›l olan vahdeti muhafaza eder-
se ve istiklâli için fedekârl›ktan çekinmezse muvaffak›yet muhakkakt›r. Erzu-
rum ve S›vas Kongreleri esasat›, milletin istihsal edece¤i gayeler için düsturdur.

Ferit Pafla Kabinesini ›skat eden, millettir. Fakat, Ali R›za Pafla Kabinesi-
ni mevkii iktidara getirmifl olmak mes'uliyeti millete ait de¤ildir. Maahaza itilâf
halindeyiz.
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3- ‹çiflleri Bakan›n›n görevinden ayr›lmas› bir hükûmet bunal›m› do¤ma-
s›na neden görülememektedir. Böyle bir düflünceden içiflleri bakan›n› baflba-
kan saymakta oldu¤unuz anlam› ç›kar. Bir hükûmette bunal›m, ancak hükû-
met baflkan›n›n görevden çekilmesinden ç›kabilir. Hükûmetin; ‹çiflleri Bakan›
fierif Paflan›n, onun da Ferit Paflan›n emrinde ve ona ba¤l› oldu¤u anlafl›l›yor.

Meclisin aç›lmas›yla, içiflleri ve d›fliflleri bakanlar›n›n de¤iflmesinin kesin
oldu¤u yolundaki iflareti anlayamad›k. Bu bakanlar, flimdiden böyle bir söz
verdiler mi?

Düflmanlar›n, Meclisi açt›rtmak istemiyecekleri do¤ald›r. Yaln›z padifla-
h›n Meclisi da¤›tmas› olas›l›¤› akla geliyor mu? E¤er böyle bir olas›l›k varsa o
halde Meclisi da¤›tmak ve milleti Meb’uslar Meclissiz b›rakmak için mi ‹stan-
bulda topluyoruz? Öyleyse, padiflah›n bu konudaki görüflünün, Kurulumuzca
kesin olarak flimdiden bilinmesi gerekir ki, meb'uslar› ‹stanbul d›fl›nda, gü-
venli bir yerde toplamak için giriflimde bulunal›m, yoksa (Meclis ‹stanbulda
toplanma yüzünden yukar›daki bildirilen durumlara düflerse, bunun sorumlu-
lu¤u, ‹stanbulda toplamak için direnenlerde olacakt›r.)

4- Meb'uslar›n görüflmek için Ankaraya gelmeleri yararl›d›r."
*

*   *
Efendiler, beni gerçekten içten ve parlak ve güvenverici duygularla kar-

fl›lam›fl olan Ankaran›n sayg›de¤er halk›yla daha yak›ndan tan›flmak ve onlar-
la görüflmek bir ödev olmufltu. Onun için görüflmek üzere ça¤›rd›¤›m›z
meb'uslar›n gelmelerini bekledi¤imiz günlerde, toplanan say›n Ankaral›lara,
bir konferans vermifltim (Belge 220).

Bu konferansa esas ald›¤›m noktalar üzerinde k›saca konuflay›m:
Wilson prensipleri: Bu prensiplerin 14 maddesinden Türkiyeye iliflkin

olanlar› vard›. Asl›na bak›l›rsa yenilmifl olan ve ateflkes anlaflmas› yapm›fl olan
Osmanl› Devleti, bu prensiplerin gönül okflay›c› aldat›c› görünümüyle bir za-
man oyaland›.

30 Ekim 1918, Mondros Ateflkes Antlaflmas›n›n maddeleri ve özellikle bu
maddeler aras›nda yedincisi, beyin yakan ateflli bir zehirdi. Bafll›bafl›na, bu
madde, geri kalan vatan›, düflmanlar›n iflgal etmesine haz›r bir durumda bu-
lundurmaya yeterli idi.

‹stanbulda, birbiri ard›na gelen ve güçsüz kiflilerden kurulan hükûmetler,
flerefsiz, haysiyetsiz, afla¤›l›k görünüflleriyle suçsuz ve kadere ba¤lanm›fl mille-
tin sembolü olarak tan›nd›, sayg›ya de¤er görülmemeye bafllad›. Bu yüzden,
dünyan›n uygar devletleri, uygarl›¤›n gereklerini unutacak kadar sayg›s›z oldu-
lar. Ötedenberi Türk milletine karfl›, dünyan›n dört buca¤›nda yap›lan en man-
t›ks›z propagandalar, her zamandan daha çok dinlenilmeye de¤er görüldü.

Dokuz aydan beri, bafllayan ulusal uyan›fl ve etkinlikler, durum ve görü-
nümü de¤ifltirdi ve daha çok de¤ifltirecektir. Millet, oluflan birli¤ini korursa ve
ba¤›ms›zl›¤› yolunda özveriden çekinmezse baflar› kesindir. Erzurum ve S›vas
Kongreleri ilkeleri, milletin elde edece¤i amaçlar için yasad›r.

Ferit Pafla Hükûmetini düflüren, millettir. Fakat, Ali R›za Pafla Hükûme-
tini ifl bafl›na getirmifl olmak sorumlulu¤u milletin de¤ildir. Ama, bu konuda
anlaflm›fl durumday›z.
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Efendiler, flimdi, Ankaraya gelen meb'us efendilerle temas ve müdavelei
efkâra bafllayal›m.

Meb 'uslar, ayn› günde veya günlerde müçtemian bulunamad›lar. Münfe-
riden veya küçük küçük gruplar halinde gelip gittiler. Bu zevat›n veya heyetle-
rin kâffesine, ayr› ayr› hemen ayn› esas noktalar›.. günlerce tekrar ve yine tek-
rar etmek mecburiyeti hâs›l oldu.

Her fleyden evvel, kuvvei maneviyenin, kuvvei kalp ve vicdan›n yüksek tu-
tulmas› flartt›r. Bunu bilirsiniz. Biz de bu noktay› tenmiye etmek üzere,

Evvelâ; dahilî ve haricî vaziyetin emniyet ve ferah verici mahiyetinde ve in-
kiflaf›nda bulunan noktalar›n› ve cihetlerini araflt›rarak izah ve ispata çal›flt›k.

Sonra; muayyen maksat etraf›nda fluurlu ve azimkârane ittihad›n, sars›l-
maz kuvvet oldu¤u hakikatini, yorulmaks›z›n tekrar ettik.

Bir heyeti içtimaîyenin, beka ve saadetinin, ancak emelde ve istihsali âmâl-
de ifltiraki tam halinde bulunmas›na mütevakk›f oldu¤unu izah ettik. "Vatan›n
halâs›, istiklâlin temini" hedefine müteveccih vahdeti millîyemizin, esasl›, mun-
tazam teflkilât›n vücuduna ve bu teflkilât› hüsnü sevk ve idareye muktedir di-
ma¤lar›n, enerjilerin, bir dima¤ ve bir enerji halinde müttehit ve mümteziç bir
hale gelmesine vabeste oldu¤unu söyledik ve bu münasebetle, ‹stanbulda aç›la-
cak Meclisi Meb'usanda, kuvvetli, mütesanit bir grup teflkili zaruretini meyda-
na koyduk.

Millet, ancak devletlerin izmihlal ve ink›razlar› hengâmelerinde tarihin
kaydetti¤i, çok mühim ve hatarnak anlar› yafl›yordu. Böyle anlarda, tali ve mu-
kadderat›n› bizzat kendi eline almakta gaflet gösteren milletlerin, ak›betleri
meçhul ve felâket alûttur.

Türk milleti, bu hakikati anlamaya bafllam›flt›. Bu idraki neticesidi ki, ümi-
di halâs vadeden, her samimî iflarete flitaban olmakta idi. Ancak uzun as›rlar›n
uyuflturucu idare ve terbiyesinin, bir heyeti içtimaîyeyi, bir günde, bir senede
azat edebilece¤ini tasavvur ve kabul etmek do¤ru de¤ildir.

Bu sebeple, vâk›f› tabiat ve hakikat olanlar, elinden geldi¤i kadar, mensup
oldu¤u milleti tenvir ve irflat ederek, onlara, halâs hedefine yürümekte delâleti,
en büyük insanl›k vazifesi bilmelidirler.

Türk milletinin, kalbinden vicdan›ndan sânih ve mülhem olan en esasl›, en
bariz arzu ve imam malûm olmufltu: Kurtulufl..!

Bu kurtulufl feryad›, Türk vatan›n›n bütün afak›nda aksendaz olmakta idi.
Milletten, baflka istizahatta bulunmaya mahal yoktu. Art›k, bu arzuyu, ifade et-
mek kolayd›. Nitekim, Erzurum ve S›vas kongrelerinde, arzuyu millî tebellür
ettirilmifl ve ifade olunmufltu.

Bu kongreler esasat›na sad›k olduklar›n› beyan ettikleri için milletçe vekil
intihap edilen zevat; her fleyden evvel, bu esasata merbut zevattan ve bu esasa-
t› ilân eden cemiyete nispetini gösterir unvanda bir grup yapacakt›: "Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Grubu".. ‹flte bu grup, teflkilât› millîyeye ve dolay›sile millete
müsteniden hernerede olursa olsun, milletin mukaddes amalini cesaretle ifade
ve müdafaa edecekti.

Efendiler, milletin amal ve makas›d›n› da, k›sa bir programa esas olacak
surette toplu bir tarzda ifadesi de görüflüldü. Misak› Millî unvan› verilen bu
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Efendiler, flimdi Ankaraya gelen meb'us efendilerle yap›lan konuflma ve
görüflmelere geçelim:

Meb'uslar, ayn› günde veya günlerde topluca bulunamad›lar. Tek tek ve-
ya küçük küçük gruplar halinde gelip gittiler. Bu kiflilerin veya gruplar›n hep-
sine, ayr› ayr› hemen ayn› ana noktalar›.. günlerce tekrarlamak ve yine tekrar-
lamak zorunlu oldu.

Her fleyden önce, içgücünün, yürek ve vicdan gücünün yüksek tutulmas›
flartt›r. Bunu bilirsiniz. Biz de bu gücü art›rmak üzere,

‹lkin; iç ve d›fl durumun güven verici ve iç aç›c› niteli¤inde ve geliflmesin-
deki noktalar› ve yönleri araflt›rarak aç›klamaya ve kan›tlamaya çal›flt›k.

Sonra; belirli bir amaç etraf›nda bilinçli ve kararl› olarak birleflmenin,
sars›lmaz kuvvet oldu¤u gerçe¤ini, yorulmaks›z›n tekrarlad›k.

Bir toplumun, yaflamas›n›n ve mutlulu¤unun, ancak emelde ve emelleri-
ni gerçeklefltirmesi yöntemlerinde tam birlik olmas›na ba¤l› oldu¤unu anlat-
t›k. "Vatan›n kurtar›lmas›, ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas›" amac›na yönelik ulusal
birli¤imizin, köklü, düzenli örgütlerin varl›¤›na ve bu örgütleri iyi yönetebile-
cek kafalar›n, güçlerin bir tek beyin ve bir tek enerji niteli¤inde birleflik ve
kaynaflm›fl duruma gelmesine ba¤l› oldu¤unu söyledik ve bu arada, ‹stanbul-
da, aç›lacak Meb'uslar Meclisinde, güçlü, birleflik bir grup oluflturulmas› zo-
runlulu¤unu ortaya koyduk.

Millet, ancak devletlerin y›k›lma ve çökme kargaflalar› içinde bulundu¤u
zamanlarda tarihin yazd›¤›, çok önemli ve korkunç anlar› yafl›yordu. Böyle
anlarda, kaderini kendi eline almakta aymazl›k gösteren milletlerin, gelecek-
leri karanl›k ve y›k›md›r.

Türk milleti, bu gerçe¤i anlamaya bafllam›flt›. Bu kavray›fl sonucudur ki,
kurtulufl umudu veren, içtenlikli her ça¤›r›ya koflmakta idi. Ancak uzun yüz-
y›llar›n uyuflturucu yönetim ve e¤itiminin etkisinde, bir toplumun, bir günde,
bir senede kurtarabilece¤ini düflünmek ve kabul etmek do¤ru de¤ildir.

Böyle oldu¤undan, durumu ve gerçe¤i bilenler, elden geldi¤ince kendi
milletini ayd›nlatarak ve ona do¤ru yolu göstererek, onlara, kurtulufl yolunda
k›lavuzluk etmeyi, en büyük insanl›k ödevi bilmelidirler.

Türk milletinin, kalbinden, vicdan›ndan kopup gelen en köklü, en belir-
gin istek ve inanç belli olmufltu: Kurtulufl...

Bu kurtulufl ç›¤l›¤›, Türk vatan›n›n bütün ufuklar›nda yank›lanmaktayd›.
Milletten, baflka aç›klama istemenin yeri yoktu. Art›k, bu iste¤i, dile getirmek
kolayd›. Nitekim, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde, ulusal istek belirtilmifl ve
dile getirilmiflti.

Bu kongrelerin ilkelerine ba¤l› olduklar›n› söyledikleri için milletçe vekil
seçilen kifliler; her fleyden önce, bu ilkelere ba¤l› kiflilerden ve bu ilkeleri du-
yuran dernekle ilgisini gösterir isimde bir grup yapacakt›: "Haklar› Savunma
Derne¤i Grubu".. ‹flte bu grup, Ulusal Örgütlere ve dolay›sile ulusa dayana-
rak hernerede olursa olsun, milletin kutsal emellerini cesaretle dile getirecek
ve savunacakt›.

Efendiler, milletin emel ve amaçlar›n›n da, k›sa bir programa temel olacak
flekilde topluca yaz›lmas› da görüflüldü. Ulusal Ant ad› verilen bu program›n ilk
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program›n ilk müsveddeleri de, bir fikir vermek maksadile kaleme al›nd›. ‹s-
tanbul Meclisinde bu esaslar, hakikaten toplu bir surette tahrir ve tespit olun-
mufltur.

Efendiler, her görüfltü¤ümüz zât veyahut zevat, bizimle, fikir ve kanaatte
müttehit kalarak ayr›lm›fllard›. Fakat, ‹stanbul Meclisinde, "Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Grubu" diye bir grup teflekkül etti¤ini iflitmedik. Niçin?! Evet, niçin?
Buna bugün cevap isterim!

Çünkü, Efendiler; bu grubu teflkil etmeyi, vicdan borcu, millet borcu bil-
mek vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler, imans›z idiler.. cebin idiler.. ca-
hil idiler.

‹mans›z idiler; çünkü, amali millîyenin ciddiyet ve kat'iyetine ve bu ama-
lin mesnedi olan teflkilât› millîyenin salâbatine inanm›yorlard›.

Cebin idiler; çünkü, teflkilât› millîyeye mensubiyeti daîi mehalik görüyor-
lard›.

Cahil idiler; çünkü, yegâne istinatgâh› halâs›n millet oldu¤unu ve olaca¤›-
n› takdir edemiyorlard›. Padiflaha tekâpu ederek, ecânibe hofl görünerek, mü-
layim ve nazik davranarak, büyük gayelerin istihsal olunabilece¤i gafletini gös-
teriyorlard›.

Bundan baflka, Efendiler; nankör ve hotperest idiler.. Fikri millî ve teflki-
lât› millîyenin, k›sa bir zamanda temin etti¤i fleref ve mevcudiyeti istisgar edi-
yorlard›. Vücut bulmufl olan vaziyet ve varl›¤›n sehlülistihsal oldu¤unu zan ve
vehmetmekle çirkin gururlar›n› tatmin sevdas›na düflüyorlard›.

Erzurumda, S›vasta telâffuz olunmufl, tesbit olunmufl bir unvan› aynen ka-
bul etmek zül olmaz m›yd›?! O unvandan daha manal› unvan m› yoktu?!

Evet, iflittik Efendiler; varm›fl: "Fellâh› vatan grubu".*
Efendiler, maziye ait safahat ve hadisat›; burada beyan edebilece¤im çer-

çeve dahilinde, hakikate mutab›k olarak tesbit etmek azmindeyim. Bu sebeple,
tam üzerinde bulundu¤umuz noktaya ait bir hususu da, kemali samimiyetle it-
t›la›n›za tevdi edece¤im.

Ben, Meclisi Meb'usan›n, ‹stanbulda duçar› tecavüz olaca¤›na, da¤›laca¤›-
na kat'iyyen intizar ediyordum. Bu takdirde, tevessül olunacak tedbiri de takar-
rür ettirmifltim. Haz›rl›¤›m›z ve tertibat›m›z da bafllam›flt›. Ankarada toplan-
mak...

‹flte bu vazifeyi yaparken, milletçe, suiteffehhümat› mucip olmamak için
tedbir olarak da bir fley düflünmüfltüm. Meclisi Meb'usan riyasetine intihap
olunmak.. Bundan maksat, da¤›t›lan meb'uslar›, Meclisi Meb'usan reisi s›fat ve
salâhiyetile, devam etmekti. Gerçi bu tedbir, ancak zevahiri muhafazada ve
muvakkaten faydal› idi. Fakat, her halde buhranl› zamanlarda, faydas› muvak-
kat olsa da, her türlü tedbirin al›nm›fl olmas› zait addedilemez....

Hakikatte, ‹stanbula gitmiyecektim. Fakat bunu itiraf etmeksizin, zaman
kazanacak ve muvakkaten gaybubette bulunuyor muflum gibi vaziyet ve mu-
amele tanzim olunacak ve Meclis reis vekilleri vas›tasile idare olunacakt›.

Bu tedbirin tatbiki, bittabi, Meclise giden, hakikati vaziyeti müdrik olmas›
lâz›mgelen arkadafllar›n himmet ve mesaisile olabilecekti.
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müsveddeleri de, bir fikir vermek amac›yla kaleme al›nd›. ‹stanbul Meclisin-
de bu esaslar, gerçekten toplu bir flekilde yaz›lm›fl ve belgelefltirilmifltir.

Efendiler, her görüfltü¤ümüz kifli veya kifliler, düflünce ve kan›da bizimle
ortak kalarak ayr›lm›fllard›. Fakat, ‹stanbul Meclisinde, "Haklar› Savunma
Derne¤i Grubu" diye bir grup kuruldu¤unu iflitmedik. Niçin?! Evet, niçin?
Buna bugün yan›t isterim!

Çünkü, Efendiler; bu grubu oluflturmay›, vicdan borcu, millet borcu bilmek
durum ve yetene¤inde olan efendiler, inançs›zd›lar.. korkakt›lar.. bilgisizdiler.

‹nançs›zd›lar; çünkü, millî emellerin gerçekli¤ine ve kesinli¤ine ve bu
emellerin dayana¤› olan Ulusal Örgütlerin sa¤laml›¤›na inanm›yorlard›.

Korkakt›lar; çünkü, Ulusal Örgütten olmay› tehlikeli görüyorlard›.
Bilgisizdiler; çünkü, kurtuluflun tek dayana¤›n›n millet oldu¤unu ve ola-

ca¤›n› kavrayam›yorlard›. Padiflaha dalkavukluk ederek, yabanc›lara hofl gö-
rünerek, yumuflak ve ince davranarak, büyük amaçlar›n elde edilebilece¤ine
inanmak aymazl›¤›n› gösteriyorlard›.

Bundan baflka, Efendiler; gördükleri iyili¤i unutuyordular ve bencildiler..
Ulusal ülkünün ve Ulusal Örgütlerin, k›sa bir sürede sa¤lad›¤› sayg›nl›k ve
varl›¤› küçümsüyorlard›. Yarat›lm›fl olan durumun ve varl›¤›n kolayca elde
edilebilece¤i san›s›na ve kuruntusuna kap›lmakla çirkin gururlar›n› doyurma
sevdas›na düflüyorlard›.

Erzurumda, S›vasta söylenmifl, saptanm›fl bir unvan› oldu¤u gibi kabul et-
mek küçüklük olmaz m›yd›?! O unvandan daha anlaml› ad m› yoktu?!

Evet, iflittik Efendiler; varm›fl: "Fellâh› vatan grubu".*
Efendiler, geçmiflle ilgili evreleri ve olaylar›; burada anlatabilece¤im çer-

çeve içinde, gerçe¤e uygun olarak saptamakta kararl›y›m. Bu nedenle, tam
üzerinde bulundu¤umuz noktayla ilgili bir konuyu da, bütün içtenli¤imle bil-
ginize sunaca¤›m.

Ben Meb’uslar Meclisinin, ‹stanbulda sald›r›ya u¤rayaca¤›n›, da¤›laca¤›-
n› kesinlikle beklemekteydim. Böyle bir durumda, baflvurulacak önlemi de
kararlaflt›rm›flt›m. Haz›rl›¤›m›z ve düzenlemelerimiz de bafllam›flt›. Ankarada
toplanmak...

‹flte bu ödevi yaparken, milletçe yanl›fl anlafl›lmas›n diye önlem olarak da
bir fley düflünmüfltüm. Meb'uslar Meclisinin baflkan› seçilmek.. Bundaki amaç,
da¤›t›lan meb’uslar›, Meb'uslar Meclisi Baflkan› olarak ve o yetkiyle, ça¤›r-
makt›. Gerçi bu önlem, ancak görünüflü korumada ve geçici olarak yararl› idi.
Ama, ne olursa olsun, bunal›ml› zamanlarda, yarar› geçici olsa da, her türlü
önlemin al›nm›fl olmas› gereksiz say›lamaz.

Gerçekte, ‹stanbula gitmiyecektim. Ama, bunu aç›kça söylemeksizin, za-
man kazanacak ve geçici olarak görev bafl›nda de¤ilmiflim gibi durum ve ifller
düzenlenecek ve Meclis, baflkan vekilleri taraf›ndan yönetilecekti.

Bu önlemin uygulanmas›, elbette, Meclise giden, gerçek durumu kavra-
m›fl olmas› gereken arkadafllar›n yard›m ve çal›flmas›yla olabilecekti.

Fikri millî
ve teflkilât›
millîyenin
k›sa bir za-
manda te-
min etti¤i
fleref ve
mevcudiyeti
istisgar
edenler

Ulusal ülkü
ve ulusal
örgütlerin
k›sa bir za-
manda sa¤-
lad›¤› say-
g›nl›k ve
varl›¤› kü-
çümseyen-
ler

Ankarada
toplanmak

Ankarada
toplanmak

* Bililtizam fleddeli yaz›lm›flt›r

* Bilerek fleddeli yaz›lm›flt›r. Felâh (kurtulufl) kelimesi bir tek “L” ile yaz›l›r ve öyle okunur. Ken-
disine karfl› olanlarca alay konusu yap›larak grubun ad›ndaki kelimeyi iki “L”li, yani “Fellâh”
olarak söylediklerini bildi¤inden o da onlar› alaya almak için “Fellâh” demifltir. Fellâh = M›s›-
r›n k›ptî çiftçilerine verilen bir bak›ma afla¤›lay›c› bir lâkapt›r. Zenci anlam›na da gelir (B.Y.)



Efendiler, bu hususu, icab eden zevata söyledim. Mütalea ve noktai naza-
r›m› muvaf›k buldular. Bu yolda çal›flacaklar›n› vaad ve temin ederek ‹stanbu-
la gittiler.

Fakat, pek müstesna, belki bir veya iki arkadafltan maadas›n›n, bu fikri, te-
lâffuz dahi etmediklerini ö¤rendim.

Bu meselede hâkim olan bir muhakeme ve mant›k flu imifl... Bunca millet
vekilleri içinde meclis reisi olacak liyakatte bir adam dahi yok mudur ki, haz›r
olmayan bir meb'us›› g›yaben reis intihap edece¤iz... Meclisi teflkil eden azayi
kirâm› bu kadar liyakatsiz göstermek enzar› a¤yarda suitesiri mucip olmaz m›?

Di¤er bir mant›k da; Meclis riyasetine Kuvayi Millîye reisini intihap et-
mekle daha ilk günden, Meclis üzerine flüphe ve tecavüzü celbe vesile vermek-
tir. Kâr› âkil olamaz.

Bu nevi muhakeme ve mant›k yapanlar›n, pek de uzak insanlar olmad›¤›-
n› görenler, ihtiyar› sükûtu tercih eylemifller...

Efendiler, itiraf etmeliyim ki, bu tedbirin al›nmam›fl olmas› Meclis da¤›l-
d›ktan sonra beni küçük bir müflkül ile karfl›laflt›rm›flt›r. Bu ciheti de s›ras› ge-
lince arzedece¤im.

*
*   *

Efendiler, Meclisi Meb'usan, 19 Kânunusani 1336 tarihinde aç›lm›flt›. Tak-
riben, bir ay sonra Harbiye Nâz›r›n›n 21 fiubat 1336 tarihli bir telgraf›n› ald›m.
Aynen arzediyorum:

Tehiri mucibi mes'uliyettir  Harbiye, 21/1/1336
Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada, benim ile Cevat Pafla Hazretlerinin vazifeden

çekilmekli¤imizi talep ettiler. Kabinece flediden cevab› red verildiyse de vaziyet kabinenin
kalmas›n› ve yaln›z benim ile Cevat Paflan›n çekilmemizi icab ettirdi. Harbiye Nezaretine Sa-
lih Pafla Vekâlet edecektir. Kabineyi müflkül vaziyete sokacak bir harekette bulunulmamas›-
n› rica ederim. Aksi halde vaziyet, tasavvur buyurdu¤unuzdan daha vahim olur.

Harbiye Nâz›r› Cemal
Bu telgraf 22 Kânunusanide vâs›l olmufltu. Derhal telgraf bafl›nda saat

11:30 evvelde bu telgraf› yazd›m:
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine 22/1/1336

1- Verilen notay› aynen lûtfeder misiniz?
2- Teklifi vâkii is'afta istical buyurmay›n›z. Notay› hatelmütalea mütaleat›m›za arzede-

ce¤im.
Mustafa Kemal

Cemal Paflan›n, imzas›n› gizliyerek verdi¤i cevap flu idi:
Gayet müstaceldir Kad›köy, 22/1/1336

Ankara K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 
Notan›n muhtasaran sureti berveçhizirdir:
1- Sureti mahsusada müntehap zabitan›n Kuvayi Millîye Erkân›harbiyesine îzam›.
2- 14 üncü Kolordudan terhis ve tefrik suretile Kuvayi Millîyeye efrat îzam›.
3- Top kamas› ve sair edevat kaç›r›lmas›.
4- Zonguldaktan ‹stanbula gelen taburun iadesini tavik eylemek.
5- Afyon Karahisar›ndan Alaflehire alay nakletmek.
6- Bursadan Band›rmaya bir alay nakletmek.
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Efendiler, bu konuyu, gerekenlere açt›m. Düflünce ve görüflümü uygun
buldular. Bu yolda çal›flacaklar›n› vaad ve temin ederek ‹stanbula gittiler.

Fakat, bu pek az› d›fl›nda, belki bir veya iki arkadafltan baflkalar›n›n, bu
düflünceyi a¤›zlar›na bile almad›klar›n› ö¤rendim.

Bu iflte üstün gelen bir düflünüfl ve mant›k flu imifl.. Bunca millet vekille-
ri içinde meclis baflkan› olacak yetenekli bir adam bile yok mudur ki, burada
bulunmayan bir meb'usu kendi yoklu¤unda baflkan seçece¤iz.. Meclisteki sa-
y›n üyeleri bu kadar yeteneksiz göstermek yabanc›lar üzerinde kötü etki yap-
maz m›?

Bir baflka mant›k da; Meclis baflkanl›¤›na Ulusal Güçlerin baflkan›n› seç-
mekle daha ilk günden, Meclis üzerine kuflku ve sald›r›ya yol açmakt›r. Ak›l-
l› ifli olamaz.

Bu türlü düflünen ve mant›k yürütenlerin, bana pek de uzak insanlar ol-
mad›¤›n› görenler, susmay› ye¤lemifller...

Efendiler, aç›kça söylemeliyim ki, bu önlemin al›nmam›fl olmas›, Meclis
da¤›ld›ktan sonra beni küçük bir güçlükle karfl›laflt›rm›flt›r. Bunu da s›ras› ge-
lince bilginize sunaca¤›m.

*
*   *

Efendiler, Meb’uslar Meclisi 19 Ocak 1920 tarihinde aç›lm›flt›. Afla¤› yu-
kar›, bir ay sonra Savafliflleri Bakan›n›n 21 fiubat 1920 tarihli bir telgraf›n› al-
d›m. Oldu¤u gibi bilginize sunuyorum:

Geciktirilmesi sorumluluk getirir. Harbiye, 21/1/1920
Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na 

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada, benimle Cevat Pafla Hazretlerinin iflten çe-

kilmemizi istediler. Hükûmetçe olmaz diye fliddetli bir karfl›l›k verildiyse de durum
hükûmetin kalmas›n› ve yaln›z benimle Cevat Paflan›n çekilmemizi gerektirdi. Savafliflleri
Bakanl›¤›na Salih Pafla vekillik edecektir. Hükûmeti zor duruma sokacak bir davran›flta bu-
lunulmamas›n› rica ederim. Yoksa durum, düflündü¤ünüzden daha a¤›r olur.

Savafliflleri Bakan› Cemal
Bu telgraf 22 Ocakta gelmiflti. Derhal telgraf bafl›nda ö¤leden evvel saat

11:30 da flu telgraf› yazd›m:
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine 22/1/1920

l- Verilen notay› oldu¤u gibi bildirir misiniz?
2- Yap›lan öneriyi yerine getirmekte acele etmeyiniz. Notay› inceledikten sonra görüfl-

lerimizi bildirece¤iz.
Mustafa Kemal

Cemal Paflan›n, imzas›n› gizliyerek verdi¤i karfl›l›k flu idi: 
Çok ivedidir Kad›köy, 22/1/1920

Ankara K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 
Notan›n k›salt›lm›fl örne¤i afla¤›dad›r:
1- Özel olarak seçilmifl subaylar›n Ulusal Güçler kurmayl›klar›na gönderilmesi.
2- 14 üncü Kolordudan erlerin terhis edilip seçilerek Ulusal Güçlere gönderilmesi.
3- Top kamas› ve baflka gereçler kaç›r›lmas›.
4- Zonguldaktan ‹stanbula gelen taburun geri gönderilmesini geciktirmek.
5- Afyondan Alaflehire alay aktarmak.
6- Bursadan Band›rmaya bir alay aktarmak.

Harbiye
Nâz›r› Ce-
mal Pafla-
n›n iflten
uzaklaflt›r›l-
mas› teklifi
karfl›s›nda
Ali R›za
Pafla Ka-
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Savafliflleri
Bakan› Ce-
mal Pafla-
n›n iflten
uzaklaflt›-
r›lmas›
önerisi kar-
fl›s›nda Ali
R›za Pafla
Hükûmeti



7- Bu ahvalde Harbiye nâz›r› ve Erkân›harbiye reisinin flahsan methaldar olduklar› te-
beyyün etmifl. K›rk sekiz saat zarf›nda bu iki flahs›n vazifelerinden uzaklaflt›r›lmas›.

Dikkat buyuruluyor ki Ayd›n cephesi meselesi bu notada mevzuubahs bile de¤ildir. Bu
notaya cevaben, bir, iki, üçüncü maddeler yaland›r. Dördüncü mesele benim zaman›mda de-
¤ildir. Ben müracaatleri üzerine iade ettim. Beflinci meselede, f›rka kumandan›n› tebdil ettim.
Alt›nc› mesele, Ahmet Anzavur meselesi de asayifle taallûk eder. Bu bapta muhaberelerimiz
vard›r. fiimdi de dosyalar tetkik olunursa anlafl›l›r denildi. Kabul etmediler. An›n üzerine üç
fl›k mevzuubahs oldu: Notaya birinci cevaptan sonra cevap vermemek ve ahkâm›na kulak as-
mamak, kabine kâmilen istifa etmek. Benim istifam. Birinci madde halinde, burada bir iskan-
dal zuhûrundan korkuldu. ‹kinci madde halinde, zaten istedikleri zuhûra ve Ferit Pafla, ka-
bineye gelmifl olaca¤› mülâhaza olundu. Binaenaleyh, benim istifam ile nezaretin vekâletle
idaresi tercih edildi. Herhalde karar›n›z›n evvelâ bana tebli¤ini rica ve sizlere hürmetlerimi
îlâ eylerim Efendim. (Ferik Cemal)

Seryaver Salih
Cemal Pafla, bu notada, Ayd›n cephesinin mevzuubahs olmad›¤›n› iflaret

etmekle bilmem ne murad ediyor? fiüphe yok ki, mevzuubahs olan Ayd›n cep-
hesidir, ona muavenettir ve Kuvayi Millîyedir. Yaln›z, Cemal Pafla, bu imasile
müsebbilbin Heyeti Temsilîye oldu¤unu anlatmak sevdas›ndad›r.

Cemal Paflaya, bu telgraf›na cevaben yazd›¤›m telgrafla, flu emri verdim:
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine 22 fiubat 1336

Vazifeden çekilmek suretile ‹ngilizlerin talebine ikt›fa etmeniz, öyle vahim bir vaziyet
husule getirir ki, sizin aksi halde tasavvur buyurdu¤unuz vahamete faiktir. Bundan maada,
Heyeti Temsilîyenin bir murahhas› olan zât› devletlerinin, Heyeti Temsilîyenin haberi olmak-
s›z›n ve hatta an›n mütaleas›na ra¤men çekilmeniz kabul edilemez. ‹ngilizlerin, sizi cebren
vazifeden ay›rmalar› ihtimali bile bizim hesab›m›zdad›r. Ve tedabiri seria al›nm›flt›r. Bina-
enaleyh, evvelâ notay› aynen bildiriniz, sonra ahvalden malûmat vererek karara intizar ve ke-
mali metanetle mevkiinizi muhafaza buyurman›z kat'iyyen matlubumuzdur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Ali R›za Paflaya da flu telgraf› yazd›m:

Zat› Samii Sadaretpenahiye Ankara, 22/1/1336
‹ngilizlerin, Harbiye Nâz›r›n›n ve Erkân›harbiye Umumîye Reisinin tebdilini talep et-

meleri, devletin istiklâli siyasîsine kat’î bir tecavüzdür. Bu tecavüz, bir müddettenberi mema-
likimizin taksimi ve mevcudiyeti siyasîyemizin imhas› yolunda cihan efkâr› umumiyesinde,
deveran eden münakaflat›n, bir karar› kat'iye iktiran etmifl olmas› neticesi midir? Yoksa, mev-
cudiyeti siyasîyemizi imha yolunda vukubulacak teflebbüsat›n ne netice verece¤ini keflif için
yap›lm›fl bir teflebbüs müdür? Yoksa, itilâf devletlerinin al›flt›klar› veçhile, yekdi¤erinin muva-
fakat ve karar›n› almaya lüzum görmeksizin, münferiden ika› nüfuz yolunda herhangi bir ha-
reket midir? Bunlar› tefrik edebilecek malûmata malik de¤iliz ve malik olamay›z, Kezalik
Yunanl›lar›n Salihli cephesinde bafll›yan taarruzlar›n›n bu teflebbüsat ile derecei münasebeti-
ni de tayin edemeyiz. Fakat, istiklâli siyasîmize vukubulan bu kast› sarîhi, devletçe kabul ve
milletçe sükût edersek, mevcudiyeti siyâsiyemiz aleyhinde en bedbin mukarrerat ve icraata
kendi taraf›m›zdan yol vermifl olaca¤›m›za flüphemiz yoktur. Binaenaleyh, ‹ngilizlerin ‹stan-
bulda muhtemel tecavüzleri ne flekil ve ne dereceye varacak olursa olsun, dahil ve hariç naza-
r›nda, Müdafaai Hukuk Cemiyetine müstenit bilinen hükûmetin, bu teklifi fliddetle red ve nâ-
z›r ile reisi behemehal muhafaza etmesi kat'iyyen matlubumuzdur. Bunun haricinde bir ha-
reketi mutavaatkârane, yaln›z milletin istiklâline ve mevcudiyetine münafi olmaz, fakat, hü-
kûmeti millete karfl› vermifl oldu¤u taahhütten inhiraf etmifl ve istiklâl u¤rundaki mücahedat›
millîyemizi tavik ve tas'ip etmifl vaziyetine koyar. Binaenaleyh hükûmet kabul etse dahi, biz,
hükûmetin Heyetimize karfl› taahhüdatm› ifa etmemekle, milletten ald›¤› kuvvetini tamamen
zayi etmifl oldu¤unu ve muhilli istiklâl tav›r ve hareketinden dolay› hükûmeti mes’ul addetti-
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7- Bu ifllerde Savafliflleri Bakan› ve Kurmay baflkan›n›n parmaklar› bulundu¤u ortaya
ç›km›fl. K›rk sekiz saat içinde bu iki kiflinin görevlerinden uzaklaflt›r›lmas›.

Dikkat buyuruluyor ki Ayd›n cephesi ifli bu notada söz konusu bile de¤ildir. Bu nota-
ya karfl›l›k olarak, bir iki, üçüncü maddeler yaland›r. Dördüncü konu benim zaman›mda de-
¤ildir. Ben baflvurmalar› üzerine geri çevirdim. Beflinci iflde, tümen komutan›n› de¤ifltirdim.
Alt›nc› ifl, Ahmet Anzavur sorunu da iç güvenlikle ilgilidir. Bu konuda yaz›flmalar›m›z var-
d›r. fiimdi de dosyalar incelenirse anlafl›l›r denildi. Kabul etmediler. Bunun üzerine üç yol
söz konusu oldu: Notaya birinci yan›ttan sonra karfl›l›k vermemek ve içindekilere kulak as-
mamak, hükûmeti bütünüyle görevden ay›rmak. Benim görevi b›rakmam. Birinci yol tutu-
lacak olursa, burada bir skandal ç›kmas›ndan korkuldu. ‹kinci yol tutulursa, asl›nda istedik-
leri olacak ve Ferit Paflan›n, iflbafl›na gelece¤i düflünüldü. Bu duruma göre, benim görevden
çekilmem ve bakanl›¤›n vekillikle yönetilmesi ye¤lendi. Herhalde karar›n›z›n önce bana bil-
dirilmesini rica eder ve sizlere sayg›lar›m› iletirim. Efendim (Tümgeneral Cemal)

Baflyaver Salih
Cemal Pafla, bu notada, Ayd›n cephesinin söz konusu olmad›¤›n› belirt-

mekle bilmem ne demek istiyor? Kuflkusuz ki, söz konusu olan Ayd›n cephe-
sidir, ona yard›md›r ve Ulusal Güçlerdir. Yaln›z Cemal Pafla, bu dokundurma-
s›yla sorumlunun Temsilci Kurul oldu¤unu anlatmak sevdas›ndad›r.

Cemal Paflaya, bu telgraf›na karfl›l›k olarak yazd›¤›m telgrafla, flu emri
verdim:

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine 22 Ocak 1920
Görevden çekilmek yoluyla ‹ngilizlerin iste¤ine uyman›z, öyle a¤›r bir durum yarat›r

ki, sizin çekilmemenizde var sand›¤›n›z a¤›rl›ktan daha a¤›rd›r. Bundan baflka, Temsilci Ku-
rulun bir delegesi olan sizin, Temsilci Kurulun haberi olmadan ve hatta onun tersini düflün-
mesine bakmadan kabul edilemez. ‹ngilizlerin, sizi zor kullanarak görevden ay›rmalar› ola-
s›l›¤› bile yarar›m›za olur. Ve h›zla önlemler al›nm›flt›r. Bu duruma göre, önce notay› oldu-
¤u gibi bildiriniz, sonra olup bitenden bilgi vererek karar›m›z› bekleyiniz ve sars›lmaks›z›n
görevinizi koruman›z› kesinlikle istiyoruz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Ali R›za Paflaya da flu telgraf› yazd›m:

Baflbakanl›k Yüksek Kat›na Ankara, 22/1/1920 
‹ngilizlerin, Savafliflleri Bakan›n›n ve Genelkurmay Baflkan›n›n de¤ifltirilmesini iste-

meleri, devletin siyasî ba¤›ms›zl›¤›na kesin bir sald›r›d›r. Bu sald›r›, bir süredir ülkemizin
bölünmesi ve siyasî varl›¤›m›z›n yok edilmesi yolunda dünya kamuoyunda dolaflan tart›fl-
malar›n, bir kesin karar niteli¤i alm›fl olmas›n›n sonucu mudur? Yoksa, siyasî varl›¤›m›z›
yok etme yolunda yap›lacak giriflimlerin ne sonuç verece¤ini anlamak için yap›lm›fl bir fley
midir? Yoksa, ‹tilâf Devletlerinin al›flt›klar› gibi, birbirinin olurunu ve karar›n› alma¤a ge-
rek görmeksizin, teker teker etki yapma yolunda herhangi bir davran›fl m›d›r? Bunlar› ay›rd
edebilecek bilgiye sahip de¤iliz ve sahip olamay›z da. Gene Yunanl›lar›n Salihli cephesin-
de bafll›yan sald›r›lar›n›n bu giriflimler ile ne ölçüde iliflkili oldu¤unu da kestiremeyiz. Ama,
siyasî ba¤›ms›zl›¤›m›za yap›lan bu aç›k sald›r›y›, devletçe kabul edersek ve milletçe susar-
sak, siyasî varl›¤›m›za karfl› en kötü kararlara ve ifllere kendimiz yol açm›fl olaca¤›m›za kufl-
kumuz yoktur. Öyle olunca, ‹ngilizlerin ‹stanbulda yapabilecekleri sald›r›lar› ne biçim ve
ne ölçüde olursa olsun, içtekiler ve d›fltakilerce, Haklar› Savunma Derne¤ine dayal› bilinen
hükûmetin, bu öneriyi kabul etmiyece¤ini sert bir dille bildirmesi ve bakan ile baflkan›n ne
yap›p yap›p yerinde tutulmas› kesin iste¤imizdir. Bunun d›fl›nda uysalca bir davran›fl, mil-
letin ba¤›ms›zl›¤›na ve varl›¤›na zararl› olmakla kalm›fl olmaz, bir de hükûmeti millete
karfl› vermifl oldu¤u sözden dönmüfl ve ba¤›ms›zl›k u¤rundaki ulusal savafl›m›m›z› gecik-
tirmifl ve güçlefldirmifl olur. Bunun için hükûmet kabul etse bile, biz, hükûmeti sorumlu
sayd›¤›m›z› duyurmak zorunda kal›r›z. Hükûmet direnince, ‹ngilizler Savafliflleri Bakan›-



¤imizi ilân etmek mecburiyetinde kal›r›z. Hükûmetin mukavemeti halinde, ‹ngilizler Harbi-
ye Nâz›r›n› cebren kald›rmak ve bütün hükûmeti ›skat etmek cihetine bile teflebbüs etseler, va-
ziyet gerek hariç ve gerek dahile karfl›, anlar›n emrile nâz›r› feda etmek, fl›kk›ndan daha mü-
saittir. Vaziyetin safahat› hakk›nda bir iki saate kadar cevab› fahimanelerini istirham ederiz,
‹stanbul ile muhabere, ‹ngilizler taraf›ndan menolunursa istiklâli millî u¤runda mücahedei
millîye ve dinîye ilân etmek yolunda ilerliyece¤iz!

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti 
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Ayn› günde Cemal Paflaya, bu telgraf› yazd›m:
Zata mahsus ve fevkalâde müstaceldir. 22 Kânunusani 1336

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
‹ngilizlerin emri neticesi olarak Harbiye Nezaretini terk buyurduklar› anlafl›l›yor. Devlet

ve milletimizin istiklâlini muhil olan bu çekilmek keyfiyetini, herçibadabat kabul etmemek sizin
ve bizim vazifemiz ikt›zas›ndand›r. Biz vazifemizi sonuna kadar ifa etmek için her türlü teda-
biri al›yor››z. Sizi de, makam›n›za oturup nezaretinizi ifa etmek suretile vazifenizin ifas›na da-
vet ederiz. E¤er flahsî veva içtihadî herhangi bir sebeple, durmak istemiyorsan›z ‹ngilizlerin no-
tas› üzerine de¤il, müstakil bir milletin nâz›r›na caiz olan flekilde infisal eylersiniz. Meseleyi; flah-
sî bir noktai nazardan de¤il, bu müdahale, vatan›m›z için hat›ra gelebilecek a¤›r felâketlerin mu-
kaddimesi olabilir noktai nazar›ndan, muhakeme etmenizi rica ederiz, nezaretten bu suretle çe-
kilmeniz, ‹ngilizlerin müdahalesini ve istiklâli milletin ihlâlini teshil edecektir. E¤er vazife bafl›-
na gelmemekte ›srar ederseniz, ‹ngilizlerin istiklâli milleti ihlâl etti¤ini ilân ederken, Harbiye Nâ-
z›r›n›n da vazifei vataniyesini ifa etmemekten mes'ul oldu¤unu a¤›r bir surette ilâve eylemek
mecburiyetindeyiz. Nota mealini bir gün sonra bildirmeniz ve el'an Heyetimizle temasa gelemi-
yecek surette uzaklaflman›z vaziyeti a¤›rlaflt›rmaktad›r. Cevap vermenizi talep ve rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Sadrazam ile telgraf bafl›nda flu muhabereler cereyan etti:

Bab›ali, 22 Kânunusani 1336
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine
Harbiye Nâz›r› Cemal Paflan›n kabineden çekilmesi ve Erkan›harbiye Reisi Cevat Pa-

flan›n tebdili, valn›z ‹ngilizler taraf›ndan talep olunmam›flt›r. ‹ngiltere, ‹talya ve Fransa mü-
messilleri, Bab›âliye müflterek bir ültimatom vererek esbab› mucibe serdile k›rk sekiz saat
zarf›nda flu matlab›n husülünü istemifllerdir. Bu a¤›r teklif karfl›s›nda, kabinece biletraf mü-
davelei efkârdan sonra umumen çekilmeye karar verildi ve Meclisi Meb'usan müteflekkil bu-
lunayd› kabinece baflka gûna hareket edilmek mümkün idi. Tekliflerini geri ald›rmak üzere,
düveli selâse mümessilleri nezdinde serdettikleri esbab› mucibenin, reddile, teflebbüsat› lâzi-
mede bulunuldu. Mümessiller tekliflerinde ›srar ettiler. Kabinenin istifas› tahakkuk etmiflken
Meclisi Meb'usan›n henüz müzakerata bafll›yamad›¤› bir zamanda kabinenin çekilmesi me-
nafii âliyei vatana mugayir olaca¤›n›, Cemal Pafla bizzat irad ederek ve böyle bir buhranl› za-
manda kabinenin istifas›, ‹stanbulu Anadoludan ay›rmaya kadar var›p gayet vahim netayiç
tevlit eyliyece¤ini ileri sürerek, kendi istifasile meselenin hallolunmas›n› tercih etmifltir. Mese-
lenin safahat› bundan ibarettir. Meclisi Meb'usan›n, nihayet bir iki güne kadar nisab› ekseri-
yeti haiz olarak içtima› muhakkak oldu¤undan hükûmet, her nevi hususat› meclisin pifli na-
zar›na vazedecektir. Taraf›n›zdan bu bapta hiçbir gûna teflebbüsat vukubulmamas› lâz›md›r.
Çünkü söz sahibi Meclisi Meb'usand›r. Vükelâ vahameti vaziyeti tamamen müdrik ve ef'alü
harekât›n›n selâmetine kani oldu¤undan ehvenifleri ihtiyar etmifltir. Müdahalâta nihayet veri-
lece¤i Cumartesi sabah›na kadar bildirilmedi¤i halde kabinenin mevkii iktidardan çekilece¤i
ve bundan tevellüt edecek hadisat›n mes'uliyeti kendisine ait olm›yaca¤› beyan olunur.

Sadrazam Ali R›za
Efendiler, Sadrazam Pafla, kendilerini tahkir edene de¤il, bize dehfletli ül-

timatom veriyor.
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n› zor kullanarak iflten almak ve bütün hükûmeti düflürmek yoluna gitmeye kalk›flsalar bi-
le, durum gerek d›fla ve gerek içe karfl›, onlar›n emrile bakan› gözden ç›karmak, durumun-
dan daha elverifllidir. Durumun evreleri hakk›nda bir iki saate kadar karfl›l›¤›n›z› çok rica
ederiz. ‹stanbul ile haberleflme, ‹ngilizler taraf›ndan önlenirse ulusal ba¤›ms›zl›k u¤runda
ulusal ve dinsel savafl ilân etmek yolunda ilerliyece¤iz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Ayn› günde Cemal Paflaya, bu telgraf› yazd›m:
Kifliye özel ve ola¤anüstü ivedidir. 22 Ocak 1920

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
‹ngilizlerin emri üzerine Savafliflleri Bakanl›¤›n› b›rakt›¤›n›z anlafl›l›yor. Devlet ve mil-

letimizin ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyen bu çekilmek iflini, ne olursa olsun kabul etmemek sizin ve
bizim ödevimizin gere¤idir. Biz ödevimizi sonuna kadar yapmak için her türlü önlemi al›-
yoruz. Sizi de, iflinizin bafl›na geçip bakanl›¤›n›z› yürütmek yoluyla ödevinizi yapmaya ça¤›-
r›r›z. E¤er kiflisel veya inançsal herhangi bir nedenle durmak istemiyorsan›z ‹ngilizlerin no-
tas› üzerine de¤il, ba¤›ms›z bir milletin bakan›ndan beklenen yoldan ayr›l›rs›n›z. ‹fli; kiflisel
bir aç›dan de¤il, bu kar›flman›n, vatan›m›z için akla gelebilecek a¤›r y›k›mlar›n bafllang›c›
olabilir diye, düflünmenizi rica ederiz, bakanl›ktan bu yoldan çekilmeniz, ‹ngilizlerin iflleri-
mize kar›flmas›n› ve ulusun ba¤›ms›zl›¤›n›n zedelenmesini kolaylaflt›racakt›r. E¤er görev ba-
fl›na gelmemekte direnirseniz, ‹ngilizlerin ulus ba¤›ms›zl›¤›n› zedeledi¤ini bildirirken, sava-
fliflleri bakan›n›n da vatan ödevini yapmamaktan sorumlu oldu¤unu a¤›r bir dille eklemek
zorunday›z. Notada yaz›lanlar› bir gün geç bildirmeniz ve flimdiye kadar Kurulumuzla ilifl-
ki kuram›yacak flekilde uzaklaflman›z durumu a¤›rlaflt›rmaktad›r. Karfl›l›k vermenizi ister ve
rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Baflbakanla telgraf bafl›nda flu haberleflmeler oldu:

Baflbakanl›k, 22 Ocak 1920
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna
Savafliflleri Bakan› Cemal Paflan›n hükûmetten çekilmesi ve Kurmay Baflkan› Cevat

Paflan›n de¤ifltirilmesi, sadece ‹ngilizler taraf›ndan istenmifl de¤ildir. ‹ngiltere, ‹talya ve
Fransa temsilcileri, Baflbakanl›¤a ortak bir ültimatom vererek gerekçe bildirip k›rk sekiz
saat içinde bu iste¤in yerine getirilmesini istemifllerdir. Bu a¤›r öneri karfl›s›nda, hükû-
metçe enine boyuna düflünüldükten sonra hep birlikte çekilmeye karar verildi ve
Meb'uslar Meclisi kurulmufl olayd› hükûmetçe baflka yolda davran›labilirdi. ‹leri sürdük-
leri gerekçeleri çürütülerek, gerekli giriflimler yap›l›rd›. Temsilciler isteklerinde direndi-
ler. Hükûmetin çekilmesi kesinleflmiflken Meb'uslar Meclisinin daha görüflmelere bafll›-
yamad›¤› bir zamanda hükûmetin çekilmesinin vatan›n yüksek ç›karlar›na ayk›r› olaca-
¤›n› Cemal Pafla kendisi söyleyip ‹stanbulu Anadoludan ay›rmaya kadar var›p çok a¤›r
sonuçlar do¤uraca¤›n› ileri sürerek, kendi çekilmesiyle iflin çözümlenmesini ye¤lemifltir.
Olay›n evreleri bundan ibarettir. Meb'uslar Meclisinin, en çok bir iki güne kadar toplan-
t› yeter say›s›yla toplanmas› kesin oldu¤undan hükûmet, her türden konular› meclisin
gözü önüne serecektir. Sizin bu konuda hiçbir giriflimde bulunmaman›z gereklidir. Çün-
kü söz sahibi olan Meb'uslar Meclisidir. Bakanlar durumun a¤›rl›¤›n› tamamile kavram›fl
ve yapacaklar›n›n ve davran›fllar›n›n do¤rulu¤una inanm›fl oldu¤undan kötünün en az›n›
seçmifllerdir. Kar›flmalara son verilece¤i Cumartesi sabah›na kadar bildirilmezse hükû-
metin ifl bafl›ndan çekilece¤i ve bundan do¤acak olaylar›n sorumlusunun kendisi olm›ya-
ca¤› bildirilir.

Baflbakan Ali R›za
Efendiler, Baflbakan Pafla, kendilerini afla¤›layana de¤il, bize sert ültima-

tom veriyor.



Kongre, 22/1/1336 
Sadrazam Pafla Hazretlerine

Telgrafnamei fahimaneleri üzerine Heyeti Temsilîyece bir karar ittihaz edilmek için ev-
velemirde ültimatom suretinin aynen bildirilmesine ihtiyac› kat’î vard›r. Bunun lûtfen tebli¤i-
ni arz ve rica ederim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Erenköy, 22/23, 1/1336

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine
C: Badelmüzakere bildirilecektir.

Sadrazam Ali R›za
Burada, söylemeliyim ki, hükûmet, bu nota suretini aynen bize vermek is-

tememifl ve vermemifltir.
Sadrazama verdi¤im cevap budur:

22/1/1336
Zat› Samii Sadaretpenahiye

Ültimatom suretini gördükten sonra karar› kat’îyi arzedece¤iz. Ancak vaziyetin mütalea
edildi¤i esaslarda, hükûmetle aram›zda müflahede fark› vard›r ki, evvelâ onu bertaraf etmek is-
teriz. Hükûmet bizim maruzat›m›z› kendi icraat›na müdahale fleklinde telâkki etmifl, yani vak'ai
hariciyeyi bir tarafa b›rakarak, bir meselei dahilîye önünde bulundu¤unu zannetmifltir. Vak'ay›,
munhas›ran, ecnebîlerin bir nâz›r› tebdil edebilmesi noktai nazar›ndan düflünmek lâz›md›r. Ke-
zalik istidlâl olundu¤u veçhile Harbiye Nâz›r›n›n flahs› dahi mevzuubahs de¤ildir. Ayn› vaziyet-
te di¤er bir nâz›r ve herhangi bir zât olsa, vak'a, ayn› suretle muhakeme edilecekti. Di¤er taraf-
tan nâz›r›n tebdilini emreden kuvvetin, Meclisi Meb’usan›n in'ikad›na ve hükûmetin izahat›n-
dan sonra Meclisi Meb'usan›n bir karar ittihat etmesine müsaade edip etmiyece¤i de flu anda
meçhuldur. Meclisi Meb'usan, söz sahibi olmazdan evvel vukubulacak emrivakilere haz›rlan-
mak icap etti¤i için hükûmeti seniyenin karar›n› anlamak istiyoruz. Meclisi Meb'usan söz sahi-
bi olmazdan evvel emrivakiler tevali eder ve meselei haricîyenin mahiyetine muvaf›k tedabir al-
mak teahhur ederse, bundan mütevellit mes’uliyetin de Heyetimize raci olam›yaca¤› teslim bu-
yurulur. Meclisi Meb'usan filhakika toplan›r ve ifayi vazifeye bafllarsa, hükûmete hiçbir fley için
müracaat etmiyece¤imiz tabiîdir. Notay› yaln›z ‹ngilizlerin de¤il, Düveli ‹tilâfiyenin müfltereken
tebli¤ etmesi, meselei haricîyenin ehemmiyetini ihata için ayr› bir sebeptir.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Cemal Pafla, son telgraf›m›za, 23/24 Kânunusanide verdi¤i cevapla, çekil-

mesinin zaruretinden ve Meclisi Millînin tarz› hareketine intizar lüzumundan
bahsediyordu (Ves. 221).

Efendiler, ayn› günün zevalinde Ankara, Erzurum, S›vas, Diyarbekir,
Band›rma, Bal›kesir, Konya, Edirne, ‹stanbul ve Bursada bulunan kumandan-
lara vaziyet ve noktai nazar›m›z bildirilerek nazar› dikkatleri celp ve mütale-
alar› istifsar olundu (Ves. 222).

‹stanbuldaki Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandan› Kemalettin Sami Beye
de (Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paflad›r), ayr›ca flu emri verdim:

22 Kânunusani 1336
Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanl›¤›na

Hemen Rauf Beyi bularak vaziyeti beraber ve emniyet dahilinde takip etmenizi rica
ederiz. ‹ngilizlerin talebini is'af etmek kat'iyyen gayr›caizdir. Buraca o noktai nazardan te-
dabiri seriaya tevessül edildi. ‹stanbuldaki telgraf muhaberat›n› taht› temine alman›z lâz›m-
d›r (Ves. 223).

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Cami Bey ve umum meb'uslara da

Kafkas F›rkas› Kumandan› Kemal ve Mevkii Müstahkem Kumandan› fievket ve
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Kongre, 22/1/1920
Baflbakan Pafla Hazretlerine

Telgraf›n›z hakk›nda Temsilci Kurulca bir karar al›nmak için herfleyden önce ültima-
tom örne¤inin oldu¤u gibi bildirilmesine kesin gereksinim vard›r. Bunu bildirmek iyili¤in-
de bulunman›z› rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Erenköy, 22/23, 1/1920

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna
K: Görüflüldükten sonra bildirilecektir.

Baflbakan Ali r›za
Burada, söylemeliyim ki, hükûmet, bu nota örne¤ini bize oldu¤u gibi ver-

mek istememifl ve vermemifltir.
Baflbakana verdi¤im karfl›l›k fludur:

22/1/1920
Baflbakan Hazretlerine

Ültimatom örne¤ini gördükten sonra kesin karar›m›z› bildirece¤iz. Ancak durum in-
celenirken dayan›lan ilkelerde, hükûmetle aram›zda bak›fl ayr›l›¤› vard›r ki, herfleyden ev-
vel onu gidermek isteriz. Hükûmet bizim dileklerimizi kendi yapt›klar›na kar›flma saym›fl,
yani d›fl olay› bir yana b›rakarak, bir iç sorun önünde bulundu¤unu sanm›flt›r. Olay›, yaln›z-
ca, yabanc›lar›n bir bakan› de¤ifltirebilmesi bak›fl aç›s›ndan düflünmek gerekir. fiu da var ki
sizin sand›¤›n›z gibi Savafliflleri Bakan›n›n kiflili¤i de söz konusu de¤ildir. Ayn› durumda
baflka bir bakan ve herhangi bir kifli olsa, olay, ayn› flekilde düflünülecekti. Öte yandan ba-
kan›n de¤ifltirilmesini emreden gücün, Meb'uslar Meclisinin toplanmas›na ve hükûmetin
aç›klamalar›ndan sonra Meb'uslar meclisinin bir karar almas›na izin verip vermiyece¤i de
flu anda bilinmiyor. Meb'uslar Meclisinin, söz sahibi olmadan evvel meydana gelecek olup
bittilere haz›rlanmak gerekti¤i için hükûmetinizin karar›n› anlamak istiyoruz. Meb'uslar
Meclisi söz sahibi olmadan evvel olup bittiler birbirini izler ve d›fl sorunlar›n niteli¤ine uy-
gun önlemler almak gecikirse, bundan do¤acak sorumlulu¤un da Kurulumuza yönelik ola-
m›yaca¤›n› kabul edersiniz, Meb’uslar Meclisi gerçekte toplan›r ve görev yapmaya bafllarsa,
hükûmete hiçbir fley için baflvurmayaca¤›m›z do¤ald›r. Notay› yaln›z ‹ngilizlerin de¤il ‹tilâf
Devletlerinin ortaklafla vermesi, d›fl sorunun önemini kavramak için ayr› bir nedendir.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Cemal Pafla, son telgraf›m›za, 23/24 Ocakta verdi¤i karfl›l›kta, çekilmesi-

nin zorunlulu¤undan ve Ulusal Meclisin davran›fl fleklini beklemek gerekti-
¤inden söz ediyordu (Belge 221).

Efendiler, ayn› gün ö¤leyin Ankara, Erzurum, S›vas, Diyarbak›r, Band›r-
ma, Bal›kesir, Konya, Edirne, ‹stanbul ve Bursada bulunan komutanlara du-
rum ve görüflümüz bildirilerek dikkatleri çekildi ve ne düflündükleri soruldu
(Belge 222).

‹stanbuldaki Onuncu Kafkas Tümeni Komutan› Kemalettin Sami Beye
de (Berlin Elçisi Kemalettin Sami Paflad›r), ayr›ca flu emri verdim:

22 Ocak 1920
Onuncu Kafkas Tümeni Komutanl›¤›na

Hemen Rauf Beyi bularak durumu birlikte ve güvenlik önlemi alarak izlemenizi rica
ederiz. ‹ngilizlerin iste¤ini yerine getirmek hiç do¤ru de¤ildir. Burada o bak›mdan ivedi ön-
lemler al›nmaya giriflildi. ‹stanbuldaki telgraf haberleflmelerini güven alt›na alman›z gerek-
lidir (Belge 223).

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Cami Bey ve bütün meb'uslara da

Kafkas Tümeni Komutan› Kemal ve Müstahkem Mevki Komutan› fievket, ve



Harbiye Nezaret Seryaveri Salih Beyler vas›talarile de flifre olarak flu tebli¤de
bulundum:

22 Kânunusani 1336
‹ngilizler, Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla ile Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Cevat Pafla-

n›n vazifeden çekilmesini talep etmifllerdir. Bu teflebbüs, devletin istiklâli aleyhinde kat'î bir
harekettir. Binaenaleyh, bu teflebbüs aleyhine milletin icra edece¤i harekât, muhafazai istik-
lâl için yap›lacak mücahedat cümlesindendir. ‹lk devrei mücahedatta, vazife milletin meb'us-
lar›n›nd›r. Meb'uslar, kabine azas›n›n mevcudiyetine müdahale ve ika› tesir suretile devletin
istiklâli siyâsisi aleyhine, ‹ngilizlerin vukubulan tecavüzlerini, dahil ve harice karfl› kat'iyyen
ve serian reddeylemek mecburiyetindedir. Bunun tarz› icras›n› kararlaflt›rarak buraya bildi-
riniz. Fakat icraatta flu noktalar› behemehal temin etmek icap eder:

Evvelâ; Meclisin feshi hakk›nda bir iradenin meclisle ba¤deten okunmas› ihtimaline
maruz kalmamal›d›r. E¤er bu ihtimal kat'iyyen gayr›varit olmazsa, meb'uslar, teflebbüslerini
hususî içtima halinde de yaparlarsa kâfidir. Saniyen; devletin istiklâli siyasîsi aleyhine kat'î
bir hareket vukubuldu¤unu Sulh Konferans›na ve Avrupa milletlerine ve âlemi ‹slama ve da-
hili memalike ilân etmek lâz›md›r. ‹ngilizlerin tecavüzü geri al›nmad›¤› takdirde, Meclisin va-
zifesi, Anadoluya geçmek ve iradei millîyeyi deruhde etmektir. Bu icraat, bütün milletin kuv-
vetlerini cemetmifl olan Kuvayi Millîye taraf›ndan her vas›ta ile teyit olunacakt›r. fiimdiden te-
dabiri lâzime ittihat olunmufltur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Bu tebli¤, sureti aynen umum kumandanlara bildirildi.
Efendiler, ayr›ca, Rauf Beye de 23 Kânunusani 1336 da Onuncu Kafkas

F›rkas› Kumandan› vas›tasile yazd›¤›m flifrede, "Harbiye Nâz›r›n›n infisali bir
emrivaki olmakla beraber, meselenin ehemmiyeti bakidir dedim." Düveli ‹tilâ-
fiye mümessilleri, hükûmetimizi istedikleri gibi terkip etmek yolunu tutmufl
oluyorlard›. Yar›n, Meclisin itimat edece¤i bir hükûmete de ayn› suretle mu-
amele etmelerine misal haz›rlanm›fl oluyordu. Hükûmetin, milleti ve matbuat›
haberdar etmiyerek, bir kabine meselesi yapmayarak mutavaat göstermesi is-
tiklâli milleti muhildi. Hâdiseyi kapatmayarak, Meclisi Meb'usunda, hükûme-
ti, istiklâli milleti muhafaza edemedi¤inden alenen ›skat etmek lâz›m idi. ‹flte,
bütün bunlar› Rauf Beye yazd›m (Ves. 224).

Ayn› tarihte, Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanile Rauf Beye müfltereken
flu direktifi vermifltim:

Hükûmet mukavemet ederek; Sulh Konferans›n›; Kuvayi Millîyeden dolay› Türk hükû-
metini ›skata karar verdi¤ini, bütün cihana karfl› ilâna mecbur etmek lâz›md›r. Kabinenin es-
lâf› gibi, istiklâli millîden sükûnetle fedekârl›k etmesi, salâhiyeti flahsiye itibarile, zâf›n›, idrak
ve ihata itibarile de asla flayan› itimat olmad›¤›n› bir daha vaz›han göstermifltir. Bu kadar
mu¤lâk mesaili seciyeten ve fikren bu mertebe zay›f zevat ile idare etmeye çal›flmak art›k gay-
r›mümkündür. Binaenaleyh, kabinenin son meseleden dolay› ›skata lâz›md›r. Milletin itima-
d› ammesine lây›k bir kabinenin mevkii iktidara gelmesi yolunda çal›fl›n›z (Ves. 225).

Efendiler, ecnebîlerin, ‹stanbulda tecavüzat› art›rarak nâz›r veya meb'us-
lardan baz›lar›n›n tevkifine bafllamalar› ihtimaline binaen, bilmukabele, Ana-
doluda bulunan ecnebî zabitlerinin tevkif edilmesine karar verdim. Bu karar›-
m› ve buna nazaran ittihaz› tedabir edilmesi lüzumunu, 22 Kânunusani 1336
tarihinde Ankara, Konya, S›vas ve Erzurumdaki kolordu kumandanlar›na, za-
ta mahsus olarak flifre ile emrettim (Ves. 226).

Efendiler, meb'uslara yazd›¤›m telgrafa, Vas›f, Rauf, Bekir Sami Beylerin
müflterek imzasile cevap geldi. Bu cevapta; Meclis resmen müzakerata bafllay›n-

366 367

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Salih Beyler arac›l›¤›yla da flifre olarak flu bil-
diride bulundum:

22 Ocak 1920
‹ngilizler Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla ile Genel Kurmay Baflkan› Cevat Paflan›n gö-

revden çekilmesini istemifllerdir. Bu giriflim, devletin ba¤›ms›zl›¤›na karfl› kesin bir davra-
n›flt›r. Onun için, bu giriflime karfl› milletin gösterece¤i tepki, ba¤›ms›zl›¤› korumak için ya-
p›lacak kutsal savafl niteli¤indedir. Bu savafl›n ilk evrelerinde, ödev milletin meb'uslar›na
düfler. Meb'uslar, ‹ngilizlerin hükûmet üyelerinin var olufllar›na kar›fl›p etki yaparak devle-
tin siyasî ba¤›ms›zl›¤›na karfl› yapt›klar› sald›r›lar›n, içe ve d›flar›ya karfl› kesinlik ve ivedilik-
le kabul edilmedi¤ini bildirmek zorundad›r. Bunun yap›l›fl fleklini kararlaflt›rarak buraya
bildiriniz. Ancak eylemlerde flu noktalar› ne yap›p yap›p sa¤lamak gerekir:

Birincisi; Meclisin da¤›t›lmas› hakk›nda bir padiflah buyru¤unun mecliste birdenbire
okunmas› olas›l›¤›yla karfl› karfl›ya kal›nmamal›d›r. E¤er böyle bir fleyin olabilece¤i yolun-
da en ufak bir kuflku belirirse, meb'uslar, giriflimlerini özel toplant› fleklinde de yaparlarsa
yeterlidir. ‹kincisi; devletin ba¤›ms›zl›¤›na karfl› kesin bir davran›fl oldu¤unu Bar›fl Konfe-
rans›na ve Avrupa milletlerine ve ‹slâm dünyas›na ve ülkenin içinde her yere duyurmak ge-
rekir. ‹ngilizlerin sald›r›s› geri al›nmazsa, Meclisin ödevi, Anadoluya geçmek ve ulusal yö-
netimi üstlenmektir. Bu yürütme, bütün milletin gücünü toplam›fl olan Ulusal Güçler tara-
f›ndan her yoldan desteklenecektir. fiimdiden gerekli önlemler al›nm›flt›r.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Bu bildirinin örne¤i oldu¤u gibi bütün komutanlara bildirildi.
Efendiler, ayr›ca, Rauf Beye de 23 Ocak 1920'de, Onuncu Kafkas Tüme-

ni Komutan› arac›l›¤›yla yazd›¤›m flifrede, "Savafliflleri Bakan›n›n ayr›lmas›
bir olup bitti olmakla birlikte, iflin önemi sürmektedir" dedim. ‹tilâf Devletle-
rinin temsilcileri, hükûmetimizi istedikleri gibi oluflturmak yolunu tutmufl olu-
yorlard›. Yar›n, Meclisin güvenece¤i bir hükûmete karfl› da böyle davranma-
lar›na yol aç›lm›fl oluyordu. Hükûmetin, millete ve bas›na haber vermiyerek,
bir hükûmet sorunu yapmayarak boyun e¤mesi ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› zede-
liyordu. Olay› kapatmayarak, Meb'uslar Meclisinde, hükûmeti, ulusun ba¤›m-
s›zl›¤›n› koruyamad›¤› için aç›ktan aç›¤a düflürmek gerekti. ‹flte, bütün bunla-
r› Rauf Beye yazd›m (Belge 224).

Gene o gün, Onuncu Kafkas Tümeni Komutan› ile Rauf Beye ortaklafla
flu direktifi vermifltim:

Hükûmet dayatarak; Bar›fl Konferans›n›; Ulusal Güçlerden dolay› Türk hükûmetini
düflürmeye karar verdi¤ini, bütün dünyaya duyurmaya zorlamak gerekir. Hükûmet, ondan
evvelkiler gibi, ulusun ba¤›ms›zl›¤›ndan sessizce ödün vermesile kiflisel yetki aç›s›ndan güç-
süzlü¤ünü, anlama ve kavrama bak›m›ndan hiç güvenilir olmad›¤›n› bir daha aç›kça göster-
mifltir. Bu kadar kar›fl›k iflleri yarad›l›fl ve düflünüfl bak›m›ndan bu kez de güçsüz kiflilerle
yönetmeye çal›flmak art›k olanaks›zd›r. Bu duruma göre, hükûmetin olaydan ötürü düflürül-
mesi gereklidir. Ulusun genel güvenine sahip bir hükûmetin ifl bafl›na gelmesi yolunda çal›-
fl›n›z (Belge 225).

Efendiler, yabanc›lar›n, ‹stanbulda sald›r›lar› artt›rarak bakan veya
meb'uslardan baz›lar›n› tutuklamaya bafllayabileceklerini kestirip karfl›l›k ol-
mak üzere, Anadoluda bulunan yabanc› subaylar›n tutuklanmas›na karar ver-
dim. Bu karar›m› ve buna göre önlem al›nmas› gerekti¤ini, 22 Ocak 1920 tari-
hinde Ankara, Konya, S›vas ve Erzurumdaki kolordu komutanlar›na, kifliye
özel olarak, flifre ile emrettim (Belge 226).

Efendiler, meb'uslara yazd›¤›m telgrafa, Vas›f, Rauf, Bekir Sami Beylerin
birlikte imzalad›klar› yan›t geldi. Bu yan›tta; Meclis resmî olarak görüflmelere

Anadoluda
bulunan
ecnebî za-
bitlerinin
tevkifi ka-
rar›

Anadoluda
bulunan
yabanc› su-
baylar›n
tutuklan-
mas› karar›



ca, meselei haz›ra sebebile kabine çekilecektir. O zamana kadar vaziyetin em-
niyeti için kabinenin ipkas› lâz›md›r. Siz, hareket ve müdahale etmeyiniz.
Emirlerinizi bize bildiriniz. Noktai nazarlar›n›z›n her makam nezdinde hakki-
le müdafaa edilece¤ine itimat ediniz denilmekte idi (Ves. 227).

Ben, ne hükûmete ve ne de Meclise ifl'aratta bulunmamaya karar vermifl ve
arl›k ifli muhterem meb'us arkadafllar›m›za b›rakm›flt›m (Ves. 228).

Efendiler, ‹stanbuldaki zevat›n, ne gibi nesayihe göre, hareketlerini tanzim
ettiklerini tebarüz ettirmek için, flu k›sa malûmat› arzedeyim:

Filân mümessili siyasî, çok namuslu ve do¤ru sözlü ve Türk muhibbi imifl.
Bu zât, çok samimî ve müteessir bir lisanla demifl ki, e¤er Harbiye Nâz›r› ile
Cevat Pafla çekilmeseydiler, Harbiye Nezareti iflgal olunacakt›. Kuvayi Millîye-
nin gösterdi¤i sükûnet ve metanet, baz›lar›n› ç›ld›rt›yor. Fakat acele etmeyin,
ezilirsiniz. Bana itimat edin. Hakaret varsa, yapanlar utans›n. Belki daha deli-
likler olacakt›r. Fakat, siz zinhar delilik yapmay›n.

‹slanbuldaki zevat; biz, bu ifadat›n samîmiyetine flüphe etmiyoruz diyor-
lard› (Ves. 229).

Efendiler, meb'uslar, ‹slanbulda topland›klar›ndan bir hafta sonra, diva-
n› riyaset intihab› hakk›nda ve bu münasebetle Meclis Riyasetine dair müda-
velei efkâra bafllam›fllar. Bir yerde iflaret etmifltim ki, ben, Meclis Reisi intihap
olunmay›, baz› fevaidine binaen, lüzumlu bir tedbir telâkki etmifl ve icab eden
zevata noktai nazar›m› bildirmifltim. ‹flte, arzetti¤im veçhile, bu mesele üzerin-
de görüflülmeye baflland›¤› günlerde, 28 Kânunusani 1336 ve 1 fiubat 1336 ta-
rihlerinde Rauf Beyin vukubulan ifl'arat›nda birtak›m mütaleattan sonra, "biz
pek azîm mahzur tevlid edecek olan bu ciheti ileri sürmekten sarf›nazar edi-
yoruz." denmekte (Ves. 230) ve "... hususî, mahrem bir içtimada tekrar mev-
zuubahs oldu. fieref Bey, intihab›n›z fevaidinden bahsetti... ‹ntihap hususun-
da teflettütü âra, tekrar kat'iyetle mahsus oldu¤unda milletin resikâr›nda, Mec-
lisi Millîye nigehban olarak kalmay› zaten tercih buyurduklar› taraf›m›zdan
söylenerek alk›fllarla hakk› samilerinde tezahürat› samimaneye flahit olundu.
‹çtima› umumide Reflat Hikmet Bey, Reisi evvel ve Hüseyin Kâz›m Bey birin-
ci ve Hoca Abdülâziz Mecdi Efendi, ikinci reis vekili intihap olundu." haberi
verilmekte idi.

Efendiler, benim riyasetimden bahseden, demek ki, yaln›z fieref Bey olu-
yor. Sair zevat taraf›ndan, ne maksatla riyasete intihab›m mevzuubahs edildi¤i,
mahrem oldu¤u bildirilen bu içtimada, imaen olsun söylenmiyor. Ciddî müta-
leata istinaden, benim riyasetimi mevzuubahs etmeli idiler. Ondan sonra, teflet-
tütü efkâr olup olam›y›ca¤›n› tetkik eylemeli idiler. Yaln›z fieref Beyin ifadat›
üzerine, efkâr›n ciheti temayülüne hüküm vermekte isabet olmayabilirdi.

Efendiler, Rauf Beyin riyaset meselesine ait izahat›na verdi¤im cevapta de-
mifltim ki: "Serdolunan mehazir evvelce etrafile düflünülen fleylerdir. Benim ri-
yasetimi mevzuubahs eden esbap malûmdur; Kuvayi Millîyenin, millet taraf›n-
dan kabul edildi¤ini teyid etmek, Meclis fesholundu¤u halde riyasete ait vezaifi
emniyetle ifa eylemek, hayat›m›zla gayr›kabili telif bir sulh teklifi karfl›s›nda k›-
yam› millî yap›l›rsa riyaset vaziyetile milletin maddî ve manevî kuvvetlerini mü-
dafaaya tevcih etmek mülâhazalar›d›r. Mütalean›zdan, müdafaaya taallûk eden
bu esbab›n, bugün ‹stanbul muhitinde flayan› ihmal addalondu¤u anlafl›l›yor.
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bafllay›nca, bugünkü sorun nedenile hükûmet çekilecektir. O zamana kadar
durumun esenli¤i için hükûmetin ifl bafl›nda tutulmas› gereklidir. Siz, bir giri-
flimde bulunmay›n›z kar›flmay›n›z. Emirlerinizi bize bildiriniz. Görüfllerinizin
her yerde gerçekten savunulaca¤›na güveniniz denilmekte idi (Belge 227).

Ben, ne hükûmete ve ne de Meclise bildiride bulunmamaya karar vermifl
ve art›k ifli say›n meb'us arkadafllar›m›za b›rakm›flt›m (Belge 228).

Efendiler, ‹stanbuldakilerin, ne gibi ö¤ütlere uyarak, davran›fllar›na yön
verdiklerini belirtmek için, flu k›sa bilgiyi sunay›m:

Filân siyasî temsilci, çok namuslu ve do¤ru sözlü ve Türk dostu imifl. Bu
kifli, çok içten ve üzüntülü bir sesle demifl ki, e¤er Savafliflleri Bakan› ile Cevat
Pafla çekilmeseydiler, Savafliflleri Bakanl›¤› iflgal edilecekti. Ulusal Güçlerin
gösterdi¤i dinginlik ve dayan›kl›l›k, baz›lar›n› ç›ld›rt›yor. Fakat acele etmeyin,
ezilirsiniz. Bana inan›n. Afla¤›lama varsa, yapanlar utans›n. Belki daha baflka
delilikler de olacakt›r. Fakat, siz, sak›n delilik yapmay›n.

‹stanbuldakiler; biz, bu sözlerin do¤rulu¤undan kuflkulanm›yoruz diyor-
lard› (Belge 229).

Efendiler, meb'uslar, ‹stanbulda topland›klar›ndan bir hafta sonra, bafl-
kanl›k divan› seçimi üzerinde ve dolay›sile Meclis Baflkanl›¤› hakk›nda görüfl-
melere bafllam›fllar. Bir yerde iflaret etmifltim ki, ben, Meclis Baflkan› seçilme-
mi, birtak›m yararlar› nedenile, gerekli bir önlem saym›fl ve gereken kiflilere
görüflümü bildirmifltim. ‹flte, anlatt›¤›m gibi, bu konu üzerinde görüflülmeye
baflland›¤› günlerde, 28 Ocak 1920 ve 1 fiubat 1920 tarihlerinde Rauf Beyin
yapt›¤› bildirilerde, birtak›m düflüncelerden sonra, "biz pek büyük sak›nca do-
¤uracak olan bu ifli ileri sürmekten vazgeçiyoruz." denmekte (Belge 230) ve
"... özel, gizli bir toplant›da yeniden söz konusu oldu. fieref Bey, seçilmenizin
yararlar›ndan söz etti... Seçimde oylar›n da¤›laca¤›, yeniden kesinlikle anlafl›l-
d›¤›ndan, milletin bafl›nda, Ulusal Meclisin koruyucusu olarak kalmay› zaten
öteden beri ye¤ledi¤inizi söyledik, sizin için alk›fllarla içten gösterilere flahit
olundu. Genel Kurulda Reflat Hikmet Bey, Birinci Baflkan ve Hüseyin Kâz›m
Bey birinci ve Hoca Abdülâziz Mecdi Efendi, ikinci baflkan vekili seçildi." ha-
beri verilmekte idi.

Efendiler, benim baflkanl›¤›mdan söz eden, demek ki, yaln›z fieref Bey
oluyor. Öbür kifliler taraf›ndan, ne amaçla baflkanl›¤a seçilmemden söz konu-
su edildi¤i, gizli oldu¤u bildirilen bu toplant›da, dolayl› olarak bile söylenmi-
yor. Sa¤lam gerçeklere dayanarak, benim baflkanl›¤›m› söz konusu yapmal›y-
d›lar. Ondan sonra, oylar›n da¤›l›p da¤›lmayaca¤›n› incelemeliydiler. Sadece
fieref Beyin sözleri üzerine, oylar›n e¤ilim yönü hakk›nda yarg›ya varmak
do¤ru olmayabilirdi.

Efendiler, Rauf Beyin baflkanl›k ifline iliflkin aç›klamalar›na verdi¤im kar-
fl›l›kta demifltim ki: "‹leri sürülen sak›ncalar önceden enine boyuna düflünülmüfl
olan fleylerdir. Benim baflkanl›¤›m› söz konusu k›lan nedenler bellidir; Ulusal
Güçlerin, millet taraf›ndan benimsendi¤ini perçinlemek, Meclis da¤›l›rsa bafl-
kanl›k ödevlerini güvenilir flekilde yapmak, varolmam›zla ba¤daflmayan bir ba-
r›fl önerisi karfl›s›nda ulusça ayaklan›l›rsa baflkanl›¤›n tutumuyla ulusun nesnel
ve tinsel güçlerini savunmaya yöneltmek düflünceleridir. Sözlerinizden, savun-
maya iliflkin bu nedenlerin, bugün ‹stanbul çevresinde önemsiz say›ld›¤› anlafl›-
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E¤er noktai nazarda isabet etmemekten, müdafaai millîyede halen ve atiyen
noksan hâs›l olursa, mes'uliyet, hata edenlere ait olur. fiahsan benim bu husus-
ta müsta¤ni oldu¤umu temine hacet yoktur."

Efendiler, Harbiye Nâz›r› ve Erkân›harbiye Reisinin cebren ›skat edildi¤i-
ni biliyoruz. Meclis riyasetine intihap olunan merhum Reflat Hikmet Beyin, bir
sebeple ecnebîler taraf›ndan tevkif olundu¤undan haberdar olunmufltuk. ‹stan-
b››lda bulunan Heyeti Temsilîye âzalar›n›n tevkifi düflünüldü¤ü, Rauf Beyin 28
Kânunusani 1336 tarihli ifl'arile bildiriliyordu. Bu ahvalden, Kuvayi Millîye
aleyhtarl›¤›, Meclisin feshi ihtimali, binaenaleyh müdafaai millîyeye teflebbüs
zaman›n›n daha karip oldu¤u meydanda idi. Fakat, bu hakikati ihtisas eden az-
d›.

Efendiler, Reflat Hikmet Beyin kurtar›lmas› için de Ankaradan çal›flmak
lâz›m geldi (Ves. 231).

Rauf Beyin, Meclis vaziyetini tasvir eden 27 Kânunusani 1336 tarihli flifre
telgrafnamesi muhteviyat›nda flayan› endifle baz› cümleler vard›. Meselâ; kabi-
ne, bidayetinde istifay› düflünmüfl, fakat yapmam›flt›r. Meclisin bugünkü vazi-
yeti, bu meseleyi halle müsait de¤ildir. Buradaki meb'uslar, milletin Marafl ha-
valisine dair gönderdi¤i telgraflar›, Heyeti umumîyede, okumaya dahi müsait
de¤ildir. ‹tilâf Devletlerinden filân, falana mümaflatkâr davranmakl›¤›m›z› tav-
siye ediyor. Toplanacak yerimiz yoktur (Ves. 232, 233).

Rauf Beye, 7 fiubat 1336 da vukubulan bir ifl'ar›m›zda, flu mütaleat›m›z›
bildirdik: Meb'usan, ‹stanbulun dahilî ve haricî tesiratile sulha matuf olan ga-
yeyi ihmal ederek ubudiyet, ikbal, haset, vehim ve ilâ... gibi avamil ile iftiraka
düflmüfllerdir. Arkadafllar›m›z, çok meb'ustan mürekkep bir ekseriyet temin
edebilmek için kendi tasavvurat ve mutekadat›ndan mütemadiyen fedekârl›k
yapm›fllar ve uysal olmak sevdasile hükûmet ve mahafili malûme nezdindeki
tesirat›n› kâmilen zayi eylemifllerdir. fiirazeyi bozmamak kaygusile devam edi-
lirse, amali gayr›millîyeye ve ihtirasat› gûnagûna vas›ta olmaktan, mesaili mil-
lîye aleyhine mukarrerat ittihaz›na mâni olamamaktan, korkulur. Bu hale kar-
fl› tedbir budur: prensiplerimize tamamen sad›k arkadafllardan mürekkep, ekal-
liyet halinde olsa da, bir heyetle iktifa eylemek... Bunun mahzuru uysall›ktan
azd›r. Hükûmeti bilâkaydüflart düflürmek lâz›md›r. Kat’î mücadele vaziyeti
al›nmak lâz›md›r (Ves. 234).

Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesi çekilmemifl, Meclis de bir mesele ihda-
s›ndan içtinaben ›skat› cihetine gidememifl ve muaddel Ali R›za Pafla Kabinesi-
ne itimat reyi vermifltir.

Ali R›za Pafla Kabinesinin, Meclis huzurunda okudu¤u beyanname muh-
teviyat›n› bilmem tahattur buyurur musunuz? Bu beyannamede:

Sadrazam Pafla, ifa etti¤i en mühim vazifeyi mukaddemei kelâm olarak
kaydediyor; hükûmeti merkeziye ile Anadolu aras›nda ink›ta› muhaberata ka-
dar varan beynunetin izalesine muvaffak oldu¤unu, bundan böyle iradei millî-
yenin meclisi âlide tecelli etti¤ini, art›k kavaidi meflrutiyete tamamen tevfiki ha-
rekete hiçbir mâni tasavvur etmedi¤ini, söylüyor.

Efendiler, bu sözlerle, Heyeti Temsilîyenin iradei millîye nam›na hareketine
ve kavaidi meflrutiyete muvaf›k harekete mümanaatine art›k mahal olmad›¤› gibi

370 371

l›yor. E¤er do¤ru düflünmemekten, ulusal savunmada bugün ve ileride aksak-
l›klar olursa, sorumluluk, yanl›fll›¤› yapanlara düfler. Benim bu ifli kiflisel dü-
flüncelerle istemedi¤im yolunda güvence vermeye gereklilik yoktur."

Efendiler, Savafliflleri Bakan› ve Kurmay Baflkan›n›n zor kullanarak dü-
flürüldü¤ünü biliyoruz. Meclis baflkanl›¤›na seçilen rahmetli Reflat Hikmet
Beyin, bir nedenle yabanc›lar taraf›ndan tutukland›¤›n› haber alm›flt›k. ‹stan-
bulda bulunan Temsilci Kurul Üyelerinin tutuklanmas› düflünüldü¤ü, Rauf
Beyin 28 Ocak 1920 tarihli yaz›s›yla bildiriliyordu. Bu olaylardan, Ulusal Güç-
ler karfl›tl›¤›, Meclisin da¤›t›lmas› olas›l›¤›, dolay›sile ulusal savunmaya girifl-
mek zaman›n›n daha yak›n oldu¤u meydandayd›. Fakat, bu gerçe¤i sezinleyen
azd›.

Efendiler, Reflat Hikmet Beyin kurtar›lmas› için de Ankaradan çal›flmak
gerekti (Belge 231).

Rauf Beyin, Meclisin durumunu anlatan 27 Ocak 1920 tarihli flifre telgra-
f›nda yaz›lanlar aras›nda kuflku verici birtak›m cümleler vard›. Örne¤in; hükû-
met, önce iflten ayr›lmay› düflünmüfl, ama yapmam›flt›r. Meclisin bugünkü du-
rumu, bu sorunu çözmeye uygun de¤ildir. Buradaki meb'uslar, milletin Marafl
çevresine iliflkin olarak gönderdi¤i telgraflar›, genel kurulda, okumaya bile
yanaflm›yordu. ‹tilâf Devletlerinden biri, bir di¤erine ayak uydurmam›z› ö¤üt-
lüyor. Toplanacak yerimiz yoktur (Belge 232, 233).

Rauf Beye, 7 fiubat 1920 de yollad›¤›m›z bir yaz›m›zda, flu düflüncelerimi-
zi bildirdik: Meb'uslar, ‹stanbulun iç ve d›fl etkiler alt›nda bar›fla yönelik ama-
ca önem vermiyerek kulluk, yükselme h›rs›, k›skançl›k, boflkuruntu, vb. ... gi-
bi etmenlerle bölüntüye u¤ram›fllard›r. Arkadafllar›m›z, çok say›da meb’usdan
oluflan bir ço¤unluk elde edebilmek için kendi düflünce ve inançlar›ndan bir
k›sm›ndan boyuna vazgeçmifller ve uysal olmak e¤ilimleriyle hükûmet ve bili-
nen çevrelerde etkinliklerini bütünüyle yitirmifllerdir. Düzeni bozmamak kay-
gusile bu tutum, sürdürülürse, ulusal olmayan emellere ve çeflit çeflit tutkula-
ra mafla olmaktan, ulusal emellere karfl›t kararlar al›nmas›n› önleyememek-
ten, korkulur. Bu duruma karfl› önlem fludur: Prensiplerimize yüzdeyüz ba¤l›
arkadafllardan oluflan, az›nl›kta kalsa da, bir grupla yetinmek... Bunun sak›n-
cas› uysall›ktan daha azd›r. Hükûmeti kay›ts›z flarts›z düflürmek gereklidir.
Kesin savafl›m durumu al›nmak gerekir (Belge 234).

Efendiler, Ali R›za Pafla hükûmeti çekilmemifl, Meclis de bir sorun yara-
t›lmaktan çekinerek düflürülmesi yönüne gidememifl ve baz› üyeleri de¤ifltiril-
mifl olan Ali R›za Pafla Hükûmetine güven oyu vermifltir.

Ali R›za Pafla Hükûmetinin, Mecliste okudu¤u bildirgeyi bilmem hat›rlar
m›s›n›z? Bu bildirgede:

Baflbakan Pafla, söze, yapt›¤› en önemli görevi belirtmekle bafll›yor; ‹s-
tanbul hükûmetiyle Anadolu aras›nda haberleflmenin kesilmesine kadar va-
ran anlaflmazl›¤›n giderilmesini baflard›¤›n›, bundan böyle ulusal iradenin
yüksek mecliste belirdi¤ini, art›k meflrutiyet kurallar›na eksiksiz uymaya hiç-
bir engel düflünemedi¤ini söylüyor.

Efendiler, bu sözlerle, Temsilci Kurulun ulusal irade ad›na ifl yapmas›na ve
meflrutiyet kurallar›na uygun davran›fllar› engellemesine art›k yer olmad›¤› gibi
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bir mana iflrap edilmek isteniliyor. Daha dün, Meclisi Millînin, ‹stanbulda
müçtemi bulundu¤u bir s›rada, iradei millîyeye de, kavaidi cihana da münafi
olarak bizzat kendilerinin ve kendilerile beraber, Meclisin ve milletin nekadar
a¤›r bir tecavüze maruz kald›¤›n› söylemeye lüzum görmiyen sadrazam, hâlâ
Heyeti Temsilîyeyi jurnal etmekle teflfiyei sadra çal›fl›yor ve bizim muhterem
meb'us arkadafllar›m›z da, bu sözleri kemali sükûnetle dinlemek kabiliyetini
gösteriyorlar.

Hükûmet, siyasî zümrelere karfl› bitarafl›ktan ayr›lmad›¤›n› ve ayr›lmaya-
ca¤›n› teyid ettikten sonra, bugüne kadar istihsal etti¤i muvaffak›yat›n derecesi-
nin takdirini Meclise havale ediyor.

Sadrazam, idarei devletin muhtac› ›slah oldu¤unu beyan ederek, Osmanl›
Devletinin, her tazyiki düveli karfl›s›nda kald›¤› zaman, takip etti¤i mesleki ka-
dîmini ihyaen, cihana yeni ›slahat vadediyor. Vâsi mikyasta tevsii mezuniyet
yapaca¤›z. Ekalliyetlerin hukukunu teminen temsili nisbî kaidesine tevessül
edece¤iz. Umuru adliye, maliye ve naf›a ve inz›batiyede ve hatta idarei mülki-
yede ecnebîlere emri teftiflte selâhiyeti kâfiye verece¤iz diyerek kastettikleri ›sla-
hat›n esaslar›n› tadat ediyor.

Sadrazam Pafla, umuru hariciyeden bahsederken de mütareke ahkâm›n-
dan inhiraf edilmemek hükûmeti seniyece mütehattim görülmektedir, taahhü-
dünü zikrederken, ‹zmirin iflgalinden dolay› hâs›l olan galeyan ve tezepzübe
hitam verecek, ancak, sulhtur, demekle iktifa ediyor ve "azmü basiretin" usru
yüsre tahvil edece¤i kanaati tammesinde oldu¤unu söyliyerek beyannamesine
hatime veriyor (Ves. 235).

Efendiler, Meclisi Meb'usan›n tasvibine iktiran eden bu beyanname muh-
teviyat›n› tahlil ve tefsir ile burada izaayi vakti bîlüzum addederim.

Yaln›z Efendiler, Sadrazam Ali R›za Paflan›n ve Kabinesinin muzmerra-
t›n› ve hayas›zl›¤›n› gösteren bir vesikay› aynen arzetmeme müsaadenizi rica
edece¤im:

Gayet müstaceldir Vilâyat ve Elviyei müstakilliye Deraliyeden, 14 fiubat 1336
Ahiren Meclisi Meb'usanda k›raat ve ekseriyeti azime ile tasvip olunarak hükûmete be-

yan› itimat olunan program›n; nikat› mühimmesinden biri oldu¤u üzere; Meclisi Umumî içti-
ma ederek her türlü amali millîyenin tecelligâh› münferidi, lehülhamt icrayi faaliyete bafllad›-
¤›na nazaran, ahkâm› meflrutiyetin her nevi mevani ve tesirattan âri olarak tamamile cereyan
etmesi lâz›mgelen dahili memleket, meclisi mezkûrden baflka yerde -iradei millîye nam›na ida-
rei kelâm ve serdi metalibe art›k mahal ve imkân- kalmad›¤›ndan umuru hükûmete müdaha-
le fleklinde her nevi ef'al ve harekât müstelzimi mücazat olaca¤› tamimen tebli¤ olunur.

Sadrazam Ali K›za
Efendiler, böyle bir tamime ne hacet vard›! Heyeti Temsilîyeyi, millet nazar›n-

da, küçük düflürmekten, onun tecziye edilebilece¤inden, bahsetmekte ne fayda var-
d› ? E¤er Heyeti Temsilîye zaman zaman hükûmetin nazar› dikkatini celbe lüzum
görüyor idise, bu hareketinin, nekadar temiz ve âli maksatlarla oldu¤una ve ne de-
rece vatanî zaruretler yüzünden vukubuldu¤una hâlâ flüphe edilebilir midi? Heye-
ti Temsilîyeyi, dolay›sile milletin vahdet ve tesanüdünü bertaraf etmeyi hedefi aslî
ittihaz eden hükûmet, Ayd›n, Adana, Marafl, Urfa, Ay›ntap cephelerinde vukubul-
makta olan musademattan ise asla mütehassis görünmüyordu. Ecnebî devletlerin,
do¤rudan do¤ruya kendi kabinelerine vukubulmufl olan tecavüzünden müteessir
olmuyordu. fiunu da, aç›k olarak, zikretmeliyim ki, her türlü amali millîyenin
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bir anlam sezdirmek isteniliyor. Daha dün, Millî Meclisin, ‹stanbulda toplan-
t› halinde bulundu¤u bir s›rada, ulusal iradeye de, dünya kurallar›na da ayk›-
r› olarak kendilerinin ve kendilerile birlikte, Meclisin ve milletin nekadar a¤›r
bir sald›r›ya u¤rad›¤›n› söylemeye gerek görmiyen baflbakan, hâlâ Temsilci
Kurulu jurnal etmekle yüre¤ini flifaland›rmaya çal›fl›yor ve bizim say›n meb'us
arkadafllar›m›z da, bu sözleri suspus olarak dinlemek yetene¤ini gösteriyorlar.

Hükûmet, siyasî topluluklara karfl› yans›zl›ktan ayr›lmad›¤›n› ve ayr›lma-
yaca¤›n› do¤rulad›ktan sonra, bugüne kadar elde etti¤i baflar›lar›n de¤erlendi-
rilmesini Meclise b›rak›yor.

Baflbakan, devletin yönetiminin düzeltilmesi gerekti¤ini söyleyerek, Os-
manl› Devletinin, her yabanc› devlet bask›s› karfl›s›nda kald›¤› zaman, izledi-
¤i pek eski yöntemi dirilterek, yeni düzeltmelere giriflilece¤ine dünyaya söz
veriyor. Yerel yönetime genifl ölçüde izin verece¤iz. Az›nl›klar›n haklar›n› ko-
rumak için (seçimlerde) nisbî temsil sistemine geçece¤iz

Adalet, maliye ve bay›nd›rl›k ve iç güvenlik ifllerinde ve dahas› sivil yö-
netim ifllerinde yabanc›lara yeterince teftifl yetkisi verece¤iz diyerek düflün-
dükleri düzeltmelerin bafll›calar›n› say›yor.

Baflbakan Pafla, d›flifllerinden söz ederken de ateflkes hükümlerinden ay-
r›lmamak ‹stanbul Hükûmetince gerekli görülmektedir, diye yüklenimde bu-
lunurken, ‹zmirin iflgali nedenile meydana gelen kaynaflma ve kar›fl›kl›¤a son
verecek olan, ancak bar›flt›r, demekle yetiniyor ve "kararl›l›¤›n ve do¤ru gör-
menin" güçlü¤ü kolayl›¤a dönüfltürece¤ine tam kan›s› oldu¤unu söyliyerek
bildirisini bitiriyor (Belge 235).

Efendiler, Meb’uslar Meclisinin onay›n› alan bu bildirgede yaz›l› olanlar›
inceleyip yorumlamakla burada vak›t yitirmeyi gereksiz sayar›m.

Yaln›z Efendiler, Baflbakan Ali R›za Paflan›n ve hükûmetinin içyüzünü
ve utanmazl›¤›n› gösteren bir belgeyi oldu¤u gibi bilginize sunmama izninizi
rica edece¤im:

Çok ivedidir ‹llere ve Ba¤›ms›z Sancaklara               ‹stanbuldan, 14 fiubat 1920
Bu kez Meb'uslar Meclisinde okunup ve büyük ço¤unlukla onaylanarak hükûmete

güven oyu alan program›n; önemli noktalar›ndan birinde oldu¤u gibi; Genel Meclis topla-
narak her türden ulusal emellerin belirece¤i tek yer, hamdolsun ifle bafllad›¤›na göre, mefl-
rutiyet kurallar›n›n her türden engel ve etkilerden ar›nm›fl olarak eksiksiz ifllemesi gereken
memlekette, bu meclisten baflka yerde ulusal irade ad›na söz söylemeye ve istekler ileri sür-
meye art›k yer ve olanak kalmad›¤›ndan hükûmet ifllerine kar›flmak fleklinde her türlü ifl ve
davran›fllar›n cezaland›r›laca¤› gerekenlere bildirilir.

Baflbakan Ali R›za
Efendiler, böyle bir genelgeye ne gerek vard›! Temsilci Kurulu, millet gö-

zünde, küçük düflürmekten, onun cezaland›r›labilece¤inden, söz etmekte ne ya-
rar vard›? E¤er Temsilci Kurul zaman zaman hükûmetin dikkatini çekmeyi ge-
rekli görüyor idiyse, bu davran›fl›n›n, nekadar temiz ve yüksek amaçlarla yap›l-
d›¤›ndan ve ne denli vatanî zorunluluklar yüzünden meydana geldi¤inden hâlâ
kuflku duyulabilir miydi? Temsilci Kurulu, dolay›sile ulusun birli¤ini ve daya-
n›flmas›n› ortadan kald›rmay› ana hedef alan hükûmet, Ayd›n, Adana, Marafl,
Urfa, Gaziantep cephelerinde yap›lmakta olan çat›flmalardan ise hiç de duygu-
lanm›fl görünmüyordu. Yabanc› devletlerin, do¤rudan do¤ruya kendi hükûme-
tine yapm›fl oldu¤u sald›r›dan üzüntü duymuyordu. fiunu da, aç›k olarak, söyle-
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tecelligâh› münferidi olmak lâz›mgelen Meclisi Millînin, henüz, Sadrazam Pa-
flan›n hamdederek bahsetti¤i gibi icrayi faaliyete bafllad›¤› da maalesef görül-
müyordu.

Efendiler, Sadrazam›n, bu beyannamesi üzerine biz de flu tebli¤i umumî
ile milletin nazar› dikkatini celbe lüzum gördük:

Tel  Tamim  17/2/1336
‹radei millîyenin, tecelligâh› kanunîsi olan Meclisi Meb’usan› açarak hakimiyeti millî-

yeyi teyide muvaffak olan cemiyetimizin, en mühim ve en esasl› vezaifinden biri de amali mil-
lîyeye mutab›k esasat dahilinde, bir sulhün aktine kadar, vahdeti millîyeyi muhfaza etmektir.
Cemiyetimizin her müflkülü iktiham ile vatan› ve mevcudiyeti millîyeyi kurtarmak hususun-
daki mesaii rehakâranesine; maksudu millînin istihsal ve istidrakine kadar, daha büyük bir
azmü iman ile devam› lâzimeden bulunmakla, hayat ve beka esas›ndan ibaret olan teflkilât›
millîyenin, vatan›n her köflesinde, âm ve flamil bir surette, taazzuvuna kelevvel devam edil-
mesini bilcümle heyat› merkezîye ve idarelerden bir kere daha rica ve tekit eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, ‹stanbuldan vukubulan 19 fiubat 1336 tarihli ifl'aratta, "‹ngilte-
re Devleti Hariciye Nezaretinden Dersaadetteki mümessili siyasîli¤ine sepke-
den ve mümessili siyasîlik taraf›ndan da resmen hükûmete vaki olan tebligat›
flifahiyede, payitaht› saltanat›n, Devleti Osmaniyede b›rak›ld›¤› bildirilmifl ve
fakat, bununla beraber Ermeni k›talile, Yunanl›lar da dahil oldu¤u halde, Mü-
telifin kuvvetlerine karfl›, taraf›m›zdan yap›lan harekât›n hemen tatili ve aksi
takdirde, fleraiti sulhiyemizin tebeddül etmesinin muhtemel bulundu¤u da ilâ-
veten dermeyan edilmifltir." denilmekte ve baz› hususuat, bilhassa "mucibi fli-
kâyet en küçük hadiselere bile meydan b›rak›lmamas›" tavsiye olunmakta idi.

Efendiler, bu flifahî vadin mana ve medlulü ne olabilirdi? Yunanl›lar›n,
Frans›zlar›n, ve sairenin taht› iflgalinde bulunan aksam› memalikten maada, ‹s-
tanbulun da al›nmas› mukarrer idi. Fakat dermeyan olunan flarta riayet olunur-
sa, ‹stanbulu almaktan, sarf›nazar edece¤iz mi denilmek isteniyordu? Yoksa,
Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri zaten muvakkattir, Düveli ‹ti-
lâfiye, yaln›z ‹stanbulu alacakt›, fakat teklif ettikleri flarta riayet edersek, onu da
b›rakacaklard›r, manas› m› ç›kar›l›yordu?

Yoksa, Efendiler, Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri emriva-
kidir. ‹stanbulun iflgali de mutasavverdir. Fakat, Yunanl›lar›, Frans›zlar›, ‹tal-
yanlar› iflgal eyledikleri m›nt›kalarda rahat ve emin b›rak›rsan›z, onlar›n iflgal-
lerini kabul eyledi¤inizi filen gösterirseniz, ‹stanbulun iflgal tasavvurundan
vazgeçeriz mi denilmek isteniliyordu.

Veyahut Efendiler; ‹tilâf Devletleri, Kuvayi Millîyenin iflgal m›nt›kalar›n-
da, iflgal kuvvetlerine karfl› ald›¤› cepheleri bozdurmaya ve açt›¤› muharebele-
ri, tevessül eyledi¤i hareketleri durdurmaya, hükûmeti merkeziyenin muktedir
olamayaca¤›n› yakinen anlad›klar›ndan, Yunanl›lar da dahil olmak üzere ‹ti-
lâf Devletlerine tecavüzün menedilememifl ve haddi zatinde mevcut olmayan
Ermeni k›taline nihayet verilmemifl oldu¤u behanesile ‹stanbulu da m› iflgal ey-
lemek kastinde idiler?!

Vakayii âtiye, bu son tahminin do¤ru oldu¤unu göstermifltir zannederim.
Fakat, hükûmeti merkeziyenin, ‹ngiliz mümessilli¤inin teklifinden, böyle bir
mana ç›karmaya yanaflmam›fl, bilâkis ümide düflmüfl oldu¤u görülüyordu.
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meliyim ki, her türlü ulusal emellerin belirece¤i tek yer olmak gereken Ulu-
sal Meclisin henüz, Baflbakan Paflan›n Allaha hamdederek sözetti¤i gibi ifl
yapmaya bafllad›¤› da ne yaz›k ki görülmüyordu.

Efendiler, Baflbakan›n, bu bildirisi üzerine biz de flu genel bildirimle mil-
letin dikkatini çekmeyi gerekli gördük:

Tel Genelge 17/2/1920
Ulusal iradenin yasal belirti yeri olan Meb’uslar Meclisini açarak ulusal egemenli-

¤i kan›tlamay› baflarm›fl olan derne¤imizin, en önemli ve en temel ödevlerinden biri de
ulusal amaçlara uygun ilkelere göre, bir bar›fl yap›lana kadar, ulusal birli¤i korumakt›r.
Derne¤imizin her güçlü¤ü yenmek ve vatan› ve ulusal varl›¤› kurtarmak yolundaki kur-
tar›c› çal›flmalar›; ulusal amac›n elde edilmesine kadar, daha büyük bir kararl›l›k ve
amaçla sürdürmesi gerekli bulunmakla, yaflama ve varolma ilkesinden ibaret olan Ulu-
sal Örgütlerin, vatan›n her köflesinde, genel ve yayg›n bir flekilde, oluflturulmas›n›n es-
kisi gibi sürdürülmesini bütün merkez kurul ve yönetimlerinden bir kere daha önemle
rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, ‹stanbuldan gelen 19 fiubat 1920 tarihli yaz›da, "‹ngiltere Dev-
leti D›fliflleri Bakanl›¤›ndan ‹stanbuldaki siyasî temsilcisine gelen ve siyasî
temsilcilik taraf›ndan da resmî olarak hükûmete yap›lan sözlü bildiride, dev-
let merkezinin, Osmanl› Devletine b›rak›ld›¤› bildirilmifl ve fakat, bununla
birlikte Ermeni k›r›mile, Yunanl›lar da dahil, ‹tilâf Devletlerinin kuvvetlerine
karfl›, olan tutumumuzun hemen de¤ifltirilmesi ve yoksa, bar›fl koflullar›m›z›n
de¤iflmesi olas› bulundu¤u da ayr›ca bildirilmifltir." denilmekte ve baz› fleyler,
özellikle "s›z›nt›ya yol açacak en küçük olaylara bile meydan b›rak›lmamas›"
ö¤ütlenmekteydi.

Efendiler, a¤›zdan verilen bu sözün anlam ve kapsam› ne olabilirdi? Yu-
nanl›lar›n, Frans›zlar›n ve baflkalar›n›n iflgalinde bulunan yurt parçalar›ndan
baflka, ‹stanbulun da al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›. Fakat bildirilen kurala uyu-
lursa, ‹stanbulu almaktan, vaz geçece¤iz mi denilmek isteniyordu? Yoksa,
Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri asl›nda geçicidir. ‹tilâf Dev-
letleri, yaln›z ‹stanbulu alacakt›, fakat önerdikleri koflula uyarsak, onu da b›-
rakacaklard›r, anlam› m› ç›kar›l›yordu?

Yoksa, Efendiler, Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri bir
olup bittidir. ‹stanbulun iflgali de düflünülmektedir. Fakat, Yunanl›lar›, Fran-
s›zlar›, ‹talyanlar› iflgal ettikleri bölgelerde rahat ve güvenlik içinde b›rak›rsa-
n›z, onlar›n iflgallerini benimsedi¤inizi etkin olarak gösterirseniz, ‹stanbulun
iflgali düflüncesinden vazgeçeriz mi denilmek isteniliyordu?

Ya da Efendiler; ‹tilâf Devletleri, Ulusal Güçlerin iflgal bölgelerinde, ifl-
gal kuvvetlerine karfl› ald›¤› cepheleri bozdurmay› ve açt›¤› savafllar›, giriflti¤i
eylemleri durdurmaya, ‹stanbul Hükûmetinin baflaram›yaca¤›n› iyice anlad›k-
lar›ndan, Yunanl›larla birlikte ‹tilâf Devletlerine sald›r›n›n önlenememifl ve
asl›nda hiç yap›lmam›fl olan Ermeni k›r›m›na son verilmemifl oldu¤u gibi uy-
durma nedenlerle ‹stanbulu da m› iflgal etmek niyetinde idiler?!

Sonraki olaylar, bu son görüflün do¤ru oldu¤unu göstermifltir san›r›m. Fa-
kat, ‹stanbul hükûmetinin, ‹ngiliz temsilcili¤inin önerisinden, böyle bir mana
ç›karmaya yanaflmam›fl, tersine ümide düflmüfl oldu¤u görülüyordu.
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Efendiler, vukubulmufl olan teklifin ne derece nabemahal oldu¤una dair
bir fikir verebilmek için biz de, o günlere ait baz› vaziyetleri hat›rlayal›m. fiüp-
he edilmemek lâz›md› ki, Ermeni k›tali hakk›ndaki beyanat, mavakaa mutab›k
de¤ildi. Bilâkis cenup menat›k›nda, ecnebî kuvvetleri taraf›ndan teslih edilen
Ermeniler, mazhar olduklar› himayeden cür'et alarak bulunduklar› mahaller-
deki islâmlara tasallût etmekte idiler. ‹ntikam fikrile her tarafta birahmane bir
surette katil ve imha siyasetine saik olmakta idiler. Marafl hâdisei fecias›, bu se-
bepten zuhûr etmiflti. Ecnebî kuvvetlerile birleflen Ermeniler, top ve mitralyöz-
lerle Marafl gibi kadîm bir islâm beldesini hâk ile yeksan eylemifllerdi. Binlerce
âciz ve masum valide ve çocuklar› kahrü imha eylemifllerdi. Tarihte emsali na-
mesbuk olan bu vahfletin faili Ermenilerdi. Müslümanlar ancak muhafazai na-
mus ve hayat kaydile mukavemet ve müdafaada bulunmufllard›. Yirmi gün de-
vam eden Marafl katliam›nda, Müslümanlarla birlikte flehirde kalan Amerika-
l›lar›n, bu hâdise hakk›nda ‹stanbuldaki mümessillerine çektikleri telgraf, facia
müsebbiplerini gayr›kabili tekzip bir surette tayin etmekde idi.

Adana vilâyeti dahilindeki Müslümanlar, tepeden t›rna¤a kadar teslih edi-
len Ermenilerin, süngüleri tehdidi alt›nda, her dakika katliama maruz bulunu-
yorlard›. Hayat ve istiklâlinin muhafazas›ndan baflka bir fley istemiyen islâmla-
ra karfl› tatbik edilen bu zulüm ve imha siyaseti, befleriyeti mütemeddinenin na-
zar› dikkat ve insaf›n› calip mahiyette iken aksinin vaki oldu¤unu iddia ve on-
dan sarf›nazar edilmesi teklifi, nas›l ciddî kabul olunabilirdi?

‹zmir ve Ayd›n havalisinde vaziyet buna mümasil ve belki daha feci de¤il
midi? Yunanl›lar her gün kuvvet ve vesaitini tezyid ve taarruz haz›rl›klar›n› ik-
mal ediyordu. Bir taraftan da m›nt›ka m›nt›ka tecavüzden geri durmuyordu. O
günlerde ‹zmire yeniden bir piyade alay› ile teçhizat› tam bir süvari alay› ve yir-
mi dört adet yük otomobilile külliyetli nakliye arabas› ve alt› adet top ve birçok
mühimmat ç›kar›ld›¤› ve cephelere küllî m›ktarda cephane sevkedilmekte oldu-
¤u anlafl›lm›flt›. Hakikat flu idi ki, milletimiz, bilâsebep hiçbiryerde, hiçbir un-
suru ecnebîye mütecaviz de¤ildi.

Binaenaleyh Efendiler, vatan›m›z›n aksam› meflgulesinden düflmanlar›n
çekildiklerini görmeden veya hiç olmazsa çekileceklerine kanaati tamme hâs›l
olmadan, mevaidi kâzibeye lüzumundan ziyade atf› ehemmiyet olunmak kâr›
âk›l m› idi? Talii memleketin yegâne noktai istinad› kalm›fl bulunan Kuvayi
Millîyeyi da¤›tmaya matuf, bu gibi teklifat ve teflebbüsat› anlamakta müflkülât
var m› idi? Atinin meflkûkiyet ve müphemiyeti içinde hemen davayi millîden fe-
ragat caiz mi idi? Yaln›z ‹stanbulun de¤il, Bo¤azlar›n, ‹zmirin, Adana havali-
sinin, hulâsa hududu millîyemiz dahilinde bilcümle aksam› vatan›n hakimiye-
timiz dahilinde ipkas› gayei millîyemiz de¤il mi idi? Buna nazaran, yaln›z ‹s-
tanbulun, Osmanl› Devletine terkolunaca¤› vadi karfl›s›nda, Osmanl› Devleti-
nin Sadrazam› Ali R›za Pafla memnun olsa da, Türk milletinin memnun olaca-
¤› ve bununla iktifa ederek ihtiyar› sükût ve atalet eyliyece¤i nas›l farzolunabi-
lirdi? Vahdettinin sadrazam›, Kuvayi Millîyeyi da¤›tmaya matuf bütün bu te-
flebbüsat›n mes'uliyeti tarihîyesini, nazar› teemmüle almak istemiyor mu idi?

Efendiler, ecnebî teklifi ve onu tatbika kalk›flan hükûmetin arzu ve emri-
nin, milletçe ve Kuvayi Millîyece muta olamayaca¤› tabiî idi.
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Efendiler, yap›lm›fl olan önerinin ne denli yersiz oldu¤u üzerine bir fikir
verebilmek için biz de, o günlere ait baz› durumlar› an›msayal›m. Kuflku duyul-
mamak gerekirdi ki, Ermeni k›r›m› hakk›nda söylenenler, gerçe¤e uygun de¤il-
di. Tersine güney bölgelerinde, yabanc› güçler taraf›ndan silâhland›r›lan Erme-
niler, bu korumalardan yüz bularak, bulunduklar› yerlerdeki Müslümanlara
sald›rmaktayd›lar. Öç alma düflüncesiyle her tarafta ac›mas›zca adam öldürme
ve yok etme yolunu tutmufllard›. Marafltaki ac›kl› olay, bu nedenden ç›km›flt›.

Yabanc› güçlerle birleflen Ermeniler, top ve makinal› tüfekle Marafl gibi
eski bir ‹slam flehrini yerle bir etmifllerdi.

Binlerce güçsüz suçsuz anne ve çocuklara zulüm yapm›fl onlar› yok etmifl-
lerdi. Tarihte benzeri görülmemifl olan bu yabanili¤i yapan Ermenilerdi. Müs-
lümanlar ancak namus ve hayatlar›n› korumak kayg›s›yla karfl› koymufllar ve sa-
vunmufllard›r. Yirmi gün süren Marafl soyk›r›m›nda, Müslümanlarla birlikte fle-
hirde kalan Amerikal›lar›n, bu olay hakk›nda ‹stanbuldaki temsilcilerine çek-
tikleri telgraf, bu ac›kl› olay› yaratanlar› yalanlanamaz biçimde göstermekteydi.

Adana ili içindeki Müslümanlar, tepeden t›rna¤a kadar silâhland›r›lm›fl
olan Ermenilerin, süngülerinin tehdidi alt›nda, her dakika k›r›ma u¤ramakla
karfl› karfl›ya bulunuyorlard›. Hayat›n›n ve ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas›ndan
baflka bir fley istemiyen Müslümanlara karfl› uygulanan bu iflkence ve yoket-
me siyaseti, uygar insanl›¤›n dikkatini çekecek ve ac›ma duygular›n› uyand›-
racak nitelikte iken tersi oldu¤unu ileri sürmek ve ondan vazgeçilmesini iste-
mek, gülünç olmuyor muydu?

‹zmir ve Ayd›n yöresinde durum buna benzer ve belki daha ac›kl› de¤il
miydi? Yunanl›lar hergün güç ve araçlar›n› art›r›yor ve sald›r› haz›rl›klar›n› ta-
maml›yordu. Bir yandan da bölge bölge sald›r›dan geri durmuyordu. O gün-
lerde ‹zmire yeniden bir piyade alay› ile tam donat›ml› bir atl› alay› ve yirmi
dört tane yük otomobili ile çok say›da nakliye arabas› ve alt› tane top ve bir-
çok cephane ç›kar›ld›¤› ve cephelere çok say›da cephane gönderilmekte oldu-
¤u anlafl›lm›flt›. Gerçek flu idi ki, milletimiz, durup dururken hiçbir yerde, hiç-
bir yabanc›ya sald›rm›fl de¤ildi.

Bu duruma göre Efendiler, vatan›m›z›n iflgal alt›ndaki bölümlerinden düfl-
manlar›n çekildiklerini görmeden veya hiç olmazsa çekilecekleri kan›s›na tam
olarak varmadan, aldat›c› söz vermelere gere¤inden fazla önem vermek ak›ll›
ifli miydi? Ülkenin gelece¤inin tek dayanak halkas› olarak kalm›fl bulunan Ulu-
sal Güçleri da¤›tmaya yönelik bu gibi öneri ve giriflimleri anlamakta güçlük var
m›yd›? Yar›nlar›n kuflkular› ve belirsizlikleri içinde hemen ulusal "davadan
vazgeçmek olur muydu? Yaln›z ‹stanbulun de¤il, Bo¤azlar›n, ‹zmirin, Adana
dolaylar›n›n, k›saca ulusal s›n›rlar›m›z içindeki bütün yurt parçalar›n›n ege-
menli¤imiz alt›nda b›rak›lmas› ulusal amac›m›z de¤il miydi? Bu durumda, sa-
dece ‹stanbulun, Osmanl› Devletine b›rak›laca¤›na söz verilmesi karfl›s›nda,
Osmanl› Devletinin Baflbakan› Ali R›za Pafla sevinse de, Türk milletinin sevi-
nece¤i ve bununla yetinerek sessiz ve hareketsiz kalaca¤› nas›l düflünülebilir-
di? Vahdettinin baflbakan›, Ulusal Güçleri da¤›tmaya yönelik bütün bu giri-
flimlerin tarihsel sorumlulu¤unu, tart›p düflünmek istemiyor muydu?

Efendiler, yabanc› önerisini ve onu uygulamaya kalk›flan hükûmetin iste-
¤ine ve emrine, milletçe ve Ulusal Güçlerce uyulmayaca¤› do¤ald›.



Muhterem Efendiler, Rauf Bey, 19 fiubat 1336 tarihli bir flifre ile, hükûmet
ve Meclis hakk›nda pek flayan› teemmül malûmat veriyordu, bu malûmat› hu-
lâsa edeyim:

"fiubat›n on dokuzuncu günü, Sadrazam, Dahiliye Nâz›r›, Bahriye Nâz›r›, felâh› vatan
ittifak› içtima›na gitmifller. Sadrazam Kuvayi Millîyenin ikinci bir hükûmet fleklinde görün-
memesi, icraat› hükûmete kar›flmamas› ve Marafl taraflar›ndaki harekât›n daha ilerilere tem-
dit edilmiyerek tevkifi ile intizam ve asayiflin temini lüzumunu siyaseten mucibi muhassenat
gördü¤ünü söylemifl, Ziya Paflan›n, Vali ve Ahmet Fevzi Paflan›n, Kolordu Kumandan› ola-
rak Ankaraya gönderilece¤ini bildirmifl. Dahiliye Nâz›r› da serbestîi icraat›na müdahale
olunmamas›n› söylemifl. Polis müdürü ile jandarma kumandan›n›n tebdiline muktedir ola-
mad›klar›n› anlatm›fl. Eskidenberi dostu olan Keflfî Beyin namuskârl›¤›ndan ve onu Bursaya
vali ve Faik Ali Beyi müsteflar yapt›¤›ndan bahsetmifl. Salih Pafla da Marafl havalisinde tah-
liye ettirilen mahallere, hükûmetçe vaz›yet etmeyi siyaseten mümkün görmemifl, Frans›z mat-
buat›n› aleyhimize çevirir, demifl. Padiflah, hükûmete, meclisten ziyade hâkim imifl. Meclisin
hâleti ruhiyesine göre, bu hükûmeti iskat ve yerine fleraiti lâzimeyi haiz, millî bir kabine ika-
me etmek mümkün de¤ilmifl." (Ves. 236).

Bu malûmat›, Anadolu ve Rumelide bulunan tekmil kumandanlara bildi-
rirken, flunu da ilâve eyledik:

Heyeti Temsilîye, taht› iflgalde ve muhtelif tesirat› ecnebîye tazyik›nda bulunan ‹stanbul-
da daha millî ve fedekâr bir hükûmetin resikâra getirilmesindeki müflkülât› takdir etti¤inden,
Sadrazam Paflan›n malûm olan beyannamesine mukabil 17 fiubat 1336 tarihindeki tamim ile
noktai nazar›n› bütün teflkilât›na ilân etmiflti. Vahdeti millîyenin ihtilâli fikrile yap›lacak her
teflebbüs ve taarruzu, makulât dahilinde akîm b›rakmak taht› vücuptad›r. Amali millîyeye
mutab›k bir sulh istihsal edilmedikçe Kuvayi Millîyenin terki faaliyet etmesi imkân›n›n mev-
cut olam›yaca¤› hakk›nda alâkadaran›n tekrar nazar› dikkati celbedilmekle beraber, vahdet
ve tesanüdü millînin takviye ve idamesi hususunda her zamandan ziyade mütebass›r ve mü-
teyakk›z bulunulmas›n› hassaten rica ve temenni eyleriz (Ves. 237).

Rauf Beye de, cevaben flunu yazd›m:
Harbiye Nezareti Seryaveri Salih Beye 21/2/1336

Rauf Beye:
C: 19/2/1336 flifreye:
Felâh› vatan grubunun Sadrazam Pafla ve rüfekasile icra etti¤i münakaflat›n heyeti umu-

mîyesinden istidlal olundu¤una göre, hükûmeti haz›ra, Meclisi Millîden ald›¤› itimada istina-
den, Kuvayi Millîyenin memleketteki nüfuz ve tesirini izaleye sai oldu¤u vuzuh ile anlafl›l›-
yor. Harekât› millîyeye muhalefetinden dolay› azledilen Faik Ali Beyi, müsteflarl›¤a, Ferit Pa-
fla ve Ali Kemal ile birlikte çal›flan Müsteflar Keflfî Beyi, Bursa vilâyetine tayin etmesi ve ev-
velce memuriyetleri milletçe kabul edilmeyen Ahmet Fevzi Pafla ile Ziya Paflay› da Ankara-
ya göndermek hususunda ›srar eylemesi, aç›ktan aç›¤a Kuvayi Millîye aleyhine hareket edil-
di¤inin bir misali bahiridir. Hükûmetle milletin tam bir vahdet dahilinde çal›flarak tesbit edi-
len esasat dahilinde, amali millîyeye muvaf›k bir sulh istihsal edilmesi lüzumunu, her zaman-
dan ziyade takdir etmekte oldu¤umuzdan, icraat› hükûmete karfl› her türlü muhalefet ve müfl-
külât ihdas›ndan içtinap eylemeyi bir vazifei vataniye telâkki ediyoruz. Her fley bitmifl, gayei
millîye istihsal edilmifl de¤ildir. Arada pek müthifl ihtimalât mevcuttur. Atinin meflkûkuyeti
binihayesi içinde, Kuvayi Millîyenin mesaii rehakâranesinden müsta¤ni bulunup bulunmad›-
¤›n›n hükûmetten istifsar› icap eder. Bize gelince; tarihin bu memlekette flimdiye kadar husu-
le getirmedi¤i, bu vahdet ve tesanüdü millînin ihlâline ait her hareketi bir h›yaneti vataniye te-
lâkki ederek ona göre mukabelei lâzimesini icrada tereddüt etmiyece¤iz. Bu mecburiyet ve ›s-
t›rarlar›n erkân› hükûmetçe bilinmesi pek faydal› olacakt›r. Hükûmetle aram›zdaki ahenk ve
vahdetin muhafazas› ancak hali haz›r›n ipkasile mümkün olabilir. Lüzumsuz tayin ve aziller
icras› ve bilhassa harekât› millîyeye muhalefetinden dolay› infisal ettirilmifl olan memurlar
hakk›nda ›srar olunmas›, Kuvayi Millîyeye aleyhine bir husumet telâkki edilece¤inden bu gi-
bilerin memuriyetlerine müsamaha olunm›yacakt›r. Bilhassa, Ahmet Fevzi Pafla ile Ziya Pa-
flan›n, gönderildikleri takdirde derhal iade edileceklerinin bir emrivaki telâkki edilmesi icap
eder.
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Muhterem Efendiler, Rauf Bey, 19 fiubat 1920 tarihli bir flifre ile, hükû-
met ve Meclis hakk›nda çok düflündürücü bilgiler veriyordu, bu bilgileri özet-
liyeyim:

"fiubat›n on dokuzuncu günü, Baflbakan, ‹çiflleri Bakan› ve Deniziflleri Bakan›, Felâ-
h› Vatan grubunun toplant›s›na gitmifller, Baflbakan Ulusal Güçlerin ikinci bir hükûmet gi-
bi görünmemesi, hükûmetin ifllerine kar›flmamas› ve Marafl dolaylar›nda yap›lanlar›n daha
ilerilere uzat›lmayarak durdurulmas› ile düzenin sa¤lanmas› gere¤ini politika aç›s›ndan ha-
y›rl› sayd›¤›n› söylemifl, Ziya Paflan›n, Vali ve Ahmet Fevzi Paflan›n, Kolordu Komutan› ola-
rak Ankaraya gönderilece¤ini bildirmifl. ‹çiflleri Bakan› da istedi¤ini yapmak hakk›na kar›-
fl›lmamas›n› istemifl. Polis müdürü ile jandarma komutan›n› de¤ifltirmeyi beceremediklerini
anlatm›fl. Eskidenberi dostu olan Keflfi Beyin namuslulu¤undan ve onu Bursaya vali ve Fa-
ik Ali Beyi müsteflar yapt›¤›ndan sözetmifl. Salih Pafla da Marafl dolaylar›nda boflaltt›r›lan
yerlere, hükûmet taraf›ndan elkoymay› siyaset aç›s›ndan olabilir görmemifl. Frans›z bas›n›-
n› bize karfl› çevirir demifl. Padiflah hükûmete, meclisten daha çok egemen imifl. Meclisin
ruhsal durumuna göre, bu hükûmeti düflürme ve yerine gerekli de¤erde, millî bir hükûmet
getirmek olas› de¤ilmifl." (Belge 236).

Bu bilgileri, Anadolu ve Rumelide bulunan bütün komutanlara iletirken,
flunu da ekledik:

Temsilci Kurul, iflgal ve çeflitli yabanc› bask›lar etkisi alt›nda bulunan ‹stanbulda daha
ulusal ve özverili bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesindeki güçlü¤ü bildi¤inden, Baflbakan
Paflan›n bildi¤imiz bildirgesine karfl›l›k olarak 17 fiubat 1920 tarihindeki genelgeyle görüflü-
nü bütün örgütlere duyurmufltu. Ulusal birli¤i bozmak düflüncesile yap›lacak her giriflim ve
sald›r›y›, ak›l ölçüleri içinde sonuçsuz b›rakmak gerekir. Ulusal emellere uygun bir bar›fl el-
de edilmedikçe Ulusal Güçlerin ifli b›rakmas› olas›l›¤›n›n bulunam›yaca¤› hakk›nda ilgilile-
rin yeniden dikkati çekilmekle birlikte, ulusal birlik dayan›flmas›n› güçlendirerek sürdür-
mek konusunda her zamandan çok iyi görüfllü ve tetikte bulunulmas›n› özellikle rica eder
ve dileriz (Belge 237).

Rauf Beye de, karfl›l›k olarak flunu yazd›m:
Savafliflleri Baflyaveri Salih Beye 21/2/1920

Rauf Beye:
K: 19/2/1920 flifreye:
Felâh› Vatan grubunun Baflbakan Pafla ve arkadafllar›yla yapt›¤› tart›flmalar›n tümün-

den genel olarak anlafl›labildi¤ine göre, bugünkü Ulusal Meclisden ald›¤› güvene dayana-
rak, Ulusal Güçlerin yurttaki sözügeçerlili¤ini ve etkisini gidermeye çal›flt›¤› aç›kça anlafl›-
l›yor. Millî Harekâta karfl›tl›klar›ndan dolay› görevden al›nan Faik Ali Beyi, Müsteflarl›¤a,
Ferit Pafla ve Ali Kemal ile birlikte çal›flan Müsteflar Keflfi Beyi, Bursa valili¤ine atamas› ve
evvelce memur olmalar› milletçe kabul edilmeyen Ahmet Fevzi Pafla ile Ziya Paflay› da An-
karaya göndermek konusunda direnmesi, aç›ktan aç›¤a Ulusal Güçlere, karfl› ç›kt›¤›n›n aç›k
bir kan›t›d›r. Hükûmetle milletin tam birlik içinde çal›flarak saptanan ilkelerle, ulusal emel-
lere uygun bar›fl elde edilmesi gere¤ini, her zamandan çok kavramakta oldu¤umuzdan, hü-
kûmet ifllerine her türlü karfl› ç›kmalardan ve güçlükler yaratmaktan sak›nmay› bir vatan
borcu saymaktay›z, Her fley bitmifl, ulusal amaç elde edilmifl de¤ildir. Arada pek korkunç
olas›l›klar vard›r. Gelece¤in sonsuz bilinmeyenleri içinde, Ulusal Güçlerin kurtar›c› çal›fl-
malar›n› önemseyip önemsemediklerini hükûmetten sormak gerekir. Bize gelince; tarihin
bu memlekette flimdiye kadar oluflturamad›¤›, ulusal birlik ve dayan›flman›n bozulmas›na
iliflkin her davran›fl› bir vatan hainli¤i olarak kabul ederek ona göre gerekli karfl›l›¤› ver-
mekte duraksam›yaca¤›z. Bu zorunlulu¤un hükûmet üyelerince anlafl›lmas› çok yararl› ola-
cakt›r. Hükûmetle aram›zdaki uyum ve birli¤in korunmas› ancak flimdiki durumu sürdür-
mekle olabilir. Gereksiz atama ve iflten atmalar ve özellikle Millî Hakekâta karfl› olmalar›
nedenile iflten ay›rt›lm›fl olan memurlar üzerinde direnmek, Ulusal Güçlere karfl› bir düfl-
manl›k say›laca¤›ndan bu gibilere görev verilmesine göz yumulmayacakt›r. Özellikle, Ah-
met Fevzi Pafla ile Ziya Paflan›n, gönderilirlerse, geri çevrileceklerinin bir de¤iflmez durum
olarak kabullenilmesi gerekir.

Millî bir ka-
bine teflkili
imkâns›zl›¤›

Ulusal bir
hükûmet
kurma ola-
naks›zl›¤›



Vaziyeti haz›ran›n vahametini müdrik olan Meclisi Millîdeki rüfekan›n dahi, böyle gay-
r›tabiî hadisata karfl› iltizam› sükût etmesi, her taraftan tahrik ve teflvik edilen hükûmeti, teci
edece¤inden bu hususta da gayeye merbut arkadafllar›n metîn ve sarih bir vaziyet almalar›
muktazidir. Hükûmetin meclise hâkim olmas›, emri murakebeyi iflkâl edece¤inden, böyle bir
halin hudusu halinde, ihlâs› vatan nam›na mukarrerat› sâlime ittihaz edilemiyece¤i ve binne-
tice amali millîyenin husul bulam›yaca¤› aflikârd›r. Bütün milletçe muta ve mukaddes telâk-
ki edilen Kuvayi Millîye gayelerinin, meclisçe de temini tatbiki ve icraat› hükûmetin bu gaye-
ler etraf›nda icray› murakebesi hususunda, son gayreti vatanperveranelerinin ibzal buyurul-
mas›n› ehemmiyetle rica eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Rauf Beyin, di¤er bir ifl'ar›na da verdi¤imiz cevab› arzedeyim: 
fiifre Harbiye Nezareti Seryaveri Salih Beye 21/2/1336
Rauf Beye: 
C: 20/2/1336
Hükûmetin Meclisi Millîdeki gruba karfl› bir vaz'› tehdit almas›, grubun mütesanit bir

kuvvei siyasîye halinde inkiflaf ve tebellür edememesinden imbias etti¤i vaz›han anlafl›lmak-
tad›r. Her fleye tercihan grubun, bu noktai nazardan müdrik bir kuvvei murakebe haline ge-
tirilmesi lüzumu tahakkuk ediyor. Hükûmetin, bilâhare tatyibi hat›r maksadile sizleri davet
etmesi, bugünkü zâf›n› anlamas›ndan ve kuvvet yap›ncaya kadar oyalay›p vak›t kazanmak
fikrinden mümbaistir. Hükûmete karfl› kat’î bir vaziyet almak zaman› gelmifltir. Sadrazama
ve Dahiliye Nâz›r›na aç›kça söylemek lâz›md›r ki, Kuvayi Millîye, neticeye kadar icray› fa-
aliyet eyliyecektir.

Memleketi iflgal eden ve milletimizin esareti mutlakas›n› isteyen düflmanlar›m›z, Kuva-
yi Millîyenin faaliyetini istememekte kendilerini hakl› bulabilirler. Fakat, devlet ve milletin
tahlisine sai bir kuvvei millîyenin, kendi hükûmetimiz taraf›ndan duçar› hücum ve taarruz ol-
mas› flayan› isti¤rap görülmektedir.

‹stanbulun, hakimiyeti Osmanîyede ipkas› hakk›ndaki Düveli Mütelife noktai nazar›
nekadar meserretle telâkki edilmifl ise, ‹zmir ve Adana cephelerinde terki faaliyet edilmesi hu-
susundaki talepleri de o kadar mucibi hayret oldu. Harbiye Nâz›r›na, ‹zmir ve Adanan›n da
hakimiyeti Osmanîyede kalmas› temin edilinceye kadar terki silâh edilemiyece¤i, Ermenilere,
taraf›m›zdan bir tecavüz vaki olmad›¤›, Frans›zlar taraf›ndan teslih ve teflvik edilen Ermeni-
lerle baz› hadisat zuhûr etmiflse, bunun mes’uliyetinin Ermeni nasyonalistlerine ve onlar›n
muharriklerine ait olaca¤› bildirilmifltir.

Marafl ve Urfadan ileriye gidilmemesi hakk›ndaki, hükûmetin teklifine karfl›, milleti tat-
min etmek ve Kuvayi Millîyeyi tevkif edebilmek için Frans›zlar›n Adanay› derhal tahliyeye
bafllamalar› talep olunmal›d›r. Aksi halde, Kuvayi Millîyeyi, harekât› istihlâskâranesinden
menetmek mümkün olam›yaca¤›n› ve bu ateflin, Halep ve Suriyeye sirayete bafllamak üzere
bulundu¤unu, Frans›zlar Adana ve civar›n›n tahliyesinde nekadar istical gösterirlerse o ka-
dar menfattar olacaklar›n› kendilerine aç›kça izah etmelidir. Anadolu matbuat›n›n, fliddeti li-
san›n›n tahfifi, Düveli Mütelifenin mezalim ve tecavüzat›na nihayet vermekle kabildir. Buka-
dar haks›zl›klara zulümlere hatta katliamlara karfl› feryad eden mâsum bir milleti iskât etmek
zulmünü, bizden talep etmemelidir. Esasen, cihan›n her noktas›nda matbuat, bu gibi kuyu-
dat› örfiyeden azade olup hür ve serbesttir. Akbafl cephanesinin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere iade-
si hakk›ndaki muavenetinizin kat'iyyen masruf olmamas›n› arzu ederdik. Bofl bir fiflek ko-
van›n›n bile ‹ngilizlere iade edilmemesi daha muvaf›k olur fikrindeyiz.

Hükûmet, Düveli ‹tilâfiyeye karfl› böyle sahte cemileler, izharile hakk›m›zda isticlâb›
merhamete muvaffak olaca¤› ve bu riyakârane harekât›n, fleraiti sulhîyenin tadiline tesir ede-
ce¤i zann›n› perverde ediyorsa, kendilerinin gafletine ac›r›z. Hulâsa; sulhumüzün mevzu-
ubahs oldu¤u bu mühim anlarda, Kuvayi Millîyeyi zay›f gösterecek her hareketin mukadde-
rat› millîyemiz üzerine mefl'um bir tesir icra edece¤i flüphesiz oldu¤undan meclisteki rüfekaya
terettüp eden vazifei murakebenin azamî fedekârl›klarla icra edilmesini hassaten rica eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Ulusal Meclisteki, bugünkü durumun a¤›rl›¤›n› kavram›fl olan arkadafllar›n da, böyle
do¤a d›fl› olaylara karfl› susmay› ye¤lemeleri, her yandan k›flk›rt›lan ve özendirilen hükûme-
ti, gayrete getirece¤inden bu konuda da amaca ba¤l› arkadafllar›n dayan›kl› ve aç›k bir du-
rum almalar› gerekir. Hükûmetin meclise egemen olmas›, denetim ifllerini güçlefltirece¤in-
den, böyle bir durum ortaya ç›karsa, yurdu kurtarmak yolunda do¤ru kararlar al›nam›yaca-
¤› ve sonuç olarak ulusal emellerin elde edilemeyece¤i aç›kça bellidir. Bütün emirlerine
uyulan ve kutsal say›lan Ulusal Güçler amaçlar›n›n, meclisce de uygulanmas›n› sa¤lamak ve
hükûmetin yapt›klar›n› bu amaçlar çevresinde denetlemesi konusunda, son bir vatansever
gayret harcanmas›n› önemle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Rauf Beyin, baflka bir yaz›s›na da verdi¤imiz karfl›l›¤› bilginize sunay›m:
fiifre   Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Salih Beye  21/2/1920
Rauf Beye:
K: 20/2/1920 flifreye:
Hükûmetin Ulusal Meclisteki gruba karfl› gözda¤› verici bir tutum içine girmesinin,

grubun dayan›flma içinde siyasî güç halinde geliflip belirlenememesinden do¤du¤u aç›kça
anlafl›lmaktad›r. Her fleyden önce grubun, bu görüfl aç›s›ndan, bilinçli bir denetim gücü ha-
line getirilmesi gerekti¤i belli oluyor. Hükûmetin, sonradan gönül almak amac›yla sizleri ça-
¤›rmas›, bugünkü güçsüzlü¤ünü anlamas›ndan ve güçleninceye kadar oyalay›p vak›t kazan-
mak düflüncesinden ileri gelmektedir. Hükûmete karfl› kesin bir durum almak zaman› gel-
mifltir. Baflbakana ve ‹çiflleri Bakan›na aç›kça söylemek gerekir ki, Ulusal Güçler, sonuç al›-
n›ncaya dek çal›flacakt›r.

Memleketi iflgal eden ve milletimizin tam tutsakl›¤›n› isteyen düflmanlar›m›z, Ulusal
Güçlerin çal›flmalar›n› istememekte kendilerini hakl› bulabilirler. Fakat, devlet ve milletin
kurtar›lmas›na çal›flan bir ulusal güce, kendi hükûmetimizin sald›r›p sataflmas› flafl›lacak bir
fleydir.

‹stanbulun, Osmanl› egemenli¤inde kalmas› hakk›ndaki ‹tilâf Devletleri görüflü, neka-
dar sevinçle karfl›lanm›fl ise, ‹zmir ve Adana cephelerinde çal›flmalar›n durdurulmas› yolun-
daki istekleri de o kadar flafl›rt›c› oldu. Savafliflleri Bakan›na, ‹zmir ve Adanan›n da Osman-
l› egemenli¤inde kalmas› sa¤lan›ncaya kadar silâh b›rak›lam›yaca¤›, Ermenilere, taraf›m›z-
dan bir sald›r› yap›lmad›¤›, Frans›zlar taraf›ndan silâhland›r›l›p özendirilen Ermenilerle ba-
z› olaylar olmuflsa, bunun sorumlulu¤unun Ermeni nasyonalistlerine ve onlar› k›flk›rtanlara
ait olaca¤› bildirilmifltir.

Marafl ve Urfadan ileriye gidilmemesi hakk›ndaki, hükûmetin önerisine karfl›, ulusa
güven vermek ve Ulusal Güçleri durdurabilmek için Frans›zlar›n Adanay› hemen boflaltma-
ya bafllamalar› istenmeklidir. Yoksa, Ulusal Güçler, kurtar›c› savafl›mlar›ndan al›konam›ya-
ca¤› ve bu ateflin, Halep ve Suriyeye yay›lmaya bafllamak üzere bulundu¤u, Frans›zlar Ada-
na ve dolaylar›n›n boflalt›lmas›nda ne kadar çabuk davran›rlarsa o kadar yararlanacaklar›
kendilerine aç›kça anlat›lmal›d›r. Anadolu bas›n›n›n, sert dilinin yumuflat›lmas›, ‹tilâf Dev-
letlerinin iflkence ve sald›r›lar›na son vermekle olabilir. Bu kadar haks›zl›klara iflkencelere
hatta soyk›r›mlara karfl› feryad eden suçsuz bir milleti susturmak zalimli¤ini, bizden isteme-
melidir. Asl›na bak›l›rsa, dünyan›n her noktas›nda bas›n, bu gibi s›k› ba¤lardan s›yr›lm›fl
olup özgür ve serbesttir. Akbafl cephanesinin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere geri verilmesi hakk›n-
daki yard›m›n›z›n kesinlikle yap›lmam›fl olmas›n› isterdik. Bofl bir fiflek kovan›n›n bile ‹ngi-
lizlere geri verilmemesi daha uygun olur diye düflünürüz.

Hükûmet, ‹tilâf Devletlerine karfl› böyle yapmac›k gönül alma gösterilerinde bulun-
makla bize ac›nd›rabilece¤ini ve bu iki yüzlü davran›fllar›n, bar›fl koflullar›n›n de¤ifltirilme-
sine etken olaca¤› san›s›nda ise, kendilerinin aymazl›¤›na ac›r›z. K›saca; bar›fl›m›z›n söz ko-
nusu oldu¤u flu önemli anlarda, Ulusal Güçleri güçsüz gösterecek her davran›fl›n ulusal ka-
derimiz üzerine u¤ursuz bir etki yapaca¤› kuflkusuz oldu¤undan meclisteki arkadafllara dü-
flen denetleme ödevinin en büyük özveriyle yap›lmas›n› özellikle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal



Efendiler, bugünlerde hissolunan lüzum üzerine Rauf Beye ayn› tarihte flu
telgraf› da yazd›m. Bu lüzum, Heyeti Temsilîye ve Kuvayi Millîyenin devam›
faaliyeti hakk›ndaki efkâr› kontrol etmek idi. Rauf Beye yazd›¤›m bu telgraf›,
aynen Erzurumda Kâz›m Kara Bekir Paflaya da vermifltim.

Gayet müstacel olup tehiri caiz de¤ildir, 21/2/1336
Rauf Beye:
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin tebdili flekline salâhiyettar olacak

kongrenin in'ikad›, nizamnamemizin sonuncu maddesi mucibince, Meclisi Meb’usan›n em-
niyet ve serbestîi tam dairesinde ifayi vazifei teflriiye eyledi¤ini meclisçe teyide vabestedir. He-
yeti Temsilîyenin, teflkilât› umumîyenin bafl›nda sulha kadar muhafazai flekil etmesi lüzumu,
bilcümle rüfekan›n tensip ve ›srar› üzerine kabul edilmifltir. Halbuki hükûmet taraf›ndan ade-
ta mazhar› teflvik olan muhalif gazetelerin hücumlar›, Meclisi Ayan›n alenî taarruzlar›, hü-
kûmetin ef'al ve icraat› ve bilhassa Sadrazam Paflan›n beyannamesi ve Meclisi Meb’usanda
Kuvayi Millîyenin gayr›meflruiyetini alk›fllatt›ran nutuklar, efkâr› umumiyeyi teflkilât› millîye
aleyhine çevirmekte ve Heyeti Temsilîyemizi müflkül bir vaziyete ilka etmektedir.

Bir taraftan arzuyu flahaneye tevfikan Zeynelâbidin, Hoca Sabri, Sait Molla gibi zeva-
t›n mahza Kuvayi Millîyeyi ›skat maksadile her tarafta vücuda getirmeye çal›flt›klar› Tealii ‹s-
lâm Cemiyeti nam› alt›ndaki tertipler, teflkilât› millîyeye filî taarruzlara bafllam›fllard›r. Ez-
cümle, Ni¤de ve Nevflehirde, mâh› halin on dokuzuncu günü, Meclisi Meb'usan aç›ld›; Tefl-
kilât› millîyeyi padiflah›m›z istemiyor gibi sözlerle halta alenî içtimaata ve tezahürata sevket-
mifllerdir. Bu hal, Sadrazam paflan›n tebli¤ini alan baz› memurlar taraf›ndan da mazhar› tefl-
vik olmufltur, bu hâdisenin Konyaya ve her tarafa sirayet etmesi baidülihtimal de¤ildir. Bina-
enaleyh:

1- Hükûmetin, Kuvayi Millîyenin muhafazas› taraftar› olup olmad›¤›n› kat'iyyen bildir-
mesini kendisinden talep etmek lâz›md›r.

2- Felâh› Vatan grubunun, mevzuubahs olan emniyet ve serbestîi tamma malik oldu¤u-
nu ve Kuvayi Millîyeyi da¤›tmak lüzumuna kani bulundu¤unu veyahut aksini derpifl etmesi
ve henüz muhafazas›na lüzum görüyürsa ona göre hükûmete ihtaratta bulunmakla beraber,
Mecliste dahi lüzumu veçhile müdafaa eylemesi icab eder. Bu hususun, grupça mevkii müza-
kere ve münakaflaya vazolunmas› mütaleas›nday›z.

3- Teflkilât ve Kuvayi Millîyemin imhas›, menafii vatan için tercih olundu¤u takdirde,
‹zmir, Marafl ve sair cephelerde bulunan düflman kuvvetlerine karfl› hükûmetçe tedabiri lâzi-
menin ittihaz›n› taht› temine ald›rmak lâz›md›r.

Balâdaki maruzat ve mütaleat›m›z›n kemali ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkate al›-
n›p icabat›na tevessül ve bizi flahsan da müflkül vaziyetten tahlis için neticesinin sürati müm-
kine ile ifl'ar›n› rica ederiz. ‹stanbuldaki baz› rüfekan›n bunca emeklerle vücudu getirilmifl
olan vahdet ve Kuvayi Millîyeye vurulan darbelere karfl› kat’î tedbir almakta, son gayret ve
ciddiyeti göstermekten ziyade, haricî ve uzak kuvvetlerden büyük ümitlere kap›larak, müte-
selli olduklar› zehab› hâs›l oluyor. Biz, elimizdeki kuvveti hüsnü muhafaza edemedi¤imiz
takdirde, haricî kuvvetlerin dahi iltifat›na de¤erimiz kalm›yaca¤›n›, hat›ra olarak arzeyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Pafla, bu telgrafa verdi¤i 23 fiubat 1336 tarihli cevab›n-

da, "‹stanbulda Meclisi Millîde mütehass›l cereyana karfl›, Heyeti Temsilîyenin
ve Kuvayi Millîyenin makûs ve mütehakkim bir vaziyet almas›n› hiç muvaf›k
bulmuyorum. Yaln›z Heyeti Temsilîye, bu iflin içinden vekarl› ç›kmak ve iflin
mes'uliyetini ve takdiri keyfiyeti, Meclisi Millînin uhdei namus ve hamiyetine b›-
rakmay› mütalea ediyorum.", "Kuvayi Millîyenin ve Heyeti Temsilîyenin muha-
fazai mevcudiyet etmesine Meclis Millî taraftar olmazsa... kongrelerin mukarre-
rat› veçhile emniyeti tamme ile murakebei teflriîyesine sahip ve hâkim oldu¤u
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Efendiler, bugünlerde duyulan gereksinme üzerine Rauf Beye ayn› tarih-
te flu telgraf› da yazd›m. Bu gereksinme, Temsilci Kurul ve Ulusal Güçlerin et-
kinliklerini sürdürmesi konusunda kamuoyu yoklamas›d›r. Rauf Beye yazd›-
¤›m bu telgraf›, oldu¤u gibi Erzurumda Kâz›m Kara Bekir Paflaya da vermifl-
tim.

Çok ivedi olup geciktirilmemelidir. 21/2/1920
Rauf Beye:
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin durumunu de¤ifltirmeye yetkili ola-

cak kongrenin toplanmas›, tüzü¤ümüzün sonuncu maddesi uyar›nca, Meb'uslar Meclisinin
tam güven ve özgürlük içinde yasama görevini yapmakta oldu¤unun meclisce do¤rulanma-
s›na ba¤l›d›r. Temsilci Kurulun, genel örgütlerin bafl›ndaki durumunu bar›fla kadar koruma-
s› gere¤i, bütün arkadafllar›n uygun bulmalar› ve bunda direnmeleri üzerine kabul edilmifl-
tir. Oysa hükûmet taraf›ndan sanki özendirilmekte olan karfl›t gazetelerin sataflmalar›, Se-
natonun aç›k sald›r›lar›, hükûmetin yap›p ettikleri ve özellikle Baflbakan Paflan›n bildirisi ve
Meb'uslar Meclisinde Ulusal Güçlerin meflru olmad›¤›n› alk›fllatt›ran nutuklar, kamu oyu-
nu ulusal örgütlere karfl› çevirmekte ve Temsilci Kurulumuzu güç bir duruma sokmaktad›r.

Bir yandan padiflah›n iste¤ine uyarak Zeynelâbidin, Hoca Sabri, Sait Molla gibi kifli-
lerin s›rf Ulusal Güçleri ortadan kald›rmak amac›yla her tarafta kurmaya çal›flt›klar› Tealii
‹slâm Derne¤i* ad› alt›ndaki düzenler, ulusal örgütlere aç›k sald›r›lara bafllam›fllard›r. Bu
arada, Ni¤de ve Nevflehirde, bu ay›n on dokuzuncu günü, Meb'uslar Meclisi aç›ld›; ulusal
örgütleri padiflah›m›z istemiyor gibi sözlerle halk› aç›k toplant›lara ve gösterilere sürükle-
mifllerdir. Bu durum, Baflbakan Paflan›n bildirimini alan bir tak›m görevlilerce özendirici ol-
mufltur, bu olay›n Konyaya ve her yere yay›lmas› uzak bir olas›l›k de¤ildir. Onun için:

1- Hükûmetin, Ulusal Güçlerin korunmas›ndan yana olup olmad›¤›n› aç›kça bildirme-
sini kendisinden istemek gerekir.

2- Felâh› Vatan grubunun, söz konusu olan tam güvenlik ve serbestli¤e sahip oldu¤u-
nu ve Ulusal Güçleri da¤›tmak gere¤ine inand›¤›n› ya da tersine düflünmesi ve hâlâ korun-
mas›n› gerekli görüyorsa ona göre hükûmete hat›rlatmalarda bulunmakla birlikte, Mecliste
de gere¤i gibi savunmas› gerekir. Bu konunun, grupça görüflme ve tart›flma konusu yap›l-
mas› düflüncesindeyiz.

3- Ulusal örgütlerle güçlerin yok edilmesi, ülke ç›kar› aç›s›ndan ye¤lenirse, ‹zmir, Ma-
rafl ve öteki cephelerde bulunan düflman kuvvetlerine karfl› hükûmetçe gerekli önlemlerin
al›nmas›n› sa¤lama ba¤lamak gerekir.

Yukar›daki dilek ve düflüncelerimizin büyük bir önem ve ciddiyetle dikkate al›narak
gere¤inin yap›lmas›na bafllanmas›n› ve bizi de güç durumdan kurtarmak için sonucunun
olanca h›zla bildirilmesini rica ederiz. ‹stanbuldaki baz› arkadafllar›n bunca emeklerle olufl-
turulan birlik ve Ulusal Güçlere indirilen yumruklara karfl› kesin önlem almakta, son çaba
ve dayanc› göstermekten çok, d›fl ve uzak güçlerden büyük umutlara kap›larak, avundukla-
r› kuflkusuna düflülüyor. Biz, elimizdeki gücü iyi koruyamazsak, d›fl güçlerin yüz vermesine
de de¤erimiz kalm›yaca¤›n›, akl›n›zda kals›n diye bilginize sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Pafla, telgrafa verdi¤i 23 fiubat 1920 tarihli karfl›l›kta,

"‹stanbulda Millî Meclisde beliren ak›ma karfl›. Temsilci Kurulun ve Ulusal
Güçlerin kararl› ve üstün bir durum almas›n› hiç uygun bulmuyorum. Ancak
Temsilci Kurulun, bu iflin içinden bafl› dik ç›kmas›n› ve iflin sorumlulu¤unu ve
al›nacak kararlar›, Ulusal Meclisin namusuna ve vatanseverli¤ine b›rakmay›
düflünüyorum." "Ulusal Güçlerin ve Temsilci Kurulun var olufllar›n› korumaya Ulu-
sal Meclis yanaflmazsa... kongrelerin kararlar› gere¤ine tam güvenlik içinde yasal
denetleme hakk›na sahip ve egemen oldu¤undan, Temsilci Kurulun, art›k Ulusal
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* Müslümanl›¤›n Yükselifli Derne¤i



cihetle, Heyeti Temsilîyenin, art›k Meclisi Millîye tevdii mukarrerat ederek da-
¤›lmas›n› ve mevkii faaliyetten çekilmesini yazar ve bir de teflekkür eder.", "fa-
kat, Meclisi Millînin böyle bir mes'uliyet deruhde ederek mevki ve atilerinden
emin olduklar›na dair karar ittihaz ve tebli¤ edecekleri pek meflkûktür. Rauf
Beyefendi bu teklifi yapar ve bu mukarrerat› istihsal eder de Heyeti Temsilîye-
nin mevkii faaliyetten çekilmesini tebli¤ ederlerse, o zaman Heyeti Temsilîye
bunu maalmemnuniye kabul eder. Matbuata ve dahile karfl› neflrü tamim eyler
ve art›k faaliyetten uzaklafl›r. Mevkii fleref ve vekar›n› da meflru bir flekilde
mahfuz tutar. fiüphesiz ki, bir senedenberi ibram› millî ile husule gelmifl Ayd›n
cephesi ne da¤›l›p Yunanl›lara teslimi mukarredat eyler ve ne de hükûmet bun-
lar› da¤›tabilir. O mücahitler kendili¤inden ve sab›k› misillû devam eder. Fakat
mevziî olur ve kolordu kumandanlar› kendi m›nt›kalar›nda bunu ahval ve
maksada göre hüsnü suretle idare eyler, ondan sonra da, vaziyet ve harekât›
müstakbelemiz için zuhûrata tâbi kal›n›r. ‹flte noktai nazar› âcizanem bundan
ibaret oldu¤u maruzdur" diyor (Ves. 238).

Efendiler, ‹stanbulun bilfiil iflgalinden takriben yirmi gün evvel, izhar olu-
nan bu görüfl ve mütalea flayan› tetkiktir. Ben, yaln›z bir noktaya iflaret etmek-
le iktifa edece¤im. O nokta; zuhûrata tâbi olmak tevekkülüdür. Biz elbette,
böyle bir vaz'› mütevekkilâne alamazd›k. Bilâkis zuhûrat›n ne olabilece¤ini,
zuhûrundan evvel keflif ve teyakkun ederek, mukabil tedabirini düflünmek ve
an›nda, tereddütsüz tatbik etmek taraftar› idik. ‹flte bu maksatla idi ki daha ev-
velinden efkâr› istimzaca bafllam›flt›k.

Efendiler, Meb'us Mazhar Müfit Beyin bir mektubuna verdi¤im cevab›
aynen arzedersem, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n mütaleas›na verilmek lâz›mge-
len cevap da kendili¤inden anlafl›lm›fl olur. Mazhar Müfit Beyin mektubu muh-
teviyat›n› tekrar etmiyece¤im. Onu icap ederse kendileri neflrederler. Benim
verdi¤im cevap flu idi:

Hakkâri Meb'usu Mazhar Müfit Beyefendiye Ankara, 25/26, 2, 1336
Efendim Hazretleri;
14/2/1336 tarihli mufassal mektubunuzu ancak dün ald›m ve yar›nki postaya yetifltir-

mek üzere cevab›n› flimdi yaz›yorum. Meclisi Alîi Millînin ve Felâh› Vatan nam grubun, ah-
vali hakikîyesini tasvir eden beyanat› aliyeleri mucibi teessürüm oldu. ‹zahat ve tavsifat›n›z-
la, nazar›mda tecelli eden manzara, elem alûttur. Zavall› millet; hayat›n›, mevcudiyetini, mu-
kadderat›n› müdafaa, muhafaza ve temin etmekle mükellef bildi¤i muhterem meb'uslar›n›,
vazifei hakikîyei millîye ve vatanîyelerini ilk anda ve ilk hatvede feramufl etmifl görüyor. Garp
ve bütün düflman, dedi¤imiz milletler, Türkiyede, Türklerde kabiliyet olmad›¤›ndan her fleyi,
bizim için menfi her fleyi, tatbika cevaz verdikleri malûm iken ve herbirimiz ayr› ayr› bu zan-
n›n butlan›n› ispata azmetmifl oldu¤umuzu iddia ederken, hissiyat› menfaatcûyanemiz, ihti-
rasat› hasisemiz, bize her fleyi unutturabilir. Evvel gelen meb’uslar flöyle yapacakm›fl, sonra
gelen meb’uslar böyle tav›r alm›fl, Heyeti Temsilîye fluna mahrem nazarla bakm›fl, buna ba-
ya¤› görmüfl... Bunlar› söyliyenler, koca Türk milletinin muhterem meb'uslar›, öyle mi? Bu
haleti ruhiye, bu mahiyeti ahlâkiye karfl›s›nda mephut, mütehayyir ve sâmit kal›r›m. Yeni
grup veya parti teflkilât›ndan bahis buyuruluyor... Azizim Mazhar Müfit Bey! ‹zah etti¤iniz
mantalite ve karakterlerin teflkil edecekleri gruptan da, partiden de, ben, memleketi kurtar›c›
bir vaz'› metinin al›nabilece¤ine hükmedemiyorum. Ben ve Heyeti Temsilîye nam› alt›nda
ifayi vazifei fedakârî eden arkadafllar, bu vatan›n halâs›, milletin felâh› için ölünciye kadar
çal›flmak isterken, meb'usan› kiram, vaz'u tav›rlarile ve âmâk› gaflete sukutlarile anl›yorum
ki, buna dahi müsaade etmiyeceklerdir. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin tefl-
kilât›na ve bu teflkilât›n vücuda getirdi¤i Kuvayi Millîyeye istinada ihtiyaç kalmad›¤›n›, t›flâne
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Meclise karar alma iflini b›rakarak da¤›lmas›n› ve ifl bafl›ndan çekilmesini ya-
zar ve bir de teflekkür eder.", "fakat, Ulusal Meclisin böyle bir sorumluluk
üstlenerek duruma ve geleceklerine güvendikleri yollu karar al›p bildirecek-
leri çok flüphelidir. Rauf Beyefendi bu öneriyi yapar ve bu kararlar› al›r da
Temsilci Kurulun ifl bafl›ndan çekilmesini bildirirse, o zaman Temsilci Kurul
bunu sevinerek kabul eder. Bas›na ve içe yay›mlay›p yayar ve art›k ifl bafl›n-
dan uzaklafl›r. Bafl› diklik durumunu yasal bir flekilde sakl› tutar. Kuflkusuz ki,
bir senedenberi ulusun üstlenmesi ile oluflmufl bulunan Ayd›n cephesi ne da-
¤›l›p Yunanl›lara kaderini teslim eder ve ne de hükûmet bunlar› da¤›tabilir. O
kutsal savaflç›lar kendili¤inden ve eskisi gibi savafl› sürdürürler. Fakat savafl o
yerle s›n›rl› olur ve kolordu komutanlar› kendi bölgelerinde bunu durumlara
ve amaca göre iyi yolda idare eder, ondan sonra da, gelecekteki durum ve
davran›fllar›m›z olaylar›n geliflmesine göre düzenlenir. ‹flte benim de¤ersiz dü-
flüncem budur bilginize sunulur" diyor (Belge 238).

Efendiler, ‹stanbulun edimli olarak iflgal edilmesinden yaklafl›k yirmi gün
önce, belirtilen bu görüfl ve düflünce incelemeye de¤er. Ben, yaln›z bir nokta-
y› göstermekle yetinece¤im. O nokta; olaylar›n geliflmesine ba¤l› kalmak ka-
dercili¤idir. Biz elbette, ifli böyle bir kadercili¤e b›rakamazd›k. Tersine olay-
lar›n ne yolda geliflebilece¤ini, önceden gerçe¤e yak›n olarak kestirip, karfl›
önlemler düflünmek ve an›nda, duraksamadan uygulamaktan yana idik. ‹flte
bu amaçla idi ki daha önceden kamu oyunu yoklamaya bafllam›flt›k.

Efendiler, Meb'us Mazhar Müfit Beyin bir mektubuna verdi¤im karfl›l›¤›
oldu¤u gibi bilginize sunarsam, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n düflüncesine veril-
mek gereken karfl›l›k da kendili¤inden anlafl›lm›fl olur. Mazhar Müfit Beyin
mektubunda yaz›lanlar› tekrar etmiyece¤im. Onu gerekirse kendileri yay›m-
larlar. Benim verdi¤im karfl›l›k flu idi:

Hakkâri Meb'usu Mazhar Müfit Beyefendiye         Ankara, 25/26, 2, 1920
Efendim Hazretleri
14/2/1920 tarihli ayr›nt›l› uzun mektubunuzu ancak dün ald›m ve yar›nki postaya yetifl-

tirmek üzere cevab›n› flimdi yaz›yorum. Yüce Ulusal Meclisin ve Felâh› Vatan ad›ndaki gru-
bun, gerçek durumunu anlatan sözleriniz beni üzdü. Aç›klamalar›n›z ve anlatt›¤›n›zdan, gö-
zümde beliren görünüm, dertlendiricidir. Zavall› millet; hayat›n›, varl›¤›n›, kaderini savun-
mak, korumak ve güven alt›na almakla yükümlü bildi¤i say›n meb'uslar›n›, gerçek ulus ve va-
tan ödevlerini bir anda ve ilk ad›mda unutmufl görüyor. Bat› ve düflman dedi¤imiz bütün mil-
letlerin, Türkiyede, Türklerde yetenek olmad›¤›ndan her fleye, bize karfl› her fleyin, uygulan-
mas›na göz yumduklar› bilinirken ve herbirimiz ayr› ayr› bu san›n›n geçersizli¤ini kan›tlama-
ya kesin karar vermifl oldu¤umuzu ileri sürerken, ç›karc› duygular›m›z, miskin tutkular›m›z
bize her fleyi unutturabilir. Önce gelen mebuslar flöyle yapacakm›fl, sonra gelen meb'uslar
böyle davranm›fl, Temsilci Kurul flunu kendine yak›n görmüfl, bunu baya¤› görmüfl.. Bunlar›
söyliyenler, koca Türk milletinin say›n meb'uslar› öyle mi? Bu ruhsal durum ve ahlâks›zl›k
karfl›s›nda susmufl, flaflm›fl dona kald›m. Yeni grup ya da parti örgütlerinden söz ediyorsu-
nuz... Azizim Mazhar Müfit Bey! Aç›klad›¤›n›z kafa ve karakterlerin oluflturacaklar› grupdan
da, partiden de, ben, memleketi kurtaracak sa¤lam bir tutum al›nabilece¤ine inanam›yorum.
Ben ve Temsilci Kurul ad› alt›nda özverili görev yapan arkadafllar, bu yurdun kurtar›lmas›,
ulusun esenli¤i için ölünceye kadar çal›flmak isterken, say›n meb’uslar tutum ve davran›fllar›y-
la aymazl›¤›n en derinlerine çökmelerinden anl›yorum ki, buna da izin vermeyecekler. Ana-
dolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin örgütlerine ve bu örgütlerin oluflturdu¤u Ulu-
sal Güçlere dayanma gere¤i kalmad›¤›n›, çocukca ve aymazca ifller ve davran›fllarla belirten
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ve gafilâne muamelât ve harekâtile ima eden Meclisi Meb'usan›n ve Felâh› Vatan Grubunun,
bu baptaki karar› kat’îsinin istimzaç ve taraf›m›za ifl'ar›n Rauf Beye yazd›k. Bu karar›n istil-
salini tesri için sizin de yard›m›n›z› rica ederiz. Bu karar› verirken, meb'usan› kiram›n mahal-
li in'ikad› olan Darülhilâfede, k›rk bin Frans›z, otuz befl bin ‹ngiliz, iki bin Yunan ve dört bin
‹talyan Kuvvei berriyesinin tahaflflüt etti¤ini ve ‹ngiliz Bahrisefit donanmas›n›n F›nd›kl› sara-
y›na karfl›, lengerendaz bulunmufl oldu¤unu gözönünde bulundurmak lüzumunu hat›rlat›r›m.

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Beye, yazd›¤›m›z son flifrede, Akbafl Cephaneli¤indeki

cephanenin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere verilmesine muavenet ettiklerine ait bir ta-
riz vard›. Bu meseleyi biraz izah edeyim. Rumeli sahilinde, Gelibolu civar›nda,
Akbafl mevkiinde, bir cephane deposu vard›. Orada Frans›zlar›n taht› muhafa-
zas›nda külliyetli esliha ve mühimmat bulunuyordu. Hükûmet ‹tilâf Devletleri-
ne karfl› teslimiyeti tamme göstermifl olmay› muvaf›k› menfaat gördü¤ünden,
zikretti¤im cephanelikteki esliha ve mühimmattan bir k›sm›n›, ‹tilâf Devletleri-
ne vermeyi vadetmifl. Onlar da, Wrangel ordusuna göndereceklermifl. Rusyaya
nakli için bir Rus vapuru da Geliboluya gelmifl. Hükûmet daha evvel, ‹stanbul-
daki teflkilât›m›z rüesass›n›n muvafakat ve muavenetini de temin etmifl...

Halbuki Efendiler, Köprülülü Hamdi Bey nam›nda kahraman bir arkada-
fl›m›z, Kuvayi Millîyeden bir müfreze ile, 26/27 fiubat 1336 gecesi, sallarla Ru-
meli sahiline geçti. Akbafl Cephaneliklerine vaz›yed etti. Depo muhaf›zlar› olan
Frans›zlar› tevkif ve hututu muhabereyi kat'etti. Eslihay› kâmilen ve cephaneyi
k›smen ve muhaf›z Frans›z efrad›n› da mahfuzan Lapsekiye nakletti. Esliha ve
mühimmat› dahile sevkettikten sonra, Frans›z efrad›n› iade etti. Akbafl Depo-
sunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus mitralyözü, yirmi bin sand›k cephane tah-
min ediliyordu (Ves. 239).

Bu vak'a üzerine, ‹ngilizler, Band›rmaya iki yüz kiflilik bir kuvvet ç›kar-
d›lar. ‹tilâf kuvvetlerinin harekât› millîye m›nt›kalar› gerilerinde, Düveli ‹tilâfi-
ye askerlerinin de bulunduklar› mahallerdeki depolarda bulunan esliha ve cep-
hanenin baflka yere nakli veya gayrikabili istimal bir hale vaz'› veya bu gibi ma-
hallerin iflgal edilmesi ihtimaline karfl› umum kumandanlara verdi¤imiz emir-
de baz› tedbirler tavsiye etmekle beraber, bilcümle kumandanlar›n kemali azim
ve kat'iyetle hareketleri lüzumunu bildirdik (Ves. 240).

Efendiler, hemen ayn› günlerde, Anzavur, Bal›kesir ve Biga havalisinde
oldukça mühim ve mühlik vaziyetler ihdas›na muvaffak olabilmiflti. Bal›kesir-
de, millî cephelerimizi arkadan vurmak istiyordu. Bafl›na külliyetli adam top-
lam›flt›. Karfl›s›na gönderilen millî kuvvetlerle, Bigada kanl› bir muhabere oldu.
Anzavur, galip geldi. Kuvvetimizi da¤›tt›. Top ve mitralyözlerimizi gaspetti.
Efrat ve zabitan›m›z› esir ve flehit etti. Akbafl kahraman› Hamdi Bey de, bu flü-
heda meyan›nda idi. Bundan sonra, Ahmet Anzavur, kendi ismine nispet etti¤i
Ahmediye Cemiyeti nam› alt›nda, tevsii habasete devam etti.

Efendiler, 3 Mart 1336 tarihli, mündericat› fevkalâde calibi dikkat bir flif-
re ald›m. Bu flifre, ‹stanbuldan, ‹smet Pafladan geliyordu. ‹smet Pafla, ben An-
karaya muvasalattan sonra, Ankaraya yan›ma gelmiflti. Beraber çal›fl›yorduk.
Fakat Cemal Pafladan sonra, Harbiye Nezareti makam›na Fevzi Pafla Hazret-
leri geldi. Müflarileyhin sureti mahsusada talebi üzerine ve bilhassa mühim bir
maksatla, kendisini mevzuubahs tarihten birkaç gün evvel, ‹stanbula gönder-
mifltim.
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Meb'uslar Meclisinin ve Felâh› Vatan Grubunun, bu konudaki kesin karar›n›n soruflturulup
bize bildirilmesini Rauf Beye yazd›k. Bu karar›n ö¤renilmesini çabuklaflt›rmak için sizin de
yard›m›n›z› rica ederiz. Bu karar› verirken, say›n meb'uslar›n toplanma yeri olan ‹stanbul-
da, k›rk bin Frans›z, otuz befl bin ‹ngiliz, iki bin Yunan ve dört bin ‹talyan kara askerinin y›-
¤›nak yapt›¤›n› ve ‹ngiliz Akdeniz donanmas›n›n F›nd›kl› saray›na karfl›, demir atm›fl oldu-
¤unu gözönünde bulundurmak gere¤ini hat›rlat›r›m.

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Beye, yazd›¤›m›z son flifrede, Akbafl Cephaneli¤indeki cep-

hanenin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere verilmesine yard›m ettikleri yolunda bir dokun-
durma vard›. Bu ifli biraz aç›klayay›m. Rumeli k›y›s›nda, Gelibolu dolaylar›nda,
Akbafl denilen yerde, bir cephane deposu vard›. Orada Frans›zlar›n korumas›
alt›nda pekçok silâh ve askerî gereçler bulunuyordu: Hükûmet ‹tilâf Devletleri-
ne bütün bütüne boyun e¤mifl görünmeyi ç›karlar›na uygun buldu¤undan, söy-
ledi¤im cephanelikteki silâh ve askerî gereçlerin bir k›sm›n›, ‹tilaf Devletlerine
vermeye söz vermifl. Onlar da, Wrangel ordusuna göndereceklermifl. Rusyaya
tafl›nmas› için bir Rus vapuru da Geliboluya gelmifl. Hükûmet daha önce, ‹stan-
buldaki örgütümüzün bafllar›n›n olurunu ve yard›m›n› da sa¤lam›fl..

Oysaki Efendiler, Köprülülü Hamdi Bey ad›nda kahraman bir arkadafl›-
m›z, Ulusal Güçlerden bir birlik ile, 26/27 fiubat 1920 gecesi, sallarla Rumeli
yakas›na geçti. Akbafl Cephaneliklerine el koydu. Depo koruyucular› olan
Frans›zlar› tutuklayarak haberleflme hatlar›n› kesti. Silâhlar›n tamam›n› ve
cephanenin, bir k›sm›n› ve koruyucu Frans›z erlerini de gözalt›na alarak Lap-
sekiye tafl›d›. Silâhlarla askerî gereçleri içerilere yollad›ktan sonra, Frans›z er-
lerini geri verdi. Akbafl Deposunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus a¤›r maki-
nal› tüfe¤i, yirmi bin sand›k cephane oldu¤u kestiriliyordu (Belge 239).

Bu olay üzerine, ‹ngilizler, Band›rmaya iki yüz kiflilik bir kuvvet ç›kard›-
lar. ‹tilâf kuvvetlerinin Millî Harekât bölgeleri gerilerinde, ‹tilâf Devletleri as-
kerlerinin de bulunduklar› yerlerdeki depolarda bulunan silâhlarla cephane-
nin baflka yere aktar›lmas› veya kullan›lamaz bir duruma getirilmesi ya da bu
gibi yerlerin iflgal edilmesi olas›l›¤›na karfl› bütün komutanlara verdi¤imiz
emirde baz› önlemler önermekle birlikte, bütün komutanlar›n büyük bir ka-
rarl›l›k ve kesinlikle davranmalar› gere¤ini bildirdik (Belge 240).

Efendiler, hemen ayn› günlerde, Anzavur, Bal›kesir ve Biga dolaylar›nda
oldukça önemli ve tehlikeli durumlar yaratmay› baflarabilmiflti. Bal›kesirde,
ulusal cephelerimizi arkadan vurmak istiyordu. Bafl›na çok say›da adam top-
lam›flt›. Karfl›s›na gönderilen ulusal güçlerle Bigada kanl› bir savafl oldu. An-
zavur, galip geldi. Kuvvetimizi da¤›tt›. Top ve a¤›r makinal› tüfeklerimizi ele
geçirdi. Erlerimizi ve subaylar›m›z› tutsak ald› ve flehid etti. Akbafl kahrama-
n› Hamdi Bey de, bu flehitler aras›nda idi. Bundan sonra, Ahmet Anzavur,
kendi ad›yla and›¤› Ahmediye Derne¤i ad› alt›nda, alçakl›¤›n› geniflletmeyi
sürdürdü.

Efendiler, 3 Mart 1920 tarihli, içeri¤i olana¤anüstü dikkat çeken bir flifre
ald›m. Bu flifre, ‹stanbuldan, ‹smet Pafladan geliyordu. ‹smet Pafla, ben Anka-
raya geldikten sonra, Ankaraya yan›ma gelmiflti. Beraber çal›fl›yorduk. Fakat
Cemal Pafladan sonra, Savafliflleri Bakanl›¤›na Fevzi Pafla Hazretleri geldi.
Onun özel olarak istemesi üzerine ve özellikle önemli bir amaçla, kendisini
sözü edilen tarihten birkaç gün evvel, ‹stanbula göndermifltim.
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Mühim olarak mütalea etti¤imiz, flu idi: Yunanl›lar taarruza haz›rlan›yor-
lar. Buna karfl› makul olan, bütün kuvvetleri seferber ederek muntazam bir
harbe girmekti. Bahusus, Fevzi Pafla Hazretleri, bu lüzum ve ›zt›rar› takdir et-
mekte idi.

‹flte, bu haz›rl›¤› yapmak üzere ‹smet Paflan›n ‹stanbulda bulunmas› ve
hatta Erkân›harbiye Riyasetine resmen getirilerek temini mesaisi, çok nâfi ola-
cak idi. Bu maksatla, ‹stanbula gitmesine lüzum görmüfltüm. ‹smet Paflan›n
telgraf› fludur:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Harbiye, 3/3/1336
Al›nan malûmata göre, ‹stanbulda bir cemiyet teflekkül ve bu cemiyet ‹ngilizlerle tevhi-

di mukarrerat etmifl. Hükûmetin ›skatile malûm bir hükûmetin tesisi, meclisin feshi, ‹zmir ve
Adanan›n temini iflgali için Kuvayi Millîyenin ilgas›, cihan için amili sulh ve müsalemet ol-
mak üzere ‹stanbulda beynelislâm bir flûray› hilâfet teflkili, bolfleviklik aleyhine fetva ›sdar›,
mukarrerat cümlesinden imifl. Nâz›r Pafla, bu cemiyetin faaliyetine ehemmiyet veriyor. Ana-
doludaki Anzavur teflebbüsat› bu faaliyetten oldu¤u gibi, ‹ngilizlerin, hükûmeti en ziyade
tazyik etmeleri de, ayn› sebeptendir. Malûmat olarak arzetmekli¤imi arzu ettiler. (‹smet)

Harbiye Nezareti Seryaveri Binbafl› Salih
Efendiler, malûmu âlinizdir ki, ‹ngiliz mümessili, Yunanl›lar da dahil ol-

du¤u halde, itilâf kuvvetlerine karfl› tatili harekât edilmesini hükûmete teklif et-
miflti ve bu temin olunursa, ‹stanbulu Devleti Osmanîyeye b›rakacaklar› gibi
yald›zl› bir vaitte de bulunmufllard›. Fakat, ‹stanbulda bu teklif yap›l›rken, fiu-
bat›n 18 inci, 19 uncu ve 20 nci günlerinde, Yunanl›lar›n ‹zmire yeni kuvvet, ve-
saiti nakliye, külliyetli cephane getirdi¤i ve cephelere sevkederek yeni bir taar-
ruza haz›rland›¤›, bizim malûmumuz idi. Bu malûmat›m›z› -icraat› hükûmete
müdahale etmeyiniz yaygaras›na bakmaks›z›n- hükûmeti merkeziyeye de iblâ¤
ederek nazar› dikkatini celpten hâli kalmad›k.

Yunanl›lar, bu suretle, taarruza haz›rlan›rlarken, Ali R›za Pafla Kabinesi,
di¤er bir teklif karfl›s›nda kal›yor.

"Yunanl›lar karfl›s›nda bulunan Kuvayi Millîyeyi 3 kilometre geri ald›r-
mak!."

Ali R›za Pafla Kabinesinin, buna muktedir olmad›¤› meydanda idi. Fakat,
maksat, onun ›skat› idi. Sadrazam, bizzarure, bu teklifin kabili icra olmad›¤›n›
cevaben bildirmifl.

3 Mart 1336 günü Yunanl›lar taarruza geçtiler. Gölcük yaylasile Bozda¤›-
n› iflgal ettiler.

‹flte, bu hâdise üzerine, Ali R›za Paflan›n, makam›n› daha fazla muhafaza-
dan sarf›nazarla, düflünebildi¤i yegâne çare, hemen istifa edip, bu mes'uliyetli
iflten yakay› s›y›rmak olmufltur. Çünkü, harekât› millîyeyi tatil ettirmek husu-
sunda vukubulan teklifi, tatbika çal›flm›fl ve fakat muvaffak olamam›fl olan Ali
R›za Paflan›n, bu defaki teklifi de tatbik ettirece¤im vadinde bulunup ta ademi
muvaffak›yeti halinde, ‹tilâf Devletleri nezdinde mes'ul tutulmas› ihtimali de
var›di hat›r de¤il midi?

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla, Baflkumandan Mister George Milne'nin evami-
rini tatbik ettiremedi¤inden dolay› en nihayet kabineden ihraç muamelesine ma-
ruz kalmam›fl m›yd›? Ayn› halin Ali R›za Paflaya, tatbik›na kalk›fl›ld›¤› takdirde,
kendisini, padiflah›n muhafaza edebilece¤inden emin olabilir midi? Böyle bir ha-
lin vukuunda, amali millîyenin tecelligâh› münferidi oldu¤unu, söyledi¤i ‹stan-
buldaki Meclisi Millîye güvenebilecek midi? ‹radei millîye nam›na idarei kelâm
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Önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz, fluydu: Yunanl›lar sald›r›ya haz›rlan›-
yorlar. Buna karfl› yap›lacak ak›ll› ifl, bütün kuvvetleri seferber ederek düzen-
li bir savafla girmekti. Özellikle, Fevzi Pafla Hazretleri, bu gereklilik ve zorun-
lulu¤u anlamakta idi.

‹flte, bu haz›rl›¤› yapmak üzere ‹smet Paflan›n ‹stanbulda bulunmas› ve
üstelik Kurmay Baflkan› yap›larak çal›flmas›n› sa¤lamak, çok yararl› olacak
idi. Bu amaçla, ‹stanbula gitmesini gerekli bulmufltum. ‹smet Paflan›n telgraf›
fludur:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine   Harbiye 3/3/1920 
Al›nan bilgiye göre, ‹stanbulda bir dernek kurulmufl ve bu dernek ‹ngilizlerle kader

birli¤i yapm›fl. Hükûmetin düflürülmesi ve bilinen bir hükûmetin kurulmas›, meclisin da¤›-
t›lmas›, ‹zmir ve Adana iflgal edilebilsin diye Ulusal Güçlerin ortadan kald›r›lmas›, dünya-
ya bar›fl ve esenlik getirmek üzere ‹stanbulda Müslümanlararas› bir halifelik dan›flma kuru-
lu oluflturulmas›, bolflevikli¤e karfl› fetva ç›kar›lmas›, al›nan kararlar aras›ndaym›fl. Bakan
Pafla, bu derne¤in çal›flmalar›na önem veriyor. Anadoludaki Anzavur giriflimi bu derne¤in
ifli oldu¤u gibi, ‹ngilizlerin, hükûmete çok fazla bask› yapmalar› da, bundand›r. Bilgi olarak
sunmam› istediler. (‹smet)

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Binbafl› Salih
Efendiler, biliyorsunuz ki, ‹ngiliz temsilcisi, Yunanl›larla birlikte, ‹tilâf

Devletleri kuvvetlerine karfl› savafla son verilmesini hükûmete önermiflti ve
bu sa¤lan›rsa, ‹stanbulu Osmanl› Devletine b›rakacaklar› gibi yald›zl› bir söz
de vermifldi. Fakat, ‹stanbulda bu öneri yap›l›rken, fiubat›n 18 inci, 19 uncu ve
20 nci günlerinde, Yunanl›lar›n ‹zmire yeni kuvvet, tafl›t araçlar›, çok cepha-
ne getirdi¤ini ve cephelere göndererek yeni bir sald›r›ya haz›rland›¤›n›, biz bi-
liyorduk. Bu bilgimizi -hükûmetin ifllerine kar›flmay›n›z yaygaras›na bakmak-
s›z›n- ‹stanbul hükûmetine ileterek dikkatini çekmekten geri kalmad›k.

Yunanl›lar, böylece, sald›r›ya haz›rlan›rken, Ali R›za Pafla Hükûmeti,
baflka bir öneri karfl›s›nda kal›yor.

"Yunanl›lar karfl›s›nda bulunan Ulusal Güçleri 3 kilometre geri ald›r-
mak.."

Ali R›za Pafla Hükûmetinin, buna gücü yetmedi¤i meydanda idi. Ama,
amaç, onun düflürülmesi idi. Baflbakan, ister istemez, bu önerinin yerine geti-
rilemiyece¤ini yan›t olarak bildirmifl.

3 Mart 1920 günü Yunanl›lar sald›r›ya bafllad›lar. Gölcük yaylasile Boz-
da¤›n› ele geçirdiler.

‹flte, bu olay üzerine, Ali R›za Paflan›n, yerinde daha fazla kalmaktan
vazgeçerek, düflünebildi¤i tek ç›karyol, hemen çekilip, bu sorumlu iflten ya-
kay› s›y›rmak olmufltur. Çünkü, Millî Harekât› durdurmak yolunda yap›lan
öneriyi, uygulamaya çal›flm›fl ve fakat baflaramam›fl olan Ali R›za Paflan›n,
bu yeni öneriyi de uygulataca¤›m diye söz verip de baflaramamas› halinde,
‹tilâf Devletleri taraf›ndan sorumlu tutulmas› olas›l›¤› da akla gelmemifl
miydi?

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla, Baflkomutan Mister George Milne'nin
emirlerini uygulatamad›¤› için en sonunda hükûmetten ç›kar›lma durumunda
kalmam›fl m›yd›? Ayn› ifl Ali R›za Paflaya, uygulanmaya kalk›fl›l›rsa, kendisini,
padiflah›n koruyabilece¤ine güvenebilir miydi? Böyle bir hal oldu¤unda, ulusal
emellerin tek belirme yeri oldu¤unu, söyledi¤i ‹stanbuldaki Millî Meclise gü-
venebilecek mivdi? Millî irade ad›na söz söylemenin ve istekler ileri sürmenin
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serdi metalibe art›k mahal ve imkân kalmad›¤›n› söyliyerek tecziye ile tehdit et-
ti¤i Heyeti Temsilîyeye istinada tenezzül etmeli midi? Binaenaleyh, kendisi için
istifadan ehven bir fley olamazd›, iflte, o da, öyle yapm›flt›r (Ves. 241). Ali R›za
Pafla; bu istifas›n›, kabineye ilk tecavüz vukuunda yapmas› lüzumu hakk›nda
ikaz ve ihtarda bulundu¤umuz zaman kabul etmedi. Yerinde durmakla vatana
nâfi olaca¤›n› söyledi. Meclisi Meb'usan da bu mütalleai cahilâneyi tasviben
onu yerinde tuttu. Acaba ifas› mevzuubahs vazife, Yunanl›lar›n taarruz haz›r-
l›klar›n› ikmal ederek vatan›n mukaddes topraklar›ndan daha bir k›sm›n› çi¤-
nemek ve aziz vatandafllardan daha bir k›sm›n› süngüler alt›nda inletmek için,
muhtaç oldu¤u f›rsat›, sükûnetle ona bahfletmek midi?!

3 Mart 1336 tarihli flifrelerle, Rauf ve Kara Vas›f Beyler, bu istifa mesele-
sini haber verirken, Felâh› Vatan Grubu reisinin; Meclis reis vekillerinin sara-
ya gönderildi¤ini de bildiriyorlard›. Bu rüesa, huzuru flahaneye kabul olunma-
m›fllar. Baflkâtip ve baflmabeyinci ile müzakere etmeleri irade buyurulmufl.
Grup reisi, teflkilât› millîyenin padiflaha sadakatini teyit etmifl. Sözü istifa mese-
lesine naklettirmifl. Padiflah, baflkâtip vas›tasile flu iradeyi tebli¤ etmifl: "Bütün
meb'uslara selâm. Ahval ve vaziyetin vahametini ben de onlar kadar müdri-
kim. ‹cab› hal ve vaziyete göre birisini sadarete intihap edece¤im. Onun salâhi-
yetine tecavüzle rüfekas›n›n intihab›na müdahale edemem. Ancak, ona ekseri-
yet grubuyla anlaflmas›n› tavsiye edece¤im."

Rüesa heyeti bitteflekkür, ayr›lm›fllar (Ves. 242). Verilmekte olan malûmat
meyan›nda, flunlar da vard›: "Meb'uslar mütelâfli, fakat arzuya muvaf›k bir ka-
bine gelece¤inden emindirler. Ecnebîler, Hürriyet ve ‹tilâfç›lar ve Nigehbanc›-
lar, tertip ettikleri harekât› irticaiyede muvaffak olabilmek için, Ferit Pafla ve
yaran›ndan birini mevkii iktidara getirmeleri de muhtemeldir. Meclisi, bittabi
feshedeceklerdir. Nezdi flahanede oradan tedabiri müessirede bulunulmas›...
mazurdur."

Efendiler, garip de¤il midir ki, bugün bu maruzatta bulunanlar daha bir-
kaç hafta evvel: "Meclis resmen küflat edilmifl olmas›na nazaran, atiyen evami-
rinizin âcizlerinize tebli¤ini ve nikat› nazar›n›z›n her makam nezdinde hakk›y-
le müdafaa edilece¤ine itimat buyurulmas›n›" tebli¤ eden zevatt›r. Birkaç hafta
evvel, hükûmeti merkeziye ile hemfikir olarak beni, muamelât ve icraata müda-
haleden menetmek istiyen zevat, bugün ‹stanbulda hiçbir fley yapmaya mukte-
dir bulunmad›klar›n› itiraf ederek buradan, Heyeti Temsilîyeden tedabiri mü-
essireye intizar ediyorlar.

Biz, bu arzuyu da ifa edece¤iz. Fakat, bu zevat›n arzusu oldu¤u için de¤il,
bunu, menfaati vatan emretti¤i için...

Efendiler, 3 Mart ve 3/4 Mart gecesi, ‹stanbul ile muhaberat ve oradaki va-
ziyeti anlamakla geçti. 4 Mart günü, gerek ismet Pafladan ve gerek zevat› saire-
den ald›¤›m malûmat üzerine vaziyeti tamimen bütün ordulara ve teflkilât› mer-
kezlerimize ve millete ibla¤ ettim (Ves. 243,244). Meclisi Meb'usan Riyasetine
flunu yazd›m:

Meclisi Meb'usan Riyaseti Vekaleti Celilesine Ankara, 4/3/1336
Düveli Mütelifenin müdahalât› mükerreresine karfl› nihayet Ali R›za Pafla kabinesinin hu-

turu mecliste istifas›n› verdi¤i teessürle haber al›nm›flt›r. Ayd›n cephesinde, mübarek vatan› isti-
lâ etmeye çal›flan düflmanla Kuvayi Millîye çarp›flmakta ve her kar›fl topra¤›na, sâd›k ve fedekâr
evlâtlar›n›n nafllar›n› defnetmektedir. Hiçbir kuvvet, hiçbir salâhiyet, tarihin emretti¤i bu vazife-
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art›k yeri ve olana¤›n›n kalmad›¤›n› söyliyerek cezaland›rmakla göz da¤› ver-
di¤i Temsilci Kurula dayanacak kadar alçalmal› m›yd›? Demek ki, kendisi için
çekilmekten daha uygun bir fley olamazd›. ‹flte, o da, öyle yapm›flt›r (Belge
241). Ali R›za Pafla; bu çekiliflini, hükûmete ilk sald›r›ld›¤›nda yapmas› gerek-
ti¤i yolunda uyar› ve hat›rlatmada bulundu¤umuz zaman kabul etmedi. Yerin-
de kalmakla vatana yararl› olaca¤›n› söyledi. Meb'uslar Meclisi de bu cahilce
görüflü uygun bularak onu yerinde tuttu. Acaba, yap›lmas› söz konusu olan
ödev, Yunanl›lar›n sald›r› haz›rl›klar›n› tamamlayarak vatan›n kutsal toprak-
lar›ndan daha bir bölümünü çi¤nemek ve aziz vatandafllardan daha bir k›sm›-
n› süngüler alt›nda inletmek için, gerekli olan f›rsat›, ses ç›karmadan ona ba-
¤›fllamak m›yd›?

3 Mart 1920 tarihli flifrelerle, Rauf ve Kara Vas›f Beyler, bu çekilme iflini
haber verirken, Felâh› Vatan Grubu baflkan›n›n; meclis baflkan vekillerinin
saraya gönderildi¤ini de bildiriyorlard›. Bu baflkanlar, padiflah taraf›ndan ka-
bul olunmam›fllar. Baflkâtip ve baflmabeyinci ile görüflmeleri emredilmifl.
Grup baflkan›, Ulusal Güçlerin padiflaha ba¤l›l›¤›n› yeniden bildirmifl. Sözü
çekilme konusuna getirtmifl. Padiflah, baflkâtip arac›l›¤›yla flu emri vermifl:
"Bütün meb'uslara selâm. Olanlar›n ve durumun a¤›rl›¤›n› ben de onlar kadar
biliyorum. ‹flin ve durumun gere¤ini göz önünde bulundurarak birisini baflba-
kan seçece¤im. Onun yetkisine el uzatarak arkadafllar›n›n seçimine kar›fla-
mam. Ancak ona, ço¤unluk grubuyla anlaflmas›n› ö¤ütleyece¤im."

Baflkanlar teflekkür ederek, ayr›lm›fllar (Belge 242). Verilmekte olan bil-
giler aras›nda, flunlar da vard›: "Mebuslar telâfll›, fakat istenilene uygun bir
hükûmet kurulaca¤›na güveniyorlard›. Yabanc›lar, Hürriyet ve ‹tilâfç›lar ve
Nigehbanc›lar, düzenledikleri gerici ifllerde baflar›l› olabilmek için, Ferit Pafla
ve yak›nlar›ndan birini ifl bafl›na getirmeleri de olas›d›r. Meclisi, elbette da¤›-
tacaklard›r. Padiflah kat›nda sizlerin oradan etkin önlemler alman›z› onay›n›-
za sunar›z."

Efendiler, tuhaf de¤il midir ki, bugün, bu dilekte bulunanlar daha birkaç
hafta evvel: "Meclis resmî olarak aç›lm›fl oldu¤una göre, bundan böyle emir-
lerinizin bana bildirilmesini ve görüfllerinizin her yerde gere¤i gibi savunula-
ca¤›na güvenilmesini" bildiren kiflilerdir. Birkaç hafta önce, ‹stanbul hükûme-
ti ile görüfl birli¤inde olarak beni, ifllere ve yap›lanlara kar›flmaktan önlemek
istiyen kifliler, bugün, ‹stanbulda hiçbir fley yapmaya güçleri bulunmad›¤›n›
itiraf ederek buradan, Temsilci Kurulundan etkin önlemler bekliyorlar.

Biz, bu iste¤i de yerine getirece¤iz. Ama, bu kifliler istiyor diye de¤il, bu-
nu, vatan ç›karlar› emrediyor diye...

Efendiler, 3 Mart ve 3/4 Mart gecesi, ‹stanbul ile haberleflmekle ve ora-
daki durumu anlamakla geçti. 4 Mart günü, gerek ‹smet Pafladan ve gerek
baflkalar›ndan ald›¤›m bilgiler üzerine durumu genelgeyle bütün ordulara ve
örgüt merkezlerimize ve millete bildirdim (Belge 243, 244). Mebuslar Meclisi
Baflkanl›¤›na flunu yazd›m:

Meb'uslar Meclisi Yüce Baflkan Vekilli¤ine    Ankara, 4/3/1920
‹tilâf Devletlerinin ifllere birçok kere kar›flmalar› karfl›s›nda sonunda Ali R›za Pafla hükû-

metinin meclise istifas›n› verdi¤i üzüntüyle haber al›nm›flt›r. Ayd›n cephesinde, kutsal vatan› ele
geçirmeye çal›flan düflmanla Ulusal Güçler çarp›flmakta ve her kar›fl topra¤›na, sad›k ve özverili
çocuklar›n›n cesetlerini gömmektedir. Hiçbir güç, hiçbir yetki, tarihin emretti¤i bu ödevi yapmak-
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den milletimizi menedemiyecektir. ‹stiklâli millî ve vatan›m›z›n temini hususunda her fede-
kârl›¤a amade bulunan milletimizin, heyecan› mukaddesini ancak milletin itimad› tamm›n›
haiz bir hükûmetin resikâra getirilmesi tatmin edebilir. Bütün millet, bu tarihî günlerde, ira-
dei millîyesinin vekâleti mutlakas›n› haiz bulunan meb’uslar›n mukarrerat› kat'iyesine nafli-
kibâne muntaz›rd›r. Vatana ve tarihe karfl›, deruhde etti¤iniz mes'uliyeti azimeyi ve bütün ci-
han›n kürsii müzakerat›n›za matuf olan enzar› tetkikini düflünerek, milletin azmi fedekâra-
nesile mütenasip kararlar ittihaz buyurulaca¤›ndan emin oldu¤umuzu ve vatanperverane me-
sainizde bütün milletin refik ve muzahir oldu¤unu arzeyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Padiflaha da, bu telgraf› çektim Efendiler:

Atabei Seniyei Hazreti Padiflahiye Ankara, 4 Mart 1336
‹tilâf Devletlerinin muhilli istiklâl ve haysiyet tecavüzat›na ve mütareke ahkâm› hilâf›n-

daki müdahalât ve harekât›na, daha ziyade tabaveri metanet olam›yan kabinenin istifasile ye-
niden devleti aliyelerinde bir buhran› vükelâ zuhûr etmesi, efkâr› umumîyei millette derin bir
heyecan tevlit etmifltir. Makam› saltanat ve hilâfeti humayunlar› etraf›nda, tevhidi fikir ve
emel ederek istiklâl ve masuniyeti flahaneleri ve tamamiyeti memaliki devleti aliyeleri için, son
fedekârl›¤› göze ald›rm›fl olan bilûmum tebaü mülûkâneleri, düflmanlar taraf›ndan idare edi-
len baz› nifak ve ihtilâl tertibat›ndan dolay›, zaten müteessir ve endiflenak bir halde, buhran›
vükelân›n sürati mümkine ile zevaline ve amali millîyeyi bihakk›n tatmin edebilecek bir he-
yeti muhteremei vükelân›n teflkiline muntaz›rd›r. Meclisi Millînin ekseriyet grubunda tekasüf
eden amal ve temayülât› millîyenin taraf› flahanelerinden mazhar› himaye olaca¤›na, bütün
tebai humayunlar› gibi, Heyetimiz de emindir. Ancak, dahilî ve haricî bin türlü ihtirasat›n ga-
leyanile sükûn ve selâmeti tehdit alt›nda bulunan memleketimizin, vicdan› millîyi temin ede-
miyecek bir kabine reisine hiçbir dakika tahammül edemiyece¤ini ve maazallah böyle bir ha-
lin vukuu Devleti Osmanîye tarihinde mesbuk olm›yan hadisat› elîmiye bais olaca¤›n› atabei
seniyei hazreti flehriyarilerine arzetmeyi vazifei hamiyet telâkki ederiz olbapta ve katibei ah-
valde.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Bu telgraf›n bir suretini beray› malûmat Meclisi Meb'usan Riyasetine ve
kolordu kumandanlar›na vermekle beraber, bunun bir suretini kopye ederek
‹stanbul gazetelerine ve Matbuat Cemiyetine vermesini de ‹stanbul telgrafha-
nesine emrettik. Bundan baflka Efendiler; kumandanlara, valilere, mutasar-
r›flara ve Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerine, ayr›ca flu tamimi de yap-
t›k:

4 Mart 1336
‹tilâf Devletlerinin tahammülfersa bir flekle gelen müdahalât ve tazyikat›ndan dolay›

kabine, 3 Mart dünkü gün istifa etmifltir. ‹st›tlaat› mevsukam›za nazaran kabinenin ›skat› Fe-
rit Paflan›n veya emsalinden birinin mevkii iktidara getirilmesi ve ‹stanbulda ecnebî amaline
hâdim, bir flûray› hilâfet teflkili esaslar› üzerinde haricî düflmanlar taraf›ndan idare edilen ve
muhalif f›rkalar›n, tavassutile vücuda gelen bir komitenin neticei faaliyetidir. Yani komitenin
faaliyetine zemin haz›rlamak için ‹tilâf Devletleri, evvelâ kabineyi istifaya mecbur edecek
tazyikat icra etmifllerdir. Vaziyetin bu vehameti karfl›s›nda, Meclisi Meb'usan, bittabi icap
eden teflebbüsat› müessirde devam etmektedir. Ancak teflebbüsat› mezkûrenin filen teyidi için,
acilen amali millîyeyi tatmin edemiyecek bir kabine reisine, milletin tahammül edemiyece¤i-
ni gayet fledit bir lisanla mabeyni humayuna, Meclisi Meb’usan riyasetine ve matbuata bildir-
mek lâz›md›r. Bu telgraf›n vusulünde, dakika fevt edilmiyerek bu flekilde telgraflar ihzar ve
bu gece behemehal keflidesi esbab›n›n istikmalile buraya da yar›n sabaha kadar malûmat ita-
s›n› ehemmiyetle rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, verdi¤imiz talimat mucibince, memleketin her taraf›ndan, mille-
tin her makam›ndan 4/5 Mart gecesinden itibaren bafllayan telgraf f›rt›nas›, ay›n
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tan milletimizi al›koyam›yacakt›r. Ulusal ba¤›ms›zl›¤›n ve vatan›m›z›n güvene al›nmas› yo-
lunda her özveriye haz›r bulunan milletimizin, kutsal coflkusunu ancak milletin tam güveni-
ne sahip bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesi yat›flt›rabilir. Bütün millet, bu tarihî günlerde,
ulusal iradenin tam vekilli¤ine sahip bulunan meb'uslar›n kesin kararlar›n› sab›rs›zl›kla
beklemektedir. Vatana ve tarihe karfl›, üstlendi¤iniz büyük sorumlulu¤u ve bütün dünyan›n
kürsünüze çevrili olan inceleme bak›fllar›n› düflünerek, milletin özverili kararl›l›¤›na yak›fl›r
kararlar al›naca¤›na güvendi¤imizi ve yurtsever çal›flmalar›n›zla bütün milletin sizinle bir-
likte ve size destek oldu¤unu bilginize sunar›z Efendim.

Temsilci kurul ad›na Mustafa Kemal
Padiflaha da, bu telgraf› çektim Efendiler:

Padiflah Hazretlerine Ankara, 4 Mart 1920
‹tilâf Devletlerinin ba¤›ms›zl›k bozucu ve onur k›r›c› sald›r›lar›na ve ateflkes hüküm-

lerine ayk›r› kar›flma ve davran›fllar›na, daha fazla dayanamayan hükûmetin çekilmesiyle
yüce devletinizde yeniden bir hükûmet bunal›m› olmas›, kamu oyunda derin bir heyecan
yaratm›flt›r. Yüce padiflahl›¤›n›z ve halifeli¤iniz çerçevesinde, düflünce ve emel birli¤ine va-
rarak yüce ba¤›ms›zl›¤›n›z ve dokunulmazl›¤›n›z ve yüce devletinizin ülke bütünlü¤ü için,
son özveriyi göze alm›fl olan bütün uyruklar›n›z, düflmanlar taraf›ndan yönetilen bir tak›m
uyuflmazl›k ve kargafla düzenlemelerinden dolay›, ötedenberi üzüntülü ve kayg›l› bir du-
rumda, hükûmet bunal›m›n›n olabildi¤ince h›zla giderilmesini ve ulusal emelleri hakk›yla
karfl›layabilecek sayg›de¤er bir bakanlar kurulunun kurulmas›n› beklemektedir. Millî Mec-
lisin ço¤unluk grubunda yo¤unlaflan ulusal emel ve e¤ilimlerin sizce korunaca¤›na, bütün
uyruklar›n›z gibi Kurulumuz da güvenmektedir. Ancak içteki ve d›fltaki bin türlü h›rs›n ka-
barmas›yla dinginli¤i ve esenli¤i tehdit alt›nda bulunan memleketimizin vicdana güven ve-
remiyecek bir baflbakana bir dakika bile katlanam›yaca¤›n› ve Allah korusun böyle bir du-
rum ortaya ç›karsa Osmanl› Devletinin tarihinde görülmemifl ac› olaylara yol açaca¤›n› siz
yüce padiflah›m›z›n bilgilerine sunmay› yurtseverlik ödevi sayar›z bu hususta da her husus-
ta oldu¤u gibi emir padiflah›nd›r.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci
Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Bu telgraf›n bir örne¤ini bilgi için Meb’uslar Meclisi Baflkanl›¤›na ve ko-
lordu komutanlar›na vermekle birlikte, bunun bir örne¤ini ç›kararak ‹stanbul
gazetelerine ve Bas›n Derne¤ine vermesini de ‹stanbul telgrafhanesine emret-
tik. Bundan baflka Efendiler; komutanlara, valilere, mutasarr›flara ve Hakla-
r› Savunma Merkez Kurullar›na, ayr›ca flu genelgeyi de gönderdik:

4 Mart 1920
‹tilâf Devletlerinin dayan›lmaz bir durum alan kar›flmalar›ndan ve bask›lar›ndan

hükûmet, 3 Mart dünkü gün çekilmifltir. Ald›¤›m›z sa¤lam haberlere göre hükûmetin dü-
flürülmesi Ferit Paflan›n veya benzerlerinden birinin iflbafl›na getirilmesi ve ‹stanbulda
yabanc›lar›n emellerine hizmet eden, bir halifelik dan›flma kurulu oluflturulmas› yolunda
d›fl düflmanlar taraf›ndan yönetilen ve karfl›t partilerin, arac›l›¤› ile oluflmufl bir komite-
nin çal›flmalar› sonucudur. Yani komitenin çal›flmas›na yol açmak için ‹tilâf Devletleri,
önce hükûmeti çekilmek zorunda b›rakacak bask›lar yapm›fllard›r. Durumun bu a¤›rl›¤›
karfl›s›nda, Meb'uslar Meclisinin, elbette gereken etkin giriflimleri sürmektedir. Ancak
bu giriflimlerin etkin olarak güçlendirilmesi için, ulusal emelleri ivedi olarak karfl›laya-
m›yacak bir hükûmet baflkan›na, milletin, katlanamayaca¤›n› çok sert bir dille padiflaha,
Meb'uslar Meclisi baflkanl›¤›na ve bas›na bildirmek gerekir. Bu telgraf al›nd›¤›nda, da-
kika kaybedilmiyerek bu yolda telgraflar haz›rlanmas› ve bu gece kesinlikle çekilmesi
haz›rl›klar›n›n tamamlanmas› ve buraya da yar›n sabaha kadar bilgi verilmesini önemle
rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, verdi¤imiz direktif gere¤ince, memleketin her taraf›ndan, milletin
her yönetim kat›ndan 4/5 Mart gecesinden bafllayan telgraf f›rt›nas›, ay›n beflinci



beflinci ve alt›nc› günleri, padiflah ve Meclisi Meb'usan saraylar›nda matlup te-
siri yapt›.

Nihayet, 6 Mart günü, kim ve ne oldu¤una intikal edemedi¤im bir zat ta-
raf›ndan flu haber verildi:

Heyeti Temsilîyeye Dersaadet, 6 Mart 1336
Makam› sadaretin, Bahriye Naz›r› Salih Paflaya tevcih k›l›nd›¤› maruzdur.

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Kâtibiumumî Vekili Halit
Bu telgraf›, flu telgraf takip etti:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Meb'usan, 6 Mart 1336
Zat› akdesi hazreti hilâfetpenahî, flimdi Meclisi Meb'usan Reisini huzuru humayunla-

r›nda fleref müsule nail k›larak mesnedi sadareti, ayandan Bahriye Nâz›r› sab›k› Salih Pafla-
ya tefviz buyurduklar›n› ferman buyurmufl ve müflarileyh dahi kabineyi teflkil ile meflgul bu-
lunmufl oldu¤undan buhran›n yar›n akflama kadar tamamile zail olaca¤› tebli¤ olunur.

Meclisi Meb'usan Reisi Cemâlettin Arif
Efendiler, Rauf Beyin de ayn› günde fakat, henüz kabine reisi taayyün et-

meden verdi¤i malûmat vard›r. fiayan› dikkat oldu¤u için bu malûmat› muhte-
vi telgraf›n›, aynen arzediyorum:

Zata mahsus gayet aceledir. Harbiye, 6 Mart 1336
Dakika tehiri gayr›caizdir. Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Dün gece ‹zzet ve Salih Paflalarla görüfltüm. Her ikisine de sadaret teklifi vaki olma-

m›flt›r. Vekâlet eden kabine de, kimin olaca¤›n› bilmiyor. Dahiliye Nâz›r› esbak› Reflit Beyin
saray ile Fransa ve ‹ngiltere sefaretleri aras›nda cevelân etmekte oldu¤u mevsukan istihbar
ediliyor. Bir rivayete göre, mumaileyhin makama getirilece¤i merkezindedir. Evvelsi gece zâ-
t› flahane Tevfik Paflay› kabul etti. Bilâhare Ferit Paflay› kabul ile beflten on sonraya kadar gö-
rüfltü. Dünkü Cuma günü Baltaliman›nda Ali Kemal ve esbak Dahiliye Nâz›r› Mehmet Ali
dahil oldu¤u halde, uzun müzakereler cereyan etli. Bilâhare Rahip Frew'nun ifltirakile Ali
Kemalin evinde müzakere devam eyledi. Celâlettin Arif Bey, dün, dört sonrada huzura ka-
bul olundu ve buhran› haz›r›n devama tahammülü olmad›¤›ndan ve dahilin ve meb'usan›n
itimad›n› haiz bir kabinenin bir an evvel mevkii iktidara getirilmesi için vaki olan mükerrer
maruzat›na, zât› flahane, vaziyetin nezaketini ayn› surette idrak eyledi¤ini ve Kuvayi Millîye-
nin lüzumunu serdettikten sonra, dahil ve haricin itimad›n› haiz olabilecek bir zât› tayin hu-
susu, pek acele kabil olam›yaca¤› ve Pazara kadar teemmül lâz›mgeldi¤i tarz›nda cevap ver-
mifller. Salifülârz hususattan mütehass›l ihtisasat› flahsiyem, padiflah›n ‹ngilizlerle mükâleme
ve muhaberede oldu¤u ve Londradan cevap intiraz›nda bulundu¤u kanaatini veriyor. Her
halde vaziyet pek buhranl›d›r. ‹ngilizlerden ümitvar olurlar ise, hatta Ferit Paflan›n mevkii ik-
tidara getirilmesi istibat edilemez. Hulâsa, flimdiye kadar padiflah do¤rudan do¤ruya Tevfik
ve Ferit Paflalardan maada kimseyi kabul etmemifl ve Ferit Pafla ile mülâkat› da hafî olmufl-
tur. Saraya mensup, itimad›n›z› haiz oldu¤unu bildi¤im bir zât, Perflembe günü zât› flahane-
nin pek yak›nlar› nam›na bendenizi sureti mahsusada gördü ve fikrimi sordu. Cevaben vazi-
yeti, saltanat, devlet ve millet lehine halledilebilecek zat›n, Zât› Devletleri olabilece¤i ve fakat
flu s›rada meflgul bulunan ‹stanbula avdetiniz mümkün olam›yaca¤›na nazaran ‹zzet Pafla-
n›n mevkii iktidara gelmesi lüzumunu aç›k bir lisanla söyledim. Salih Pafla, Meclisin seddi-
nin de muhtemel oldu¤unu ima ediyor. Birinci Reis Vekili Hüseyin Kâz›m Beyin de, saray ve
‹ngilizler ile meclis nam›na entrika yapt›¤› anlafl›l›yor. Berayi malûmat maruzdur.

Celâlettin Arif Bey, bugün saraya gidecek. Vaziyeti gayet sarih bir surette zât› flahaneye an-
latacak. Muhalifleri mevkii iktidara getirirse Anadolu teflkilât›n›n sars›lmas› ve bu suretle flarkta-
ki, kendileri için binnetice muz›r olacak prensiplerin, memleketimize girece¤ini ve makam› hilâ-
fetin nazar› islâmda duçar olaca¤› vaziyeti teflrih edecek ve Anadoludan, teflkilât› millîye merkez-
lerinden buna dair gelmifl olan bilûmum telgraflar› gösterecek ve bu hususa ait ayr›ca tahriren bir
rapor takdim eyliyecektir. Rapor, birlikte yaz›lm›flt›r. Suretini bilâhare takdim ederiz (Rauf).
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ve alt›nc› günleri, padiflah ve Meb’uslar Meclisi saraylar›nda istenilen etkiyi
yapt›.

Sonunda, 6 Mart günü, kim ve ne oldu¤unu anlayamad›¤›m bir kifli flu ha-
beri verdi:

Temsilci Kurula ‹stanbul, 6 Mart 1920
Baflbakanl›¤›n, Deniziflleri Bakan› Salih Paflaya verildi¤i bilginize sunulur.

Haklar› Savunma Derne¤i Genel Sekreter Vekili Halit
Bu telgraf›, flu telgraf izledi:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Meb'uslar Meclisi, 6 Mart 1920
En kutlu Halife hazretleri, flimdi Meb'uslar Meclisi Baflkan›n› kabul ederek baflbakan-

l›k görevini Senatodan Eski Deniziflleri Bakan› Salih Paflaya verdiklerini bildirmifl ve Salih
Pafla da hükûmeti kurmakla u¤raflt›¤›ndan bunal›m›n yar›n akflama kadar büsbütün ortadan
kalkaca¤› bildirilir.

Meb'uslar Meclisi Baflkan› Celâlettin Arif
Efendiler, Rauf Beyin de o gün fakat, daha hükûmet baflkan› belli olma-

dan verdi¤i bilgiler vard›r. Dikkate de¤er oldu¤u için bu bilgileri içeren telg-
raf›n›, oldu¤u gibi bilginize sunuyorum: 

Kifliye özel - Çok ivedidir. Harbiye, 6 Mart 1920
Dakika geciktirilemez. Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Dün gece ‹zzet ve Salih Paflalarla görüfltüm. Her ikisine de baflbakanl›k teklifi edil-

memifltir. Vekillik eden hükûmet de, kimin olaca¤›n› bilmiyor. Eski ‹çiflleri Bakan› Reflit
Beyin saray ile Fransa ve ‹ngiltere elçilikleri aras›nda gidip gelmekte oldu¤u sa¤lam yerler-
den ö¤reniliyor. Bir söylentiye göre, onun baflbakanl›¤a getirilece¤i san›l›yor. Evvelki gece
padiflah Tevfik Paflay› kabul etti. Daha sonra Ferit Paflay› kabul ile saat beflten on sonraya
kadar görüfltü. Dünkü Cuma günü Baltaliman›nda Ali Kemal ve eski ‹çiflleri Bakanlar›ndan
Mehmet Alinin de kat›ld›¤›, uzun görüflmeler oldu. Sonra Rahip Frew’un kat›lmas›yla Ali
Kemalin evinde görüflmeler sürdü. Celâlettin Arif Bey, dün, ö¤leden sonra dörtte padiflah
taraf›ndan kabul olundu ve flimdiki bunal›m›n sürmesine dayan›lam›yaca¤›ndan ve memle-
ketin ve meb'uslar›n güvendi¤i bir hükûmetin bir an önce ifl bafl›na getirilmesi için yapt›¤›
birçok baflvurular›na, padiflah, durumun nâzik oldu¤unu kendisinin de kavrad›¤›n› ve Ulu-
sal Güçlerin varolmas› gere¤ini ileri sürdükten sonra, içeride ve d›flar›da güven sahibi ola-
bilecek birinin atanmas› konusu, pek ivedi olarak sa¤lanam›yaca¤› ve Pazara kadar düflün-
mek gerekti¤i yolunda yan›t vermifller. Daha önce bilginize sundu¤um olaylar›n bende ya-
ratt›¤› kiflisel görüfl, padiflah›n ‹ngilizlerle görüflmekte ve haberleflmekde oldu¤u ve Londra-
dan karfl›l›k beklemekte oldu¤udur. Her halde durum pek bunal›ml›d›r. ‹ngilizlerden umut-
lu olurlar ise, hatta Ferit Paflan›n bile iflbafl›na getirilmesi uzak görülemez. K›saca, flimdiye
kadar padiflah do¤rudan do¤ruya Tevfik ve Ferit Paflalardan baflka kimseyi kabul etmemifl
ve Ferit Pafla ile görüflmesi de gizli olmufltur. Saraydan olup, güvendi¤inizi bildi¤im birisi,
Perflembe günü padiflah›n pek yak›nlar› ad›na beni özel olarak gördü ve ne düflündü¤ümü
sordu. Karfl›l›k olarak durumu, padiflahl›k, devlet ve millet yarar›na uygun olarak çözebile-
cek kiflinin, siz olabilece¤inizi ve fakat flu s›rada iflgal alt›nda bulunan ‹stanbula dönmeniz
olas› bulunmad›¤›ndan ‹zzet Paflan›n iflbafl›na gelmesi gere¤ini aç›k bir dille söyledim. Salih
Pafla, Meclisin kapat›labilece¤ini de sezdiriyor. Birinci Baflkan Vekili Hüseyin Kâz›m Beyin
de, saray ve ‹ngilizler ile meclis ad›na dolap çevirdi¤i anlafl›l›yor. Bilginize sunulur.

Celâlettin Arif Bey, bugün saraya gidecek. Durumu apaç›k padiflaha anlatacak. Kar-
fl›tlar› iflbafl›na getirirse Anadolu örgütlerinin sars›lmas› ve bu yoldan do¤udaki, kendisi için
sonuçta zararl› olacak prensiplerin, memleketimize girece¤ini ve halifeli¤in Müslümanlar›n
gözünde u¤rayaca¤› durumu aç›klayacak ve Anadoludan, ulusal örgütler merkezlerinden
bu konuda gelmifl olan bütün telgraflar› gösterecek ve bu konuya de¤inen yaz›l› bir rapor
da sunacakt›r. Rapor, birlikte yaz›lm›flt›r. Örne¤ini sonra sunar›z. (Rauf)

Salih Pafla
Sadrazam
oluyor

Salih Pafla
Baflbakan
oluyor



2- Bu telgraf, 6/3/1336 saat 17:45 sonrada Harbiye telgrafhanesine verilmifltir.
Harbiye Nezareti Seryaveri Salih

Efendiler, Rauf Beyin, sadrazam bulmak mevzuubahs olurken benden
bahsetmesi elbette lüzumsuz idi. Aram›zda asla böyle bir fley mevzuubahs ol-
mufl de¤ildi. Ben, ‹stanbul hükûmetinin yaflayaca¤›ndan, esasen ümitvar de¤il-
dim. Osmanl› Devletinin itmam› hayat etti¤ine ise, çoktan kanidim. Osmanl›
Devletinin, makam› sadaretini iflgal etmek gibi zay›f ve bimana bir fikrin benim
dima¤›mda yeri olamayaca¤› tabiî idi. Ben, güzeran›, tabiî olan safahat› ink›lâ-
b› sükûnetle takip ederken, atinin tedbirlerinden baflka bir fley düflünmüyor-
dum.

Rauf Bey, bahsetti¤i Celâlettin Arif Beyin raporu suretini de gönderdi
(Ves. 245). Kabine teflekkül ettikten sonra da flu malûmat› verdi:

K.O. 20 K.V. Harbiye, 8/3/1336
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Kabine flu veçhile teflekkül etmifltir: Sadrazam Salih Pafla, fieyhislâm ipka, Dahiliye

ipka, Hariciye Safa Bey ipka, Harbiye ipka, Bahriye Salih Pafla vekâleten, Naf›a Tevfik Bey
asaleten, Maliye Tevfik Bey vekâleten, fiûray› Devlet Abdurrahman fieref Bey vekâleten, Ma-
arif Abdurrahman fieref Bey asaleten, Evkaf fieyhislâm› esbak Ömer Hulusi Efendi asaleten,
Adliye Celâl Bey, Ticaret Defterhane Emini Ziya Bey.

2- Celâl Beyin mesle¤ini bilmiyoruz. Bu flekil, Damat Ferit Paflaya zaman kazand›rmak
maksadile saray›n tertibidir. Salih Pafla, bir buhrana set çekmek suretile bu suretle vatana nâ-
fi bir hizmet yapt›¤› itikad›ndad›r. Bizim fikrimiz bu kabineye itimat vermemektir ve bunu,
grupta temin için çal›fl›yoruz. Ferit Pafla tehlikesi el'an mevcuttur. Ona nazaran vaziyetin te-
min buyurulmas› maruzdur.

3- fiayan› dikkat olarak flunu da arzedelim ki, Salih Paflaca Meclisi Meb'usan dahilin-
den nâz›r almakl›¤›n ademi imkân› anlafl›ld›ktan sonra, hariçten alacaklar› zevat›n tespiti için
grubun fikrini istimzaç edecekti. Halbuki, ahiren bundan da sarf›nazar ederek esamisi ma-
ruz kabineyi kendili¤inden teflkil eylemifltir Efendim. (Rauf)

Harbiye Seryaveri Salih
Efendiler, ‹stanbul buhran› hakk›nda verdi¤im izahat epeyce uzad›. ‹stan-

bulda, zaten ötedenberi mevcut ve mütezahir olan vaziyette, daha çok tecellile-
re flahit olaca¤›z.

Müsaade buyurursan›z, tekrar, ‹stanbula gelmek üzere, biraz da Edirne
havalisindeki vaziyete atf› nazar edelim. fiimdiye kadar vukubulmufl olan umu-
mî beyanat›m s›ras›nda, vesile düfltükçe Trakyay› da teflkilât ve tasavvurat›m›z-
dan hiçbir vak›t hariç tutmad›¤›m›z› anlatm›fl oldu¤umu ümit ederim. Edirne
ile münasebat ve muhaberat›m›z, memleketin heryerile oldu¤u gibi muhafaza
ve idame edilmekte idi.

Cari muhaberat›m›zda, flayan› dikkat, baz› noktalar› heyeti aliyenize tav-
zihan arzetmek muvaf›k olur.

Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Bey, 31 Kânunuevvel 1335 ta-
rihli gayet mufassal bir raporunda, Trakya ve bilhassa Garbî Trakyada vuku-
bulmakta olan Yunan teflebbüsat ve faaliyetini pek mükemmel izah ediyordu.
Kendisinin bu faaliyeti fevkalâdeye mukabil lüzumu gibi tertibat alamad›¤›n-
dan flikâyeti vard›.

"Kolordusunun iflbu vaziyet ve atiyen tahaddüsü muhtemel ahval karfl›s›n-
da vazifesini ifa edebilecek bir vaz'ulceyfl almas›na General Milne'nin muvafa-
kat etmedi¤inin bilmuhabere anlafl›ld›¤›n›” haber veriyordu (Ves. 246).
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2- Bu telgraf, 6/3,1920 ö¤leden sonra saat 17.45 de Harbiye telgrafhanesine verilmifl-
tir.

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Salih
Efendiler, Rauf Beyin, baflbakan bulmak sözkonusu olurken benden söz

etmesi elbette gereksizdi. Aram›zda böyle bir fley hiç konuflulmufl de¤ildi. Ben
asl›nda, ‹stanbul hükûmetinin yaflayaca¤›ndan umutlu de¤ildim. Osmanl›
Devletinin hayat›n› tamamlad›¤›na ise, çoktan inanm›flt›m. Osmanl› Devleti-
nin, baflbakan› olmak gibi çürük ve anlams›z bir düflüncenin benim kafamda
elbette yeri olamazd›. Ben, olup bitenleri, devrimin do¤al olan evrelerini din-
ginlikle izlerken, ileriye iliflkin önlemlerden baflka bir fley düflünmüyordum.

Rauf Bey, sözünü etti¤i Celâlettin Arif Beyin raporunun örne¤ini de gön-
derdi (Belge 245). Hükûmet kurulduktan sonra da flu bilgileri verdi:

K.O. 20 K.V. Harbiye, 8/3/1920
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Hükûmet flöyle kurulmufltur: Baflbakan Salih Pafla, Seyhislâm de¤iflmedi, ‹çiflleri

de¤iflmedi, D›fliflleri Safa Bey de¤iflmedi, Savafliflleri de¤iflmedi, Deniziflleri Salih Pafla vekil
olarak, Bay›nd›rl›k Tevfik Bey asil olarak, Maliye Tevfik Bey vekil olarak, Dan›fltay Abdur-
rahman fieref Bey vekil olarak, E¤itim ve Ö¤retim Abdurrahman fieref Bey asil olarak, Va-
k›flar Eski fieyhislâmlar›ndan Ömer Hulusi Efendi, Adalet Celâl Bey, Ticaret Tapu Kadast-
ro Baflkan› Ziya Bey.

2- Celâl Beyin tutumunu bilmiyoruz. Bu kurulufl, Damat Ferit Paflaya zaman kazan-
d›rmak için saray›n yapt›¤› bir düzendir. Salih Pafla, bir bunal›m› önleyerek vatana yararl›
bir hizmet yapt›¤› kan›s›ndad›r. Bizim düflündü¤ümüz bu hükûmete güven oyu vermemek-
tir ve bunu, sa¤lamak için grupta çal›fl›yoruz. Ferit Pafla tehlikesi flimdi de vard›r. Buna gö-
re durumun sa¤lama al›nmas› emrinize sunulur.

3- Dikkate de¤er olarak flunu da bilginize sunal›m ki, Salih Paflaca Meb’uslar Meclisi
içinden bakan al›nam›yaca¤› anlafl›ld›ktan sonra, d›flar›dan alacaklar› kiflilerin belirlenmesi
için grubun ne düflündü¤ünü soracakt›. Oysa, sonralar› bundan da cayarak isimleri sunulan
hükûmeti kendili¤inden kurmufltur Efendim. (Rauf)

Savafliflleri Baflyaveri Salih
Efendiler, ‹stanbul bunal›m› üzerine yapt›¤›m aç›klamalar epeyce uzad›.

‹stanbulda, asl›na bak›l›rsa, ötedenberi varolan ve belirgin bulunan durumda,
daha çok olaylara tan›k olaca¤›z.

‹zin verirseniz, yeniden, ‹stanbula dönmek üzere, biraz da Edirne dolay-
lar›ndaki duruma göz atal›m. fiimdiye kadar genel nitelikli olarak söyledikle-
rim aras›nda, yeri geldikçe Trakyay› da örgütlerimizden ve tasar›lar›m›zdan
hiç d›fllamam›fl oldu¤umuzu anlatt›¤›m› umar›m. Edirne ile iliflkilerimiz ve ha-
berleflmelerimiz, memleketin heryerile oldu¤u gibi korunmakta ve sürdürül-
mekte idi.

Yap›lan haberleflmelerimizde, dikkate de¤er, baz› noktalar› aç›klayarak
yüce toplulu¤unuzun bilgisine sunmak uygun olur.

Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Bey, 31 Aral›k 1919 tarihli çok
uzun ve ayr›nt›l› bir raporunda, Trakya ve özellikle Bat› Trakyadaki Yunan
giriflimlerini ve çal›flmalar›n› pek güzel anlat›yordu. Kendisinin bu ola¤anüstü
çabalar›na karfl›n gere¤i gibi önlem alamad›¤›ndan yak›nmas› vard›.

"Kolordusunun bu durum ve ileride ortaya ç›kmas› olas› olaylar karfl›s›n-
da kuvvetlerini görevini yapabilecek bir duruma sokmas›na General Mil-
ne'nin olur demedi¤inin yaz›flma sonucu anlafl›ld›¤›n›" haber veriyordu (Bel-
ge 246).

Trakyada
Cafer Tay-
yar Beyin
takip etti¤i
yanl›fl bir
noktai na-
zar

Trakyada
Cafer Tay-
yar Beyin
izledi¤i
yanl›fl bir
tutum



General Milne'nin, tertibat almam›za muvafakat etmiyece¤ine elbette flüp-
he yoktu. Bu bedaheti, bilmuhabere tahkika, bilmem nas›l bir fikir ve muhake-
me sevk›yla kalk›fl›lm›flt›?

Cafer Tayyar Beye, 3 Kânunusani 1336 da verdi¤im talimatta, gönderdi¤i-
miz hafî talimatnameye tevfikan müsellâh müfrezeler teflkilini tekrar hat›rlat-
t›m. "Vaz'ulceyfl tebdili ile istihsal olunamayan fevaidin bu suretle telâfisi lâ-
z›md›r." dedim (Ves. 247).

Harbiye Nâz›r› bulunan Cemal Paflaya da, ayn› tarihte, vaziyetten bahse-
derek Yunanl›lar›n fiarkî Trakyada olsun haz›rl›klar›na mümanaat etmesini
yazd›m (Ves. 248).

Trakya-Paflaeli Cemiyetinin gönderdi¤i raporlarda, lüzumu gibi teflkilât
yap›lamamakta oldu¤undan bahsediyorlar ve baz› rüesay› memurînden flikâyet
ediyorlard› (Ves. 249). Bu gibi memurlara evvel ve âhir, bâz› ihtaratta bulunu-
yordum (Ves. 250).

fiikâyetin mühimmi, Cafer Tayyar Beyden olmaya bafllad›. Meselâ; buna
dair okuyaca¤›m flu mektup, bir fikir verebilir zannederim.

26 Kânunusani 1336
Muhterem Paflam;
Arif Beyin Trakyal›lar hakk›ndaki beyanat›n› tasdik ederim. Trakya Cemiyeti, kuvvei

maddîye ile teyit edilmemifltir. Maalesef, Cafer Tayyar cümlemizi aldatm›fl, zerre kadar teflki-
lât, bir tek tüfek ile teslihat bile yapmam›flt›r. Caferi, flahs›n› düflünmekle itham ederim. Bul-
garya ahvalinden de tamamen bihaber, gafleti mutlaka halindedir.

Son günlerde, Caferin f›rkalar›na yazd›¤› bir emirname, tesadüfen elimize geçti. Yunan-
l›lar›n harekât›ndan, efkâr›ndan bahsettikten sonra, bu hal karfl›s›nda art›k müdafaai hukuk
talimat› veçhile millî teflkilâta bafllamak lâz›m ise kumandanlar›n bu bapta zabitan vas›tasile
ahaliye yard›m edip etmemek hakk›nda mütahalealar›n› soruyor, fatebiru... Allah mesaili
millîyede aldatanlar› kahretsin. Fakat, veyl aldanm›fl olanlara.

Netice; Bulgar askeri Garbî Trakyay› tahliye ederek gitti¤i, befl on memurla 150, 200
jandarmadan maada kuvveti bulunmad›¤› halde bile, kendisinden ihtilâl ve muharebe ile mü-
dafai vatan gayesini bekledi¤imiz Trakya bir fley yapamad›. Cafer bu vaziyette bir elem his-
setti mi bilmem. Binaenaleyh, art›k Topçu ‹hsan›, Baytar Rasimi (zeki, cevval, mutedil, pek
flayan› itimat bir arkadafl) teflkilât için Trakyaya gönderece¤iz. Buradan silâh da gönderece-
¤iz. Kör olas› Cafer yaln›z bunlar› serbest b›raks›n. Gölge etmesin baflka ihsan istemeyiz.

Edirne hatt›n›, ‹ngilizler, halis ‹ngiliz askerlerile teslim al›yor. Yunanl›lar Had›mköy,
Çorlu, Lüleburgazda gruppe oluyor. Bulgarya kaynafl›yor. Yunan flekaveti ziyade, halk›n te-
zallümü karfl›s›nda vali elini oluflturmakta, Cafer aczini göstermekte. Trakyan›n, bolflevizme
karfl› tahflidata -ecnebî- maruz oldu¤u Bulgarlar›n, harekât›na hedef olmas› memuldür. Ora-
da kuvvetli bir pençe ve dima¤ lâz›m. Ne Cafer, ne vali bu iflin ehli ve fedekâr de¤illerdir. ‹fl-
te hal ve vaziyet budur. Ben bunlarla çok u¤rafl›yorum. Geçen gün bir flifrenizi alm›fl, pek
müteessir olmufl ve flifre ile istizah etmifltim. Cevap alamad›m. Paflam; flahsî bir siyaset takip
etti¤imi mi zannediyorsunuz. Yoksa maksad› kavram›yacak, vaziyeti ihata etmiyecek hume-
kadan oldu¤umu mu tahmin ediyorsunuz? Her iki hali de protesto ederim. ‹man ve itikad›m
birdir. Bilâ inhiraf yürüyorum. Yaln›z baflka bir fley düflünüyor ve bana söylemek istemiyor-
san›z ona bir fley demem. Aç›kça bildirmenizi rica ederim. Sert ve tevbihamiz sözlerle son de-
rece müteessir olurum. Bu beni mesaiden al›koymaz. Beni muhalefete sevketmez. Fakat, ara-
da flahsiyet meselesini pek âlâ tevlit edebilir. Buna nazar› dikkatinizi celbeder ve bir hakikat
tezahür etmeden ve benim neler çekti¤imi takdir etmeden, teflebbüsatta bulunmaman›z, mev-
kiinizden beklenen ve hiç ihmal edilemiyecek olan nezaket ve itidal icab› oldu¤unu, flurac›k-
ta dermeyana müsaade buyurunuz. Arz› ihtiram ile temennii muvaffak›yet eylerim Paflam.

Vas›f
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General Milne’nin, önlem almam›za olur demiyece¤ine elbette kuflku
yoktu. Bu aç›k gerçe¤i, yaz›flma yoluyla soruflturmaya bilmem nas›l bir düflün-
ce ve mant›kla kalk›fl›lm›flt›?

Cafer Tayyar Beye, 3 Ocak 1920 de verdi¤im direktifle, gönderdi¤imiz
gizli direktifler uyar›nca silâhl› birliklerin kurulmas›n› yeniden hat›rlatt›m.
"Kuvvetinin konumlar›n› de¤ifltirmek yoluyla elde edilmeyen yararlar›n bu
yoldan karfl›lanmas› gerekir." dedim (Belge 247).

Savafliflleri Bakan› bulunan Cemal Paflaya da, ayn› tarihte, durumdan söz
ederek Yunanl›lar›n, Do¤u Trakyada olsun, haz›rl›klar›na engel olmas›n› yaz-
d›m (Belge 248).

Trakya-Paflaeli Derne¤inin gönderdi¤i raporlarda, gere¤i gibi örgütlenil-
memekte oldu¤undan söz ediyorlar ve birtak›m üst düzey sivil görevlilerden
yak›n›yorlard› (Belge 249). Bu gibi görevlilere öteden beri, baz› hat›rlatmalar
yap›yordum (Belge 250).

S›z›lt›n›n önemlisi, Cafer Tayyar Beyden olmaya bafllad›. Örne¤in; bu ko-
nuda okuyaca¤›m flu mektup, bir fikir verebilir san›r›m.

26 Ocak 1920
Muhterem Paflam;
Arif Beyin Trakyal›lar hakk›nda söylediklerini do¤rular›m. Trakya Derne¤i, etkin

güçlerle kuvvetlendirilmemifltir. Yaz›k ki, Cafer Tayyar hepimizi aldatm›fl en küçük bir ör-
güt kurmam›fl, bir tek tüfekle olsun silâhland›rma ifline giriflmemifltir. Caferi kendini düflün-
mekle suçlar›m. Bulgaristan olaylar›ndan da tümüyle habersiz, tam aymazl›k durumdad›r.

Son günlerde, Caferin tümenlerine yazd›¤› bir emir, rastlant› sonucu elimize geçti. Yu-
nanl›lar›n yapt›klar›ndan, düflüncelerinden söz ettikten sonra, bu durum karfl›s›nda art›k Hak-
lar› Savunma direktifi uyar›nca ulusal örgütlenmeye bafllamak gerekli ise komutanlar›n bu
yolda subaylar arac›l›¤›yla halka yard›m edip etmemek konusunda ne düflündüklerini soruyor,
düflününüz art›k... Allah ulusal ifllerde aldatanlar› yok etsin. Fakat, yaz›k aldanm›fl olanlara.

Sonuç; Bulgar askeri Bat› Trakyay› boflalt›p gitti¤i, befl on memurla 150, 200 jandar-
madan baflka kuvveti bulunmad›¤› halde bile, kendisinden ayaklanma ve savaflla vatan› ko-
rumas›n› bekledi¤imiz Trakya bir fley yapamad›. Cafer bu durumda bir ac› duydu mu bil-
mem. Bunun için art›k Topçu ‹hsan›, Veteriner Rasimi (zeki, canl›, ›l›ml›, çok güvenilir bir
arkadafl) örgüt kurmak üzere Trakyaya gönderece¤iz. Buradan silâh da gönderece¤iz. Kör
olas› Cafer yaln›z bunlar› rahat b›raks›n. Gölge etmesin baflka ba¤›fl istemeyiz.

Edirne hatt›n›, ‹ngilizler, kendi soylar›ndan ‹ngiliz askerlerile teslim al›yor. Yunanl›-
lar Had›mköy, Çorlu, Lüleburgazda toplan›yor. Bulgaristan kaynafl›yor. Yunan eflkiyal›¤›n-
dan çok, halk›n s›zlanmas› karfl›s›nda vali elini o¤uflturmakta, Cafer güçsüzlü¤ünü göster-
mekte. Trakyada, bolflevizme karfl› y›¤›nak -yabanc›- yap›laca¤›, Bulgarlar›n, sald›r›s›na u¤-
rayaca¤› beklenmektedir. Orada kuvvetli bir pençe ve kafa gerek. Cafer de vali de bu iflde
yeterli ve özverili de¤illerdir. ‹flte gidifl ve durum budur. Ben bunlarla çok u¤rafl›yorum. Ge-
çen gün bir flifrenizi alm›fl, pek üzülmüfl ve flifre ile aç›klama istemifltim. Karfl›l›k alamad›m.
Paflam; kiflisel bir yol izledi¤imi mi san›yorsunuz. Yoksa amac› kavram›yacak, durumu an-
lam›yacak ahmaklardan oldu¤umu mu kestiriyorsunuz? Her iki hali de protesto ederim.
‹nanc›m ve iman›m birdir. Do¤ru yolda yürüyorum. Yaln›z baflka bir fley düflünüyor ve ba-
na söylemek istemiyorsan›z ona bir fley demem. Aç›kça bildirmenizi rica ederim. Sert ve
azarlay›c› sözlere çok üzülürüm. Bu, beni çal›flmaktan al›koymaz. Beni karfl›tl›¤a sürükle-
mez. Fakat, arada sen ben konusu do¤abilir. Buna dikkatinizi çeker ve bir gerçek belirme-
den ve benim neler çekti¤imi anlamadan, giriflimlerde bulunmaman›z, durumunuzdan bek-
lenen ve hiç savsaklanm›yacak olan naziklik ve so¤ukkanl›l›k gere¤i oldu¤unu, flurac›kta
söylememe izin veriniz. Sayg›lar sunar ve baflar›lar dilerim Paflam.

Vas›f



Efendiler, Edirneden gelen ifl'arlardan, raporlardan, bence, yanl›fl bir nok-
tai nazar› siyasî takip edildi¤i anlafl›l›yordu. fiimdi okunan mektupta da, bu ha-
tal› noktai nazar›n tasvip edildi¤ine delâlet eden cümleler vard›r. Bu hatal›
prensibi tashih için, ötedenberi vaki mütaleam›z›, 3 fiubat 1336 tarihinde bir de-
fa daha Cafer Tayyar Paflaya ve ‹stanbulda Rauf Beye tekrar ettim.

Tekrar etti¤im mütalea flu idi:
fiarkî ve Garbî Trakyan›n bir vahdeti millîye alt›nda tasavvur ve ifadesi do¤ru bir siya-

set de¤ildir. fiarkî Trakya gayr›kabili itiraz ve münakafla bir surette eczayi memalikimizden-
dir. Garbî Trakva ise, bir muahede ile, vaktile terkedilmifl bir k›t'ad›r.

Olsa olsa, fiarkî Trakya, Garbî Trakyan›n halâs›na çal›flanlar›n bir üssülharekesi olabi-
lir.

fiarkî ve Garbî Trakyan›n vahdetini musirren iddia etmek, fiarkî Trakyada da, baz›
müddeayat serdim münteç olabilir.

Bulgarlar›n da, Adalar Denizinde bir mahreci iktisadî talep etmeleri, ayr›ca muhtac› te-
emmüldür. Bulgaristan dahilinde bu noktai nazardan sarf› mesai edilmelidir (Ves. 251).

Cafer Tayyar Pafla da, memurlardan, eflraftan, ahaliden flikayet ediyordu.
7/8 Mart 1336 tarihli bir flifresinde, "Bizde ahali her ifli hükûmetten beklemek-
te; rüesayi mülkiyenin vaz'› bitarafisi yüzünden teflkilât› millîye matlubu âli
üzere taazzuv edememektedir. Vilâyet dahilinde s›k s›k icra etmekte oldu¤um
teftifllerde bilhassa köylülerle s›k› temas ediyorum...

Fakat, her köye gitmek kabil olam›yor.", "... keyfiyetin, esasl› ve flümullü
olmas› cümlemizce flayan› arzu olup bu da mehaziri mesrudenin ref'ine çal›fl›l-
makla kabil olaca¤› maruzdur." diyordu (Ves. 252).

Efendiler, Cafer Tayyar Paflaya, General Milne vaz'ulceyfl tebdil ettirmi-
yor. Vali ve mutasarr›flar bitaraf kal›yor ve her ifli hükûmetten bekliyen ahali-
ye, teflkilât› millîye hususunda delâlet ve piflüval›k etmiyor. Bu mahzurlar kalk-
mad›kça, keyfiyetin, esasl› ve flümullü olmas› kabil görülmüyor!

Efendiler, bilmünasebe bir Karakol Cemiyetinden ve onun men'i faaliyeti
hususundaki teflebbüsat›m›zdan bahsetmifltim. Bu cemiyetin, hâlâ ‹stanbulda,
tevsii teflkilâta çal›flt›¤› anlafl›l›yordu. Tekrar flöyle bir ikazda bulunmak icap etti:

Tahriren 12 Mart 1336
Çanakkale Mevkii Müstahkem K. Miralay fievket Beyefendiye

‹stanbulda mevcut teflkilât›m›z›n, maksad› temine gayr›kâfi oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Muhtelif zamanlarda ve bilhassa bugünlerde Ankaraya gelen vâk›f› ahval baz› zevat›n verdi-
¤i malûmata nazaran, bundaki ademi muvaffak›yetin sebebi, Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti teflkilât› nam› alt›nda karakol nizamnamesinin tatbik›na çal›fl›lmakta oldu-
¤u anlafl›lm›flt›r.

Karakol nizamnemesi, birçoklar›n› teflkilâta temas etmekten tethifl eylemifltir. Bu sebep-
le Müdafaai Hukuk Teflkilât› Nizamnamesi esas›na göre teflkilât› taazzuv ettirmek, ‹stanbul
için bilhassa kâfidir. Zira ‹stanbulda esas kuvveti, fikir cereyanlar›n› tevhitte aramal›d›r. ‹s-
tanbulda filî harekât ve hususî teflebbüsat için dahi yap›lacak müsellâh teflkilâtta Müdafaai
Hukuk Nizamnamesi lâhikas›n›n tatbik› kâfidir. ‹stanbul heyeti merkeziyesi ve aksam tabia-
s›ndaki heyeti idarelerin meydana ç›kmas›nda mahzur tasavvur ediliyorsa, bu heyetleri teflkil
edecek olan zevat, flah›slar›n› hafî tutabilirler. Bu esas dairesinde yap›lm›fl ve yap›lacak olan
teflkilât›n ve heyeti merkeziye ile heyeti idareleri teflkil eden zevat isimlerini, emin vas›ta ile ir-
saline lûtuf ve himmeti âlileri bilhassa istirham olunur Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Efendiler, Edirneden gelen yaz›lardan, raporlardan bence, yanl›fl bir siya-
sal görüfl izlenildi¤i anlafl›l›yordu. fiimdi okunan mektupta da, bu yanl›fl görü-
flün uygun bulundu¤unu gösteren cümleler vard›r. Bu yanl›fl prensibi düzelt-
mek için, ötedenberi ileri sürdü¤ümüz düflüncelerimizi, 3 fiubat 1920 tarihin-
de bir defa daha Cafer Tayyar Paflaya ve ‹stanbulda Rauf Beye yineledim.

Yineledi¤im düflünce fluydu:
Do¤u ve Bat› Trakyan›n tek bir ulusal birlik halinde düflünülmesi ve böyle belirtilmesi

do¤ru bir siyaset de¤ildir. Do¤u Trakya yads›namaz ve tart›fl›lamaz bir flekilde yurdumuzun
bir parças›d›r. Bat› Trakya ise, bir antlaflma ile, daha önce b›rak›lm›fl bir toprak parças›d›r.

Olsa olsa, Do¤u Trakya, Bat› Trakyan›n kurtar›lmas›na çal›flanlar›n bir toplanma ve
yönetim yeri olabilir.

Do¤u ve Bat› Trakyan›n birli¤ini istemekte direnmek, Do¤u Trakyan›n üzerinde de
birtak›m istekler ileri sürülmesi sonucunu verebilir.

Bulgarlar›n da, Ege Denizinde ekonomik bir ç›k›fl yeri istemelerinin de, düflünülmesi
gerekir. Bulgaristanda bu bak›mdan çal›fl›lmal›d›r. (Belge 251).

Cafer Tayyar Pafla da, memurlardan, ileri gelenlerden, halktan yak›n›yor-
du. 7/8 Mart 1920 tarihli bir flifresinde, "Bizde halk her ifli hükûmetten bekle-
mekte; üstdüzey sivil görevlilerin tarafs›z tutumlar› yüzünden ulusal örgütler
isteklerimize uygun flekilde oluflamamaktad›r. ‹lde s›k s›k yapmakta oldu¤um
teftifllerde özellikle köylülerle s›k› iliflki kuruyorum...

Ancak, her köye gidemiyorum. ",".... iflin, köklü ve yayg›n olmas› hepi-
mizce istenmekte olup bunun da bildirilen sak›ncalar›n kald›r›lmas›na çal›fl›l-
makla sa¤lanabilece¤i bilginize sunulur." diyordu (Belge 252).

Efendiler, Cafer Tayyar Paflaya, General Milne askerî düzeni de¤ifltirtmi-
yor. Vali ve mutasarr›flar tarafs›z kal›yor ve her ifli hükûmetten bekliyen hal-
ka, ulusal örgütler yönünde yard›mc›l›k ve öncülük etmiyor. Bu sak›ncalar
kalkmad›kça, iflin, köklü ve yayg›n olam›yaca¤› kan›s›nda bulunuluyor.

Efendiler, s›ras› gelmiflken bir Karakol Derne¤inden ve onun çal›flmala-
r›n› önlemek giriflimlerimizden söz etmifltim. Bu derne¤in, ‹stanbulda, örgü-
tünü yayma¤a çal›flmay› sürdürdü¤ü anlafl›l›yordu. Yeniden flöyle bir uyar›da
bulunmak gerekli oldu:

Yaz› ile 12 Mart 1920
Çanakkale Müstahkem Mevki K.Albay fievket Beyefendiye

‹stanbuldaki örgütlerimizin, amaca ulaflmaya yetmez oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çeflitli
zamanlarda ve özellikle bugünlerde Ankaraya gelen ve durumu bilen baz›lar›n›n verdi¤i bil-
giye göre, bundaki baflar›s›zl›¤›n nedeninin, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
örgütü ad› kullan›larak Karakol tüzü¤ünün uygulanmas›na çal›fl›lmakta oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Karakol tüzü¤ü, birçoklar›n› örgütle temas kurmaktan ürkütmüfltür. Bu nedenle Hak-
lar› Savunma Örgütleri Tüzü¤ü prensiplerine göre örgütlenmek, ‹stanbul için özellikle ye-
ter. Çünkü ‹stanbulda ana gücü; düflünce ak›mlar›n› birlefltirmekte aramal›d›r. ‹stanbulda
edimli davran›fllar ve özel giriflimler için bile kurulacak silâhl› örgütlerde Haklar› Savunma
Tüzü¤ü ekinin uygulanmas› yeter. ‹stanbul merkez kurulu ve ona ba¤l› bölümlerdeki yöne-
tim kurullar›n›n aç›¤a vurulmas›nda sak›nca olabilece¤i düflünülüyorsa, bu kurullar› olufltu-
racak olan kifliler, kifliliklerini gizli tutabilirler. Bu yolda kurulmufl ve kurulacak olan örgüt-
lerin ve merkez kurulu ve yönetim kurullar›nda bulunanlar›n isimlerinin, güvenilir araçlar-
la gönderilmesi pek çok rica olunur Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Karakol
Cemiyeti
‹stanbulda
teflkilât›n›
tevsie
çal›fl›yor

Karakol
Derne¤i ‹s-
tanbuldaki
örgütünü
geniflletme-
ye çal›fl›yor



fiimdi arzu buyurursan›z, tekrar ‹stanbula avdet edelim. 11 Mart 1336 ta-
rihli bir telgrafta Rauf Bey flu malûmat› veriyordu: 10 Mart 1336 günü zevalden
sonra, ‹tilâf mümessilleri içtima etmifller, Londradan gelen ve ‹stanbuldaki Ku-
vayi Millîye rüesas›n›n tevkifi emrini havi olan bir meseleyi tezekkür etmifller
ve emri infaza karar vermifller. Bu malûmat, flayan› itimat bir zâta mevsuk
membadan mahremane ihbar edilmifl ve bu gibi zevat›n bir an evvel Dersaadet-
ten uzaklaflmalar› lüzumu bildirilmifl. Bu hususu, muhtelif ihtimalâta göre mu-
hakeme ettikten sonra, iflin sonuna kadar ‹stanbulda kalarak vazifei namusu
ifaya karar vermifller. Sadrazam Salih Pafla, bu vaziyete bilerek sebep olmakta
imifl. Onun için kabineyi ›skata çal›flacaklarm›fl. Muvaffak da olacaklar›na
emin imifller (Ves. 253).

Rauf Beyin; bu telgraf›n›, ayn› tarihte takip eden k›sa bir telgraf›nda, "Son
maruzat›m›za ve kabine vaziyetleri hakk›nda bir gûna mütaleat›n›za destres
olamad›¤›m›zdan, ademi vusulünden ve s›hhatinizden bihakk›n endifledeyim.
Cevab›n›za muntaz›r›z" denilmekte idi.

Rauf Beye, ve berayi malûmat On Beflinci ve Üçüncü Kolordulara 11 Mart
tarihinde flu malûmat› vermifltim:

11 Mart 1336
Dün akflam, yani 10/11 Mart 1336 Ankarada Frans›z Mümessili Yüzbafl› Boize'nun ter-

cüman› olup bize ötedenberi ihbarat› mahremanede bulunan bir zat Ankarada ‹ngiliz mü-
messili Whitall'›n ald›¤› bir telgrafname üzerine bütün ahmal ve eskali ve maiyetile birlikte
bugün Ankaray› terkederek ‹stanbula hareket eyliyece¤ini ve bu trenden sonra flimendifer
münakalât›n›n ‹ngilizlerce tatil edilece¤ini ihbar etti. Mumaileyh Whitall, filhakika bugün ih-
bara mutab›k olarak hareket etti. Binaenaleyh, tren münakalât›n›n da münkati olmas› kaviy-
yen memuldür. Keyfiyetin, ‹tilâf Devletlerince ‹stanbulda al›nan tedabir ile alâkadar bulun-
du¤unda flüphe yoktur.

Mustafa Kemal
Rauf Beyin son ifl'ar›na da flu cevab› vermifltim:
Kabineye ademi itimat reyi vermek suretile taarruzun taraf›n›zdan yap›lmas› o kadar

kuvvetli bir sebebe istinat ettirilemiyecektir. Grubun, derecei tesanüt ve tecellüdüne ve ahdetli
hareketteki azmi kat’isine dair sarih bir fikir ve kanaat hâs›l etmedikçe, Salih Paflan›n grup he-
yeti idaresile müzakere etmeksizin hareket etmesini, bir meflrutiyet meselesi yapmak hususun-
daki karar hakk›nda hiçbir mütalea dermeyan edemem. ‹ngilizlerin tevkif karar›na karfl› Mec-
lisin cesurane nihayete kadar vazifesine devam›, pek nâfi ve parlakt›r. Ancak zât› âlinizle be-
raber vücutlar› teflebbüsat ve harekât› âtiyemiz için elzem olan arkadafllar›n neticede, bize ilti-
haklar› esbab› behemehal müemmen olmak flartt›r. Aksi takdirde, grubun vahdet ve azim da-
iresinde hareketini tanzim edebilecek zevat›n flimdiden tavzifi ile sizlerin hemen buraya gelme-
leri elzemdir. Buraya gelecek zevat meyan›nda memleketi temsil evsaf›n› haiz olanlarla icab›n-
da hükûmet teflkil ve idare liyakatindekilerin bulunmas› mühimdir. ‹tilâf Devletlerinin mu-
amelei zecriye tatbik edeceklerine flüphe voktur. ‹lâ... Mustafa Kemal (Ves. 254).

Efendiler, Rauf Beyi, ve di¤er zevat› tam zaman›nda davet etmifl oldu¤u-
muz, vakayi ile hem de üç, dört gün geçmeden sabit oldu. Fakat maatteessüf bu
davetimiz, lây›k oldu¤u ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkate al›nmak maz-
hariyetine nail olamad›. Rauf Bey, Vas›f Bey gibi zevat, en nihayet kemali mu-
tavaatle Maltaya gittiler. Bu cihet malûmunuzdur.

Son dakikaya kadar Anadoluya geçmek ve Ankaraya gelmek f›rsat ve te-
dabirinin baz› arkadafllar taraf›ndan tehiye ve temin olundu¤u bana hikâye edil-
mifltir. E¤er böyle idise, bu zevat›n Ankaraya gelmeye muvafakat etmeyip ‹ngi-
lizlere teslim olmay› ve Maltaya gitmeyi tercih eylemelerindeki sebep ve maze-
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fiimdi isterseniz, yeniden ‹stanbula dönelim. 11 Mart 1920 tarihli bir telg-
rafta Rauf Bey flu bilgiyi veriyordu: 10 Mart 1920 günü ö¤leden sonra, ‹tilâf
Devletleri temsilcileri toplanm›fllar, Londradan gelen ve ‹stanbuldaki Ulusal
Güçler ileri gelenlerinin tutuklanmas› emrini içeren bir konuyu görüflmüfller
ve emri uygulamaya karar vermifller. Bu bilgi, güvenilir birisine sa¤lam kay-
naktan gizlice verilmifl ve bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaflmalar›
gereklili¤i bildirilmifl. Bu konuyu, çeflitli olas›l›klar aç›s›ndan düflündükten
sonra, iflin sonuna kadar ‹stanbulda kalarak namus ödevini yapmaya karar
vermifller. Baflbakan Salih Pafla, bu duruma bilerek neden olmakta imifl. Onun
için, hükûmeti düflürmeye çal›flacaklarm›fl. Baflar›l› olacaklar›na da güveniyor-
larm›fl (Belge 253).

Rauf Beyin; bu telgraf›n›, ayn› tarihte izleyen k›sa bir telgraf›nda, "Son
bildirdiklerimize karfl› hükûmetin durumu üzerine hiçbir düflünce bildirmedi-
¤inizden, bildirdiklerimizin elinize geçmemifl olmas›ndan ve sa¤l›¤›n›zdan
hakl› olarak kayg›l›y›m. Yan›t›n›z› beklemekteyiz" denilmekte idi.

Rauf Beye, ve bilgi için On Beflinci ve Üçüncü Kolordulara 11 Mart tari-
hinde flu bilgiyi vermifltim:

11 Mart 1920
Dün akflam, yani 10/11 Mart 1920 Ankarada Frans›z Temsilcisi Yüzbafl› Boizeau'nun

tercüman› olup bize ötedenberi gizli bilgiler veren birisi Ankarada ‹ngiliz Temsilcisi Whi-
tall’›n ald›¤› bir telgraf üzerine bütün eflyas› ve a¤›rl›klar› ve emrindekilerle birlikte bugün
Ankaradan ayr›larak ‹stanbula do¤ru yola ç›kaca¤›n› ve bu trenden sonra demiryolu ulafl›m›-
n›n ‹ngilizlerce durdurulaca¤›n› haber verdi. Ad› geçen Whitall, gerçekten bugün bildirildi¤i
gibi yapt›. Bu nedenle, tren ulafl›m›n›n kesilmesi de kesinlikle beklenmektedir. Olaylar›n, ‹ti-
lâf Devletleri taraf›ndan ‹stanbulda al›nan önlemlerle ilgili bulundu¤unda kuflku yoktur.

Mustafa Kemal
Rauf Beyin son yaz›s›na da flu karfl›l›¤› vermifltim:
Hükûmete güvensizlik oyu vermek yoluyla sizin bir at›l›m yapman›z o kadar kuvvetli

bir nedene dayand›r›lam›yacakt›r. Grubun, dayan›flma ve direnme gücü ile birlikte davran-
makdaki kesin kararl›l›¤›na iliflkin aç›k düflünce ve kan› elde etmedikçe, Salih Paflan›n grup
yönetim kuruluyla görüflmeksizin hareket etmesini, bir meflrutiyet sorunu yapmak yolunda-
ki karar hakk›nda hiçbir düflünce bildiremem. ‹ngilizlerin tutuklama karar›na karfl› Mecli-
sin sonuna kadar yi¤itçe görevini sürdürmesi, pek yararl› ve parlakt›r. Ancak sizinle birlik-
te varl›klar› ilerideki giriflim ve davran›fllar›m›z için çok gerekli olan arkadafllar›n sonunda,
bize kat›lma yolunun ne olursa olsun güven alt›nda aç›k bulundurulmas› flartt›r. Yoksa, gru-
bun birlik ve kararl›l›kla davranmas›n› düzenleyebilecek kiflilerin flimdiden görevlendiril-
meleri ve sizlerin hemen buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecek kifliler aras›nda
memleketi temsil nitelikleri olanlarla gerekti¤inde hükûmet kurmak ve yönetmek yetenek-
lerine sahip olanlar bulunmas› önemlidir. ‹tilâf Devletlerinin zorlama tedbirlerine bafl vura-
caklar› kuflku götürmez.. v.b. Mustafa Kemal (Belge 254).

Efendiler, Rauf Beyi ve öbür kiflileri tam zaman›nda ça¤›rm›fl oldu¤u-
muz, olaylarla hem de, üç dört gün geçmeden belli oldu. Ama ne yaz›k ki bu
ça¤›r›m›z, gerektirdi¤i önem ve ciddiyetle dikkate al›nmad›.

Rauf Bey, Vas›f Bey gibi kifliler, en sonunda büyük bir uysall›kla Malta-
ya gittiler. Bunu biliyorsunuz.

Son dakikaya kadar Anadoluya geçmek ve Ankaraya gelmek olanak ve ön-
lemlerinin baz› arkadafllar taraf›ndan haz›rlan›p sa¤lanm›fl oldu¤u bana anlat›l-
m›flt›r. E¤er böyle idiyse, bunlar›n Ankaraya gelmeyi kabul etmeyip ‹ngilizlere
teslim olmay› ve Maltaya gitmeyi ye¤lemelerinin neden ve özürü, gerçekten in-
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ret, cidden tetkika flayan görülür. Filhakika, Türkiye vaziyetinin ve ak›betinin
meflkûk, muzlim, mühlik görüldü¤ü faraziyesine nazaran bu karanl›k tehlike
içine at›lanlar›n mahuf ve müthifl bir ak›betle karfl›laflmalar› vehmi, taht› tesirin-
de en nihayet herhangi bir zindanda bir müddet kalmak üzere düflmana arz›
teslimiyeti müreccah görebilecekleri istib'at olunamaz. Maahaza, ben burada
böyle a¤›r bir muhakeme yürütmekten içtinap ederim. Bu mütaleaya binaendir
ki, bu zevat› Malta zindanlar›ndan kurtarmak için her f›rsattan istifade ederek
mümkün olan teflebbüsatta bulunmaktan geri durmad›m.

Efendiler, ‹stanbulda Onuncu F›rka Kumandan›ndan Ankarada Yirmin-
ci Kolordu Kumandanl›¤›na 9 Mart 1336 tarih ve 465 numaral› flifre olarak 14
Mart 1336 günü bir tahrirat geldi. Mahlûlü flu idi:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: ‹ngilizler taraf›ndan Türkoca¤› binas›n›n iflgali üze-
rine Millî Talim ve Terbiye binas›na nakleden Oca¤›n bu yeni iflgal etti¤i bina, dün zevalde
‹ngilizler taraf›ndan tekrar iflgal edilmifltir Efendim, 9 Mart 1336 (Hamdi).

Efendiler, 1336 senesi Mart›n›n 16 nc› günü ö¤leyinden evvel, saat onda,
makina bafl›nda flöyle bir telgraf verildi:

Ankarada: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine     Deraliye, 16/3/1336
Bu sabah, fiehzadebafl›ndaki Muz›ka Karakolunu, ‹ngilizler bas›p oradaki askerlerle

‹ngilizler musademe ederek neticede flimdi ‹stanbulu iflgal alt›na al›yorlar. Berayi malûmat
maruzdur.

Manast›rl› Hamdi
Ben, bu telgraf›n alt›na kurflunkalemile "serian kolordulara benim imzam-

la M.Kemal" iflaretini koyduktan sonra bu telgraf› verenden istizahata baflla-
d›m. Manast›rl› Hamdi Efendi mütemadiyen malûmat vermeye devam etti.

Bizim en emniyetli bir arkadafl›m›z var ki yaln›z o de¤il, herkes, yani gelen söylüyor.
fiimdi de Harbiyenin iflgalini haber ald›k. Hatta Beyo¤lu telgrafhanesinin önünde ‹ngiliz as-
keri oldu¤unu fakat telgrafhaneyi iflgal edip etmiyece¤i meçhuldür.

Bu esnada Efendiler; Harbiye telgrafhanesinden, memur Ali malûmat ver-
meye bafllad›:

Sabah ‹ngilizler basarak alt› kifli flehit ve on befl kadar da mecruh oldu. fiimdi, ‹ngiliz
askerleri dolafl›yor. fiimdi, iflte, ‹ngiliz askerleri nezarete giriyorlar. ‹flte içeri giriyorlar. Niza-
miye kap›s›na. Teli kes! ‹ngilizler buradad›r.

Tekrar Manast›rl› Hamdi Efendi bizi buldu.
Pafla Hazretleri.
Harbiye telgrafhanesini de ‹ngiliz bahriye askeri iflgal edip teli kat'etti¤i gibi bir taraf-

tan Tophaneyi iflgal ediyorlar. Bir taraftan z›rhl›lardan asker ihraç olunuyor. Vaziyet vaha-
met kespediyor Efendim. Sabahki musademede 6 flehit, 15 mecruhumuz vard›r. Pafla Hazret-
leri. Emri Devletlerine muntaz›r›m. 16 Mart 1336

Hamdi
Hamdi Efendi devam etti:
Sabahki, bizim asker uykuda iken, ‹ngiliz bahriye efrad› karakola gelip iflgal etmekte

iken, askerimiz uykudan flaflk›n kalk›nca musademeye bafllan›l›yor. Neticede bizden alt› flehit,
on befl mecruh olup bunun üzerine zaten mel’anetlerini tasavvur etmifl ki hemen z›rhl›lar› r›h-
t›ma yanaflt›r›p Beyo¤lu cihetini ve Tophaneyi iflgal edip bir taraftan Harbiye Nezaretini iflgal
etmifller, hatta flimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesini bulmak kabil olmuyor. fiim-
di de haber alm›fl oldu¤uma nazaran Derinceye kadar tevessü ediyormufl Efendim.

‹flte Beyo¤lu telgrafhanesi de yok. Oras›n› da iflgal ettiler galiba. Allah muhafaza buyur-
sun. Buras›n› iflgal etmesinler. ‹flte Beyo¤lu telgraf memurlar›, müdürleri geldiler. Kovmufllar. 

Bir saate kadar buras› da iflgal olunacakt›r. fiimdi haber ald›m Efendim.
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celemeye de¤er görülür. Do¤rusu, Türkiyenin durumunun ve gelece¤inin kufl-
kulu, karanl›k, ölümcül görüldü¤ü var say›s›na göre bu karanl›k tehlike içine
at›lanlar›n korkunç ve ürkütücü bir gelecekle karfl›laflmalar› kuruntusu, etkisi
alt›nda en sonunda herhangi bir zindanda bir süre kalmak üzere düflmana
kendiliklerinden teslim olmay› ye¤leyebilecekleri olmaz say›lamaz. Bununla
birlikte, ben burada böyle a¤›r bir yarg›ya varmaktan çekinirim. Bu düflüncey-
ledir ki, bunlar› Malta zindanlar›ndan kurtarmak için her f›rsattan yararlana-
rak elden gelen giriflimlerde bulunmaktan geri durmad›m.

Efendiler, ‹stanbulda Onuncu Tümen Komutan›ndan Ankarada Yirmin-
ci Kolordu Komutanl›¤›na 9 Mart 1920 tarih ve 465 say›l› flifre olarak 14 Mart
1920 günü bir yaz› geldi. Aç›lm›fl› flu idi:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: ‹ngilizler taraf›ndan Türkoca¤› binas›n›n iflgali üze-
rine Ulusal E¤itim ve Ö¤retim binas›na tafl›nan Oca¤›n bu yeni tafl›nd›¤› bina, dün ö¤leyin
‹ngilizler taraf›ndan yeniden iflgal edilmifltir Efendim. 9 Mart 1920 (Hamdi).

Efendiler, 1920 senesi Mart›n›n 16 nc› günü ö¤leden evvel, saat onda, ma-
kina bafl›nda flöyle bir telgraf verildi:

Ankarada: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine      ‹stanbul, 16/3/1920
Bu sabah, fiehzadebafl›ndaki Muz›ka Karakolunu, ‹ngilizler bas›p oradaki askerlerle

‹ngilizler çarp›flarak sonunda flimdi ‹stanbulu iflgal alt›na al›yorlar. Bilgilerinize sunulur.
Manast›rl› Hamdi

Ben, bu telgraf›n alt›na kurflun kalemile "Tezelden kolordulara be-
nim imzamla M.Kemal" iflaretini koyduktan sonra bu telgraf› verenden
sormaya bafllad›m. Manast›rl› Hamdi Efendi durmadan bilgi vermeyi sür-
dürdü.

Bizim en güvenilir bir arkadafl›m›z var ki yaln›z o de¤il, herkes, yani her gelen söylü-
yor. fiimdi de Harbiyenin iflgalini haber ald›k. Hatta Beyo¤lu telgrafhanesinin önünde ‹ngi-
liz askeri oldu¤unu fakat telgrafhaneyi iflgal edip etmiyece¤i bilinmiyor.

Bu s›rada Efendiler; Harbiye telgrafhanesinde, memur Ali bilgi vermeye
bafllad›:

Sabah ‹ngilizler basarak alt› kifli flehit ve on befl kadar da yaral› var. fiimdi, ‹ngiliz as-
kerleri dolafl›yor. fiimdi, iflte, ‹ngiliz askerleri bakanl›¤a giriyorlar. ‹flte içeri giriyorlar. Ni-
zamiye Kap›s›na. Teli kes ‹ngilizler buradad›r.

Yeniden Manast›rl› Hamdi Efendi bizi buldu.
Pafla Hazretleri.
Harbiye telgrafhanesini de ‹ngiliz deniz askeri iflgal edip teli kesti¤i gibi bir taraftan

Tophaneyi iflgal ediyorlar. Bir taraftan z›rhl›lardan asker ç›kar›yorlar. Durum çok a¤›rlafl›-
yor Efendim. Sabahki çarp›flmada 6 flehit, 15 yaral› vard›r. Pafla Hazretleri. Yüksek emirle-
rinizi bekliyorum. 16 Mart 1920

Hamdi
Hamdi Efendi devam etti:
Sabahki, bizim asker uykuda iken, ‹ngiliz deniz erleri karakola gelip iflgal etmekte

iken, askerimiz uykudan flaflk›n kalk›nca çarp›flmaya bafllan›l›yor. Sonunda bizden alt› flehit,
on befl yaral› olup bunun üzerine önceden kötülü¤ü tasarlanm›fl ki hemen z›rhl›lar› r›ht›ma
yanaflt›r›p Beyo¤lu bölgesini ve Tophaneyi iflgal edip bir taraftan Savafliflleri Bakanl›¤›n› ifl-
gal etmifller, hatta flimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesi bile bulunam›yor. fiim-
di de haber alm›fl oldu¤uma göre Derinceye kadar yay›l›yormufl Efendim.

‹flte Beyo¤lu telgrafhanesi de yok. Oras›n› da iflgal ettiler galiba. Allah korusun. Bu-
ras›n› iflgal etmesinler. ‹flte Beyo¤lu telgraf memurlar›, müdürleri geldiler. Kovmufllar.

Bir saate kadar buras› da iflgal olunacakt›r. fiimdi haber ald›m Efendim.
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Hayati Bey merhum, benim, ilk haber telgraf› üzerine yapt›¤›m iflaret veç-
hile verilen malûmat› hulâsa etmifl. Rumeli ve Anadoludaki bilcümle kuman-
danlar adresine keflide ettiriyordu. Bir an evvel ‹stanbul üzerinden Edirneye
keflide ettirilmesini söylemifltim (Ves. 255). Hamdi Efendi:

Emri samileri infaz olunuyor, Edirneye yaz›yorum ve hep merkezleri haz›r ettirdik.
Hamdi Efendiden:
Meb’usan için bir haber ald›n›z m›? Meb'usan telgrafhanesi muhabere ediyor mu?

diye sordum. Hamdi Efendi:
Evet yap›yor. 14 üncü Kolordu Kumandan› haz›r. Pafla istiyordu verelim mi?
Efendiler, bundan sonra art›k Hamdi Efendinin sözünü iflitemedik. ‹stan-

bul merkezinin de iflgal edilmifl oldu¤una hükmettik.
Bu hamiyetli ve cesur, Manast›rl› Hamdi Efendi olmasayd›, ‹stanbul felâ-

ketinden kim bilir haber almak için nekadar intizarlar içinde kalacakt›k. ‹stan-
bulda bulunan nâz›r, meb'us, kumandan, teflkilât›m›z mensuplar› içinden bir
zât ç›k›p vaktile bize haber vermeyi düflünememifl oldu¤u anlafl›l›yor. Demek
ki cümlesini heyecan ve halecan kaplam›flt›. Bir ucu Ankarada bulunan telin ‹s-
tanbulda bulunan ucuna yanaflamayacak kadar flaflk›n bir hale gelmifl oldukla-
r›na bilmem ki hükmetmek caiz olur mu? Telgraf Memuru Hamdi Efendi bi-
lâhare bizzat Ankaraya gelerek karargâh›m›z telgraf memurlu¤unu ifa etmifl-
tir. Kendisine borçlu oldu¤um teflekkürü burada alenen ifade etmeyi millî ve
vatanî vazifelerimden addederim.

Efendiler, bu vaziyet üzerine her fleyden evvel vukuu melhuz bir fenal›¤›n
önüne geçmek için flu emri verdim:

Bilûmum Vali ve Mutasarr›flara
S›vasta K.O. 3, Band›rmada K.O. 14, Ankarada K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Konya-

da K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13 Kumandanl›klar›na
‹zmir Cephesinde Refet Beyefendiye, Bal›kesirde F›rka 61 Kumandanl›¤›na 
Bilûmum Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye ve Heyeti ‹darelerine
Telgraf.. Müstaceldir. Ankara: 16 Mart 1336
Bugünkü vaziyete nazaran, milletimiz, cihan› medeniyetin hissiyat› insaniyetkârane ile

mütehassis vicdanlar›ndan ve bütün âlemi islâm›n müflareketi ruhiyesinden emin olmakla be-
raber, bir müddet için dost olsun, düflman olsun, bütün resmî âlemi haricîi ile muvakkaten te-
mas edemiyecektir.

Bugünler zarf›nda vatan›m›zda yafl›yan H›ristiyan ahali hakk›nda gösterece¤imiz mu-
amelei insaniyetkâranenin k›ymeti pek büyük oldu¤u gibi hiçbir hükûmeti ecnebîyenin filî ve-
ya zahirî himayesini görmiyen H›ristiyan ahalinin kemali huzur ve sükûnetle imran hayat ey-
lemeleri, ›rk›m›z›n f›traten mütehalli oldu¤u kabiliyeti medenîyeye en kat’î bir bürhan teflkil
eyliyecektir. Menafii vataniyeye mugayir faaliyetleri meflhut olanlar ve huzur ve asayifli mem-
leketi ihlâl evliyenler hakk›nda, din ve millîyet mensubiyetine bak›lm›yarak, ahkâm› kanunî-
yenin seyyanen ve fliddetle tatbik› ve hükûmat› mahallîyeye itaat ve vezaifi tâbiiyeti ifada ku-
sur etmiyenler hakk›nda da, refet ve flefkatle muamele edilmesini, ehemmiyeti mahsusa ile arz
ve bu hususat›n tekmil alâkadarlara süratle tebli¤ini ve bütün efrad› millete vesaiti münasibe
ile tamimini rica ederiz Efendim.

Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, Kuvayi ‹tilâfiye, ‹stanbul telgraf merkezlerini iflgal ettikten son-

ra, memlekete telgrafla bir tebli¤i resmî yapmak istediler. Taraf›m›zdan vuku-
bulan ikaz ve ihtar üzerine -baz› merkezler müstesna- bu tebli¤i resmî al›nma-
d›. Alanlar ve cevap verenlerden bellibafll›lar› flunlard›r: ‹zmit Mutasarr›f› Suat
Bey (Ves. 256), Konya Valisi Suphi Bey (Ves. 257).
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Hayati Bey merhum, benim, ilk haber telgraf› üzerine yapt›¤›m iflarete
uyarak verilen bilgileri özetlemifl. Rumeli ve Anadoludaki bütün komutanla-
r›n adreslerine çektiriyordu. Bir an önce ‹stanbul üzerinden Edirneye çektiril-
mesini söylemifltim (Belge 255). Hamdi Efendi:

Yüksek emirleriniz yerine getiriliyor. Edirneye yaz›yorum ve bütün merkezleri haz›r
ettirdik.

Hamdi Efendiden:
Meb’uslar için bir haber ald›n›z m›? Meb'uslar telgrafhanesi haberleflme yap›yor mu? 

diye sordum. Hamdi Efendi:
Evet yap›yor. 14 üncü Kolordu Komutan› burada. Pafla istiyordu verelim mi?
Efendiler, bundan sonra art›k Hamdi Efendinin sözünü iflitemedik. ‹stan-

bul merkezinin de iflgal edilmifl oldu¤u kan›s›na vard›k.
Bu vatansever ve yi¤it kifli, Manast›rl› Hamdi Efendi olmasayd›, ‹stanbul-

da geçen ac› olaylardan haber almak için kim bilir ne kadar beklemek zorun-
da kalacakt›k. ‹stanbulda bulunan bakan, meb'us, komutandan, örgütlerimiz-
dekiler içinden bir kifli ç›k›p zaman›nda bize haber vermeyi düflünememifl ol-
du¤u anlafl›l›yor. Demek ki tümünü flaflk›nl›k ve korku kaplam›flt›. Bir ucu
Ankarada bulunan telin ‹stanbulda bulunan ucuna yanaflamayacak kadar flafl-
k›n bir hale gelmifl olduklar› yarg›s›na varmak bilmem ki do¤ru olur mu?
Telgraf memuru Hamdi Efendi sonradan kendisi Ankaraya gelerek karargâ-
h›m›z telgraf memurlu¤unu yapm›flt›r. Kendisine borçlu oldu¤um teflekkürü
burada herkesin önünde belirtmeyi millî ve vatanî ödevlerimden sayar›m.

Efendiler, bu durum üzerine her fleyden önce olabilecek bir fenal›¤›n
önüne geçmek için flu emri verdim:

Bütün Vali ve Mutasarr›flara
S›vasta K.O. 3, Band›rmada K.O. 14, Ankarada, K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Konya-

da K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13 Komutanl›klar›na
‹zmir Cephesinde Refet Beyefendiye, Bal›kesirde 61 inci Tümen Komutanl›¤›na
Bütün Müdafaai Hukuk Merkez Kurullar›yla Yönetim kurullar›na
Telgraf- ‹vedidir Ankara: 16 Mart 1920
Bugünkü duruma göre, milletimiz, uygar dünyan›n insanca duygular tafl›yan vicdanla-

r›na ve bütün ‹slâm dünyas›n›n ruh birli¤ine güvenmekle birlikte, bir süre için dost olsun,
düflman olsun, bütün resmî d›fl dünya ile geçici olarak iliflki kuram›yacakt›r.

Bugünlerde vatan›m›zda yaflayan H›ristiyan halk hakk›nda gösterece¤imiz insanca
davran›fl›n de¤eri pek büyük oldu¤u gibi hiçbir yabanc› hükûmetten, gerçek olsun veya gö-
rünüflten ibaret bulunsun, koruma görmeyen H›ristiyan halk›n tam rahatl›k ve dinginlikle
hayatlar›n› sürdürmeleri, soyumuzun yarad›l›fltan sahip bulundu¤u uygarl›k yetene¤ine en
kesin bir kan›t olacakt›r. Ülke ç›karlar›na ayk›r› davran›fllar› görülenler ve ülkenin rahat›n›
ve içdüzenini bozanlar hakk›nda, din ve millîyet ba¤lar›na bak›lm›yarak, yasa hükümlerinin
herkese efl olarak ve sertlikle uygulanmas› ve yerel yönetimlerin emirlerine uymaktan ve
uyrukluk görevlerini yapmakdan geri kalmayanlar›n da korunup esirgenmesini, özel önem-
le bildirir ve bunlar›n bütün ilgililere h›zla bildirilmesini ve bütün ulusa uygun araçlarla du-
yurulmas›n› rica ederiz Efendim.

Haklar› Savunma Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, ‹tilâf Devletleri Kuvvetleri, ‹stanbul telgraf merkezlerini iflgal

ettikten sonra, memlekete telgrafla resmî bir bildiri yay›mlamak istediler. Yap-
t›¤›m›z uyar› ve hat›rlatma üzerine -baz› merkezler d›fl›nda- hiçbir yerden bu
resmî bildiri al›nmad›. Alanlar ve karfl›l›k verenlerden bellibafll›lar› flunlard›r:
‹zmit Mutasarr›f› Suat Bey (Belge 256), Konya Valisi Suphi Bey (Belge 257).
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Tebli¤i resmî:
Befl buçuk sene evvel memaliki Osmaniyenin mukadderat›n› her nas›lsa elde etmifl olan

‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin rüesas›, Alman telkinat›na kap›larak devlet ve milleti Osmani-
yeyi Harb› Umumîyeye ifltirak ettirdiler. Bu haks›z ve mefl’um siyasetin neticesi malûmdur.
Devlet ve milleti Osmaniye bin türlü felâket geçirdikten sonra öyle bir ma¤lûbiyete duçar ol-
du ki ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin rüesas› bile bir mütarekename aktederek firar etmekten
baflka bir çare bulamad›lar. Mütarekenamenin aklini müteak›p Düveli ‹tilâfiyeye bir vazife
terettüp etti. ‹flbu vazife eski memaliki Osmaniyenin bütün ahalisinin bilâtefrik› cins ve mez-
hep saadeti müstakbelelerini, inkiflaflar›n›, hayat› içtimaîye ve ikt›sadîyelerini temin edecek
bir sulhün temellerini atmaktan ibaret idi. Sulh Konferans›, bu vazifenin ifas› ile meflgul iken
firarî ‹ttihat ve Terakki erkân›n›n mürevvici efkâr› bulunan baz› eflhas, teflkilât› millîye nam›
müstear› alt›nda bir tertip teflkil ederek ve padiflah ile hükûmeti merkeziyenin evamirini hiç
addetmekle harbin netayici elâmesinden büsbütün tükenmifl olan ahaliyi askerlik için topla-
mak, anas›r› muhtelife meyan›nda nifak ç›karmak, ianei millîye behanesile ahaliyi soymak gi-
bi ef'ale cür'et ettiler ve bu veçhile sulh de¤il, adeta yeni bir muharebe devrini açmaya tefleb-
büs eylediler. Bu teflvikat ve tahrikâta ra¤men, Sulh Konferans›, vazifesine devam etti ve ni-
hayet ‹stanbulun Türk idaresinde kalmas›na karar vermifltir. ‹flbu karar kulûbu Osmaniyeyi
müsterih edecektir. Ancak, bu kararlar›n› Bab›aliye tebli¤ ettikleri zaman, icras›n›n ne gibi
fleraite tâbi oldu¤unu da ihtar eylediler. ‹flbu flerait; vilâyat› Osmaniyede bulunan H›ristiyan-
lar›n hayatlar›n› tehlikeye maruz b›rakmamak ve elyevm Düveli ‹tilâfiye ile müttefiklerinin
kuvayi askeriyeleri aleyhinde mütemadiyen vukubulmakta olan hücumlara hitam vermekten
ibaret idi. Hükûmeti merkeziye, bu ihtara karfl›, bir dereceye kadar hüsniniyet göstermifl ise
de, teflkilât› millîye nam› müstear› alt›nda hareket eden eflhas, maatteessüf teflvikat ve tahrikât-
lar›ndan vazgeçmek istemediler. Bilâkis, hükûmeti kendi hareketlerine ifltirak ettirmeye tefleb-
büs eylediler. Herkesin kemali heves ile bekledi¤i sulh için büyük bir tehlike teflkil eden bu
vaziyete karfl›, Düveli ‹tilâfiye, yak›nda taht› karara al›nacak ahkâm› sulhîyenin tatbik›n› te-
min edebilmek üzere, tedabiri lâzimeyi teemmül etmeye mecbur oldular. Bunun için, bir tek
çare buldular. Bu da, ‹stanbulu muvakkaten iflgal etmek idi. ‹flbu karar, bugün mevkii icra-
ya vazedildi¤inden, efkâr› umumîyeyi beray› tenvir nikat› âtiye tasrih olunur:

1- ‹flgal muvakkattir. 2- Düveli ‹tilâfiyenin niyeti, makam› saltanat›n nüfuzunu k›rmak
de¤il, bilâkis idarei Osmaniyede kalacak memalikte o nüfuzu takviye ve tahkim etmektir. 3-
Düveli ‹tilâfiyenin niyeti, yine Türkleri Dersaadetten mahrum etmemektedir. Fakat, maazal-
lâhutealâ laflrada i¤tiflafl› umumî veya katliam gibi vukuat zuhûr ederse, bu karar›n tadili
muhtemeldir. 4- Bu nazik zamanda, müslim olsun, gayr›müslim olsun herkesin vazifesi, ken-
di ifline gücüne bakmak, asayiflin teminine hizmet etmek, Devleti Osmaniyenin enkaz›ndan
yeni bir Türkiyenin ihdas› için son bir ümidi cinnetlerile mahvetmek isteyenlerin i¤falât›na
kap›lmak ve halen makarr› saltanat kalan ‹stanbuldan ita olunacak evâmire itaat etmektir.

Balâda zikrolunan teflvikata ifltirak eden eflhas›n baz›lar›, Dersaadette derdest olunarak,
anlar tabiî kendi ef'alinden ve bilâhare o ef'alin neticesi olarak vukuu melhuz ahvalden
mes'ul tutulacakt›r.

Kuvvei ‹flgaliye
Bu tebli¤ münasebetile derhal flu tamimi yapt›m:
Umum Vali ve Kumandanlara ve Müdafaai Hukuk Heyetlerine 16 Mart 1336
‹stanbulun, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan, bilmusademe cebren iflgali tahakkuk etmifltir.

Bu suikastten bilistifade birçok makas›d› h›yanetkârane sahiplerinin milleti i¤fale teflebbüsle-
ri muhtemeldir. Nitekim tebligat› resmîye fleklinde imzas›z baz› beyannamelerin neflredilmek
istenildi¤ine kespi ›tt›la ediyoruz. Yanl›fl harekâta mahal kalmamak ve hakayik› ahvale mu-
gayir heyecanlar tevlidine meydan verilmemek üzere bu gibi iflaata kat'iyyen atf› ehemmiyet
edilmemesi lâz›md›r. Vaziyeti hakikîyeyi takip eden Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti milleti tenvir edecektir.

Mustafa Kemal
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Resmî bildiri:
Befl buçuk sene evvel Osmanl› ülkelerinin kaderini her nas›lsa ele geçirmifl olan ‹tti-

hat ve Terakki Derne¤inin bafl›ndakiler, Almanlar›n söylediklerine kap›larak Osmanl› dev-
let ve milletini Genel Savafla soktular. Bu haks›z ve u¤ursuz siyasetin sonucu bilinmektedir.
Osmanl› devlet ve milleti bin türlü felâket geçirdikten sonra öyle bir yenilgiye u¤rad› ki ‹t-
tihat ve Terakki Derne¤inin bafl›ndakiler bile bir ateflkes anlaflmas› yaparak kaçmaktan bafl-
ka bir ç›kar yol bulamad›lar. Ateflkes anlaflmas› yap›ld›ktan sonra ‹tilâf Devletlerine bir gö-
rev düfltü. Bu görev eski Osmanl› ülkelerinin bütün halk›n›n soy ve inanç fark›na bakmak-
s›z›n ilerideki mutluluklar›n›, geliflmelerini, toplumsal ve iktisadî hayatlar›n› güven alt›na
alacak bir bar›fl›n temellerini atmaktan ibaret idi. Bar›fl Konferans›, bu görevi yapmaya u¤-
rafl›rken ‹ttihat ve Terakkinin kaçak bafllar›ndan yana olan baz› kifliler, Ulusal Örgütler tak-
ma ad› alt›nda bir düzen kurarak, padiflah ve ‹stanbul Hükûmetinin emirlerini hiçe sayarak
savafl›n ac› sonuçlar›ndan büsbütün tükenmifl olan halk› askere almak, çeflitli unsurlar ara-
s›nda geçimsizlik yaratmak, ulusal yard›m diye halk› soymak gibi ifllere yeltendiler ve böy-
lece bar›fl de¤il, sanki yeni bir savafl dönemini açmaya girifltiler. Bu özendirme ve k›flk›rtma-
lar yap›ld›¤› halde, Bar›fl Konferans›, görevini sürdürdü ve sonunda ‹stanbulun Türk yöne-
timinde kalmas›na karar vermifltir. Bu karar Osmanl›lar›n gönlünü rahatlatacakt›r. Ancak,
bunu ‹stanbul hükûmetine bildirdikleri zaman, uygulanmas›n›n ne gibi koflullara ba¤l› oldu-
¤unu da hat›rlatt›lar. Bu koflullar; Osmanl› illerinde bulunan H›ristiyanlar›n hayatlar›n› teh-
likeyle karfl› karfl›ya b›rakmamak ve bugün ‹tilâf Devletleri ile müttefiklerinin askerî güçle-
rine karfl› durmadan yap›lmakta olan sald›r›lara son vermekten ibaret idi. ‹stanbul hükûme-
ti, bu hat›rlatmaya karfl›, bir dereceye kadar iyi niyet göstermifl ise de, Ulusal Güçler takma
ad› alt›nda hareket eden kifliler, ne yaz›k ki özendirme ve k›flk›rtmalardan vazgeçmek iste-
mediler. Tersine, hükûmeti kendi güçleriyle iflbirli¤i yapt›rmaya çal›flt›lar. Herkesin sonsuz
bir istekle bekledi¤i bar›fl için büyük bir tehlike oluflturan bu davran›fla karfl›, ‹tilâf Devlet-
leri, yak›nda kararlaflt›r›lacak bar›fl hükümlerinin uygulanmas›n› sa¤lama alabilmek için, ge-
rekli önlemleri almay› düflünmek zorunda kald›lar. Bunun için, bir tek ç›kar yol buldular.
Bu da, ‹stanbulu geçici olarak iflgal etmek idi. Bu karar, bugün uygulanm›fl oldu¤undan, ka-
mu oyunu ayd›nlatmak için afla¤›daki noktalar aç›klan›r:

1- ‹flgal geçicidir. 2- ‹tilâf Devletlerinin düflüncesi, padiflahl›¤›n erkini k›rmak de¤il,
tersine, Osmanl› yönetiminde kalacak ülkelerde o erki destekleme ve kuvvetlendirmektir.
3- ‹tilâf Devletlerinin düflündü¤ü, Türkleri ‹stanbuldan yoksun b›rakmamakt›r. Ama Allah
korusun taflrada genel kar›fl›kl›k veya k›r›m gibi olaylar ç›karsa, bu karar de¤ifltirilebilir. 4-
Bu kritik zamanda, müslim olsun, gayrimüslim olsun herkesin görevi, kendi ifline gücüne
bakmak, iç düzenin korunmas›na çal›flmak, Osmanl› Devletinin y›k›nt›lar›ndan yeni bir
Türkiye yaratmak için son bir umudu delilikleri yüzünden yok etmek isteyenlerin aldatma-
lar›na kap›lmamak ve flimdi padiflahl›k baflkenti olarak kalan ‹stanbuldan verilecek emirle-
re uymakt›r.

Yukar›da bildirilen k›flk›rtmalara kat›lanlardan baz›lar›, ‹stanbulda ele geçirilmifllerdi,
elbette kendi yapt›klar›ndan ve ayr›ca o yapt›klar›n›n sonucu ç›kabilecek olaylardan sorum-
lu tutulacaklard›r.

‹flgal Kuvvetleri
Bu bildiri üzerine hemen flu genelgeyi yay›mlad›m:
Bütün Vali ve Komutanlarla Haklar› Savunma Kurullar›na 16 Mart 1920
‹stanbulun iflgali, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan, çarp›flma sonucu zor kullan›larak ger-

çekleflmifltir. Bu suikastten yararlanarak haince amaç güden bir çoklar› milleti aldatmaya
kalk›flabilirler. Nitekim resmî bildiri fleklinde imzas›z baz› bildiriler yay›mlanmak istenildi-
¤ini ö¤reniyoruz. Yanl›fl davran›fllara yer vermemek ve durumun gerçeklerine ayk›r› tepki-
ler yarat›lmamak üzere bu gibi söylentilere hiç önem verilmemesi gereklidir. Gerçek duru-
mu izleyen Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i, milleti ayd›nlatacakt›r.

Mustafa Kemal



Efendiler, ayn› günde muhtelif vesaitle flu protestoyu gönderdim:
Protesto 16/3/1336

‹stanbulda ‹ngiliz, Frans›z, ‹talya Mümessili Siyasîlerine, 
Amerika Mümessili Siyasîsine

Bilûmum Bitaraf Devletler Hariciye Nezaretlerine ve Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Meclisi
Meb'uslar›na verilmek üzere Antalyada ‹talyan Mümessilli¤ine

‹stanbulda bilûmum devairi resmîye, istiklâli millîmize temsil eden Meclisi Meb'usan
dahi dahil olmak üzere, Mütelifin kuvayi askerîyesi taraf›ndan, resmen ve cebren iflgal edil-
mifl ve amali millîye dairesinde hareket eden, birçok vatanperver eflhas›n tevkifine de tefleb-
büs olunmufltur. Milleti Osmaniyenin hakimiyet ve hürriyeti siyasîyesine havale edilen bu son
darbe, hayat ve mevcudivetini, ne bahas›na olursa olsun, müdafaa etmeye azmetmifl olan biz
Osmanl›lardan ziyade, yirminci asr› medeniyet ve insanîyetinin mukaddes addetti¤i bütün
esasata, hürriyet, millîyet vatan hissiyat› gibi bugünün cemiyat› beflerîyesine esas olan bütün
umdelere ve bu umdeleri vücuda getiren vicdan› umumîi befleri râcîdir.

Biz, hukukumuzu ve istiklâlimizi müdafaa için giriflti¤imiz mücaedenin kutsiyetine ka-
il ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaflamak hakk›ndan mahrum edemiyece¤ine kaniiz. Tarihin
bugüne kadar kaydetmedi¤i bir suikast teflkil eden ve Wilson prensiplerine müstenit bir mü-
tarekenin, milleti esbab› müdafaas›ndan tecrit etmifl olmas›ndan mütevellit bir hileye de müp-
teni bulunmak hesabile ait olduklar› milletlerin fleref ve haysiyetile dahi kabili imtizaç olm›-
yan bu hareketin takdiri mahiyetini resmî Avrupa ve Amerikan›n de¤il, ilmü irfan ve me-
deniyet Avrupa ve Amerikas›n›n* vicdan›na tevdi ile iktifa ve bu hâdiseden tevellüt edecek
mes'uliyeti azimei tarihîyeye son defa bir daha nazar› dikkati umumîyi celbederiz. Davam›-
z›n meflruiyet ve kutsiyeti, bu müflkül zamanlarda, Cenab› Haktan sonra en büyük zahirimiz-
dir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesi 
Mustafa Kemal

Ayn› günün gecesi bu talimat› tamimen tebli¤ ettim:
fiifre Bilûmum Vali ve Kumandanlara 16/17, 3/1336
‹stanbulun ve makamat› resmîyenin, hususîle Meclisi Meb’usan›n, ‹tilâf Devletleri tara-

f›ndan resmen ve cebren iflgal edilmifl olmas›ndan ve bu hareketin, mütareke ile milleti silâ-
h›ndan tecrit ettikten sonra vukua getirilmesinden bahsile ‹tilâf Devletleri mümessillerine ve
bilûmum bitaraf devletler hariciye nezaretlerile ‹tilâf Devletlerinin meclisi meb'usan riyaset-
lerine protesto telgraflar› çekilmek üzere mitingler akti muktazi görülmekledir. Protesto telg-
raflar›nda bilhassa tecavüzü vâkiin, Osmanl› hakimiyetinden ziyade, yirmi as›rl›k bir mede-
niyet ve insaniyetin mevlûdu olan hürriyet, millîyet ve vatanperverlik esasat›na bir darbe tefl-
kil edece¤i ve milleti Osmaniyenin müdafaai beka ve istiklâl hususundaki azim ve iman›na,
bu hâdisenin hiçbir tesir vücuda getiremiyece¤i, yaln›z medenî milletlerin bu tecavüzü kabul
etmekle; azîm bir mes'uliyeti tarihîye alt›na girmifl olacaklar› tasrih edilmelidir, bitaraf dev-
letler hariciye nezaretlerile Meclisi Meb’usan riyasetlerine keflide edilecek telgraflar, ‹stanbul-
da ait olduklar› makamata verilmekle beraber Antalyada ‹talyan Mümessilinin vesatetile de
verilmelidir. Protesto telgraflar›n›n birer suretinin de buraya irsal buyurulmas›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Efendiler, ayn› günde de¤iflik araçlarla flu protestoyu gönderdim:
Protesto 16/3/1920

‹stanbulda ‹ngiliz, Frans›z, ‹talya Temsilcilerine, Amerika Siyasî Temsilcisine
Tarafs›z Devletler D›fliflleri Bakanlar›na ve Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Meb'uslar

Meclislerine verilmek üzere Antalyada ‹talyan Temsilcili¤ine
‹stanbulda bütün resmî daireler, ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› temsil eden Meb'uslar Mecli-

si ile birlikte, ‹tilâf Devletlerinin askerî güçleri taraf›ndan, resmî olarak ve zor kullan›larak
iflgal edilmifl ve ulusal emeller do¤rultusunda davranan, birçok yurtseverin tutuklanmas›na
da giriflilmifltir. Osmanl› ulusunun egemenli¤ine ve siyasal özgürlü¤üne indirilen bu son
yumruk, hayat ve varl›¤›m›z›, ne bahas›na olursa olsun, savunmaya kararl› olan biz Osman-
l›lardan çok, yirminci uygarl›k ve insanl›k yüzy›l›n›n kutsal sayd›¤› bütün ilkelere, özgürlük,
millîyet, vatan duygular› gibi bugünün insan topluluklar›na temel olan bütün ilkelere ve bu
ilkeleri ortaya koyan insanl›¤›n genel vicdan›na indirilmifl demektir.

Biz, haklar›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunmak için giriflti¤imiz savafl›m›n kutsall›¤›na
ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaflamak hakk›ndan yoksun edemiyece¤ine inan›yoruz. Tari-
hin bugüne kadar yazmad›¤› nitelikte bir suikast olan ve Wilson prensiplerine dayanan bir
ateflkesin, milleti savunma araçlar›ndan yoksun etmesinden do¤an bir hileyle yap›lm›fl ol-
mak nedenile ilgili milletlerin onur ve haysiyetile de ba¤daflmayan bu davran›fl üzerine bir
yarg›ya varmay› resmî Avrupa ve Amerikan›n de¤il, bilim, kültür ve uygarl›k Avrupa ve
Amerikas›n›n* vicdan›na b›rakmakla yetinir ve bu olaydan do¤acak büyük tarihsel sorum-
lulu¤a son defa bir daha kamunun dikkatini çekeriz. Davam›z›n meflrulu¤u ve kutsall›¤›, bu
zor zamanlarda, Allahtan sonra en büyük deste¤imizdir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kurulu 
Mustafa Kemal

Ayn› günün gecesi bu direktifi genelge olarak verdim:
fiifre Bütün Vali ve Komutanlara 16/17, 3/1920
‹stanbulun ve resmî dairelerin, özellikle Meb'uslar Meclisinin, ‹tilâf Devletleri tara-

f›ndan aç›kça ve zor kullan›larak iflgal edilmifl olmas›ndan ve bu iflin, ateflkes anlaflmas›y-
la milletin silâh› al›nd›ktan sonra yap›lmas›ndan söz edilerek ‹tilâf Devletleri temsilcileri-
ne ve bütün tarafs›z devletlerin d›fliflleri bakanl›klar›yla ‹tilâf Devletlerinin meb'uslar
meclislerinin baflkanl›klar›na protesto telgraflar› çekilmek üzere mitingler yap›lmas› ge-
rekli görülmektedir. Protesto telgraflar›nda özellikle yap›lan sald›r›n›n Osmanl› egemen-
li¤inden çok, yirmi yüzy›ll›k bir uygarl›k ve insanl›¤›n do¤urdu¤u özgürlük, millîyet ve
yurtseverlik ilkelerini vurmak olaca¤› ve Osmanl› milletinin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤› konu-
sundaki kararl›l›k ve iman›na, bu olay›n hiçbir etki yapam›yaca¤›, ancak uygar milletlerin
bu sald›r›y› kabullenmekle; büyük bir tarihsel sorumluluk alt›na girmifl olacaklar› belirtil-
melidir, tarafs›z devletlerin d›fliflleri bakanl›klar›yla Meb'uslar Meclisleri baflkanl›klar›na
çekilecek telgraflar, ‹stanbulda ilgili yerlere verilmekle birlikte Antalyada ‹talyan Tem-
silcisi arac›l›¤›yla da verilmelidir. Protesto telgraflar›n›n birer örne¤inin de buraya gönde-
rilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
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* Amerikaya, bold yaz›lan k›s›m yaz›lmam›flt›r. Yaln›z “Amerikan›n” yaz›lm›flt›r * Amerikaya, bold yaz›lan k›s›m yaz›lmam›flt›r. Yaln›z “Amerikan›n” denilmifltir



fiifre Miralay Refet Beye 16/3/1336
Hâdisei ahire münasebetile, her tarafta yap›lan mitingler neticesinde çekilecek protesto

telgraflar›n›n birer suretlerini de ‹tilâf Devletlerinin hali in’ikatta bulunan Meclisi Meb’us-
anlar› riyasetine ve bitaraf devletlerin de Hariciye Nezaretlerine tebli¤ edilmesini faydal› ad-
dediyoruz. Antalyadaki ‹talyan Mümessilinin bu husustaki muavenetini temin etmenizi rica
ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, ayn› günde millete flu beyannameyi neflrettim:

Beyanname
Bilûmum Kumandanlara, Vali ve mutasarr›flara ve Müdafaaai Hukuk Cemiyetlerine,

Belediye Riyasetlerine, Matbuat Cemiyetine
‹tilâf Devletlerinin flimdiye kadar memleketimizi taksime yol bulmak için tevessül ettik-

leri muhtelif tedabir malûmdur. Evvelâ; Ferit Pafla ile bilitilâf milleti müdafaas›z bir halde ec-
nebî idaresine esir etmek ve memleketin muhtelif aksam› mühimmesini galip devletler müs-
temlekât›na ilâve eylemek düflünülmüfltü. Kuvayi Millîyenin muzahereti umumîyei millîye ile
müdafaai istiklâl hususunda gösterdi¤i azim ve metanet, bu tasavvuru altüst etti. Saniyen; Ku-
vayi Millîyeyi i¤fal ve onun müsaadesile flarkta bir rüçhan siyaseti takip etmek için Heyeti
Temsilîyeye müracaat edildi. Heyet, milletin istiklâlini ve mülkün tamam›yetini temin etme-
dikçe ve hususile iflgal sahalar›n›n tahliyesine teflebbüs olunmad›kça, hiçbir nevi müzakereye
yanaflmad›. Salisen; Kuvayi Millîye ile tevhidi harekât eden hükûmetlerin icraat›na müdaha-
le etmek suretile vahdeti millîyeyi sarsmak ve hainane muhalefetleri teflvik ve tezyidi cür’ete
sevkeylemek tarik› takip olundu. Vahdeti millîyenin teflkil etti¤i metanet ve tesanüt karfl›s›n-
da bu savletler de eridi. Rabian; mukarredat› memleket hakk›nda endifleaver kararlar verildi-
¤inden bahsolunmak suretile efkâr› umumîyenin tazyik›na baflland›. Müdafaai namus ve
memleket u¤runda her fedakârl›¤› göze alm›fl olan milleti Osmaniyenin azim ve iradesi önün-
de, bu tehdidat dahi fayda vermedi. Nihayet bugün ‹stanbulu cebren iflgal etmek suretile Dev-
leti Osmaniyenin yedi yüz senelik hayat ve hakimiyetine hitam verildi. Yani, bugün Türk
milleti, kabiliyeti medeniyesinin, hakk› hayat ve istiklâlinin ve bütün istikbalinin müda-
faas›na davet edildi. Cihan› insaniyetin enzar› istihsan› ve âlemi islâm›n amali istihlâs›, ma-
kam› hilâfetin tesirat› ecnebîyeden tahlisine ve istiklâli millînin mazii flevketimize lây›k bir
iman ile müdafaa ve teminine mutevakk›ft›r. Giriflti¤imiz istiklâl ve vatan mücadehesinde Ce-
nab› Hakk›n avnü inayeti bizimledir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, ayn› zamanda bütün âlemi de tevcihi hitap edilerek tecavüzü vâ-
ki bir beyanmade tafsil ve vesaiti muhtelife ile ilân edildi.

Efendiler, hâdise hakk›nda fazla malûmata intizar etmeksizin, telgrafç›,
Manast›rl› Hamdi Efendinin verdi¤i malûmattan ve bu malûmat› teyit eden,
kuvvei iflgaliye nam›na olan tebli¤ muhteviyat›ndan, vaziyetin mahiyetini anla-
yarak lüzumlu ve müstacel gördü¤üm tedbirleri, izah olundu¤u veçhile hemen
iflgal günü ittihaz ve tatbik ettim. ‹stanbulun sureti iflgali ve tevkifat icras› hak-
k›nda muhtelif membalardan mütebayin ve mubalâ¤al› surette malûmat gelme-
ye bafllad›. Biz de, muhtelif vesaitle tahkikat icras›na devam ettik. ‹fay› vazifei
teflrîiyeye imkân göremiyerek da¤›lan meb'uslar›n ve baz› zevat›n ‹stanbuldan
firar ederek Ankaraya teveccüh ettikleri anlafl›ld›. Seyahatlerini teshil için gü-
zergâhlar›nda icab edenlere ikt›za eden emirleri verdim.

Efendiler, 16 Martta ‹stanbulun iflgali tahakkuk eder etmez, ittihaz etti¤im
tedabir meyan›nda, daha birtak›m tedbirler vard›r ki onlar› Büyük Millet Mecli-
sinin ilk küflad›nda beyan etmifl oldu¤um için burada tekrar tafsil etmedim. Me-
selâ; Eskiflehir ve Afyon Karahisar›ndaki ecnebî k›taat›n›n silâhtan tecridi veya
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fiifre Albay Refet Beye 16/3/1920
Son olay dolay›s›yla, her tarafta yap›lan mitingler sonunda çekilecek protesto telgraf-

lar›n›n birer örne¤ini de ‹tilâf Devletlerinin toplant› halinde bulunan Meb’uslar Meclisleri
baflkanl›klar›na ve tarafs›z devletlerin de d›fliflleri bakanl›klar›na iletilmesini yararl› say›yo-
ruz. Antalyadaki ‹talyan Temsilcisinin bu ifle yard›mc› olmas›n› sa¤laman›z› rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, ayn› günde millete flu bildirgeyi yay›mlad›m:

Bildirge
Bütün Komutanlara, Vali ve Mutasarr›flara ve Haklar› Savunma Derneklerine,

Belediye Baflkanl›klar›na, Bas›n Derne¤ine
‹tilâf Devletlerinin flimdiye kadar memleketimizi bölüflmeye yol bulmak için baflvur-

duklar› çeflitli giriflimler biliniyor. ‹lkin; Ferit Pafla ile anlaflarak milleti savunmas›z bir du-
rumda yabanc› yönetime tutsak etmek ve memleketin çeflitli önemli bölümlerini galip dev-
letlerin sömürgelerine eklemek düflünülmüfltü. Ulusal Güçlerin bütün milletin deste¤iyle
ba¤›ms›zl›¤›n› savunmak yolunda gösterdi¤i kararl›l›k ve direnifl, bu düflünceyi altüst etti.
‹kincisi; Ulusal Güçleri aldatmak ve onun izni ile do¤uda bir öncelik siyaseti izlemek için
Temsilci Kurula baflvuruldu. Kurul, ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› ve ülkenin bütünlü¤ünü sa¤lama-
d›kça ve özellikle iflgal alanlar›n›n boflalt›lmas›na giriflilmedikçe, hiçbir türden görüflmeye
yanaflamad›. Üçüncüsü; Ulusal Güçlerle iflbirli¤i yapan hükûmetlerin yapt›klar›na kar›flmak
suretile ulusal birli¤i sarsmak ve haince karfl›tl›klar› özendirmek ve cür'etlerini artt›rmak
yolu tutuldu. Ulusal birli¤in oluflturdu¤u direnç ve dayan›fl›n karfl›s›nda bu sald›r›lar da eri-
di. Dördüncüsü; ülke kaderi üzerinde kayg› verici kararlar verildi¤inden sözetmek yoluyla
kamu oyuna bask› yap›lmaya baflland›. Namusunu ve memleketi savunmak için her özveri-
yi göze alm›fl olan Osmanl› milletinin kararl›l›¤› ve iradesi önünde, bu gözda¤lar› da yara-
mad›. Sonunda bugün ‹stanbul zor kullanarak iflgal edilip, Osmanl› Devletinin yedi yüz y›l-
l›k hayat ve egemenli¤ine son verildi. Yani, bugün Türk milleti, uygarl›k yetene¤inin, hayat
hakk›n›n ve ba¤›ms›zl›¤›n›n ve bütün gelece¤inin savunulmas›na ça¤›r›ld›. ‹nsanl›k dünyas›-
n›n be¤eni bak›fllar› ve ‹slâm dünyas›n›n kurtulufl emellerinin, halifeli¤in yabanc› etkisinden
kurtar›lmas›na ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n geçmiflteki büyüklü¤ümüze yarafl›r bir inançla
savunulup güven alt›na al›nmas›na ba¤l›d›r. Giriflti¤imiz ba¤›ms›zl›k ve vatan savafl›nda Bü-
yük Allan›n yard›m ve koruyuculu¤u bizimledir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci
Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, ayn› zamanda bütün ‹slâm dünyas›na da dönüp yap›lan sald›r›
bir bildirgede ayr›nt›larile anlat›larak çeflitli araçlarla bütün ‹slâm dünyas›na
da duyuruldu.

Efendiler, olaylar hakk›nda baflkaca bilgi gelmesini beklemeksizin, telg-
rafç›, Manast›rl› Hamdi Efendinin verdi¤i bilgilerden ve bu bilgileri do¤rula-
yan, iflgal kuvvetleri bildirisi içeri¤inden, durumun niteli¤ini anlayarak gerek-
li ve ivedi gördü¤üm önlemleri, aç›kland›¤› gibi hemen iflgal günü ald›m ve uy-
gulad›m. ‹stanbulun iflgal flekli ve yap›lan tutuklamalar hakk›nda de¤iflik kay-
naklardan birbirini tutmaz ve abart›lm›fl bilgiler gelmeye bafllad›. Biz de, çe-
flitli araçlarla soruflturmalar yapmay› sürdürdük. Yasama görevini yapma ola-
na¤› bulam›yarak da¤›lan meb’uslar›n ve baz› kiflilerin ‹stanbuldan kaçarak
Ankaraya yöneldikleri anlafl›ld›. Yolculuklar›n› kolaylaflt›rmak için geçecek-
leri yerlerde gerekenlere gereken emirleri verdim.

Efendiler, 16 Martta ‹stanbulun iflgali gerçekleflir gerçekleflmez, ald›¤›m
önlemler aras›nda, daha birtak›m önlemler vard›r ki onlar› Büyük Millet Mecli-
sinin ilk aç›l›fl›nda bildirmifl oldu¤umdan burada yeniden anlatmad›m. Örne¤in;
Eskiflehir ve Afyondaki yabanc› birliklerin silâhlar›n›n al›nmas› ya da oradan
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teb'idi ve Geyve, Uluk›flla civarlar›nda flimendifer hatlar›n›n tahribi ve Anado-
luda bulunan ecnebî zabitan›n›n tevkifi ve saire gibi tedabiri ait tafsilât›, Büyük
Millet Meclisinin ilk zab›tnamesinde mütalea buyurmuflsunuzd››r. Bu tedabir
meyan›nda en mühimmini; salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir meclisin Ankarada
içtima›n› temin hususundaki vazifei millîye ve vatanîyemize ait karar ve bu ka-
rar›n tatbik› teflkil eder.

Efendiler, bu husustaki karar›m›z› ve bu karar›n sureti tatbik›n› gösteren
bir tebli¤i 19 Mart 1336 da yani ‹stanbul iflgalinden üç gün sonra tamim ettim.

Efendiler, bu mesele hakk›nda iki gün kadar kumandanlarla makina ba-
fl›nda müdavelei efkâr ederek mütalealar›m› ald›m. Ben, ilk yazd›¤›m müsved-
dede "meclisi müessisan" tabirini kullanm›flt›m. Maksad›m da toplanacak mec-
lisin "rejimi" de¤ifltirmek salâhiyetile ilk anda mücehhez bulunmas›n› temin et-
mek idi. Fakat bu tabirin kullan›lmas›ndaki maksad› lüzumu gibi izah edeme-
di¤im için veyahut izah etmek istemedi¤im için halk›n ünsiyet etmedi¤i bir ta-
birdir, diye, Erzurum ve S›vastan ikaz edildim. Bunun üzerine "salâhiyeti fev-
kalâdeye malik bir meclis" tabirini kullanmakla iktifa ettim.

Vilâyetlere ve müstakil Livalara ve Kolordu Kumandanlar›na
Merkezi devletin dahi, Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan resmen iflgali, kuvvei teflrîiye ve adli-

ye ve icraîyeden ibaret olan kuvayi millîyei devleti muhtel etmifl ve bu vaziyet karfl›s›nda ifa-
yi vazifeye imkân göremedi¤ini hükûmete resmen tebli¤ ederek, Meclisi Meb'usan da¤›lm›fl-
t›r. fiuhalde, makarr› devletin masuniyetini, milletin istiklâlini ve devletin tahlisini temin ede-
cek tedabiri teemmül ve tatbik etmek üzere millet taraf›ndan, salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir
meclisin, Ankarada içtimaa daveti ve da¤›lm›fl olan meb'usandan Ankaraya gelebileceklerin
dahi bu meclise ifltirak ettirilmesi zarurî görülmüfltür. Binaenaleyh, zirde dercedilen talimat
mucibince, intihabat›n icras›, hamiyet ve reviyeti vatanperveranelerinden muntazard›r:

1- Ankarada, salâhiyeti fevkalâdeye malik bir meclis, umuru milleti tedvir ve murakebe
etmek üzere içtima edecektir.

2- Bu meclise âza olarak intihap olunacak zevat, meb'usan hakk›ndaki fleraiti manunî-
veve tâbidir.

3- ‹ntihabatta livalar esas ittihaz edilecektir.
4- Her livada, befl aza intihap olunacakt›r.
5- Her liva kazalar›ndan celbedece¤i müntehibi sanîlerinden ve merkezi liva müntehibi

sanîlerinden ve liva idare ve belediye meclislerile liva Müdafaai Hukuk Heyeti ‹darelerinin ve
vilâvetlerde merkezi vilâyet heyeti merkeziyelerinden ve vilâyet idare meclisile merkezi vilâ-
yet belediye meclisinden ve merkezi vilâyet ile merkez kazas› ve merkeze merbut kaza mün-
tehibi sanîlerinden mürekkep bir meclis taraf›ndan ayn› günde ve ayn› celsede icra edilecek-
tir.

6- Bu meclis azal›¤›na, her f›rka, zümre ve cemiyet taraf›ndan namzet gösterilmesi caiz
oldu¤u gibi her ferdin de bu mücahedeyi mukaddeyeseye filen ifltiraki için müstakilleri nam-
zetli¤ini istedi¤i mahalde ilâna hakk› vard›r.

7- ‹ntihabata, her mahallin en büvük mülkiye memuru riyaset edecek ve selâmeti inti-
haptan mes’ul olacakt›r.

8- ‹ntihap, reyi hafî ve ekseriyeti mutlaka ile icra ve tasnifi âra, meclisin içlerinden inti-
hap edece¤i iki zat taraf›ndan, fakat huzuru mecliste ifa edilecektir.

9- ‹ntihap neticesinde, bilûmum azan›n imza veya zât mühürlerini muhtevi üç nüsha
mazbata tanzim olunacak. Bir nüshas› mahallinde al›konularak di¤er iki nüshas›n›n biri in-
tihap olunan zâta tevdi ve di¤eri meclise irsal olunacakt›r.

10- Azalar›n alacaklar› tahsisat, bilâhare meclisçe takarrür ettirilecektir. Ancak azimet
harc›rahlar› intihap meclislerinin masarifi zaruriye hesabile takdir edece¤i m›ktar üzerinden,
mahalleri hükûmetlerince temin olunacakt›r.
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uzaklaflt›r›lmalar› ve Geyve, Uluk›flla yak›nlar›nda demiryolu hatlar›n›n bo-
zulmas› ve Anadoluda bulunan yabanc› subaylar›n›n tutuklanmas› v.b. gibi
önlemlere iliflkin ayr›nt›l› bilgileri, Büyük Millet Meclisinin ilk tutana¤›nda
okumuflsunuzdur. Bu önlemler aras›nda en önemlisi; ola¤an üstü yetkide bir
meclisin Ankarada toplanmas›n› sa¤lamak yolundaki millet ve vatan görevi-
mize iliflkin karar ve bu karar›n uygulanmas›d›r.

Efendiler, bu konudaki karar›m›z› ve bu karar›n uygulama fleklini göste-
ren bir bildiriyi 19 Mart 1920 de yani ‹stanbul iflgalinden üç gün sonra yay›m-
lad›m.

Efendiler, bu konu üzerinde iki gün kadar komutanlarla makina bafl›nda
görüflerek düflüncelerini ö¤rendim. Ben, ilk yazd›¤›m müsveddede "kurucu
meclis" deyimini kullanm›flt›m. Amac›m da toplanacak meclisin "rejimi" de-
¤ifltirmek yetkisine ilk anda sahip bulunmas›n› sa¤lamakt›. Fakat bu deyimin
kullan›lmas›ndaki amac› gerekti¤i gibi anlatamad›¤›mdan ya da aç›klamak is-
temedi¤im için halk›n al›fl›k olmad›¤› bir deyimdir, diye, Erzurum ve S›vastan
uyar›ld›m. Bunun üzerine "ola¤an üstü yetki sahibi bir meclis" deyimini kul-
lanmakla yetindim.

‹llere ve Ba¤›ms›z Sancaklara ve Kolordu Komutanlar›na
Devlet Baflkentinin de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan resmî olarak iflgali, yasama ve yarg›

ve yürütme gücünden ibaret olan devletin ulusal erkini k›rm›fl ve bu durum karfl›s›nda
Meb'uslar Meclisi görev yapmaya olanak bulamad›¤›n› hükûmete resmî olarak bildirerek, da-
¤›lm›flt›r. Duruma göre, devlet baflkentinin dokunulmazl›¤›n›, ba¤›ms›zl›¤›n› ve devletin kur-
tar›lmas›n› sa¤layacak önlemleri düflünüp uygulamak üzere millet taraf›ndan, ola¤anüstü yet-
kiye sahip bir meclisin, Ankarada toplant›ya ça¤›r›lmas› ve da¤›lm›fl olan meb'uslardan An-
karaya gelebileceklerin de bu meclise al›nmas› zorunlu görülmüfltür. Bunun için, afla¤›da bil-
dirilen direktif uyar›nca, seçimlerin yap›lmas›, yurtseverli¤inizden anlay›fll›l›¤›n›zdan beklenir:

1 - Ankarada, ola¤anüstü yetkiye sahip bir meclis, ulus ifllerini yürütmek ve denetle-
mek üzere toplanacakt›r.

2 - Bu meclise üye seçilecekler, meb'uslar hakk›ndaki yasa hükümlerine uyacaklard›r.
3 - Seçimlerde sancaklar seçim bölgesi olacakt›r.
4 - Her sancaktan, befl üye seçilecektir.
5 - Her sancak ilçelerinden getirtece¤i ikinci seçmenlerden ve sancak merkezi ikinci

seçmenlerinden ve sancak yönetim ve belediye meclislerile sancak Haklar› Savunma Yöne-
tim Kurullar›n›n ve illerde il merkezi merkez kurullar›ndan ve il genel meclisiyle il merke-
zi belediye meclisinden ve il merkezi ile merkez ilçesi ve merkeze ba¤l› ilçe ikinci seçmen-
lerinden oluflan bir kurul taraf›ndan ayn› günde ve ayn› toplant›da yap›lacakt›r.

6- Bu kurul üyeli¤ine, her parti, topluluk ve dernek taraf›ndan aday gösterilebilece¤i
gibi her kiflinin de bu kutsal savafla edimli olarak kat›lmak için ba¤›ms›z olarak adayl›¤›n›
istedi¤i yerde ilâna hakk› vard›r.

7- Seçimlere, her yerin en büyük sivil memuru baflkanl›k edecek ve seçimin do¤ru ve
yolunda yap›lmas›ndan sorumlu olacakt›r.

8- Seçim, gizli oy ve salt ço¤unlukla yap›lacak ve oylar›, kurulun kendi içinden seçece-
¤i iki kifli, kurul önünde sayacakt›r.

9- Seçim sonunda, bütün üyelerin imza edece¤i ya da kendi mühürlerini basacaklar› üç
nüsha tutanak düzenlenecek. Bunlar›n biri yerinde al›konularak di¤er ikisinden biri seçile-
ne verilecek ve öteki de meclise gönderilecektir.

10- Meclise seçilenlere verilecek ödenekler, sonradan meclis taraf›ndan kararlaflt›r›la-
cakt›r. Ancak gelifl yolluklar› seçim kurullar›n›n zorunlu gider olarak hesaplay›p uygun gö-
rece¤i m›ktar üzerinden, o yerlerin hükûmetlerince sa¤lanacakt›r.

Selâhiyeti
fevkalâdeyi
haiz bir
meclisin
Ankarada
içtima› ka-
rar›

Ola¤anüstü
yetkide bir
meclisin
Ankarada
toplanmas›
karar›



11- ‹ntihabat, nihayet on befl gün zarf›nda ekseriyetle Ankarada içtima› temin edebil-
mek üzere itmam olunarak azalar tahrik ve netice azan›n isimlerile birlikte derhal ifl'ar edile-
cektir.

12- Telgraf›n saati vusulü bildirilecektir.
Hafliye: Kolordu kumandanlar›na, vilâyata, müstakil livalara tebli¤ olunmufltur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, bir hafta zarf›nda, muhtelif istikametlerde Ankaraya gelmekte

olan meb'uslarla, telgraf muhaberatile bizzat temasa gelindi. Kendilerine, elem-
lerinin tadiline, kuvvei manevîyelerinin tarsinine medar olacak malûmat veril-
di. ‹stanbulda noktai nazar›m›z› takip edecek kimse kalmam›flt›. Aylarca ve
muhtelif tarz ve suretlerle vukubulan ikazlar›m›za ra¤men bizim dedi¤imiz
tarzda teflkilât yapmay›p, Karakol Cemiyetinin vücut bulmas›na çal›flanlar›n
bafllar›, Maltaya gitmifl ve ‹stanbulda, efrad›n›n hayat ve faaliyetlerinden eser
kalmam›flt›. Orada yeniden teflkilât yapmak için çok zahmetli mesai ve o za-
manki halimize göre haddimizden fazla para sarfetmeye mecbur oldum.

Muhterem Efendiler, beyanat› umumîyem meyan›nda bir iki noktada, be-
nim ‹stanbuldaki Meclisi Meb'usana reis intihab›m hususuna ait meseleden ve
bundaki maksattan bahsetmifltim. Bunun temin edilmemifl olmas›ndan, küçük
bir müflkül ile karfl›laflt›¤›m› da arzetmifltim. Filhakika, ‹stanbulda Meclis du-
çar› tecavüz olup da¤›l›nca meb'uslar› toplamaya ve bahusus izah etti¤im veç-
hile bir meclis tesisine tevessül edebilmek için bir an tereddüt ettim. Meclisi Meb
'usan Reisi bulunan Celâlettin Arif Beyin Ankaraya gelip gelmiyece¤ini bittabi
bilemiyordum. Gelmesi halinde, onun muvasalat›na intizar ve daveti onun va-
s›tasile yapt›rmay› düflündüm. Fakat vaziyet pek çok sürat ve isticali âmir bu-
lunuyordu. Meçhul bir ihtimale intizaren izaai vak›t etmeyi muvaf›k› ihtiyat
bulmad›m. Fakat verece¤im karar›n temini tatbikat› için de, bir iki gün telgraf
bafl›nda bütün kumandanlar›n mütalealar›n› dinlemek ile vak›t geçirmeye mec-
buriyet hissettim. Celâlettin Arif Beyle Mart›n 27/28 inci gecesi Düzceye muva-
salat›nda irtibat hâs›l olmufltu. Kendisine flu telgraf› yazd›m:

34 Ankara, 27/28, 3/1336
Düzcede Meclisi Meb'usan Reisi Muhteremi Celâlettin Arif Beyefendiye

‹stanbulun resmen ve filen ‹ngilizler taraf›ndan iflgalile kuvayi devletin tazyik ve esaret
alt›na al›nmas› ve Meclisi Meb’usana taarruz olunarak milletin istiklâline ve namusu millîye
tecavüz edilmifl olmas› ve bu yüzden millet vekillerinin mukadderat› memleket hakk›ndaki
vazifelerini ifaya muvaffak olam›yacaklar›na kanaatle sinei millete ilticaya mecbur olmalar›,
devlet ve milletin kuvay› umumîyesini hüküm ve murakebesi alt›nda bulunduracak bir mec-
lisi fevkalâdeye fliddetle ihtiyaç tevlit etmifl oldu¤undan fevkalâde salâhiyetle Ankarada bir
meclis içtima›na Heyeti Temsilîyenin karar verdi¤i ve icray› icab›n›n tamimen tebli¤ edildi¤i
malûmu âlileridir. Bu baptaki 19/3/1336 tarihli tebli¤nameyi badelmütalea, ahkâm› münderi-
cesini teyid ve intihabat›n tesriile içtima›n bir an evvel temini için bu noktai nazar›m›z›n tara-
f› âlilerinden dahi, k›sa bir beyanname fleklinde efkâr› umumîyeye flimdiden tebli¤ ve ilân›n›
faydal› addediyoruz. Cevab› âlilerine muntaz›r›m Efendim.

Mustafa Kemal
Celâlettin Arif Beyin verdi¤i cevap fludur:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Düzce, 27/3/1336
‹fl'ar buyurulan 19/3/1336 tarihli beyannameyi görmedim. Bir meclisi fevkalâdenin içtima›

nekadar musip ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanuna temas eylemesi lâz›md›r. Va-
k›a, bizim Kanunu Esasîmizde böyle fevkalâde bir meclisin toplanabilmesine dair bir iflaret mev-
cut de¤ilse de kavanini esasiyei sairede mevcut desatirden istifade olunabilir. Meselâ, Frans›z
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11- Seçimler, en çok on befl gün içinde ço¤unlukla Ankarada toplanmay› sa¤layabil-
mek üzere tamamlanacak seçilenler yola ç›kar›l›p ve sonuçlar seçilenlerin isimlerile birlik-
te derhal bildirilecektir.

12- Telgraf›n al›nd›¤› saat bildirilecektir.
Ç›kma: Kolordu Komutanlar›na, illere, ba¤›ms›z sancaklara bildirilmifltir.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, bir hafta içinde, çeflitli yönlerden Ankaraya gelmekte olan

meb'uslarla, telgraf haberleflmelerile iliflki kuruldu. Kendilerine, ac›lar›n›
azaltmaya, morallerini yükseltmeye yarayacak bilgiler verildi. ‹stanbulda gö-
rüflümüzü savunacak kimse kalmam›flt›. Aylarca ve çeflitli flekil ve yönlerde
yapt›¤›m›z uyar›lara karfl›n bizim dedi¤imiz gibi örgüt kurmay›p, Karakol
Derne¤inin do¤mas›na çal›flanlar›n ileri gelenleri, Maltaya gitmifl ve ‹stanbul-
da, üyelerinin varl›klar›ndan ve çal›flmalar›ndan iz kalmam›flt›. Orada yeniden
örgüt kurmak için çok s›k›nt›l› çal›flmalar yapmak ve o zamanki durumumuza
göre gücümüzün üstünde para harcamak zorunda kald›m.

Muhterem Efendiler, genel konular üzerinde konuflurken bir iki nokta-
dan, benim ‹stanbuldaki Meb'uslar Meclisine baflkan seçilmem ile ilgili sorun-
dan ve bununla güdülen amaçlardan söz etmifltim. Bunun sa¤lanamam›fl ol-
mas›ndan, küçük bir zorlukla karfl›laflt›¤›m› da bildirmifltim. Gerçekten, ‹stan-
bulda Meclis sald›r›ya u¤ray›p da¤›l›nca meb’uslar› toplamaya ve özellikle an-
latt›¤›m gibi bir meclis kurmaya giriflebilmek için bir an duraksad›m. Mebus-
lar Meclisi Baflkan› bulunan Celâlettin Arif Beyin Ankaraya gelip gelmiyece-
¤ini elbette bilemiyordum. Gelirse, onu bekleyip ve ça¤›r›y› ona yapt›rmay›
düflündüm. Ama durum pek çabuk ve acele davranmay› gerektiriyordu. Bilin-
meyen bir olas›l›¤› bekleyerek zaman kaybetmeyi uygun bulmad›m. Ama ve-
rece¤im karar›n uygulanmas›n› sa¤lamak için de, bir iki gün telgraf bafl›ndaki
bütün komutanlar›n düflüncelerini dinlemek ile vak›t geçirmeye zorunluk
duydum. Celâlettin Arif Beyle Mart›n 27/28 inci gecesi Düzceye geliflinde ilifl-
ki kurulmufltu. Kendisine flu telgraf› yazd›m:

34  Ankara, 27/28, 3/1920
Düzcede Meb'uslar Meclisinin Say›n Baflkan› Celâlettin Arif Beyefendiye

‹stanbulun resmî ve edimli olarak ‹ngilizler taraf›ndan iflgalile devlet gücünün bask› ve
tutsakl›k alt›na al›nmas› ve Meb'uslar Meclisine sald›r›larak milletin ba¤›ms›zl›¤›na ve ulu-
sun namusuna satafl›lm›fl olmas› ve bu yüzden millet vekillerinin memleket kaderi konusun-
daki görevlerini yapmay› baflaramayacaklar› kan›s›yla ulusun ba¤r›na s›¤›nmak zorunda
kalmalar›, devlet ve milletin bütün güçlerini egemenli¤i ve denetimi alt›nda bulunduracak
ola¤an üstü bir meclise çok gereksinme oldu¤undan ola¤anüstü yetkiyle Ankarada bir mec-
lis toplamaya Temsilci Kurulun karar verdi¤ini ve gerekenin yap›lmas›n›n genelgeyle bildi-
rildi¤ini bilirsiniz. Bu konudaki 19/3/1920 tarihli genelgeyi okuduktan sonra, içerdi¤i hü-
kümleri pekifltirerek ve seçimlerin çabuklaflt›r›lmas›yla toplant›n›n bir an evvel gerçeklefl-
mesi için bu görüflümüzün sizin taraf›n›zdan da, k›sa bir bildiri halinde kamu oyuna flimdi-
den duyurulup ilân edilmesini yararl› say›yoruz. Yüksek yan›t›n›z› bekliyorum Efendim.

Mustafa Kemal
Celâlettin Arif Beyin verdi¤i yan›t fludur:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Düzce, 27/3/1920
Haber verdi¤iniz 19/3/1920 tarihli bildiriyi görmedim. Ola¤anüstü meclisin toplanmas› ne

kadar yerinde ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanuna dayanmas› gereklidir. Bizim
Anayasam›zda böyle ola¤anüstü bir meclisin toplanabilmesile ilgili bir iflaret yoksa da baflka ana-
yasalarda bulunan genel kurallardan yararlan›labilir. Örne¤in; Frans›z Anayasas›na göre, meclis,

Celâlettin
Arif Bey ile
noktai
nazar
ihtilâf›

Celâlettin
Arif Bey ile
görüfl ayr›-
l›¤›



Kanunu Esasîsine göre, meclis, gayr›kanunî bir surette fesholunur veya bir taarruza duçar
olursa duçar› taarruz olan meclis azalar›ndan kurtulabilenler, vilâyat ve elviye mecalisi ida-
resinde intihap olunan ikifler aza ile birlikte bir mahalli münasipte içtima ederler ve meclisin
yeniden küflad› veya taarruzun ref'i için ittihaz› mukarrerat ederler. Bu meclisin mukarrera-
t› mutâd›r. Ve bu meclisin mukarrerat›n› iflga etmiyenler h›yaneti vatanîye ile itham olunur-
lar. Bendeniz de bu esas düflünmekte idim.

19/3/1336 tarihli beyannamenin ne gibi esasat üzerine müpteni oldu¤u anlafl›ld›ktan
sonra Ankaraya muvasalat›mda badelistiflare bir beyanname yazmak müteleas›nday›m. Yine
görüflürüz. Makina bafl›nda birlikte bulunan ‹smail Faz›l Pafla ile Saruhan Meb'usu Reflit
Bey arz› ihtiram ederek veda eyleriz. Rüfekamdan K›rflehir Meb'usu R›za Bey de arz› ihti-
ram eyliyor ve kendisinin de Boluda bulundu¤unun Keskindeki pederine haber verilmesini
istirham ediyor Efendim.

Celâlettin Arif
Bu cevabî telgrafname muhteviyat›na dikkatle atf› nazar buyurulursa, Ce-

lâlettin Arif Beyle noktai nazarlar›m›z aras›nda büyük ihtilâf oldu¤u sühuletle
farkolunur. Ben, fevkalâde salâhiyeti haiz bir meclisin, Ankarada içtimama ka-
rar verirken bizim Kanunu Esasimizde böyle bir meclisin toplanabilmesine da-
ir bir iflaret olmad›¤›n› elbette bilirdim. Fakat karar›m› verebilmek için böyle
bir iflaretin mevcudiyet ve ademi mevcudiyetini düflünmek, asla hat›r›ma gelme-
di. Bundan baflka duçar› taarruz olan meclis azalar›ndan kurtulabilenler ile vi-
lâyat ve elviye mecalisi idaresinden intihap olunacak ikifler âza ile birlikte mec-
lisi meb'usan›n yeniden, eski flekil ve mahiyetinde toplanmas›n› temin için ça-
l›flmas›n› asla hat›r›ma getirmedim. Bilâkis büsbütün baflka mahiyet ve salâhi-
yette, daimî bir meclis teflkil etmeyi ve bu meclisle tasavvur etti¤im ink›lâp safa-
hat›n› beraber geçirmeyi düflündüm. Buna nazaran, mütebayin olduklar›na
flüphe etmedi¤im noktai nazarlar›m›z›n, badelistiflare tevhidine imkân buluna-
ca¤›ndan naümit oldum. Maahaza, 19 Mart 1336 tarihli beyannamemi telgraf-
la Celâlettin Arif Beye verdirdim. Ertesi gün ald›¤›m cevap flu idi:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Düzce, 28 Mart 1336
Heyeti Celilei Temsilîyenin 19/3/1336 tarihli tebligat› umumîyesi mütalea olundu. Me-

vadd› mündericesi bendenizin düflündü¤ü esaslara sureti umumîyede mutab›kt›r. Binaena-
leyh Ankaraya muvasalat› âcizanemi müteak›p bilistiflare ayr›ca bir beyannamenin ilân› ta-
biîdir. Yar›n bizzarure Boluda kal›narak 29 Mart 1336 da Ankaraya müteveccihen hareket
olunaca¤› maalihtiram arzolunur.

Meclisi Meb'usan Reisi Celâlettin Arif
Celâlettin Arif Bey, beyannamemizi mütalea ettikten sonra, mündericat›-

n›n düflündü¤ü esaslara sureti umumîyede mutab›k oldu¤unu söylemekle bera-
ber bu mündericat› teyiden hemen bir beyanname yaz›p ilân etmiyor. Bunu
Ankaraya geldikten ve istiflare ettikten sonraya talik ediyor.

Efendiler; Celâlettin Arif Bey, Ankaraya geldikten sonra, kendisile ve di-
¤er baz› kanunflinâsan ile bu meseleye mütedair, oldukça uzun süren müzake-
re ve münakaflalar cereyan etti. Fakat aldanm›yorsam Celâlettin Arif Bey, hiç-
bir vak›t benim Büyük Millet Meclisinin mahiyet ve salâhiyeti hakk›ndaki nok-
tai nazar›ma ifltirak etmemifltir. O, daima, toplanm›fl olan heyetin vazifei esasi-
yesini, ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n temini in'ikad›ndan ibaret ve kendisini
daima ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n reisi telâkki eylemifltir. Bunu teyid eder
ufak bir hat›ram› müsaade ederseniz arzedeyim:
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kanuna ayk›r› bir yoldan da¤›t›l›r veya bir sald›r›ya u¤rarsa sald›r›ya u¤rayan meclis
üyelerinden kurtulabilenler, iller ve sancaklar yönetim kurullar›nca seçilecek ikifler üye
ile birlikte uygun bir yerde toplan›rlar ve meclisin yeniden aç›lmas› veya sald›r›n›n kal-
d›r›lmas› için kararlar al›rlar. Bu meclisin kararlar›na uyulmak zorunludur. Ve bu mec-
lisin kararlar›n› dinlemiyenler vatan hainli¤i ile suçlan›rlar. Ben de bu yolu düflünmek-
te idim.

19/3/1920 tarihli bildirinin ne gibi ilkelere dayand›¤› anlafl›ld›ktan sonra Ankaraya gel-
di¤imde dan›flarak bir bildiri yazmay› düflünmekteyim. Yine görüflürüz. Makina bafl›nda
birlikte bulunan ‹smail Faz›l Pafla ile Manisa Meb'usu Reflit Bey sayg›lar sunuyor ve kendi-
sinin de Boluda bulundu¤unun Keskindeki babas›na haber bildirilmesini rica ediyor Efen-
dim.

Celâlettin Arif
Bu cevabî telgrafda yaz›lanlara dikkatle bak›l›rsa, Celâlettin Arif Beyle

görüfllerimiz aras›nda büyük ayr›l›k oldu¤u kolayca anlafl›l›r. Ben, ola¤anüstü
yetkiye sahip bir meclisin, Ankarada toplanmas›na karar verirken bizim Ana-
yasam›zda böyle bir meclisin toplanabilmesine iliflkin bir iflaret olmad›¤›n› el-
bette bilirdim. Ama karar›m› verebilmek için böyle bir iflaretin var olup olma-
d›¤›n› düflünmek, hiç akl›ma gelmedi. Bundan baflka sald›r›ya u¤rayan meclis
üyelerinden kurtulabilenler ile il ve sancak yönetim kurullar›ndan seçilecek
ikifler üye ile birlikte meb'uslar meclisinin, eski flekil ve nitelikte toplanmas›-
n› sa¤lamak için çal›flmas›n› hiç akl›ma getirmedim. Tersine büsbütün baflka
nitelikte ve yetkilerle, devaml› bir meclis oluflturmay› ve bu meclisle tasarla-
d›¤›m devrim evrelerini birlikte geçirmeyi düflündüm. Buna göre, uyuflmazl›-
¤›ndan kuflku etmedi¤im görüfllerimizin, dan›flma yoluyla birlefltirilmesine
olanak bulunaca¤›ndan umutsuzdum. Bununla birlikte, 19 Mart 1920 tarihli
bildirimi telgrafla Celâlettin Arif Beye verdirdim. Ertesi gün ald›¤›m karfl›l›k
flu idi:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine      Düzce, 28 Mart 1920
Yüksek Temsilci Kurulun 19/3/1920 tarihli bildirisi incelendi. ‹çinde yaz›l› olanlar be-

nim düflündü¤üm ilkelere genellikle uygundur. Buna göre Ankaraya geldikten sonra dan›-
flarak ayr›ca bir bildirinin yay›mlanaca¤› do¤ald›r. Yar›n zorunlu olarak Boluda kal›narak
29 Mart 1920 de Ankaraya do¤ru yola ç›k›laca¤› sayg›larla bilginize sunulur.

Meb'uslar Meclisi Baflkan› Celâlettin Arif
Celâlettin Arif Bey, bildirgemizi inceledikten sonra, içinde yaz›l› olanla-

r›n kendi düflündü¤ü ilkelere genelde uygun oldu¤unu söylemekle birlikte
bunlar› perçinleyecek flekilde hemen bir bildirge yaz›p ilân etmiyor. Bunu An-
karaya geldikten ve dan›flt›ktan sonraya erteliyor.

Efendiler; Celâlettin Arif Bey, Ankaraya geldikten sonra kendisile ve ka-
nundan anlayan baflka bâz› kimselerle bu konu üzerinde, oldukça uzun süren
görüflme ve tart›flmalar oldu. Fakat aldanm›yorsam Celâlettin Arif Bey, hiçbir
vak›t benim Büyük Millet Meclisinin nitelik ve yetkisi konusundaki görüflüme
kat›lmam›flt›r. O, hep, toplanm›fl olan kurulun ana görevinin, ‹stanbul Meb'
uslar Meclisinin toplanmas›n› sa¤lamaktan ibaret ve kendisini daima ‹stanbul
Meb'uslar Meclisinin baflkan› saym›flt›r. Bunu do¤rulayan ufak bir an›m› izin
verirseniz bilginize sunay›m:
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Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve kendisi reisi sani bulundu¤u s›-
rada, bir gün, Divan› Riyaset içtima›nda, Celâlettin Arif Beyin muhassasat me-
selesinden bahsetti¤ini ve kendisinin Meclisi Meb'usan Reisi olmas› dolay›sile
o makama ait muhassasat talebinde bulundu¤unu o tarihte Meclis Baflkâtibi
bulunan Recep Bey beyan etti. Malûmu âlinizdir ki, o devirde Meclis reisi ve
reisi sanisi ve di¤er reisler ile Meclis azas› muhassasatlar› aras›nda fark yoktu.
Celâlettin Arif Bey, yaln›z kendisini Meclisi Meb'usan Reisi s›fatile istisna ede-
rek fazla tahsisat almak hakk› kanunîsinden bahsediyordu. Ben, bu meselenin
halline Divan› Riyasetin salâhiyettar olmad›¤›n› ve talebü iddias›nda ›srar eder-
se meseleyi Meclis heyeti umumîyesine arzederek istihsal olunacak karara göre
hareket olunabilece¤ini dermeyan ettim. Celâlettin Arif Bey, Meclis huzuruna
ç›kmay› muvaf›k görmiyerek talebinden sarf›nazar eyledi.

Muhterem Efendiler, 19 Mart 1336 tarihli talimat mucibince memleketin
her taraf›nda intihabat, sürat ve ciddiyetle yap›lmaya baflland›. Yaln›z, baz› yer-
lerde tereddüt ve mümanaat izhar ettiler ve bunlardan baz›lar› az, baz›lar›
uzunca müddet tereddüt ve mukavelemetlerinde ›srar gösterdiler. Nihayet, bilâ-
istisna, tekmil devairi intihabîyenin meb'uslar›, Büyük Millet Meclisinde bütün
milletin, memleketin mümessili olarak ispat› vücut eylediler. Bu müstesna yer-
ler flunlard›:

Dersim, Malatya, Elâziz, Konya, Diyarbekir, Trabzon...; Efendiler, haki-
kat› hali ifade etmifl olmak için flunu da tasrih etmeliyim ki, tereddüt izhar eden,
mukavemet gösteren, bu devair halk› de¤ildir, belki o tarihte o dairelerde bulu-
nan rüesayi memurîni mülkiyedir. Halk, hakikati anlar anlamaz, derhal müfl-
terek arzuyu millîye iltihakta asla tereddüt göstermemifllerdir.

fiimdi Efendiler, tekrar ink›lâb›n muktaziyat› tabiîyesinden olan vak'alar-
dan baz›lar›na temas edelim:

29 Mart 1336 tarihli olup Üçüncü Kolordu Kumandan› Salâhattin Beyden
ald›¤›m bir flifrede, "Samsunda bulunan On Beflinci F›rkan›n ruhiyat›n›n bo-
zuk oldu¤undan ve gûya, zabitan aras›nda padiflahperestlik hissiyat› bulundu-
¤undan" bahsolunuyordu. "Zabitler, padiflah aleyhinde verilecek emirleri icra
etmiyeceklerine dair âmirlerine müracaat etmifller. Tazyik olunurlarsa terki va-
zife etmeleri mahsus imifl. ‹stanbuldan gelen yolculardan ve gazetelerden, iflga-
lin ikinci günü iflgal edilen mebaninin kâmilen tahliye edildi¤i ve Salih Pafla
Kabinesinin yerinde oldu¤u, Meclisi Ayan›n ifay› vazife eyledi¤i, son Cuma se-
lâml›¤›nda harbiye ve bahriye nâz›r› bulunarak sab›k› misillû merasimi lâzime
ifa olundu¤u anlafl›lm›fl...". "fiu halde Dersaadette bir kabine mevcut iken ka-
binenin malûmat› olmaks›z›n yap›lan ifller nedir?" diyorlarm›fl. Zabitan›n bu
efkâr ve etvar›n› ilâm eden On Beflinci F›rka Kumandan› flu yolda mütaleat ser-
dediyordu: "Burada bir zabiti hapsetmekten bir fevkalâdelik mutasavver de¤il-
dir, ancak bundan bilistifade Anadolu üzerine yürümek gibi ahval zuhûr ede-
cektir. ‹zmir cephesinde Kuvayi Millîye ne suretle istihdam edildi¤ini bilemiyo-
rum. Zannedersem bunlar para ile istihdam olunmakta imifl. Bir muharebe zu-
hûrunda, bütün ahaliye maafl verilmiyece¤i derkâr bulundu¤undan Kuvayi
Millîye nam› alt›nda mevcut kuvvetten, harbin ikinci günü meydanda hiçbir
kuvvet kalmayaca¤›na eminim. Nizamiye k›taat›na gelince, flimdiden firar vu-
kuat› bafllam›flt›r.
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Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› ve kendisi ikinci baflkan bu-
lundu¤u s›rada, bir gün, Baflkanl›k Divan› toplant›s›nda, Celâlettin Arif Beyin
ödenekler konusundan sözetti¤ini ve kendisinin Meb’uslar Meclisinin Baflka-
n› olmas› nedenile o göreve özgü ödene¤i istedi¤ini o tarihte Meclis Genel
Sekreteri bulunan Recep Bey söyledi. Bilirsiniz ki, o zaman meclis baflkan› ve
ikinci baflkan› ve öteki baflkanlar ile meclis üyelerinin ödenekleri aras›nda
fark yoktu. Celâlettin Arif Bey, yaln›z kendisini Meb’uslar Meclisi Baflkan›
kimli¤iyle ayr› tutarak daha çok ödenek almak yolunda yasal hakk› oldu¤unu
söylüyordu. Ben, bu sorunu çözmeye Baflkanl›k Divan›n›n yetkili olmad›¤›n›
ve iste¤inde direnirse konuyu Meclis genel kuruluna sunarak al›nacak karara
göre davran›laca¤›n› ileri sürdüm. Celâlettin Arif Bey, Meclisin önüne ç›kma-
y› uygun görmiyerek iste¤inden vazgeçti.

Muhterem Efendiler, 19 Mart 1920 tarihli direktif gere¤ince memleketin
her taraf›nda seçimler, h›zla ve dürüst olarak yap›lmaya baflland›. Yaln›z baz›
yerlerde duraksamalar ve engellemeler görüldü ve bunlardan baz›lar› k›sa,
baz›lar› uzunca süre duraksama ve direnmelerini sürdürdüler. Sonunda, ay-
r›nt›s›z, bütün seçim bölgelerinin meb'uslar›, Büyük Millet Meclisinde bütün
milletin, memleketin temsilcisi olarak haz›r bulundular. Duraksama ve engel-
leme görülen yerler flunlard›:

Dersim, Malatya, Elaz›¤, Konya, Diyarbak›r, Trabzon...; Efendiler, ger-
çek durumu söylemifl olmak için flunu da aç›klamal›y›m ki, duraksayan, dire-
nen, bu bölgeler halk› de¤ildir, belki o tarihte o dairelerde bulunan üst düzey
sivil görevlilerdir. Halk, gerçe¤i anlar anlamaz, ortak ulusal iste¤e hemen ka-
t›lmakta hiç duraksamam›flt›r.

fiimdi Efendiler, yeniden devrimin do¤al gereklerinden olan olaylardan
baz›lar›na de¤inelim:

29 Mart 1920 tarihli olup Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhattin Beyden
ald›¤›m bir flifrede, "Samsunda bulunan On Beflinci Tümenin moralinin bo-
zuk oldu¤undan ve sözde, subaylar aras›nda padiflaha afl›r› ba¤l›l›k duygula-
r› bulundu¤undan" söz ediliyordu. "Subaylar, padiflaha karfl› olarak verile-
cek emirleri yapmay›z diye üstlerine baflvurmufllar. Bask› yap›l›rsa görevle-
rinden ayr›lacaklar› hissediliyor imifl. ‹stanbuldan gelen yolculardan ve ga-
zetelerden, iflgalin ikinci günü iflgal edilen binalar›n tümüyle boflalt›ld›¤› ve
Salih Pafla Hükûmetinin görevi bafl›nda oldu¤u, Senatonun görev yapt›¤›,
son Cuma selâml›¤›nda savafliflleri ve deniziflleri bakan› bulunarak eskiden
oldu¤u gibi gerekli tören yap›ld›¤› anlafl›lm›fl...", "fiu duruma göre ‹stanbul-
da bir hükûmet varken hükûmetin bilgisi olmaks›z›n yap›lan ifller nedir?" di-
yorlarm›fl. Subaylar›n bu düflünce ve davran›fllar›n› duyuran On Beflinci Tü-
men Komutan› flu yolda bir düflünce ileri sürüyordu: "Burada bir subay› tu-
tuklaman›n ola¤anüstü bir durum yaratmas› akla gelmez, ancak bundan ya-
rarlanarak Anadolu üzerine yürümek gibi olaylar ortaya ç›kacakt›r. ‹zmir
cephesinde Ulusal Güçlerin nas›l çal›flt›r›ld›¤›n› bilemiyorum. San›r›m bun-
lar parayla çal›flt›r›lm›fl. Bir savafl ç›kt›¤›nda, bütün halka maafl verilemiyece-
¤i aç›k bir gerçek oldu¤undan Ulusal Güçler ad› alt›nda var olan güçlerden,
savafl›n ikinci günü meydanda hiçbir kuvvet kalmayaca¤›na kuflkum yoktur.
Ordu birliklerine gelince, flimdiden kaçmalar bafllam›flt›r. Paras›zl›k böyle
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Paras›zl›k böyle devam ettikçe ve Dersaadette hükûmeti merkezîye bulunduk-
ça zabitandan dahi flüphem vard›r." Bundan baflka Üçüncü Kolordu Kuman-
dan› Salâhattin Bey, vermifl oldu¤umuz talimat mucibince, Amasyaya gelen
Kontrol Memuru Forbes nam›nda bir yüzbafl›y› tevkif etmifl. Samsuna bir ‹n-
giliz mümessili yüzbafl› gelmifl. Salâhattin Beye Yüzbafl› Forbesin bir dakika te-
hir edilmiyerek Samsuna gönderilmesini yazm›fl ve aksi takdirde Salâhattin Be-
yin mes'ul olaca¤›n› ilâve etmifl. Bu baptaki istizah üzerine Salâhattin Beye ve-
rece¤i cevap hakk›nda flu tavsiyede bulundum: "Forbesi tevkif eden ben de¤i-
lim, payitahtlar›, mütarekeye, insaniyete mugayir olarak iflgal olunan millettir.
Binaenaleyh tahliyesini de ancak millet yapabilir." Maahaza bu Forbes mem-
leketten ç›kar›lmakla iktifa edilmifl, tevkif edilmemifltir.

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyin 9 Nisan 1336 tarihli k›sa bir flifresinden
Adapazar› ile Hendek aras›nda kâin Çatalköprü nam mahaldeki köprülerin ve
Mudurnusuyu köprüsünün Kuvayi Millîye aleyhtarlar› taraf›ndan tahrip edil-
di¤i anlafl›ld›.

Bolu ve Havalisi Kumandan› Mahmud Nedim Beyin, Düzceden yazd›¤› 9
Nisan 1336 tarihli flifresinden de, 8 Nisanda Adapazar›nda Kuvayi Millîye aley-
hine tezahürat yap›ld›¤›, Hendek ile Adapazar› aras›nda telgraf ve telefon hat-
lar›n›n kat'edildi¤i ve Düzce Abazalar›ndan bitaraf kalanlar›n da muhaliflere
iltihak etmek üzere hareket ettikleri anlafl›ld›. Hendek ile Adapazar› aras›nda,
Mudurnu suyu üzerindeki büyük köprünün tahribi dolay›sile muvasalan›n
munkati oldu¤u da anlafl›l›yordu. Bu malûmat üzerine, Geyvede bulunan Yir-
mi Dördüncü F›rka Kumandan› Mahmut beyin nazar› dikkati celbolundu.
Nevflehirde de, Nevflehir Kaymakam› Nedim Beyin taht› riyasetinde Tealii ‹s-
lâm Cemiyetinin bir flubesi teflekkül etmifl, verilen raporda, cemiyetin en müfsit
azalar›ndan sekiz kiflinin Ni¤deye celbedildi¤i bildiriliyordu. Bu cemiyetin aza-
s›, padiflahtan gayr› hiçbir kuvvet tan›may›z, Kuvayi Millîyeyi da¤›tmak için
mâlen, bedenen bütün kuvvetlerimizi sarfetmeye ahtü peyman ettik diyorlar-
m›fl. Her gece içtima ediyorlarm›fl, ileri gelenleri, Ni¤dedeki f›rka kumandan›-
n›n gönderdi¤i bir müfreze ile tevkif olunmufl.

Efendiler, bu nevi vakayie bundan sonra vâsi mikyasta tesadüf edece¤iz.
Büyük Millet Meclisinin içtima›n› ve küflad›n› temin için çal›flt›¤›m›z günlerde,
bizi en çok iflgal eden Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu m›nt›kas›na dahil me-
vakiden bafllay›p, Nall›han, Beypazar› üzerlerinden Ankaraya takarrüp istida-
d›n› gösteren irtica ve isyan dalgalar› olmufltur. Ben, bir tarafdan bu dalgalar›n
tevkifine çal›fl›rken, bir taraftan da, Ankarada toplanmakta olan ve vaziyeti
umumîyeye henüz lây›k›yle vâk›f bulunmayan meb'uslar›, tedehhüfl edecek
manzaralar karfl›s›nda b›rakmamak ve bu gibi vaziyetlerin hudusile Meclisin
içtimaa muvaffak olamamas› gibi mefl'um ihtimalâta meydan vermemek çare-
lerini düflünüyordum. Bunun için, Meclisin küflad›nda pek çok istical ediyor-
dum. Nihayet, gelebilmifl meb'uslarla iktifa ederek Meclisin, Nisan›n 23 üncü
Cuma günü aç›lmas›na karar verdik. Bu karar üzerine, 21 Nisan 1336 tarihin-
de tamimen yapt›¤›m tebligat muhteviyat›, o günün hissiyat ve telâkkiyat›na ne
derece tetabuk mecburiyetinde bulunuldu¤unu gösterir bir vesika olmak itiba-
rile, aynen nazar› ›tt›la›n›za arzetmeyi muvaf›k görüyorum.
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sürdükçe ve ‹stanbulda hükûmet bulundukça subaylardan bile kuflkum var-
d›r." Bundan baflka Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhattin Bey, vermifl oldu-
¤umuz direktif uyar›nca, Amasyaya gelen Kontrol Memuru Forbes ad›nda bir
yüzbafl›y› tutuklam›fl. Samsuna bir ‹ngiliz temsilcisi yüzbafl› gelmifl. Salâhattin
Beye Yüzbafl› Forbes'in bir dakika geciktirilmeden Samsuna gönderilmesini
yazm›fl ve yoksa Salâhattin Beyin sorumlu olaca¤›n› eklemifl. Konunun sorul-
mas› üzerine Salâhattin Beye verece¤i yan›t için flu ö¤ütlemede bulundum:
"Forbesi tutuklayan ben de¤ilim, baflkentleri, ateflkese ve insanl›¤a ayk›r› ola-
rak iflgal olunan millettir. Bunun için sal›verilmesini de ancak millet yapabile-
cektir." Bununla birlikte bu Forbes memleketten ç›kar›lmakla yetinilmifl, tu-
tuklanmam›flt›r.

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyin 9 Nisan 1920 tarihli k›sa bir flifresinden
Adapazar› ile Hendek aras›ndaki Çatalköprü ad›ndaki yerde bulunan köprü-
lerin ve Mudurnu Suyu köprüsünün Ulusal Güçlere karfl› olanlarca y›k›ld›¤›
anlafl›ld›.

Bolu ve Çevresi Komutan› Mahmud Nedim Beyin, Düzceden yazd›¤› 9
Nisan 1920 tarihli flifresinden de, 8 Nisanda Adapazar›nda Ulusal Güçlere
karfl› gösteriler yap›ld›¤›, Hendek ile Adapazar› aras›nda telgraf ve telefon
hatlar›n›n kesildi¤i ve Düzce Abazalar›ndan tarafs›z kalanlar›n da karfl› olan-
lara kat›lmak için yola ç›kt›klar› anlafl›ld›. Hendek ile Adapazar› aras›nda,
Mudurnu Suyu üzerindeki büyük köprü y›k›ld›¤›ndan gidifl geliflin kesildi¤i
de anlafl›l›yordu. Bu haber üzerine, Geyvede bulunan Yirmi dördüncü Tü-
men Komutan› Mahmut Beyin dikkati çekildi. Nevflehirde de, Nevflehir Kay-
makam› Nedim Beyin baflkanl›¤›nda ‹slâm Yükselme Derne¤inin bir flubesi
kurulmufl, verilen raporda, derne¤in en kar›flt›r›c› üyelerinden sekiz kiflinin
Ni¤deye getirtildi¤i bildiriliyordu. Bu derne¤in üyeleri, padiflahtan baflka hiç-
bir kuvvet tan›may›z, Ulusal Güçleri da¤›tmak için malca, bedence bütün gü-
cümüzü harcamaya yemin ettik diyorlarm›fl. Her gece toplan›yorlarm›fl, ileri
gelenleri, Ni¤dedeki Tümen Komutan›n›n gönderdi¤i bir birlik taraf›ndan tu-
tuklanm›fl.

Efendiler, bu türden olaylara bundan sonra çok rastlayaca¤›z. Büyük
Millet Meclisinin toplanmas›n› ve aç›lmas›n› sa¤lamak için çal›flt›¤›m›z günler-
de, bizi en çok u¤raflt›ran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesi içindeki
yerlerden bafllay›p, Nall›han, Beypazar› üzerlerinden Ankaraya yaklaflacak
gibi görünen gericilik ve ayaklanma dalgalar› olmufltur. Ben, bir yandan bu
dalgalar› durdurmaya çal›fl›rken, bir yandan da, Ankarada toplanmakta olan
ve genel durumu daha gerekti¤i gibi bilmeyen meb'uslar›, korkulacak görü-
nümler karfl›s›nda b›rakmamak ve bu gibi olaylar yüzünden Meclisin toplan-
may› baflaramamas› gibi u¤ursuz durumlar› önlemenin yollar›n› ar›yordum.
Bunun için, Meclisin aç›lmas› iflinde çok ivedi davran›yordum. Sonunda, gele-
bilmifl olan meb'uslarla yetinerek Meclisin, Nisan›n 23 üncü Cuma günü aç›l-
mas›na karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde genelge olarak
yay›mlad›¤›m bildiride yaz›lanlar›, o günün duygu ve düflüncelerine ne denli
uymak zorunlulu¤unda bulunuldu¤unu gösterir bir belge olmas› bak›m›ndan,
oldu¤u gibi bilginize sunmay› uygun görüyorum.
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Tel: Gayet müstaceldir Ankara, 21/4/1336
Ankaraya acele tezkere

Kolordulara (K.O. 14 Vekâletine)
F›rka 61 Kumandanl›¤›na, Refet Beyefendiye

Bilûmum Vllâyata, Müstakil Livalara, Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerine,
Belediye Riyasetlerine

1- Bimennihilkerim Nisan›n 23 üncü cuma günü, Cuma namaz›n› müteak›p Ankarada
Büyük Millet Meclisi küflad edilecektir.

2- Vatan›n istiklâli, makam› refii hilâfet ve saltanat›n istihlâs› gibi en mühim ve hayatî
vezaifi ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisinin yevmi küflad›n› Cumaya tesadüf ettirmek-
le yevmi mezkûrun mebrukiyetinden istifade ve bilûmum meb'usini kiram hazarat› ile Hac›-
bayram› Veli camii flerifinde cuma namaz› eda olunarak envan Kur'an ve salâttan da istifaza
olunacakt›r. Badessalât lihyei saadet ve sancak› flerîfi hamilen dairei mahsusaya gidilecektir.
Dairei mahsusaya dahil olmazdan evvel bir dua k›raatile kurbanlar zepholunacakt›r. ‹flbu
merasimde camii fleriften bed'ile dairei mahsusaya kadar Kolordu Kumandanl›¤›nca k›taat›
askerîye ile tertibat› mahsusa al›nacakt›r.

3- Yevmi mezkûrun teyidi kutsiyeti için bugünden itibaren merkezi vilâyette vali Beye-
fendi hazretlerinin tertibile hatim ve buharîi flerif tilâvetine bed'olunacak ve hatmi flerifin son
aksam› tebarrüken Cuma günü namazdan sonra dairei mahsusa önünde ikmal edilecektir.

4- Mukaddes ve mecruh vatan›m›z›n her köflesinde ayn› suretle bugünden itibaren bu-
harî ve hatemati flerife k›raatine fluru edilerek Cuma günü ezandan evvel minarelerde salâva-
t› flerife okunacak ve esnay› hutpede hilâfetmaab›m›z padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin
nam namii humayunu zikredilirken zat› flevketsimat› padiflahîlerinin ve memaliki flahaneleri-
le bilîmum tebaai mülûkânelerinin bir an evvel naili halâs ve saadet olmalar› duas› ilâveten
tezkâr olunacak ve Cuma namaz›n›n edas›ndan sonra da ikmali hatmedilerek makam› mu-
allâyi hilâfet ve saltanat›n ve bilcümle aksam› vatan›n halâs› maksadile vukubulan mesai mil-
lîyenin ehemmiyet ve kutsîyeti ve her ferdi milletin kendi vekillerinden mürekkep olan bu Bü-
yük Millet Meclisinin tevdi eyliyece¤i vazaifi vatanîyeyi ifaya mecburiyeti hakk›nda mev'ize-
ler irat olunacakt›r. Badehu halife ve padiflah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milletimi-
zin halâs›, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu merasimi dinîye ve vatanîyenin ifas›n-
dan ve camilerden ç›k›ld›ktan sonra bilâd› Osmanîyenin her taraf›nda, makam› hükûmete ge-
linerek Meclisin küflad›ndan dolay› resmen tebrikât icra edilecektir. Her tarafta Cuma nama-
z›ndan evvel münasip surette mevlidi flerif okunacakt›r,

5- ‹flbu tebli¤in hemen neflrü tamimi için her vas›taya müracaat olunacak ve serian en
ucra köylere, en küçük k›taat› askeriyeye, memleketin bilûmum teflkilât ve müessesat›na ibla-
¤› temin edilecektir. Ayr›ca, büyük levhalar halinde her tarafa talik ve mümkün olan mahal-
lerde tab ve teksir ve meccanen tevzi edilecektir.

6- Cenab› haktan muvafaak›yeti kâmile tazarru olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

22 Nisan 1336 tarihinde de flu küçük tebli¤i tamim ettim: 
Telgraf Dakika tehir edilmiyecektir. 22/4/1336

Umum Vilâyetlerle Elviyei Müstakilleye
Kolordulara, Nazillide Miralay Refet Beyefendiye

Bursada K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Bursada 56 nc› F›rka Kumandan› Miralay Bekir Sami Beyefendiye
Bahkesirde 61 inci F›rka Kumandan› Miralay Kâz›m Beyefendiye

Bimennihilkerim Nisan›n 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi küflat edilerek ifa-
yi vazifeye mübafleret eyliyece¤inden yevmi mezkûrden itibaren bilûmum makamat› mülkîye
ve askerîyenin ve umum milletin mercii Meclisi mezkûr olaca¤› tamimen arzolunur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal 
Muhterem Efendiler;
fiimdiye kadar, vukubulan maruzat›m, flahsan ve Heyeti Temsilîye nam›na,

temas etti¤im vakayi ve hadisat›n izah›na matuf idi. Bundan sonraki beyanat›m,
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Tel: Çok ivedidir Ankara, 21/4/1920
Ankaraya ivedi yaz›

Kolordulara (K.O. 14 Komutan Vekilli¤ine)
Tümen 61 Komutanl›¤›na, Refet Beyefendiye,

Bütün illere, Ba¤›ms›z Sancaklara, Haklar› Savunma Merkez Kurullar›na,
Belediye Baflkanl›klar›na

1- Yüce Allah›n yard›m›yla Nisan›n 23 üncü Cuma günü, Cuma namaz›ndan sonra
Ankarada Büyük Millet Meclisi aç›lacakt›r.

2- Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, yüce halifelik ve padiflahl›¤›n kurtar›lmas› gibi en önemli ve
ölüm kal›mla ilgili görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisinin aç›l›fl gününü Cuma-
ya rastlatmakla o günün kutsall›¤›ndan yararlanacak ve bütün say›n meb'us hazretleri ile
kutsal Hac›bayram Veli camiinde Cuma namaz› k›l›narak Kuran›n ve namaz›n nurlar›ndan
›fl›k al›nacakt›r. Namazdan sonra Peygamberimizin kutlu sakal› ve kutsal sancak al›narak
özel toplant› yerine gidilecektir. Özel yere (Meclise) girmeden bir dua okunacak kurbanlar
kesilecektir. Bu törende kutsal camiden meclise kadar Kolordu Komutanl›¤›nca askerî bir-
liklerle özel düzen al›nacakt›r.

3- O günün kutsall›¤›n› pekifltirmek için bugündün itibaren il merkezinde vali Beye-
fendi hazretlerinin düzenliyece¤i gibi hatim indirmeye kutsal buharî okunmayla bafllanacak
ve kutsal hatmin son bölümleri u¤urlu olsun diye Cuma günü namazdan sonra meclis önün-
de okunup bitirilecektir.

4- Kutsal ve yaral› vatan›m›z›n her köflesinde yukar›da belirtildi¤i gibi bugünden bafl-
lamak üzere buharî okumaya ve kutsal hatim indirmeye bafllanarak Cuma günü ezandan
önce minarelerde salâvat verilecek ve hutbe okunurken halifemiz ve padiflah›m›z efendimiz
hazretlerinin kutsal yüce ad› an›l›rken ulu padiflah›m›z›n kendisi ve ülkelerile bütün uyruk-
lar›n›n bir an önce kurtulmas› ve mutlulu¤a kavuflmalar› için ayr›ca dua edilecek ve Cuma
namaz› k›l›nd›ktan sonra da hatim indirilmesi tamamlanarak yüce halifeli¤in ve padiflahl›-
¤›n ve bütün ülke bölümlerinin kurtulmas› amac›yla yap›lan ulusal çal›flmalar›n önemi ve
kutsall›¤› ve her yurtdafl›n kendi vekillerinden oluflan bu Büyük Millet Meclisinin verece¤i
yurt görevlerini yapmaya zorunlu bulundu¤u hakk›nda va'azlar okunacakt›r. Daha sonra
halife ve padiflah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluflu, esenli¤i ve ba-
¤›ms›zl›¤› için dua edilecektir. Bu dinsel ve yurtsal tören yap›ld›ktan ve camilerden ç›k›ld›k-
tan sonra Osmanl› ülkelerinin her yerinde, hükûmet kona¤›na gelinerek Meclisin aç›l›fl›n-
dan dolay› resmî kutlamalarda bulunulacakt›r. Her tarafta Cuma namaz›ndan önce uygun
flekilde kutsal mevlid okunacakt›r.

5- Bu bildirinin hemen yay›mlan›p da¤›t›lmas› için her araca baflvurulacak ve h›zla en
uzak köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün örgüt ve kurumlar›na bildiril-
mesi sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, büyük levhalar halinde her tarafa as›lacak ve yap›labilen yerler-
de bast›r›l›p ço¤alt›larak para karfl›l›¤› olmadan da¤›t›lacakt›r.

6- Tam baflar› için büyük Allaha yakar›lacakt›r.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal 

22 Nisan 1920 tarihinde de flu küçük bildiriyi yayd›m:
Telgraf Dakika geciktirilmiyecektir 22/4/1920

Bütün ‹llerle Ba¤›ms›z Sancaklara
Kolordulara, Nazillide Albay Refet Beyefendiye,

Bursada K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine,
Bursada 56 nc› Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Beyefendiye,
Bal›kesirdc 61 inci Tümen Komutan› Albay Kâz›m Beyefendiye

Yüce Allah›n yard›m›yla Nisan›n 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi aç›larak
göreve bafllayaca¤›ndan o günden sonra bütün sivil ve askerî makamlar›n ve bütün milletin
ba¤l› olaca¤› yer o meclis olacakt›r, duyurulur.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler;
fiimdiye kadar, bilginize sunduklar›m, kiflisel olarak ve Temsilci Kurul ad›-

na, de¤indi¤im olaylar›n ve durumlar›n aç›klanmas›na yönelik idi. Bundan sonra



Türkiye Büyük Millet Meclisinin küflad›ndan ve alelûsul hükûmet teflekkül et-
tikten bugüne kadar, vukua gelmifl olan hadisat ve ink›lâbata flamil olacakt›r.
Bu beyanat›m, esasen herkesçe vaz›han malûm olan veyahut sühuletle malûm
olmas› mümkün bulunan vakayi safhalar›na aittir. Filhakika, Meclisin zab›tna-
melerinde, vekâletlerin dosyalar›nda, matbuat koleksiyonlar›nda, bu vakayi ve
hadisat›n vesaik› mazbut ve mahfuz bulunmaktad›r. Binaenaleyh, ben, bütün
bu vakayiin yaln›z istikameti umumîyesini iflaret ve tespit etmekle iktifa edece-
¤im. Maksad›m, ink›lâb›m›z›n tetkikinde, tarihe medar› sühulet olmakt›r. Bü-
tün bu vakayi ve hadisat›n cereyan›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hü-
kûmeti Reisi Baflkumandan ve Reisicümhur s›fatlar›n› haiz bulunmufl olmak-
tan ziyade, teflkilât›m›z›n reisi umumisi s›fatile bu vazifeyi ifaya kendimi mec-
bur addederim.

Efendiler, Meclisin küflat olundu¤u ilk günlerde; Meclise, içinde bulundu-
¤umuz vaziyet ve fleraiti izah ve takip ve tatbik›n› muvaf›k mütalea etti¤im nok-
tai nazarlar›m› arzettim. Bu noktai nazarlar›n bafll›cas›, Türkiyenin, Türk mil-
letinin takip etmesi lâz›mgelen siyasî prensipe müteallik idi.

Malûmdur ki, Osmanl›lar devrinde, muhtelif mesleki siyasîler takip olun-
mufltu ve olunuyordu. Ben, bu siyasî mesleklerin hiçbirinin, yeni Türkiye teflek-
külü siyasîsinin mesleki olam›yaca¤›na kani olmufltum. Bunu, Meclise anlat-
maya çal›flt›m. Bu nokta üzerinde bilâhare de çal›flmaya devam olunmufltur.
Bu hususa dair, evvel ve âhir, vukubulmufl olan beyanat›m›n esas noktalar›n›,
burada hep beraber hat›rlamay› faydal› bulurum.

Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, musademe demektir. Ha-
yatta muvaffak›yet, mutlaka mücadelede muvaffak›yetle mümkündür. Bu da,
manen ve maddeden kuvvete, kudrete istinat eder bir keyfiyettir. Bir de; insan-
lar›n meflgul oldu¤u bütün mesail, maruz k›ld›¤› bilcümle mehalik, istihsal etti-
¤i muvaffak›yetler, maflerî, umumî bir mücadelenin dalgalar› içinden tevellüt
edegelmifltir. Akvam› flarkîyenin, akvam› garbîyeye taarruz ve hücumu, tarihin
bellibafll› bir safhas›d›r. Akvam› flarkîye meyan›nda, Türk unsurunun baflta ve
en kavi oldu¤u malûmdur. Filhakika Türkler, kablelislâm ve badelislâm, Av-
rupa içerisine girmifller, taarruzlar, istilâlar yapm›fllard›r. Garba taarruz eden
ve istilâlar›n› ‹spanyada Fransa hudutlar›na kadar temdit eden Araplar da var-
d›r. Fakat, Efendiler, her taarruza karfl› daima, mukabil taarruz düflünmek lâ-
z›md›r. Mukabil taarruz ihtimalini düflünmeden ve ona karfl› emniyete flayan
tedbir bulmadan hareket edenlerin ak›beti, ma¤lûp ve münhezim olmakt›r,
mümkariz olmakt›r.

Garb›n, Araplara mukabil taarruzu, Endülüste ac› ve flayan› ibret bir felâke-
ti tarihîye ile bafllad›. Fakat, orada bitmedi. Takip, Afrika flimalinde devam etti.

Attilân›n, Fransa ve Garbî Roma topraklar›na kadar teflmil edilmifl olan im-
paratorlu¤unu hat›rlad›ktan sonra, Selçuk Devleti enkaz› üzerinde teflekkül eden
Osmanl› Devletinin, ‹stanbulda fiarkî Roma ‹mparatorlu¤unun taç ve taht›na sa-
hip oldu¤u devirlere irca› nazar edelim. Osmanl› tacdarlar› içinde, Almanyay›,
Garbî Romay› zaptü istilâ ederek muazzam bir imparatorluk kurmak teflebbü-
sünde bulunmufl olan vard›. Yine, bu hükümdarlardan biri, bütün islâm âlemi-
ni bir noktaya raptederek sevk ve idare etmeyi düflündü. Bu emelin sevk›yle Su-
riyeyi, M›s›r› zaptetti. Halife unvan›n› tak›nd›. Di¤er bir sultan da, hem Avru-
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söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi aç›ld›ktan ve yöntemince
hükûmet kurulduktan bugüne kadarki, durumlarla olaylar› ve devrimleri
kapsayacakt›r. Bu söyleyeceklerim, asl›nda herkesçe aç›kça bilinen ya da
kolayl›kla ö¤renilebilecek olan olaylar›n evrelerine iliflkindir. Gerçekten,
Meclis tutanaklar›nda, bakanl›klar›n dosyalar›nda, bas›n koleksiyonlar›n-
da, bu olay ve durumlar›n belgeleri saptanm›fl ve saklanm›fl bulunmaktad›r.
Bunun için, ben, bütün bu olaylar›n sadece genel yönlerini gösterip sapta-
makla yetinece¤im. Amac›m, devrimimizin incelenmesinde, tarihe kolayl›k
sa¤lamakt›r. Bütün bu olaylar olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Hükûmeti Baflkan›, Baflkomutan ve Cumhurbaflkan› olmaktan çok, örgütü-
müzün genel baflkan› olarak bu görevi yapmay› kendim için zorunlu saya-
r›m.

Efendiler, Meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde; Meclise, içinde bulundu¤umuz
durum ve koflullar› aç›klay›p izlenilmesini ve uygulanmas›n› do¤ru buldu¤um
düflüncelerimi bildirdim. Bu düflüncelerimin bafll›cas›, Türkiyenin, Türk mil-
letinin izlemesi gereken siyasî ilkeyle ilgiliydi.

Bilirsiniz ki, Osmanl›lar zaman›nda, çeflitli siyasî yöntemler izlenmifl ve
izleniyordu. Ben, bu siyasî yöntemlerden hiçbirinin, yeni Türkiye toplulu¤u-
nun siyasî yöntemi olam›yaca¤› kan›s›na varm›flt›m. Bunu, Meclise anlatmaya
çal›flt›m. Bu nokta üzerinde, sonra da çal›flmalar sürdürülmüfltür. Bu konuda,
er geç, söylediklerimin ana noktalar›n›, burada hep beraber an›msamay› ya-
rarl› bulurum.

Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, u¤raflma, çat›flma demektir. Hayat-
ta baflar›, kesinlikle u¤raflmada baflar› ile olabilir. Bu da, tinsel ve nesnel kuv-
vete, güce dayan›r bir fleydir. Bir de; insanlar›n u¤raflt›¤› bütün sorunlar, kar-
fl›laflt›¤› tüm tehlikeler, elde etti¤i baflar›lar, toplumsal, genel bir u¤rafl›m›n
dalgalar› içinden do¤agelmifltir. Do¤u kavimlerinin, bat› kavimlerine sald›r›
ve ak›nlar›, tarihin bellibafll› bir evresidir. Do¤u kavimleri aras›nda, Türklerin
baflta gelen güçlü unsur oldu¤u bilinir. Gerçekten Türkler, müslümanl›ktan
evvel ve müslümanl›ktan sonra, Avrupa içerisine girmifller, sald›r›lar, ak›nlar
yapm›fllard›r. Bat›ya sald›ran ve yay›lmalar›n› ‹spanyada Fransa s›n›rlar›na
vard›ran Araplar da vard›r. Fakat Efendiler, her sald›r›ya karfl›, her zaman,
karfl›sald›r› düflünmek gerekir. Karfl›sald›r› olas›l›¤›n› düflünmeden ve ona
karfl› güvenilir önlem bulmadan sald›r›ya geçenlerin sonu, yenilgidir, bozgun-
dur, yok olmakt›r.

Bat›n›n, Araplara karfl›sald›r›s›, Endülüste ac› ve ders almaya de¤er bir
tarihsel y›k›m ile bafllad›. Ama, orada bitmedi. Kovalama, Afrikan›n kuzeyin-
de sürüp gitti.

Attilân›n, Fransa ve Bat› Roma topraklar›na kadar yay›lm›fl olan impara-
torlu¤unu an›msad›ktan sonra, Selçuk Devleti y›k›nt›lar› üzerinde kurulmufl
olan Osmanl› Devletinin, ‹stanbulda Do¤u Roma ‹mparatorlu¤unun taç ve tah-
t›na sahip oldu¤u ça¤lara bakal›m. Osmanl› padiflahlar› içinde, Almanyay›, Bat›
Romay› ele geçirerek kocaman bir imparatorluk kurmak girifliminde bulunmufl
olan› vard›. Yine, bu hükümdarlardan biri, bütün müslüman dünyas›n› bir mer-
keze ba¤layarak yönetmeyi ve yürütmeyi düflündü. Bu amaçtan yola ç›karak
Suriyeyi, M›s›r› ele geçirdi. Halifeli¤i üstlendi. Baflka bir sultan da, hem Avru-
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pay› zaptetmek, hem âlemi islâm› hükmü ve idaresi alt›na almak gayesini takip
etti. Garb›n mütemadi mukabil taarruzu, islâm âleminin hoflnutsuzlu¤u ve is-
yan› ve böyle cihangirane tasavvurlar ve emellerin ayn› hudut içine ald›¤› muh-
telif unsurlar›n ademi imtizaçlar›, binnetice emsali gibi Osmanl› ‹mparatorlu-
¤unu da, tarihin sinesine tevdi etti.

Efendiler, haricî siyasetin, en çok alâkadar oldu¤u ve istinat etti¤i husus,
devletin dahilî teflkilât›d›r. Haricî siyaset, dahilî teflkilâtla mütenasip olmak lâ-
z›md›r. Garpta ve flarkta baflka, baflka tabayi ve harse ve emele malik müteha-
lif unsurlar› cemeden bir devletin dahilî teflkilât›, elbette as›ls›z ve çürük olur. O
halde haricî siyaseti de esasl› ve metin olamaz. Böyle bir devletin teflkilât› dahi-
liyesi, bilhassa millî olmaktan uzak oldu¤u gibi, mesleki siyasîsi de millî ola-
maz. Buna nazaran, Osmanl› Devletinin siyaseti millî de¤il, fakat, flahsî, gayr›-
vaz›h ve gayr›müstakar idi.

Muhtelif milletleri, müflterek ve umumî bir unvan alt›nda cemetmek ve bu
muhtelif unsur kütlelerini ayn› hukuk ve flerait alt›nda bulundurarak kavi bir
devlet tesis etmek parlak ve cazip bir noktai nazar› siyasîdir. Fakat aldat›c›d›r.
Hatta, hiçbir hudut tan›mayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir dev-
let halinde birlefltirmek, gayr›kabili istihsal bir hedeftir. Bu, as›rlar›n ve as›rlar-
ca yaflamakta olan insanlar›n çok ac›, çok kanl› hadisat ile meydana koydu¤u
bir hakikatt›r.

Pan islâmizm.. pan turanizm siyasetinin muvaffak oldu¤una ve dünyay›
sahai tatbik yapabildi¤ine tarihte tesadüf edilememektedir. Irk fark› gözetmek-
sizin, bütün befleriyete flamil, cihangirane devlet teflkili h›rslar›n›n netayici de ta-
rihte mazbuttur. Müstevli olmak hevesleri, mevzuubahsimizin haricindedir. ‹n-
sanlara her türlü hissiyat ve revab›t› mahsusalar›n› unutturup, onlar› uhuvvet ve
müsavat› tamme dairesinde birlefltirerek, insanî bir devlet kurmak nazariyesi de
kendine mahsus fleraite malikdir.

Bizim vuzuh ve kabiliyeti tatbik›ye gördü¤ümüz mesleki siyasî, millî siya-
set'tir. Dünyan›n bugünkü umumî fleraiti ve as›rlar›n dima¤larda ve karakter-
lerde temerküz ettirdi¤i hakikatler karfl›s›nda hayalperest olmak kadar büyük
hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, akl›n, mant›¤›n ifadesi böyledir.

Milletimizn, kavi, mes'ut ve müstakir yaflayabilmesi için, devletin tama-
men millî bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin, teflkilât› dahiliyemize tama-
men mutab›k ve müstenit olmas› lâz›md›r. Millî siyaset dedi¤im zaman, kastet-
ti¤im mana ve medlûl, fludur: Hududu millîyemiz dahilinde, her fleyden evvel
kendi kuvvetimize müsteniden muhafazai mevcudiyet ederek millet ve memle-
ketin hakikî saadet ve ümran›na çal›flmak.. Alel›tlak tûlü emeller peflinde mille-
ti iflgal ve ›zrar etmemek... Medenî cihandan, medenî ve insanî muameleye ve
mütekabil dostlu¤a intizar etmektir.

Efendiler, Meclise teklif etti¤im mühim bir husus da, hükûmet, teflkili me-
selesidi. Bu meselenin ve buna dair teklifte bulunman›n, o devir için nekadar
nazik oldu¤unu takdir buyurursunuz.

Hakikat, Osmanl› saltanat›n›n ve hilâfetinin münkariz ve mülga oldu¤unu
düflünerek yeni esaslara müstenit, yeni bir devlet kurmaktan ibaret idi. Fakat
vaziveti oldu¤u gibi telâffuz etmek, maksad›n büsbütün z›ya›n› mucin olabilir-
di.
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pay› almak, hem ‹slâm dünyas›n› egemenli¤i ve yönetimi alt›na almak amac›-
n› güttü. Bat›n›n sürüp giden karfl›sald›r›s›, ‹slâm dünyas›n›n tedirginli¤i ve
ayaklanmas› ve böyle dünyay› ele geçirme düflünce ve emellerinin ayn› s›n›r-
lar içine ald›¤› de¤iflik unsurlar›n ba¤daflmazl›¤›, sonuçta Osmanl› ‹mparator-
lu¤unu da, benzerleri gibi tarihin ba¤r›na gömdü.

Efendiler, d›fl siyasetin, en çok ilgili bulundu¤u ve dayand›¤› fley, devletin
iç örgütleridir. D›fl siyaset, iç örgütle uyarl› olmak gerekir. Bat›da ve do¤uda
baflka, baflka yarad›l›flta ve de¤iflik kültürde de¤iflik emelleri olan da¤›n›k un-
surlar› bir araya getiren devletin iç örgütü, elbette temelsiz ve çürük olur. Bu
durumda d›fl siyaseti de köklü ve dayan›kl› olamaz. Böyle bir devletin iç örgü-
tü, özellikle ulusal olmaktan uzak oldu¤u gibi, siyasî yöntemi de ulusal ola-
maz. Buna göre, Osmanl› Devletinin siyaseti ulusal de¤il, fakat, kiflisel, belir-
siz ve karars›zd›.

De¤iflik milletleri, ortak ve genel bir ad alt›nda toplamak ve bu de¤iflik
unsur topluluklar›n› ayn› haklar ve koflullar alt›nda bulundurarak güçlü bir
devlet kurmak parlak ve çekici bir siyasî düflüncedir. Ama aldat›c›d›r. Hatta,
hiçbir s›n›r tan›mayarak, dünyada var olan bütün Türkleri de bir devlet halin-
de birlefltirmek, ulafl›lamaz bir hedeftir. Bu, yüzy›llar›n ve yüzy›llarca yafla-
makta olan insanlar›n çok ac›, çok kanl› olaylarla ortaya koydu¤u bir gerçek-
tir.

Pan-islâmizm.. pan-turanizm politikas›n›n baflar›l› oldu¤una ve dünyay›
uygulama alan› yapabildi¤ine tarihte rastlanamayacakt›r. Irk fark› gözetmek-
sizin, bütün insanlar› kapsayan, bir tek dünya devleti kurmak h›rslar›n›n so-
nuçlar› da tarihte yaz›l›d›r. Yay›lmac› olmak hevesleri, konumuzun d›fl›ndad›r.
‹nsanlara her türlü özel duygu ve ba¤l›l›klar›n› unutturup, onlar› tam kardefl-
lik ve tam eflitlik içinde birlefltirerek, insanî bir devlet kurmak kuram›n›n da
kendine özgü koflullar› vard›r.

Bizim ayd›nl›k ve uygulanabilir gördü¤ümüz siyasî yöntem, ulusal siya-
settir. Dünyan›n bugünkü genel koflullar› ve yüzy›llar›n kafalarda ve karakter-
lerde yerlefltirdi¤i gerçekler karfl›s›nda hayalci olmak kadar büyük yan›lg› ola-
maz. Tarihin dedi¤i budur, bilim, ak›l, mant›k da böyle söyler.

Milletimizin, güçlü, mutlu ve kararl› bir düzen içinde yaflayabilmesi için,
devletin tümüyle ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç örgütümüzle
tam uygunluk halinde olmas› ve buna dayanmas› gerekir. Millî siyaset dedi-
¤im zaman, anlatmak istedi¤im, fludur: ulusal s›n›rlar›m›z içinde, her fleyden
evvel kendi kuvvetimize dayanarak varl›¤›m›z› koruyarak millet ve memleke-
tin gerçek mutluluk ve bay›nd›rl›¤›na çal›flmak.. Gelifligüzel uzun emeller ar-
d›nda milleti u¤raflt›rmamak ve zarara sokmamak.. Uygar dünyadan, uygarca
ve insanca davran›fllar ve karfl›l›kl› dostluk beklemektir.

Efendiler, Meclise önerdi¤im önemli bir konu da, hükûmet kurma ifliydi.
Bu iflin ve bunu önermenin, o zaman dönem için nekadar önemli oldu¤unu
anlars›n›z.

Yap›lacak gerçekçi ifl, Osmanl› saltanat›n›n ve halifeli¤in çökmüfl ve or-
tadan kalkm›fl oldu¤unu düflünerek yeni temellere dayal›, yeni bir devlet kur-
maktan ibaret idi. Ama durumu oldu¤u gibi söylemek, amac›n büsbütün yiti-
rilmesine yol açabilirdi.

Hükûmet
teflkili

Hükûmet
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Çünkü efkâr ve temayülât› umumîye, henüz padiflah ve halifenin mazur mev-
kiinde bulundu¤u merkezinde idi. Hatta Mecliste, ilk anda makam› hilâfet ve
saltanatla irtibat ve hükûmeti merkeziye ile itilâf aramak cereyan› bafl göster-
miflti.

‹stanbul fleraitinin halife ve padiflah ile, ne alenî ve ne de hususî ve mah-
rem temasa müsait olmad›¤›n› izaha çal›flt›m. Böyle bir temasla ne anlamak is-
tedi¤imizi sordum ve "milletin; istiklâl ve tamamiyeti mülkiyenin temini için ça-
l›flmakta oldu¤unu haber vermek için ise, buna hacet yoktur. Çünkü padiflah,
halife olan zat›n da bundan baflka bir fley düflünmesine ve arzu etmesine imkân
var m›d›r? Bundan aksini a¤z›ndan iflitsem inanmam, mutlaka bunun icbar ve
tazyik alt›nda söyletildi¤ini kabul ederim" dedim. Aleyhimizde ç›kar›lm›fl olan
fetvan›n sania ve hükûmeti merkeziye evamir ve tebligat›n›n muhtac› tefsir ol-
du¤unu söyliyerek, baz› zay›f kalpli ve zay›f muhakemeli insanlar›n saik olmak
istedikleri teenniye lüzum görmedi¤imizi izah ettim.

Arzetmek istiyorum ki, hükûmet teflkili hakk›nda teklif dermeyan etmeden
evvel, hissiyat ve telâkkkiyat› derpifl etmek zarureti vard›. Bu zarurete tâbi ol-
makla beraber maksad› mahfuz bulunduran teklifimi bir takrir halinde takdim
ettim. K›sa bir münakafla ile ve baz› itirazlara ra¤men kabul olundu.

Bu takriri, bugün gözden geçirecek olursak, orada esasl› umdelerin tespit
ve ifade edilmifl oldu¤unu görürüz.

Bu umdeleri, müsaade buyurursan›z, burada tebarüz ettirerek sayaca¤›m:
1) Hükûmet teflkili zarurîdir.
2) Muvakkat kaydile bir hükûmet reisi tan›mak veya bir padiflah kayma-

kam› ihdas etmek kabili tecviz de¤ildir.
3) Mecliste mütekâsif iradei millîyeyi, bilfiil mukadderad› vatana vaz›ulyet

tan›mak umdei esasiyedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fevkinde bir kuv-
vet mevcut de¤ildir.

4) Türkiye Büyük Millet Meclisi teflriî ve icraî salâhiyetleri camidir.
Meclisten tefrik ve tevkil edilecek bir heyet umuru hükûmeti rü'yet eder.
Meclis reisi, bu heyetin de reisidir.
Hat›ra: Padiflah ve halife, cebir ve ikrahtan azade oldu¤u zaman, Mecli-

sin tanzim edece¤i esasat› kanuniye dairesinde vaziyetini ahzeder.
Efendiler, bu esaslara müstenit olan bir hükûmetin mahiyeti, sühuletle an-

lafl›labilir. Böyle bir hükûmet, hakimiyeti millîye esasa›na müstenit halk hükû-
metidir. Cümhuriyettir.

Böyle bir hükûmetin teflekkülünde esas, vahdeti kuva nazariyesidir. Za-
man geçtikçe, bu esaslar›n flamil oldu¤u manalar anlafl›lmaya bafllad›. ‹flte o za-
man münakaflalar ve vak›alar teakup etti.

Muhterem Efendiler, alenî ve hafî celselerde bir, iki gün devam eden iza-
hat ve beyanat›mdan ve iflaret etti¤im esaslar› ihtiva eden teklifi dermeyan eyle-
dikten sonra, Meclisi Ali, beni riyasete intihap etmekle hakk›nda umumî itima-
d›n› izhar eyledi.

Burada, ufak bir noktay› da izah etmeliyim:
Hat›rlars›n›z ki, hâs›l olmaya bafllayan vahdeti millîyeyi, milletin galeyan

ve intibah› neticesine atfetmekten ziyade flahsî teflebbüs semeresi telâkki ediyor-
lard›. Bu meyanda benim teflebbüsten menedilmemi mühim görüyorlard›: Beni
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Çünkü genel düflünce ve e¤ilimler, henüz, padiflah ve halifenin özürlü (hofl gö-
rülmesi gereken), durumda bulundu¤u yolunda idi. Dahas› Mecliste, ilk önce
halife ve padiflah makam› ile ba¤lant› kurmak ve ‹stanbul hükûmeti ile uzlafl-
ma aramak ak›m› bafl göstermiflti,

‹stanbuldaki koflullar›n halife ve padiflah ile, ne aç›ktan aç›¤a ve ne de
özel ve gizli görüflmelere elveriflli olmad›¤›n› anlatmaya çal›flt›m. Böyle bir
iliflki kurmaktan ne anlamak istedi¤imizi sordum ve "milletin; ba¤›ms›zl›¤›n›
ve ülkenin bütünlü¤ünü sa¤lamak için çal›flmakta oldu¤unu haber vermek için
ise, buna gerek yoktur. Çünkü padiflah, halife olan kiflinin de bundan baflka
bir fley düflünmesine ve istemesine olanak var m›d›r? Bunun aksini a¤z›ndan
iflitsem inanmam, mutlaka bunun zor ve bask› alt›nda söyletildi¤ini kabul ede-
rim" dedim. Bize karfl› ç›kar›lm›fl olan fetvan›n uydurma oldu¤unu ve ‹stan-
bul hükûmetinin emirlerile bildirimlerinin de do¤ru yorumlanmas› gerekti¤i-
ni söyliyerek, birtak›m yüre¤i ve kafas› güçsüz insanlar›n açmak istedikleri
afl›r› dikkatli davranma yoluna gerek görmedi¤imizi anlatt›m,

fiunu bilginize sunmak istiyorum ki, hükûmet kurmakla ilgili öneride bu-
lunmadan evvel, duygu ve görüflleri göz önünde bulundurmak zorunlu¤u var-
d›. Bu zorunlu¤a uymakla birlikte amac› sakl› tutan önerimi yaz›l› olarak ver-
dim. K›sa bir tart›flma ile ve birtak›m karfl› ç›kmalara karfl›n kabul edildi.

Bu öneri yaz›s›n›, bugün gözden geçirecek olursak, orada temel ilkelerin
saptanm›fl ve belirtilmifl oldu¤unu görürüz.

Bu ilkeleri, izin verirseniz, burada belirterek sayaca¤›m:
1) Hükûmet kurmak zorunludur.
2) Geçici olarak bir hükûmet baflkan› tan›mak ya da bir padiflah vekili or-

taya ç›karmak uygun görülemez.
3) Mecliste yo¤un olarak belirmifl olan millî iradeyi, yurdun kaderine

do¤rudan do¤ruya el koymufl olarak tan›mak temel ilkedir. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.

4) Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde
toplam›flt›r.

Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükûmet
ifllerine bakar. Meclis baflkan›, bu kurulun da baflkan›d›r.

Not: Padiflah ve halife, bask› ve zordan kurtar›ld›¤› zaman, Meclisin ko-
yaca¤› yasal kurallar uyar›nca durumunu al›r.

Efendiler, bu ilkelere dayal› bulunan bir hükûmetin niteli¤i, kolayca an-
lafl›labilir. Böyle bir hükûmet, ulusal egemenlik temeline dayal› halk hükûme-
tidir. Cumhuriyettir.

Böyle bir hükûmetin kuruluflunda ilke, kuvvetler birli¤i kuram›d›r. Za-
man geçtikçe, bu ilkelerin kapsad›¤› kavramlar anlafl›lmaya bafllad›. ‹flte o za-
man ard arda tart›flmalar ve olaylar sökün etti.

Muhterem Efendiler, aç›k ve gizli oturumlarda bir, iki gün süren aç›kla-
ma ve sözlerimden ve belirtti¤im ilkeleri içeren öneriyi yapt›ktan sonra, yük-
sek Meclis, beni baflkanl›¤a seçmekle hakk›mda genel güvenini gösterdi.

Burada, ufak bir noktay› da aç›klamal›y›m:
An›msars›n›z ki, oluflmaya bafllayan ulusal birli¤i, milletin coflup uyan›fl›na

yormaktan çok kiflisel çaba sonucu olarak görüyorlard›. Bu arada benim giriflim-
lerimin önlenmesini önemli say›yorlard›: Beni millete, hükûmete istenmez ve
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millete, hükûmete reddü tel'in ettirmekten fayda memul ediyorlard›. Yap›lan
propagandada, ben reddü tel'in olundu¤um takdirde, millet ve devlet aleyhin-
de hiçbir harekette bulunulmayacak.. bütün fenal›¤›n müsebbibi benim flahs›m-
d›r. Bir adam için, bir milletin birçok mehaliki göze ald›rmas› makul de¤ildir
tarz›nda idi. Hükûmet ve düflmanlar, benim flahs›m›, millete karfl› bir silâh gibi
kullan›yordu, binaenaleyh, 24 Nisan 1336 günü hafî bir celsede, Meclise bu ci-
heti izah ettim. Riyaset intihab›nda, bunun da bir mahzur olarak nazar› dikka-
te al›nmas›n› ve yaln›z millet ve memleketin selâmeti düflünülerek rey ve karar-
lar›n›n isabetle verilmesini rica ettim.

*
*   *

Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekillerinin intihab›na dair 2 May›s
1336 tarihli kanun ile Erkân›harbiyei Umumiye iflleri de dahil olmak üzere Bü-
yük Millet Meclisinde, 11 vekilden mürekkep bir "‹cra Vekilleri Heyeti" vücu-
da geldi.

Görülüyor ki, Meclisin tarihi küflad› olan 23 Nisandan beri bir hafta kadar
zaman geçmifl bulunuyor. Bu müddet zarf›nda, bittabi memleket ve millet iflleri
ve bilhassa menfi cereyan ve faaliyete karfl› tedbir almak hususu bir an bile te-
vakkuf edemezdi ve etmemifltir. Yaln›z, ‹cra Vekilleri intihab›na dair olan kanun
ç›kt›¤› zaman Meclisçe vekâlete intihap olunan zevattan baz›lar› daha evvel filen
vazifeye bafllam›fllar ve bana muavenet ediyorlard›. Bu meyanda ‹smet Pafla
Hazretleri de, Erkân›harbiyei Umumiye umurunu deruhde etmifl bulunuyordu.

Efendiler, bu münasebetle bir noktay› kaydetmeye lüzum görüyorum: O
günlerde, mevcut arkadafllar›n ne suretle tavziflerinin münasip olaca¤› düflünü-
lürken, Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti için ‹smet Paflay› tercih etmifltim.
Ankarada bulunan Refet Pafla, beni sureti hususîyede görerek istizahatta bu-
lundu. Anlamak istedi¤i; Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinin en büyük aske-
rî makam olup olmad›¤› noktas› idi. Benden, mevzuubahs makam›n en büyük
makam› askerî oldu¤u ve ondan daha büyük makam›n Millet Meclisi olaca¤›
cevab›n› al›nca buna itiraz etti. ‹smet Paflan›n, Baflkumandanl›k demek olan bu
vaziyetine raz› olam›yaca¤›n› söyledi. Vazifenin çok mühim ve nazik oldu¤u-
nu ve benim bütün arkadafllar hakk›ndaki vukufuma ve bitarafl›¤›ma emniyet
etmek muvaf›k olaca¤›n› söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmas›
münasip olmad›¤›n› da ilâve ettim.

Efendiler, bilâhare Garp Cephesi Karargâh›nda görüfltü¤üm Fuat Pafla
da, ‹smet Paflan›n Erkân›harbiyei Umumiye Reisli¤ine sureti kat'iyede muar›z
oldu. Fuat Paflay› da, halin en muvaf›k icab› olan tarz› hallin kabulündeki za-
rurete iknaa çal›flt›m. Refet ve Fuat Paflalar›n kendilerine mahsus baz› mülâha-
zalar›na ilâve ettikleri itiraz flu idi: Kendileri daha evvel Anadoluda benimle
teflriki mesai etmifller ve fakat ‹smet Pafla bilâhare iltihak etmifl. Halbuki bun-
dan evvelki beyanat›mda s›ra ve münasebet düfltü¤ü için arzetmifltim ki, ‹smet
Pafla, benim ‹stanbuldan hareketimden evvel benimle teflriki mesai etmiflti. Bi-
lâhare Anadoluya gelip beraber çal›flm›flt›. Fakat, Fevzi Pafla Hazretlerinin
Harbiye Nezaretine gelmesi üzerine mütaleat› mühimmeye binaen vazifei mah-
susa ile tekrar ‹stanbula gönderilmiflti. Binaenaleyh, ittihad› efkâr ve müflareke-
ti ef'alde k›dem mevzuubahs olamazd›.
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lânetlenmifl sayd›rmaktan yarar umuyorlard›. Yap›lan propagandada, ben is-
tenmez k›l›n›r ve lânetlenirsem, millet ve devlete karfl› hiçbir fley yap›lam›ya-
cak.. bütün fenal›¤›n nedeni benim kiflili¤imdir. Bir adam için, bir milletin bir-
çok tehlikeleri göze almas› akla yak›n de¤ildir yolunda idi. Hükûmet ve düfl-
manlar, beni, millete karfl› bir silâh gibi kullan›yordu, bunun için, 24 Nisan
1920 günü gizli bir oturumda, Meclise iflin bu yönünü anlatt›m. Baflkanl›k se-
çiminde, bunun da bir sak›nca olarak göz önünde bulundurulmas›n› ve yaln›z
millet ve memleketin esenli¤i düflünülerek oy ve kararlar›n›n uygun ve do¤ru
olarak verilmesini rica ettim.

*
*   *

Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹cra Bakanlar›n›n seçimi hakk›nda 2 Ma-
y›s 1920 tarihli kanun ile Genelkurmay Baflkanl›¤› da içinde olmak üzere Bü-
yük Millet Meclisinde, 11 bakandan oluflan bir "Bakanlar Kurulu" oluflturul-
du.

Görülüyor ki, Meclisin aç›l›fl tarihi olan 23 Nisandanberi bir hafta kadar
zaman geçmifl bulunuyor. Bu süre içinde, elbette memleket ve millet iflleri ve
özellikle olumsuz ak›mlar ve çal›flmalara karfl› önlem almak çal›flmalar› bir an
bile duramazd› ve durmam›flt›r. Yaln›z, Bakanlar›n seçimine iliflkin olan ka-
nun ç›kt›¤› zaman Meclisçe bakan seçilenlerden bir k›sm› daha önce göreve
bafllam›fllar ve bana yard›m ediyorlard›. Bu arada ‹smet Pafla Hazretleri de,
Genelkurmay ifllerini üstüne alm›fl bulunuyordu.

Efendiler, bununla ilgili olarak bir noktay› bildirmeyi gerekli görüyorum:
O günlerde, orada bulunan arkadafllar›n ne yoldan görevlendirilmelerinin uy-
gun olaca¤› düflünülürken, Genelkurmay Baflkanl›¤› için ‹smet Paflay› ye¤le-
mifltim. Ankarada bulunan Refet Pafla, beni özel olarak görerek bilgi istedi.
Anlamak istedi¤i, Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n en büyük askerî makam olup
olmad›¤› noktas› idi. Benden, sözü edilen makam›n en büyük askerî makam
oldu¤u ve ondan daha büyük makam›n Millet Meclisi olaca¤› cevab›n› al›nca
buna karfl› ç›kt›. ‹smet Paflan›n, Baflkomutanl›k demek olan bu durumunu ka-
bul edemiyece¤ini söyledi. Görevin çok önemli ve a¤›r oldu¤unu ve benim bü-
tün arkadafllar hakk›ndaki bilgime ve tarafs›zl›¤›ma güvenmenin uygun olaca-
¤›n› söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmas›n›n uygun olmad›¤›n›
da ekledim.

Efendiler, daha sonra Bat› Cephesi karargâh›nda görüfltü¤üm Fuat Pafla
da, ‹smet Paflan›n Genelkurmay Baflkanl›¤›na kesinlikle karfl› ç›kt›. Fuat Pa-
flay› da, durumun gerektirdi¤i en uygun çözüm yolunun kabulünün zorunlu ol-
du¤una inand›rmaya çal›flt›m. Refet ve Fuat Paflalar›n kendilerine özgü bir ta-
k›m düflüncelerine ekledikleri flu idi: Kendileri daha önce Anadoluda benim-
le iflbirli¤i yapm›fllar ve ‹smet Pafla ise daha sonra kat›lm›fl. Oysa bundan ön-
ceki sözlerim aras›nda s›ras› ve yeri geldi¤i için söylemifltim ki, ‹smet Pafla,
ben ‹stanbuldan ayr›lmadan evvel benimle iflbirli¤i yapm›flt›. Daha sonra
Anadoluya gelip beraber çal›flm›flt›. Fakat, Fevzi Pafla Hazretleri Savafliflleri
Bakanl›¤›na gelince baz› önemli düflünceler üzerine özel bir görevle yeniden
‹stanbula gönderilmiflti. Bunun için, görüfl ve iflbirli¤inde öncelik sözkonusu
olamazd›.
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Erkân›harbiyei Umumiye vazifesinin ilk defa, ‹smet Paflaya tevcihinde isa-
betsizlik olsayd›, bu hususta Fevzi Pafla Hazretlerinin de beni ikaz etmeleri va-
tanî bir vazife hükmünde idi. Halbuki müflarileyh, bilâkis bu tarz› tavzifi pek
münasip bulmufl ve kendileri teklif olunan Müdafaai Millîye Vekâletini pek sa-
mimî bir hisle derhal kabul buyurmufltur. ‹smet Paflan›n, gerek Erkân›harbiyei
Umumiye Riyasetinde ve gerek bilâhare bilfiil Cephe Kumandanl›¤›nda göster-
di¤i liyakat ve fart› gayret kendisine tevcihi vazifede isabetimi filen ispat etmifl
bulundu¤u için millete karfl›, orduya karfl› ve tarihe karfl› tamamen müsterihim.

Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1336 tarihinde H›yaneti Vataniye Kanununu
ve müteak›p aylarda ‹stiklâl Mehakimi Kanunlar›n› da vazetmekle ink›lâb›n
icabat› tabiîyesine tevessül eylemifl oldu.

Efendiler, ‹stanbulun iflgalini müteak›p bafllayan birtak›m menfi cereyan-
lara, vak'alara, isyanlara temas etmifltik. Bunlar, serî bir surette memleketin her
taraf›nda tezahür ve tevali etti.

‹stanbulda Damat Ferit Pafla, derhal yeniden mevkii iktidara getirildi. Da-
mat Ferit Pafla Kabinesi ve ‹stanbulda bütün menfi ve hain teflekkülât›n vücu-
da getirdi¤i blok ve bu blokun Anadolu dahilindeki tekmil isyan teflkilât› ve bil-
cümle düflmanlar ve Yunan ordusu, müfltereken aleyhimize faaliyete geçtiler.
Bu müflterek tecavüz politikas›n›n talimat› da, padiflah ve halifenin, düflman
tayyareleri de dahil oldu¤u halde, her türlü vas›talarla memlekete ya¤d›rd›¤›
"huruç alessultan" fetvas› idi.

Bu umumî, mütenevvi ve hainane savletlere karfl›, biz de, daha Meclis aç›l-
madan evvel, Afyon Karahisar›nda, Eskiflehirde ve bütün hat boyunda bulu-
nan ecnebî k›taat›n› Anadoludan ç›karmakla Geyve, Lefke, Cerablus köprüle-
rini tahrip etmekle ve Meclis içtima eder etmez Anadolu ulemay› kiram›n›n fet-
vas›n› almakla mukabil tedabire geçtik.

Efendiler, 1335 senesi içinde, teflebbüsat› millîyemiz aleyhine bafllayan da-
hilî isyanlar, süratle memleketin her taraf›na sirayet etti.

Band›rma, Gönen, Sus›¤›rl›k, Kirmasti, Karacabey, Biga ve havalisinde;
‹zmit, Adapazar›, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nall›han, Beypazar› havali-
sinde; Bozk›rda; Konya, Ilg›n, Kad›nhan, Karaman, Çivril, Seydiflehir, Beyfle-
hir, Koçhisar havalisinde; Yozgat, Yenihan, Bo¤azl›yan, Zile, Erbaa, Çorum
havalisinde; Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik havalisinde; Viranflehir havali-
sinde alevlenen flurifl ateflleri, bütün memleketi yak›yor, h›yanet, cehalet, kin ve
taassup dumanlar›, bütün vatan semas›n› kesif karanl›klar içinde b›rak›yordu.
‹syan dalgalar›, Ankarada karargâh›m›z›n duvarlar›na kadar çarpt›. Karargâ-
h›m›zla flehir aras›ndaki telefon ve telgraf hatlar›n› kesmeye kadar varan aku-
rane kastler karfl›s›nda kald›k. Garbî Anadolunun, ‹zmirden sonra, yeniden
mühim m›nt›kalar› da, Yunan ordusunun taarruzlarile çi¤nenmeye baflland›.

fiayan› dikkattir ki, sekiz ay evvel, millet Heyeti Temsilîye etraf›nda topla-
narak, Damat Ferit hükûmetile münasebet ve muhaberat›n› kat'etmifl iken, Ali
Galip teflebbüsü gibi münferit vak'alardan baflka böyle umumî k›yam olmam›fl
idi. Bu seferki müstevli ve umumî k›yamlar, sekiz ay zarf›nda, memleket içinde
çok haz›rl›k yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Damat Feridi takip eden hükûmetlerle mil-
lî fluurun muhafaza ve tarsinine matuf mücadelât›m›z›n, nekadar hakl› sebep-
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Genelkurmay görevini ilkin ‹smet Paflaya vermek yerinde olmasayd›, bu
konuda Fevzi Pafla Hazretlerinin de beni uyarmalar› vatanî ödevi niteli¤inde
idi. Oysa Pafla Hazretleri, tam aksine bu görevlendirmeyi pek uygun bulmufl
ve kendileri önerilen Millî Savunma Bakanl›¤›n› büyük içtenlikle hemen ka-
bul etmifltir. ‹smet Paflan›n, gerek Genel Kurmay Baflkanl›¤›nda ve gerek son-
raki Cephe Komutanl›¤›nda gösterdi¤i yararl›l›¤› ve üstün çabalar› kendisine
görev vermekle yan›lmad›¤›m› yapt›klar›yla kan›tlam›fl bulundu¤u için mille-
te karfl›, orduya karfl› ve tarihe karfl› içim adamak›ll› rahatt›r.

Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1920 tarihinde H›yaneti Vataniye* Kanunu ve
sonraki aylarda ‹stiklâl Mahkemeleri Kanunlar›n› da ç›karmakla devrimin do-
¤al gereklerini yerine getirmifl oldu.

Efendiler, ‹stanbulun iflgalinden sonra bafllayan birtak›m y›k›c› ak›mlara,
olaylara, ayaklanmalara de¤inmifltik. Bunlar, h›zla memleketin her taraf›nda
ortaya ç›kt› ve sürdü gitti.

‹stanbulda Damat Ferit Pafla, hemen yeniden iflbafl›na getirildi. Damat
Ferit Pafla Hükûmeti ve ‹stanbulda bütün y›k›c› ve hain örgütlerin oluflturdu-
¤u blok ve bu blokun Anadolu içindeki bütün ayaklanma örgütleriyle tüm
düflmanlar ve Yunan ordusu, elbirli¤i halinde bize karfl› çal›flmaya bafllad›lar.
Bu ortaklafla sald›r› politikas›n›n direktifi de, padiflah ve halifenin, düflman
uçaklar› da dahil, her türlü araçlarla memlekete ya¤d›rd›¤› "padiflaha karfl›
ayaklanma" fetvas› idi.

Bu genel, çeflitli ve haince sald›r›lara karfl›, biz de, daha Meclis aç›lmadan
evvel, Afyon Karahisar›nda, Eskiflehirde ve demiryolu boyunda bulunan bü-
tün yabanc› asker birliklerini Anadoludan ç›karmakla Geyve, Lefke, Cerab-
lus köprülerini y›karak ve Meclis toplan›r toplanmaz Anadolunun yüksek din
bilginlerinden fetvalar alarak karfl› önlemlere baflvurduk.

Efendiler, 1919 senesi içinde, ulusal giriflimlerimize karfl› bafllayan iç
ayaklanmalar, h›zla memleketin her taraf›na yay›ld›.

Band›rma, Gönen, Susurluk, Mustafa Kemal Pafla, Karacabey, Biga ve
dolaylar›nda; ‹zmit, Adapazar›, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nall›han, Bey-
pazar› dolaylar›nda; Bozk›rda; Konya, Ilg›n, Kad›nhan, Karaman, Çivril, Sey-
diflehir, Beyflehir, Koçhisar dolaylar›nda; Yozgat, Yenihan, Bo¤azl›yan, Zile,
Erbaa, Çorum dolaylar›nda; Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik dolaylar›nda;
Viranflehir dolaylar›nda alevlenen kargafla ateflleri bütün memleketi yak›yor,
hainlik, cahillik, kin ve ba¤nazl›k dumanlar›, bütün yurt göklerini yo¤un ka-
ranl›klar içinde b›rak›yordu. Ayaklanma dalgalar›, Ankarada karargâh›m›z›n
duvarlar›na kadar çarpt›. Karargâh›m›zla flehir aras›ndaki telefon ve telgraf
hatlar›n› kesmeye kadar varan kudurmuflças›na sald›r›lar karfl›s›nda kald›k.
‹zmirden sonra, Bat› Anadolunun, önemli bölgeleri de, Yunan ordusunun sal-
d›r›lar›yla çi¤nenmeye bafllad›.

Dikkate de¤er ki, sekiz ay önce, millet Temsilci Kurul etraf›nda toplanarak,
Damat Ferit Hükûmetile iliflki ve haberleflmelerini kesmifl iken, Ali Galip giri-
flimi gibi tek tük olaylardan baflka böyle genel bir ayaklanma olmam›fl idi. Bu se-
ferki yayg›n ve genel ayaklanmalar, sekiz ay içinde, memleket içinde çok haz›r-
l›k yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Damat Feritten sonra ifl bafl›na gelen hükûmetler-
le millî fluurun korunup güçlendirilmesine yönelik savafl›mlar›m›z›n, nekadar
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lere müstenit oldu¤u ac› bir surette bir daha anlafl›lm›fl oluyordu. Millî müca-
deleye kuvvet vermek için, cephelerle ve ordu ile ifltigal etmekte, ‹stanbuldaki
hükûmetlerin gösterdi¤i di¤er nevi ihmallerin, ac› netayici de ayr›ca görülecek-
tir.

Efendiler, evvelâ, dahilî isyanlar hakk›nda sarih bir fikir edinmek için mü-
saade buyurursan›z bu isyan harekât›na bilmünasebe temas ettikçe, temas olu-
nan safhalar› hulasaten arzedeyim:

21 Eylûl 1335 senesinde Bal›kesir flimal m›nt›kas›nda bafllayan birinci An-
zavur isyan›; 16 fiubat 1336 da yine ayn› m›nt›kada ikinci defa olarak vukubul-
du. Bu iki isyan, k›taat› askeriyemiz ve millî müfrezelerimizle bast›r›ld›. 13 Ni-
san 1336 tarihlerinde Bolu, Düzce havalisi de isyan etti. Bu isyan, 19 nisan 1336
tarihinde Beypazar›na kadar sirayet etti. Bu esnada Anzavur, 11 May›s 1336 ta-
rihlerinde top ve mitralyözlerle mücehhez befl yüz kiflilik bir kuvvetle, üçüncü
defa olarak Adapazar› ve Geyve havalisinde zay›f bir millî müfrezemize taar-
ruz etmek suretile meydana ç›kt›. Anzavur, gönderdi¤imiz millî müfrezelerimi-
ze, nizamiye k›taat›m›za mütemadiyen sald›rd›. 20 May›s 1336 tarihinde Geyve
Bo¤az› civar›nda ma¤lûp ve firara mecbur edildi.

Düzce havalisindeki isyan hâdisesi mühim idi. Abaza ve Çerkezlerden
mürekkep dört bin kiflilik bir cemmi gafir, Düzceyi basarak hapishaneleri tah-
liye ettiler ve musademe ile oradaki süvari müfrezemizin silâhlar›n› ald›lar. Hü-
kûmet memurlarile zabitan› hapsettiler.

Her taraftan, asiler üzerine kuvvet flevkettik. Bu meyanda, Geyvede bulu-
nan Yirmi Dördüncü F›rka da, Kumandan› Kaymakam Mahmut Bey baflta ol-
du¤u halde Düzceye hareket etti. Mahmut Bey, Meclisin aç›ld›¤› gün yani 23
Nisan 1336 da Hendekten Düzceye geçerken, Hendek de isyan etti. Adapazar›
da asiler taraf›ndan elde edildi. Mahmut Bey, 25 Nisan 1336 da Hendek-Düz-
ce yolu üzerinde asiler taraf›ndan i¤fal edilerek pusuya düflürülmüfl ve ilk atefl-
te flehit edilmifltir. Erkân›harbi Sami Bey, yaveri ve daha birkaç zabit de ayn›
zamanda flehit düfltüler. Bunun üzerine, Yirmi Dördüncü F›rka muhabere ede-
meksizin, kâmilen asiler taraf›ndan esir edildi. Tekmil tüfekleri, toplar› al›nd›.
A¤›rl›klar› ya¤ma edildi. Bu esnada, ‹stanbuldan ‹zmit Mutasarr›f› Çerkez ‹b-
rahim Adapazar›na geldi. Ahaliye selâm› flahaneyi tebli¤ etti ve yüz elli lira ma-
aflla gönüllü kayd›na bafllad›. Toplanan asi kuvvetler, bütün o havaliye hâkim
olduktan sonra Geyve Bo¤az›ndaki kuvvetlerimize taarruza bafllad›lar.

Bizim, bu isyan sahas›na tevcih etti¤imiz kuvvetler flunlard›:
1- Salihli ve Bal›kesir Kuvayi Millîyesinden müteflekkil Çerkez Etem Bey

müfrezesi;
2- ‹ki tabur nizamiye, dört cebel topu ve befl makinal› tüfek ve üç yüz efe

süvarisinden mürekkep Binbafl› Naz›m Bey müfrezesi;
3- ‹ki tabur piyade, sekiz makinal› tüfek, iki sahra ve iki cebel topundan

mürekkep Kaymakam Arif Bey müfrezesi;
4- Üç yüz kiflilik millî kuvvet ve iki makinal› ve iki bomba topundan iba-

ret Binbafl› ‹brahim Bey müfrezesi (Çolak ‹brahim Bey).
Kumandan olarak da Ali Fuat Pafla Geyve Bo¤az› civar›ndan Adapazar›

istikametinde ve Refet Pafla da Ankaraaan Beypazar› tarik›yle Bolu istikame-
tinde memur edildiler.
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hakl› nedenlere dayand›¤› ac› olarak bir daha anlafl›lm›fl oluyordu. Ulusal sa-
vafl›ma güç katmak için, cephelerle ve ordu ile ilgilenmekte, ‹stanbuldaki hü-
kûmetlerin gösterdi¤i baflka türden savsaklamalar›n, ac› sonuçlar› da ayr›ca
görülecektir.

Efendiler, önce, iç ayaklanmalar hakk›nda aç›k bir fikir edinmek için izin
verirseniz bu ayaklanma olaylar›nda yeri ve zaman› geldikçe de¤inilen evrele-
rini özetle bilginize sunay›m:

21 Eylûl 1919 senesinde Bal›kesirin kuzey bölgesinde bafllayan birinci
Anzavur ayaklanmas›; 16 fiubat 1920 de yine o bölgede ikinci kez yinelendi.
Bu iki ayaklanma ordu birliklerimiz ve ulusal birliklerimizle bast›r›ld›. 13 Ni-
san 1920 tarihlerinde Bolu, Düzce dolaylar› da isyan etti. Bu ayaklanma, 19
Nisan 1920 tarihinde Beypazar›na kadar yay›ld›. Bu s›rada Anzavur, 11 May›s
1920 tarihlerinde top ve a¤›r makinal› tüfeklerle donat›lm›fl befl yüz kiflilik bir
kuvvetle, üçüncü defa olarak Adapazar› ve Geyve dolaylar›nda güçsüz bir
millî birliklerimize sald›rarak gene ortaya ç›kt›. Anzavur, gönderdi¤imiz ulu-
sal birliklerimize, ordu birliklerimize durmadan sald›rd›. 20 May›s 1920 tari-
hinde Geyve Bo¤az› yak›nlar›nda yenildi ve kaçmak zorunda kald›.

Düzce dolaylar›ndaki ayaklanma olay› önemli idi. Abaza ve Çerkezler-
den oluflan dört bin kiflilik bir insan kalabal›¤›, Düzceyi basarak hapishanele-
ri boflaltt›lar ve çat›flarak oradaki atl› birli¤imizin silâhlar›n› ald›lar. Hükûmet
memurlarile subaylar› tutuklad›lar.

Ayaklananlar üzerine her taraftan, kuvvet gönderdik. Bu arada, Geyve-
de bulunan Yirmi Dördüncü Tümen de, Komutan Yarbay Mahmut Bey bafl-
ta olarak Düzceye do¤ru yola ç›kt›. Mahmut Bey, Meclisin aç›ld›¤› gün yani
23 Nisan 1920 de Hendekten Düzceye geçerken, Hendek de ayakland›. Ada-
pazar› da ayaklananlar taraf›ndan elde edildi. Mahmut Bey, 25 Nisan 1920 de
Hendek-Düzce yolu üzerinde ayaklananlar taraf›ndan aldat›larak pusuya dü-
flürülmüfl ve ilk ateflte flehit edilmifltir. Kurmay› Sami Bey, yaveri ve daha bir-
kaç subay da ayn› zamanda flehit düfltüler. Bunun üzerine, Yirmi Dördüncü
Tümen savaflmaks›z›n tümüyle ayaklananlar taraf›ndan tutsak edildi. Tekmil
tüfekleri, toplar› al›nd›. A¤›rl›klar› ya¤ma edildi. Bu s›rada, ‹stanbuldan ‹zmit
Mutasarr›f› Çerkez ‹brahim Adapazar›na geldi. Halka padiflah›n selâm›n› bil-
dirdi ve yüz elli lira ayl›kla gönüllü yazmaya bafllad›. Toplanan asi kuvvetler,
bütün o dolaylara egemen olduktan sonra Geyve Bo¤az›ndaki kuvvetlerimi-
ze sald›rmaya bafllad›lar.

Bizim, bu ayaklanma alan›na gönderdi¤imiz kuvvetler flunlard›:
1- Salihli ve Bal›kesir Ulusal Güçlerinden kurulu Çerkez Etem Bey birli¤i;
2- ‹ki tabur piyade, dört da¤ topu ve befl makinal› tüfek ve üç yüz atl› efe-

den oluflan Binbafl› Naz›m Bey birli¤i;
3- ‹ki tabur piyade, sekiz makinal› tüfek, iki sahra ve iki da¤ topundan

oluflan Yarbay Arif Bey birli¤i;
4- Üç yüz kiflilik millî kuvvet ve iki makinal› ve iki bomba topundan iba-

ret Binbafl› ‹brahim Bey birli¤i (Çolak ‹brahim Bey).
Komutan olarak da Ali Fuat Pafla Geyve Bo¤az› yak›nlar›ndan Adapaza-

r› do¤rultusunda ve Refet Pafla da Ankaradan Beypazar› üzerinden Bolu do¤-
rultusunda görevlendirildiler.
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Efendiler, ‹zmitte de Süleyman fiefik Pafla kumandas›nda, Hilâfet Ordusu
unvan›n› tafl›yan bir hain kuvvet tahaflflüt ediyordu. Bunun bir k›s›m kuvveti
de, Bolu civarlar›nda Erkân›harp Binbafl›s› Hayri Bey kumandas›nda asileri
takviye etmiflti. Bu kuvvetle beraber ‹stanbuldan gönderilmifl birçok zabitan da
vard›.

Hilâfet Ordusunun, Süleyman fiefik Pafladan sonra, bellibafll› kumandan-
lar› Süvari Mirlivas› Suphi Pafla ve Topçu Kaymakamlar›ndan Senai Beydi. ‹s-
tanbulda da sureti mahsusada teflkil edilmifl bir erkân›harbiye heyeti vard›. Bu
heyetin bellibafll› rüesas› da, Erkân›harp Miralay› Refik ve Erkân›harp Kayma-
kam› Hayrettin Beylerdi.

Suphi Pafla hakk›nda küçük bir hat›ram› nakledeyim: Suphi Paflay› Selâ-
nikten tan›rd›m. Ben kola¤as›, o daha o zaman mirliva ve süvari f›rkas› kuman-
dan› idi. Aradaki rütbe fark›na ra¤men çok samimî arkadafll›¤›m›z vard›. ‹lân›
meflrutiyette, ilk defa ‹fltip havalisinde Cumal› nam›nda bir yerde süvari manev-
ralar› yapt›rm›flt›. Di¤er baz› erkân›harpler meyan›nda beni de tatbikat ve ma-
nevrada bulunmak üzere davet etmiflti. Kendisi Almanyada tahsil görmüfl, çok
mahir bir binici idi. Fakat san'ati askeriyeyi anlam›fl bir kumandan de¤ildi.
Manevran›n hitam›nda, ben, salâhiyetim ve rütbem müsait olmad›¤› halde, Pa-
flay›, umum zabitan muvacehesinde ac› bir tarzda tenkit etmifltim ve müteak›-
ben "Cumal› Ordugâh›" isminde küçük bir eser de yazm›flt›m. Suphi Pafla, ge-
rek alenî tenkidat›mdan ve gerek intiflar eden bu eserimden pek meyus oldu.
Kendi itiraf› veçhile kuvvei maneviyesi k›r›ld›. Fakat, flahsan bana gücenmedi.
Arkadafll›¤›m›z temadi etti. ‹flte Hilâfet Ordusuna bulduklar› kumandan bu
Suphi Paflad›r. Pafla, bilâhare Ankaraya geldi. Seyahate ç›k›yordum. ‹stasyon-
da çok kalabal›k içinde biribirimize tesadüf ettik. Kendisine ilk sualim flu oldu:
"Paflam, niçin Hilâfet Ordusu kumandanl›¤›n› kabul ettin?" Suphi Pafla bir an
tereddüt etmeksizin: "Size ma¤lûp olmak için." cevab›n› verdi.

Bu cevabile, anlatmak istiyordu ki, bu vazifeyi bililtizam kabul etmiflti.
Suphi Pafla böyle bir histe bulunabilir. Fakat hakikatte kumanday› deruhde et-
ti¤i zaman kuvvetleri zaten ma¤lûp edilmifl bulunuyordu.

Bolu, Düzce, Adapazar› ve ‹zmit havalisindeki bu isyan, bu defa 4 Hazi-
ran 1336 tarihine kadar üç aydan fazla devam etti. Fakat bundan sonra, 29
Temmuzda tekrar bir isyan oldu. Bundan sonra dahi, bu havalide tamamen sa-
kin kal›nm›fl de¤ildir. Maamafih, ussat, binnetice, kâmilen münhezim edilmifl
ve rüesas›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunlar›na tevdi olunmufltur. Hi-
lâfet Ordusunun, Bolu civar›nda bulunan k›sm› da münhezim edildi. Kuman-
dan› Binbafl› Hayri ve zabitleri Yüzbafl› Ali, Mülâzimievvel fierafettin, Mülâzi-
mievvel Hayrettin, Makinal› Tüfek Zabiti Mehmet Hayri, Tabur Kâtibi Hasan
Lûtfi, Cerrah ‹brahim Etem Efendiler di¤er rüesay› ussat gibi muamele gördü-
ler. Hilâfet Ordusu da, ‹zmitten ‹stanbula firara mecbur edildi.

Efendiler, memleketin flimaligarbî m›nt›kas›nda asilerle u¤rafl›rken, mem-
leketin ortas›nda Yenihan, Yozgat ve Bo¤azl›yan havalisinde de isyan bafll›yor.
Bu isyan hareketleri de flayan› tezkârd›r.

14 May›s 1336 tarihinde Postac› Nâz›m ve Çerkez Kara Mustafa nam›nda
birtak›m adamlar, otuz, k›rk kifli ile Yenihana tâbi Kaman karyesinde isyan et-
tiler. Bu hareket, mütezayit bir fliddetle tevessü etti. Asiler, 27/28 May›s 1336

438 439

Efendiler, ‹zmitte de Süleyman fiefik Pafla komutas›nda, halifelik ordusu
ad›n› tafl›yan bir hain kuvvet y›¤›nak yap›yordu. Bunun bir k›s›m kuvveti de,
Bolu yak›nlar›nda Kurmay Binbafl›s› Hayri Bey komutas›nda asileri destekle-
miflti. Bu kuvvetle birlikte ‹stanbuldan gönderilmifl birçok subaylar da vard›.

Halifelik ordusunun, Süleyman fiefik Pafladan sonra, bellibafll› komutan-
lar› atl› Tu¤general Suphi Pafla ve Topçu Yarbaylar›ndan Senai Beydi. ‹stan-
bulda da özel olarak oluflturulmufl bir kurmay kurulu vard›. Bu kurulun bel-
libafll› bafllar› da, Kurmay Albay Refik ve Kurmay Yarbay Hayrettin Beyler-
di.

Suphi Pafla ile ilgili küçük bir an›m› söyleyeyim: Suphi Paflay› Selânikten
tan›rd›m. Ben önyüzbafl›, o daha o zaman tu¤general ve atl› tümeni komutan›
idi. Aradaki rütbe fark›na karfl›n çok yak›n arkadafll›¤›m›z vard›. Meflrutiyetin
ilân›nda, ilk defa ‹fltip dolaylar›nda Cumal› ad›nda bir yerde atl› manevralar›
yapt›rm›flt›. Birtak›m baflka kurmaylar aras›nda beni de uygulamalara ve ma-
nevraya kat›lmak için ça¤›rm›flt›. Kendisi Almanyada okumufl, çok becerikli
bir binici idi. Fakat askerlik san'at›n› anlam›fl bir komutan de¤ildi. Manevra-
n›n sonunda, ben, yetkim ve rütbem uygun olmamas›na karfl›n, Paflay›, bütün
subaylar›n önünde ac› bir flekilde elefltirmifl ve daha sonra da "Cumal› Ordu-
gâh›" isminde küçük bir yap›t da yazm›flt›m. Suphi Pafla, gerek aç›k elefltirile-
rime ve gerek yay›mlanan bu yap›t›ma çok üzüldü. Kendi kabullenip söyledi-
¤i gibi morali bozuldu. Ama, bana gücenmedi. Arkadafll›¤›m›z devam etti. ‹fl-
te halifelik ordusuna bulduklar› komutan bu Suphi Paflad›r. Pafla, sonradan
Ankaraya geldi. Yolculu¤a ç›k›yordum. ‹stasyonda çok kalabal›k içinde biri-
birimize rastlad›k. Kendisine ilk sorum flu oldu: "Paflam, niçin halifelik ordu-
su komutanl›¤›n› kabul ettin?" Suphi Pafla bir an duraksamaks›z›n: "Size ye-
nilmek için." yan›t›n› verdi.

Bu yan›t›yla, görevi bilerek isteyerek üstlendi¤ini anlatmak istiyordu.
Suphi Paflan›n böyle bir duygusu olabilir. Ama gerçekte komutay› üstlendi¤i
zaman kuvvetleri zaten yenilmifl bulunuyordu.

Bolu, Düzce, Adapazar› ve ‹zmit dolaylar›ndaki bu ayaklanma, bu defa 4
Haziran 1920 tarihine kadar üç aydan fazla sürdü. Ama bundan sonra, 29
Temmuzda yeniden bir ayaklanma daha oldu. Bundan sonra da, bu dolaylar-
da bütünüyle dingin kal›nm›fl de¤ildir. Bununla beraber, ayaklananlar, sonun-
da, tümden bozguna u¤ram›fl ve bafllar›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka-
nunlar›na göre cezaland›r›lm›flt›r. Halifelik ordusunun, Bolu yak›nlar›nda bu-
lunan bölümü de çökertildi. Komutan› Binbafl› Hayri ve subaylar› Yüzbafl›
Ali, Üste¤men fierafettin, Üste¤men Hayrettin, Makinal› Tüfek Subay› Meh-
met Hayri, Tabur Kâtibi Hasan Lûtfi, Cerrah ‹brahim Etem Efendiler için
ayaklananlar›n öbür bafllar› gibi ifllem yap›ld›. Halifelik ordusu da, ‹zmitten
‹stanbula kaçmak zorunda b›rak›ld›.

Efendiler, memleketin kuzeybat› bölgesinde asilerle u¤rafl›rken, memle-
ketin ortas›nda Yenihan, Yozgat ve Bo¤azl›yan dolaylar›nda da ayaklanmalar
bafll›yor. Bu ayaklanma olaylar› da anlat›lmaya de¤er.

14 May›s 1920 tarihinde Postac› Nâz›m ve Çerkez Kara Mustafa ad›nda
birtak›m adamlar, otuz, k›rk kifli ile Yenihana ba¤l› Kaman köyünde ayaklan-
d›lar. Bu ayaklanma, artan bir sertlikle yay›ld›. Ayaklananlar, 27/28 May›s 1920
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gecesi Çaml›belde bulunan bir müfrezemizi basarak esir ettiler. 28 May›s 1336
da di¤er bir k›s›m ussat ta Tokat civar›nda yürüyüfl halinde bulunan bir tabu-
rumuza hücum ederek da¤›tt›lar ve k›smen esir ettiler. Cür'etlerini artt›ran asi-
ler, 6/7 Haziran 1336 gecesi Zileyi iflgal ettiler. Oralardaki askerlerimiz Zile ka-
lesine çekilerek müdafaa ettiler. Askerin erzak ve cepanesi tükendikten üç gün
sonra ussata teslim oldular. Ussat 23/24 Haziran 1336 da da Bo¤azl›yana bas-
k›n yapt›lar. Orada bulunan bir müfrezemizi da¤›tt›lar. Amasyada bulunan
Beflinci Kafkas F›rkas›, bafl›nda Cemil Cahit Bey oldu¤u halde, ussat aleyhine
tahrik edildi. Ay›ntap m›nt›kas›nda bulunan K›l›ç Ali Bey de, bir millî müfreze
ile bu havaliye celbedildi. Erzurumdan Ankaraya gelmekte olan bir Erzurum
millî müfrezesi de, o havalide terkolundu. 1336 senesi Temmuzunun evas›t›na
kadar, bu ussal›n takip ve tenkili ile u¤rafl›ld›. Yenihan isyan›, Orta Anadolu-
nun di¤er yerlerindeki erbab› fesad› da harekete getirdi. Çapano¤ullar›ndan
Celâl, Edip, Salih, Halit Beyler; Aynac›o¤ullar› ve Deli Ömer çeteleri gibi bir-
tak›m eflk›yay› bafllar›na toplayarak 13 Haziranda Yozgat civar›nda Köhne na-
hiye merkezini iflgal etmek suretile isyan ettiler ve 14 Haziranda da Yozgat fleh-
rini iflgal ederek büyük bir m›nt›kaya hâkim oldular. Merkezi S›vasta olan
Üçüncü Kolordu kuvvetleri ve o m›nt›kada b›rakt›¤›m›z millî kuvvetler gayr›-
kâfi geldi. Eskiflehirden Etem Bey müfrezesi ve Bolu havalisinden ‹brahim Bey
müfrezesi de Yozgat m›nt›kas›na sevkolundular.

Yozgat ve havalisinde ussat tenkil olunduktan sonra, oraya gönderilen
müfzerelere, di¤er m›nt›kalarda vazife verildi. Fakat bu havalide umumiyetle
sükûn teessüs edemedi.

7 Eylûl 1336 da Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac›o¤ullar› denilen birtak›m
serseriler, Zile civarlar›nda; Kara Nâz›m, Çopur Yusuf nam›nda birtak›m
adamlar da, Erbaa cihetlerinde tekrar faaliyete geçtiler. Bunlardan Aynac›-
o¤ullar› üç yüz atl› kadar kuvvet toplayabilmifllerdi. Bu vaziyet üzerine ‹kinci
Kuvveyi Seyyare nam›n› alan ‹brahim Bey müfrezesi, tekrar, bulundu¤u Eski-
flehir m›nt›kas›ndan Yozgata vararak mahallî millî müfrezeler ve jandarma
kuvvetlerile müfltereken Maden, Alaca, Karama¤ara, Mecidözü m›nt›kalar›n-
da, muhtelif gruplar halinde, icray› mefsedet ve flekavet eden asileri takip ve ten-
kil etti. ‹brahim Bey, asilerin tenkiline ancak üç aydan fazla bir zamanda mu-
vaffak olabildi.

Efendiler, bu tarihlerde cenup m›nt›kalar›m›zda da bizi ciddî bir surette
meflgul eden mühim isyanlar vukua geldi:

Milli Aflireti rüesas› Mahmut, ‹smail, Halil, Bahur, Abdürrahman Beyler,
cenupta düflmanlarla gizli temas ve irtibat tesis ettikten sonra, Siirtten, Dersim
havalisine kadar, tekmil aflairin reisi s›fat›n› tak›narak o havaliye tahakküm ve
riyaset daiyesine kalk›flt›lar.

Frans›zlar, 1336 senesi Haziran›n›n bidayesinde, Urfay› ikinci defa zaptet-
mek maksadile, hareket ettikleri zaman Milli Aflireti de Siverek istikametinde
ilerledi. Buna karfl›, o havalide bulunan Beflinci F›rkam›z memur edildi. Bu f›r-
ka, o havalideki millî kuvvetlerimizle de takviye olundu. 19 Haziran 1336 tari-
hinde, k›taat›m›z›n takibi alt›nda cenubuflarkî istikametinde düflman m›nt›kas›na
firara mecbur edildi. Bu afliret, bir müddet düflman m›nt›kas›nda haz›rland›ktan
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gecesi Çaml›belde bulunan bir birli¤imizi basarak tutsak ettiler. 28 May›s 1920
de baflka bir bölüm asiler de Tokat yak›nlar›nda yürüyüfl halinde bulunan bir
taburumuza sald›rarak da¤›tt›lar ve bir bölümünü tutsak ettiler. Asiler atak-
lar›n› art›rarak, 6/7 Haziran 1920 gecesi Zileyi ele geçirdiler. Oralardaki as-
kerlerimiz Zile kalesine çekilerek savunma yapt›lar. Askerin erzak ve cepane-
si tükendikten üç gün sonra asilere teslim oldular. Asiler 23/24 Haziran 1920
de de Bo¤azl›yana bask›n yapt›lar. Orada bulunan bir birli¤imizi da¤›tt›lar.
Amasyada bulunan Beflinci Kafkas Tümeni, bafl›nda Cemil Cahit Bey olarak,
asiler üzerine gönderildi. Gaziantep bölgesinde bulunan K›l›ç Ali Bey de, bir
millî birlik ile bu dolaylara getirildi. Erzurumdan Ankaraya gelmekte olan bir
Erzurum millî birli¤i de, o dolaylarda al›konuldu. 1920 senesi Temmuzunun
ortalar›na kadar, bu asilerin kovalanmas› ve yok edilmesi ile u¤rafl›ld›. Yeni-
han ayaklanmas›, Orta Anadolunun öbür yerlerindeki k›flk›rt›c›lar›n da bafl-
kald›rmalar›na yol açt›. Çapano¤ullar›ndan Celâl, Edip, Salih, Halit Beyler;
Aynac›o¤ullar› ve Deli Ömer çeteleri gibi birtak›m eflk›yay› bafllar›na toplaya-
rak 13 Haziranda Yozgat yak›nlar›nda Köhne bucak merkezini ele geçirerek
ayakland›lar ve 14 Haziranda da Yozgat flehrini ele geçirerek büyük bir böl-
geye egemen oldular. Merkezi S›vasta olan Üçüncü Kolordu kuvvetleri ve o
bölgede b›rakt›¤›m›z millî kuvvetler yetmedi. Eskiflehirden Etem Bey birli¤i
ve Bolu dolaylar›ndan ‹brahim Bey birli¤i de Yozgat bölgesine gönderildi.

Yozgat ve dolaylar›ndaki ayaklananlar yok edildikten sonra, oraya gön-
derilen birliklere, öbür bölgelerde görev verildi. Ama bu dolaylarda genellik-
le dinginlik oluflamad›.

7 Eylûl 1920 de Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac›o¤ullar› denilen birtak›m
serseriler, Zile yak›nlar›nda; Kara Nâz›m, Çopur Yusuf ad›nda birtak›m
adamlar da, Erbaa yönlerinde yeniden ayaklanmaya kalk›flt›lar. Bunlardan
Aynac›o¤ullar› üç yüz atl› kadar kuvvet toplayabilmifllerdi. Bu durum üzerine
‹kinci Gezginci Güçler ad› alan ‹brahim Bey birli¤i, bulundu¤u Eskiflehir böl-
gesinden yeniden Yozgada giderek oradaki ulusal birlikler ve jandarma kuv-
vetlerile ortaklafla Maden, Alaca, Karama¤ara, Mecidözü bölgelerinde, de¤i-
flik gruplar halinde, kar›flt›r›c›l›k ve soygunculuk yapan asileri kovalad› ve yok
etti. ‹brahim Bey, asileri tepelemeyi ancak üç aydan uzun bir sürede baflara-
bildi.

Efendiler, bu tarihlerde güney bölgelerimizde de bizi esasl› bir flekilde
u¤raflt›ran önemli ayaklanmalar oldu:

Milli Aflireti baflkanlar› Mahmut, ‹smail, Halil, Bahur, Abdürrahman
Beyler, güneyde düflmanlarla gizli iliflki ve ba¤lant› kurduktan sonra, Siirtten,
Dersim dolaylar›na kadar, bütün afliretlerin baflkan› ad›n› tak›narak o bölge-
ye egemen ve bafl olmaya kalk›flt›lar.

Frans›zlar, 1920 senesi Haziran›n›n bafllar›nda, Urfay› ikinci kez ele geçir-
mek amac›yla, yürüyüfle geçtikleri zaman Milli Aflireti de Siverek yönünde iler-
ledi. Buna karfl›, o çevrede bulunan Beflinci Tümenimiz görevlendirildi. Bu Tü-
men, oralardaki ulusal güçlerimizle de desteklendi. 19 Haziran 1920 tarihinde,
birliklerimizin kovalamas› alt›nda güneydo¤u yönünde düflman bölgesine kaç-
mak zorunda b›rak›ld›. Bu afliret, bir süre düflman bölgesinde haz›rland›ktan
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sonra, 24 A¤ustos 1336 da üç bin atl› ve develi ve bin kadar piyadeden ibaret
bir kuvvetle tekrar arazimize geçti. Viranflehir civar›na geldi. Asiler, istiman et-
mek maksadile geldiklerini söyliyerek mahallî kumandanlar›m›z› i¤fal ve ted-
bir almakta ihmale sevkettiler. Bu s›rada, o civarda müteferrik bulunan müfre-
zelerimize hücum ederek, onlar› ma¤lûp ve 26 A¤ustos 1336 da Viranflehri ifl-
gal ettiler. Muhabere ve irtibat›m›za mâni olmak üzere de, o m›nt›kadaki tek-
mil telgraf hatlar›n› kestiler.

Ancak, on befl gün sonra, Beflinci F›rkan›n Siverek, Urfa, Resülâyn ve Di-
yarbekirde bulunan k›taattan gönderilen aksam ve sad›k afliret kuvvetleri, asi-
leri ma¤lûp edebilmifllerdir. Takip olunan Milli Aflireti tekrar cenuba, çöle firar
eyledi.

Efendiler, cenupta Milli Aflireti isyan›n› itfaya çal›fl›rken, Afyon Karahisar
m›nt›kas›nda Çopur Musa nam›nda bir adam da, bafl›na toplad›¤› kuvvetle as-
kerleri firara teflvik ve millete askere gitmemeyi telkin ediyor. Çopur Musa 21
Haziran 1336 tarihinde Çivrili bast›. Gönderilen kuvvetler karfl›s›nda firar ve
Yunan ordusuna iltihak etti.

Efendiler, Çopur Musa hâdisesine takaddüm eden bir fesat hareketi de
Konyada oldu. 5 May›s 1336 tarihinde, Konyada bir fesat cemiyeti keflfolundu.
Bu cemiyete mensup olanlar›n ileri gelenleri tevkife baflland›. Bir gün sonra,
tevkif edilmekte bulunan bu ileri gelenler, halk› da ifsat ederek Konya içinde
müsellâh bir içtimaa teflebbüs ettiler. Bir k›s›m ahali de müsellâhan hariçten ge-
lerek hep beraber isyan ettiler. Konyada bulunan kumandan, malik oldu¤u
kuvvetlerle cesurane hareket ederek ussat› da¤›tmaya ve önayak olanlar› tevkif
ve takibe muvaffak oldu.

*
*   *

Efendiler, meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde, muhtelif cephelerin ne halde ol-
duklar›n› da hep beraber bir defa daha tahattur edelim:

1) ‹zmir Yunan cephesi:
Malûmu âlinizdir ki, Yunanl›lar ‹zmire ç›kt›klar› zaman, orada, On Ye-

dinci Kolordu Kumandan› olarak, karargâhile bizzat Nadir Pafla bulunuyor-
du. Kuvvet olarak, Kaymakam Hürrem Bey kumandas›nda Elli Alt›nc› F›rka-
n›n iki alay› vard›. Bu kuvvet, bilhassa, Kolordu Kumandan›n›n emrile, muka-
vemet ettirilmeksizin, büyük hakaretler alt›nda, Yunanl›lara teslim edilmifltir.
Bu f›rkan›n bir alay› (172 nci Alay) Ayval›kta bulunuyordu. Kumandan› Kay-
makam Ali Bey idi (Afyon Karahisar Meb'usu Miralay Ali Beydir).

Yunan ordusu dairei iflgalini tevsi ederken, Ayval›¤a da asker ç›kard›. Ali
Bey, bu Yunan kuvvetine karfl›, 28 May›s 1336 da muharebeye giriflti. Bu tari-
he kadar, Yunan k›taat› hiçbir tarafta ateflle mukabele görmemiflti. Bilâkis, ba-
z› flehir ve kasabalar ahalisi, tethifl edilmifl, hükûmeti merkeziyenin emirlerine
tevfikan, rüesayi memurîn baflta olmak üzere, Yunan k›taat›n› heyeti mahsusa-
larla istikbal eylemifllerdi. Ali Beyin, Ayval›k m›nt›kas›nda muharebe cephesi
teflkil etmesi üzerine, tedricen Somada, Akhisarda, Salihlide millî cepheler te-
flekküle bafllam›flt›.

5 Haziran 1335 senesi bidayetinden itibaren, Miralay Kâz›m Bey (Meclis
Reisi Kâz›m Pafla Hazretleri) Bal›kesirdeki Altm›fl Birinci F›rkan›n kumandas›n›,
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sonra, 24 A¤ustos 1920 de üç bin atl› ve develi ve bin kadar piyadeden oluflan
bir kuvvetle yeniden topraklar›m›za geçti. Viranflehir yak›nlar›na geldi. Ayak-
lananlar, aman dilemek için geldiklerini söyliyerek oradaki komutanlar›m›z›
aldatt›lar tedbirsiz davrand›rd›lar. Bu s›rada, o taraflarda da¤›n›k bulunan bir-
liklerimize sald›rarak, onlar› yendiler ve 26 A¤ustos 1920 de Viranflehri ald›-
lar. Haberleflme ve ba¤lant›lar›m›z› engellemek için de, o bölgedeki bütün
telgraf hatlar›n› kestiler.

Ancak, on befl gün sonra, Beflinci Tümenin Siverek, Urfa, Resülâyn ve
Diyarbak›rda bulunan birliklerden gönderilen kuvvetler ve bize ba¤l› afliret
güçleri, ayaklananlar› yenebilmifllerdir. Kovalanan Milli Aflireti yeniden gü-
neye, çöle kaçt›.

Efendiler, güneyde Milli Aflireti ayaklanmas›n› bast›rmaya çal›fl›rken,
Afyon bölgesinde Çopur Musa ad›nda bir adam da, bafl›na toplad›¤› kuvvetle
askerleri kaçmaya özendiriyor ve millete askere gitmemek düflüncesini afl›l›-
yor. Çopur Musa 21 Haziran 1920 tarihinde Çivrili bast›. Gönderilen kuvvet-
ler karfl›s›nda kaçt› ve Yunan ordusuna kat›ld›.

Efendiler, Çopur Musa olay›ndan önce bir kar›fl›kl›k ç›kartma giriflimi de
Konyada oldu. 5 May›s 1920 tarihinde, Konyada kar›fl›kl›k ç›kartma amac›yla
kurulmufl bir dernek ortaya ç›kar›ld›. Bu dernek üyelerinin ileri gelenlerinin
tutuklanmas›na baflland›. Bir gün sonra, tutuklanmakta olan bu ileri gelenler,
halk› da k›flk›rtarak Konya içinde silâhl› bir toplant› yapmaya girifltiler. Bir k›-
s›m halk da silâhl› olarak d›flar›dan gelerek hep birlikte ayakland›lar. Konya-
da bulunan komutan, elindeki kuvvetlerle yürekli davranarak ayaklananlar›
da¤›tmay› ve önayak olanlar› tutuklamay› ve kovalamay› baflard›.

*
*   *

Efendiler, Meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde, de¤iflik cephelerin ne durumda
olduklar›n› da hep birlikte bir defa daha an›msayal›m:

1) ‹zmir Yunan cephesi:
Biliyorsunuz ki, Yunanl›lar ‹zmire ç›kt›klar› zaman, orada, On Yedinci

Kolordu Komutan› olarak, Karargâhile Nadir Pafla bulunuyordu. Kuvvet ola-
rak, Kaymakam Hürrem Bey komutas›nda Ellialt›nc› Tümenin iki alay› vard›.
Bu kuvvet, özellikle, Kolordu Komutan›n›n emrile, karfl› koydurulmaks›z›n,
büyük afla¤›lamalar alt›nda, Yunanl›lara teslim edilmifltir. Bu tümenin bir ala-
y› (172 nci Alay) Ayval›kta bulunuyordu. Komutan› Yarbay Ali Bey idi (Af-
yon Meb'usu Albay Ali Beydir).

Yunan ordusu elindeki bölgeyi geniflletirken, Ayval›¤a da asker ç›kard›.
Ali Bey, bu Yunan kuvvetine karfl›, 28 May›s 1919 da savafla giriflti. Bu tari-
he kadar, Yunan birlikleri hiçbir yerde ateflle karfl›laflmam›flt›. Aksine, baz›
flehir ve kasabalar›n halk›, korkutulmufl, ‹stanbul hükûmetinin emirlerine
uyarak, üstdüzey görevliler baflta olmak üzere, Yunan birliklerini özel
hey'etlcrle karfl›lam›fllard›. Ali Beyin, Ayval›k bölgesinde savafl cephesi aç-
mas› üzerine, yavafl yavafl Somada, Akhisarda, Salihlide millî cepheler olufl-
maya bafllam›flt›.

5 Haziran 1919 senesi bafllar›ndan sonra, Albay Kâz›m Bey (Meclis Baflka-
n› Kâz›m Pafla Hazretleri), Bal›kesirdeki Altm›fl Birinci Tümenin komutas›n›,
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vekâleten deruhde eylemiflti. Muahharen Ayval›k, Soma, Akhisar aksam›ndan
mürekkep fiimal Cephesi Kumandanl›¤›n› ifa eylemiflti. Fuat Paflan›n garp cep-
hesi kumandanl›¤›na tayinini müteak›p Kâz›m Beye, fiimal Kolordusu Ku-
mandanl›¤› makam ve salâhiyeti verildi. Ayd›n havalisinde, ‹zmirin iflgalini
müteak›p, asker ve ahaliden baz› vatanperveran, Yunanl›lara karfl› müdaüfaa
ve ahaliyi teflvik ve müsellâh millî teflkilât tesis etmek için çal›fl›yorlard›. Bu me-
yanda, ‹zmirden tebdili nam ve k›yafet ederek o havaliye gitmifl olan Celâl Be-
yin (‹zmir Meb'usu Celâl Beydir), gayret ve fedekârl›¤› flayan› tezkârd›r. 15/16
Haziran 1335 gecesi, Ali Beyin Ayval›ktan gönderdi¤i kuvvetler, Bergamadaki
Yunan kuvayi iflgaliyesini bir bask›nla bertaraf etmifllerdi. Bu bask›na, Bal›ke-
sir ve Band›rmadan gönderilen kuvvetler de, k›smen ifltirak etmiflti. Bu vak'a
üzerine, Yunanl›lar, müteferrik ve zay›f müfrezelerini geri çekip toplamak lü-
zumunu hissettiler. Bu meyanda Nazilliyi de tahliye eylediler. Bu sebeple, Ay-
d›nda da haz›rl›kta bulunurken, etraftan toplanan ahali kuvvetleri bunlar› taz-
yika bafllad›. Yunanl›larla ahali beyninde fliddetli bir musademe vuku buldu.
Neticede, Yunanl›lar, Ayd›n› da tahliye edip çekildiler.

Bu suretle, 1335 senesi Haziran evas›t›nda, Ayd›n cephesi de teflekkül etti.
Bu m›nt›kada bulunan Elli Yedinci F›rkan›n Kumandan› Miralay Mehmet fie-
fik Bey ve F›rka Topçu Kumandan› Binbafl› Hakk› Bey, Alay Kumandanlar›n-
dan Binbafl› Hac› fiükrü Bey ve millî kuvvetlerin bafl›nda Yürük Ali Efe, De-
mirci Mehmet Efe vard›. Binnetice, Demirci Mehmet Efe, vaziyete hâkim ola-
rak Ayd›n Cephesi Kumandanl›¤›n› flahs›nda takarrür ettirdi, bilmünasebe ar-
zetmifltim ki, bilâhare oraya gönderdi¤im Miralay Refet Bey (Refet Pafla) dahi,
Demirci Mehmet Efenin kumandanl›¤›n› kabul eylemifltir.

Efendiler, ‹zmirin muhtelif cephelerinde teessüs eden ve tedricen zabitan
ve k›taat› askeriye ile takviyeye çal›fl›lan, millî cephelerin iafleleri, esasl› olarak
do¤rudan do¤ruya o manat›k ahalisi taraf›ndan temin olunuyordu. Bunun için
de, geri m›nt›kalarda, millî teflkilât yap›lm›flt›. Bu vazifenin, ahaliden hükûme-
te intikali, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin teflekkülünden sonra temin olu-
nabilmifltir.

2) Cenup Frans›z cephesi:
a) Do¤rudan do¤ruya Adana m›nt›kas›nda, Frans›z k›taat›na karfl›, Mer-

sin, Tarsus, Islahiye m›nt›kalar›nda ve Silifke havalisinde millî kuvvetler teflek-
kül etmifl ve çok cesurane faaliyete geçmifllerdi. fiarkî Adana m›nt›kas›nda, Tu-
fan Bey unvanile hareket eden Yüzbafl› Osman Beyin kahramanl›klar› kayde
flayand›r. Millî müfrezeler; Mersin, Tarsus, Adana flehirlerinin methallerine ka-
dar tesisi hakimiyet ettiler. Pozantide Frans›zlar› muhasara ve ricale mecbur et-
tiler.

b) Maraflta, Ay›ntapta, Urfada ciddî muhaberat ve musademat oldu. Neti-
cede iflgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler. Bu muvaffak›yet-
lerin ihraz›nda bafll›ca amil olan K›l›ç Ali ve Ali Saip Beylerin isimlerini yadet-
meyi vazife addederim.

Frans›z iflgal m›nt›kalar›nda ve cephelerinde millî kuvvetler, hergün daha
esasl› bir surette taazzuv ediyorlard›. Millî kuvvetler, nizamiye k›taatile de tak-
viye olunmaya bafllanm›flt›. ‹flgal kuvvetleri, her taraftan s›k› ve fledit bir suret-
te tazyik ediliyordu.
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vekil olarak üstlenmiflti. Daha sonra Ayval›k, Soma, Akhisar bölümlerinden
oluflan Kuzey Cephesi Komutanl›¤› yapm›flt›. Fuat Paflan›n, Bat› Cephesi Ko-
mutanl›¤›na atanmas›ndan sonra Kâz›m Beye, Kuzey Kolordusu Komutanl›-
¤› görev ve yetkisi verildi. Ayd›n dolaylar›nda, ‹zmirin Yunanl›lar›n eline geç-
mesinden sonra, asker ve halktan birtak›m yurtseverler, Yunanl›lara karfl› sa-
vunmak ve halk› özendirmek ve silâhl› ulusal örgütler kurmak için çal›fl›yor-
lard›. Bu arada, ad›n› ve kimli¤ini de¤ifltirerek, ‹zmirden o dolaylara gitmifl
olan Celâl Beyin (‹zmir Meb'usu Celâl Beydir), çaba ve özverisi an›lmaya de-
¤er. 15/16 Haziran 1919 gecesi, Ali Beyin Ayval›ktan gönderdi¤i kuvvetler,
Bergamadaki Yunan iflgalci kuvvetlerini bir bask›nla ortadan kald›rm›fllard›.
Bu bask›na, Bal›kesir ve Band›rmadan gönderilen kuvvetler de, az çok kat›l-
m›flt›. Bu olay üzerine, Yunanl›lar, da¤›n›k ve güçsüz birliklerini geri çekip
toplamak gere¤ini duydular. Bu arada Nazilliyi de boflaltt›lar. Bu nedenle,
Ayd›nda da haz›rl›k yaparken, etraftan toplanan halk kuvvetleri bunlar› bas-
t›rmaya bafllad›. Yunanl›larla halk aras›nda sert bir çat›flma oldu. Sonunda,
Yunanl›lar, Ayd›n› da boflalt›p çekildiler.

Böylece, 1919 senesi Haziran ortalar›nda, Ayd›n cephesi de kuruldu. Bu
bölgede bulunan Elli Yedinci Tümenin Komutan› Albay Mehmet fiefik Bey
ve Tümen Topçu Komutan› Binbafl› Hakk› Bey, Alay Komutanlar›ndan Bin-
bafl› Hac› fiükrü Bey ve ulusal güçlerin bafl›nda Yürük Ali Efe, Demirci Meh-
met Efe vard›. Sonunda, Demirci Mehmet Efe, üstünlük sa¤layarak Ayd›n
Cephesi Komutanl›¤›n› ele geçirdi, yeri gelmiflken söylemifltim ki, sonradan
oraya gönderdi¤im Albay Refet Bey (Refet Pafla) de, Demirci Mehmet Efe-
nin komutanl›¤›n› kabul etmifltir.

Efendiler, ‹zmirin çeflitli cephelerinde oluflan ve yavafl yavafl subaylar ve
askerî birliklerle güçlendirilmeye çal›fl›lan, ulusal cephelerin beslenmeleri,
esasl› olarak do¤rudan do¤ruya o bölgeler halk› taraf›ndan sa¤lan›yordu. Bu-
nun için de, geri bölgelerde, ulusal örgütler kurulmufltu. Bu görevin, halkdan
hükûmete geçmesi, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin kurulmas›ndan sonra
sa¤lanabilmifltir.

2) Güney Frans›z cephesi:
a) Do¤rudan do¤ruya Adana bölgesinde, Frans›z birliklerine karfl›, Mer-

sin, Tarsus, Islahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylar›nda ulusal güçler olufl-
mufl ve çok yi¤itçe eylemlere bafllam›fllard›. Do¤u Adana bölgesinde, Tufan
Bey ad›yla çal›flan Yüzbafl› Osman Beyin kahramanl›klar› anlat›lmaya de¤er.
Ulusal Birlikler; Mersin, Tarsus, Adana flehirlerinin kap›lar›na kadar ege-
menlik kurdular. Pozant›da Frans›zlar› kuflatt›lar ve çekilmek zorunda b›rak-
t›lar.

b) Maraflta, Gaziantepte, Urfada önemli savafllar ve çat›flmalar oldu. So-
nunda iflgal kuvvetleri, buralardan çekilmek zorunda kald›lar. Bu baflar›lar›n
sa¤lanmas›nda bafll›ca etmen olan K›l›ç Ali ve Ali Saip Beylerin isimlerini an-
may› görev sayar›m.

Frans›z iflgal bölge ve cephelerinde ulusal güçler, hergün daha sa¤lam
olarak örgütlefliyordu. Ulusal güçler, ordu birlikleriyle de kuvvetlendirilme-
ye bafllanm›flt›. ‹flgal kuvvetleri, her taraftan s›k› ve sert bir flekilde bast›r›l›-
yordu.



Efendiler, bu vaziyet üzerine Frans›zlar, May›s 1336 iptidalar›ndan itiba-
ren bizimle temas ve müzakere arad›lar. Evvelâ; Ankaraya ‹stanbuldan bir
binbafl› ile bir sivil geldi. Bu zevat ‹stanbuldan evvelâ Beyruta gitmifller; sab›k
Van Meb'usu Haydar Bey bunlara delâlet ediyordu. Bu mülâkat ve mükâlema-
t›m›zdan esasl› bir netice ç›kmad›. Fakat May›s nihayetlerine do¤ru, Suriye
Fevkalâde Komiseri nam›na hareket eden Mösyö Dugdest nam›nda bir zat›n
riyasetinde, bir Frans›z heyeti Ankaraya geldi. Bu heyetle yirmi günlük bir mü-
tareke yapt›k. Bu muvakkat tatili muhasamat ile, biz, Adana m›nt›kas›n›n tah-
liyesine bir mukaddeme ihzar›n› istihdaf ediyorduk.

Efendiler, bu Frans›z heyetile yapt›¤›m yirmi günlük mütareke, Büyük
Millet Meclisinde baz›lar›n›n itirazat›na u¤rad›. Halbuki, benim, bu mütareke-
yi kabul etmekle temin etmek istedi¤im noktalar flunlard›:

Evvelâ, Adana m›nt›ka ve cephelerinde bulunan ve k›smen askerle de takvi-
ye olunan millî kuvvetleri, sükûnetle tanzim ve tensik etmek istiyordum. Millî kuv-
vetlerin bu fas›lai musadematta da¤›lmalar› ihtimalini de nazar› dikkate alarak ter-
ki muhasamat tebli¤ini de, baz› tedabirle beraber emrettim. Bundan baflka, Efen-
diler; mühim addetti¤im siyasî bir fayday› da istihsal etmek istiyordum. Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti, henüz ‹tilâf Devletlerince bittabi tasdik edilmemiflti.
Bilâkis, memleket ve milletin mukadderat›na müteallik mesailde, ‹stanbulda Ferit
Pafla hükûmetile münasebet ve muamelede bulunmakta idiler. Bu itibarla, Fran-
s›zlar›n ‹stanbul hükûmetini bir tarafa b›rak›p Ankarada bizimle müzakerede bu-
lunmalar› ve herhangi bir meselede itilâf eylemeleri, o gün için temini mühim si-
yasî bir nokta idi. Bu mütareke müzakeresinde, hududu millîyemiz dahilinde olup
Frans›zlar taraf›ndan taht› iflgalde bulunan menat›k›n, kâmilen tahliyesini vaz›h
ve kat’î olarak dermeyan ettim. Frans›z murahhaslar›, bu hususta salâhiyet almak
üzere Parise gitmek mecburiyetini ileri sürdüler. Yirmi günlük mütareke, nevama
daha esasl› bir itilâf yapmak için salâhiyet istihsaline zaman b›rakmak gibi telâk-
ki edildi. Efendiler, bu müzakere ve mükâlemelerimizden bende hâs›l olan intiba,
Frans›zlar›n Adana ve havalisini tahliye edecekleri merkezinde idi. Bu mütalea ve
kanaatimi, Meclise ifade etmifltim. Gerçi Frans›zlar, mütareke müddeti hitam bul-
madan Zongulda¤› iflgal etmek suretile itilâf›n yaln›z Adana m›nt›kas›na ait oldu-
¤unu göstermek istemifllerse de, biz, bu hareketi mütarekenin feshini mucip addet-
tik. Frans›zlarla anlaflmam›z bir müddet teahhur etti.

Muhterem Efendiler,
9 May›s 1336 günü Mecliste hafî celse halinde izahat verirken ve Frans›z

memurlar› ve heyetleri taraf›ndan temas ve irtibat arand›¤›n› beyan ederken,
meb'uslardan biri, (hat›ramda yan›lm›yorsam Çorum Meb'usu merhum Fuat
Bey) birkaç gündenberi gûya ‹stanbul, bizim ile anlaflmak istiyormufl, bu hu-
susta malûmat verir misiniz? diye bir sual tevcih etti.

Filhakika, o tarihten dört befl gün evvel, ‹stanbulda, Leon isminde birisi Ça-
nakkale üzerinden bizi aram›flt›. Ankaray› bulduktan ve bizim burada bulundu-
¤umuzu anlad›ktan sonra dediler ki, "Söyliyece¤imiz fleyler gayet mühimdir.
Onun için muhabereyi geceye talik edelim. Ordu merkezleri de aradan çekilsin-
ler." O gece görüflmediler. Fakat, bir iki gece sonra tekrar arad›lar, bu defa kar-
fl›m›za ç›kan muhataptan, ‹zmir Valii Sab›k› Nurettin Pafla imzasile bir telgraf
verildi. Bu telgrafname muhteviyat› flöyle idi: "Ben, iki arkadafl›mla beraber, ‹s-
tanbulun sizinle anlaflmas›na tavassut etmeyi menafii vataniyeden addederim.
Buradaki hükûmet ve ‹ngilizler buna muvafakat ettiler. Sizin de cevab› muvafa-
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Efendiler, bu durum üzerine Frans›zlar, May›s 1920 bafllar›nda bizimle
iliflki kurma ve görüflme yollar› arad›lar. Önce; Ankaraya ‹stanbuldan bir bin-
bafl› ile bir sivil geldi. Bunlar ‹stanbuldan önce Beyruta gitmifller; eski Van
Meb'usu Haydar Bey bunlara yol gösteriyordu. Bu buluflma ve görüflmeleri-
mizden önemli bir sonuç ç›kmad›. Ama, May›s sonlar›na do¤ru, Suriye Ola¤a-
nüstü Komiseri ad›na hareket eden Mösyö Duquest ad›nda birinin baflkanl›-
¤›nda, bir Frans›z hey'eti Ankaraya geldi. Bu hey'etle yirmi günlük bir ateflkes
anlaflmas› yapt›k. Çat›flmalar›n böyle geçici olarak durdurulmas›yla, biz, Ada-
na bölgesinin boflalt›lmas›na bir bafllang›ç haz›rlamak amac›n› güdüyorduk.

Efendiler, bu Frans›z hey'etile yapt›¤›m yirmi günlük ateflkese, Büyük
Millet Meclisinde kimileri karfl› ç›kt›. Oysa, benim, bu ateflkesi kabul etmekle
sa¤lamak istedi¤im noktalar flunlard›:

Önce, Adana bölge ve cephelerinde bulunan ve az çok askerle de güçlen-
dirilen millî kuvvetleri, dinginlikle bir düzene sokmak istiyordum. Ulusal güç-
lerin bu ateflkes s›ras›nda da¤›lmalar› olas›l›¤›n› da dikkate alarak çarp›flmala-
r›n durdurulmas› emrini de, baz› önlemler al›nmas›n› istemekle birlikte ver-
dim. Bundan baflka, Efendiler; önemli sayd›¤›m siyasî bir yarar› da elde etmek
istiyordum. Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti, daha ‹tilâf Devletlerince elbet-
te onanmam›flt›. Tersine, memleket ve milletin kaderine iliflkin konularda, ‹s-
tanbulda Ferit Pafla hükûmetile görüflüp yaz›flmakta idiler. Bundan dolay›,
Frans›zlar›n ‹stanbul hükûmetini bir tarafa b›rak›p Ankarada bizimle görüfl-
meleri ve herhangi bir konuda anlaflma yapmalar›, o gün için elde edilmesi
önemli siyasî bir nokta idi. Bu ateflkes görüflmelerinde, ulusal s›n›rlar›m›z için-
de olup Frans›zlar taraf›ndan iflgal alt›nda bulunan bölgelerin, bütünüyle bo-
flalt›lmas›n› aç›k ve kesin olarak istedim. Frans›z delegeler, bu konuda yetki al-
mak için Parise gitmek zorunlu¤unu ileri sürdüler. Yirmi günlük ateflkes, bir
bak›ma daha köklü bir anlaflma yapmak için yetki almaya zaman b›rakmak gi-
bi say›ld›. Efendiler, bu görüflme ve konuflmalar›n b›rakt›¤› izlenim, Frans›zla-
r›n Adana ve dolaylar›n› boflaltacaklar› yolunda idi. Bu düflünce ve kan›m›,
Meclise söylemifltim. Frans›zlar, ateflkes süresi bitmeden Zongulda¤› iflgal et-
mek yoluyla anlaflman›n yaln›z Adana bölgesine iliflkin oldu¤unu göstermek is-
temifllerse de, biz, bu davran›fl› ateflkesin bozulmas›n› gerektirir sayd›k. Fran-
s›zlarla anlaflmam›z bir süre gecikti.

Muhterem Efendiler,
9 May›s 1920 günü Mecliste gizli oturumda aç›klama yaparken ve Frans›z

görevlileriyle hey'etlerinin iliflki ve ba¤lant› arad›klar›n› söylerken, meb'uslar-
dan biri, (hat›ramda yan›lm›yorsam Çorum Meb'usu merhum Fuat Bey) bir-
kaç gündenberi sözde ‹stanbul, bizim ile anlaflmak istiyormufl, bu konuda bilgi
verir misiniz? diye bir soru yöneltti.

Gerçekten, o tarihten dört befl gün evvel, ‹stanbulda, Leon ad›nda birisi
Çanakkale üzerinden bizi aram›flt›. Ankaray› bulduktan ve bizim burada bulun-
du¤umuzu anlad›ktan sonra dediler ki, "Söyliyece¤imiz fleyler çok önemlidir.
Onun için geceye b›rakal›m. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler." O gece gö-
rüflmediler. Ama, bir iki gece sonra tekrar arad›lar. Bu defa karfl›m›za ç›kan
kimse, Eski ‹zmir Valisi Nurettin Pafla imzasile bir telgraf verdi. Bu telgrafda
yaz›lanlar flöyle idi: "Ben, iki arkadafl›mla beraber, ‹stanbulun sizinle anlaflma-
s›na arac›l›k etmeyi yurt yarar›na sayar›m. Buradaki hükûmet ve ‹ngilizler buna
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katinize intizar ederiz." Nurettin Pafla, telgraf›n› Heyeti Temsilîye Riyasetine
tevcih ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin teflekkül ve
icrayi faaliyete bafllad›¤›ndan ve büyük Millet Meclisinin mevcudiyet ve meflru-
iyetini teyit eden H›yaneti Vataniye Kanunundan bihaber görünüyordu. Nuret-
tin Paflan›n telgraf›n›, Müdafaai Millîye Vekili bulunan Fevzi Pafla Hazretleri-
ne havale ettim. Müflarileyh, Nurettin Paflaya cevap verdi. Bu cevab›nda dedi
ki, "Telgraf›n›z› Heyeti Temsilîye Riyasetine keflide etmekle henüz vaziyeti ha-
kikiyeye ›tt›la peyda edememifl oldu¤unuz anlafl›l›yor." Ve vaziyeti izah ettik-
ten sonra "‹stanbulda hangi makam, Ankarada hangi makamla görüflmek isti-
yoruz." dedi. Bu telgrafa imzas›z gelen cevapta "telgrafnameyi yazan zevat
flimdi burada de¤ildir. Bunu b›rakt›lar, gittiler, yar›n saat onda size malûmat
veririz." deniliyordu. Bundan sonra, Nurettin Pafla, ikinci defa olarak yine mü-
racaat etti. Bu defa, "telgraf muhaberatile anlaflmak imkân› olmad›¤›ndan tara-
f›n›zdan sahibi salâhiyet bir heyeti ‹stanbula gönderin, görüflelim ve anlaflal›m"
diyordu.

Efendiler, biz de cevaben dedik ki "Pek do¤rudur, hakikaten telgrafla an-
laflmak mümkün de¤ildir, fakat siz Mudanyaya geliniz ve ne vak›t gelebilece¤i-
nizi de bildiriniz. Bizim taraf›m›zdan da orada sahibi salâhiyet zevat haz›r bu-
lunur. Bursaya da icap eden talimat verildi." Ondan sonra, bir daha müracaat
vaki olmad›. Hoca Müfit Efendi (K›rflehir), "Acaba hakikaten Nurettin Pafla
m› idi" diye sordu. Ben de, "Evet! hakikaten Nurettin Pafla" cevab›n› verdim.

Efendiler, Nurettin Pafla vas›tasile, ‹stanbulun vukubulan bu müracaati-
nin, Anzavurun Bal›kesir m›nt›kas›nda ma¤lûp edildi¤i ve Boluda muvaffak›-
yet istihsaline baflland›¤› günlere tesadüf etti¤ini de kay›t ve iflaret etmeliyim.

Efendiler, Nurettin Pafladan bir daha telgraf almad›k. Fakat, kendisi, Di-
yarbekirli Kâz›m Pafla ile beraber, 1336 senesi Haziran› evas›t›nda Ankaraya
geldi. Bizimle teflriki mesai etmeden evvel baz› meseleler hakk›nda noktai na-
zar›m›z› anlamak istedi¤ini dermeyan etti. Bu noktalar flunlard›:

Birincisi, makam› hilâfet ve saltanata karfl› tasavvur ve noktai nazar›m›z;
‹kincisi, bolfleviklik hakk›ndaki noktai nazar›m›z;
Üçüncüsü, ‹tilâf Devletlerine karfl›, bilhassa ‹ngilizlere karfl› dahi, muha-

rebeye karar verip vermedi¤imiz meselesi idi.
Mülâkat, Ziraat Mektebindeki karargâh›m›z›n bir odas›nda gece vaki oldu.

Bu mülâkatta, Nurettin Pafla ile beraber gelen Kâz›m Pafladan baflka, Fevzi ve
‹smet Paflalar da haz›r bulunuyorlard›. Nurettin Pafla, birinci, ikinci suallere al-
d›¤› cevaplar› pek tatminkâr bulmad›. Fakat bilhassa üçüncü sualin cevab›, uzun
ve hararetli münakaflat› intaç etti. Çünkü biz demifltik ki, maksad›m›z, hududu
millîyemiz dahilinde tamamiyeti mülkiyemizi ve milletin istiklâli tamm›n› temin
etmektir. Buna mâni olmak üzere karfl›m›za ç›kacak olan kuvvet, kim ve ne
olursa olsun, behemehal çarp›fl›r›z ve muvaffak oluruz. Bu husustaki karar ve
kanaatimiz, kat’îdir. ‹flte Nurettin Pafla, bir türlü buna kani ve raz› olam›yordu.
Nihayet kendisine dedik ki, bu müdavelei efkâr› kabul etmekle yeni kanaat ve
kararlar almak mevzuubahs de¤ildir. Sen, bugüne kadar milletin tebellür etmifl,
tahakkuk etmifl kanaatlerine tâbi olacaks›n! Ondan sonra, kendisine verebilece-
¤imiz münasip bir vazife mevzuubahs edildi. Kendisinin, Konya Valisi vazifei
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olur dediler. Sizin de olur yan›t›n›z› bekleriz." Nurettin Pafla, telgraf›n› Tem-
silci Kurul Baflkanl›¤›na yöneltiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve
Hükûmetinin kurulmufl ve çal›flmaya bafllam›fl oldu¤undan ve Büyük Millet
Meclisinin varl›¤›n› ve meflru oldu¤unu perçinleyen H›yaneti Vataniye Kanu-
nundan habersiz görünüyordu. Nurettin Paflan›n telgraf›n›, Millî Savunma Ba-
kan› bulunan Fevzi Pafla Hazretlerine gönderdim. O da, Nurettin Paflaya kar-
fl›l›k verdi. Karfl›l›¤›nda dedi ki, "Telgraf›n›z› Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na
çekmekle gerçek durumu hâlâ anlayamam›fl oldu¤unuz anlafl›l›yor." Ve duru-
mu anlatt›ktan sonra "‹stanbulda hangi yetkili, Ankarada hangi yetkiliyle gö-
rüflmek istiyor." dedi. Bu telgrafa imzas›z gelen yan›tta "Telgraf› yazanlar
flimdi burada de¤ildir. Bunu b›rakt›lar, gittiler, yar›n saat onda size bilgi veri-
riz." deniliyordu. Bundan sonra, Nurettin Pafla, ikinci defa olarak gene bafl-
vurdu. Bu defa, "Telgraf haberleflmeleriyle anlaflamayaca¤›m›zdan siz yetkili
bir hey'eti ‹stanbula gönderin, görüflelim ve anlaflal›m" diyordu.

Efendiler, biz de karfl›l›k olarak dedik ki "Pek do¤rudur, gerçekten telg-
rafla anlafl›lamaz, ama siz Mudanyaya geliniz ve ne vak›t gelebilece¤inizi de
bildiriniz. Bizim taraf›m›zdan da orada yetkili kifliler haz›r bulunur. Bursaya
da gerekli direktifler verildi." Ondan sonra, bir daha baflvuru olmad›. Hoca
Müfit Efendi (K›rflehir), "Acaba gerçekten Nurettin Pafla m› idi" diye sordu.
Ben de, "Evet gerçekten Nurettin Pafla" karfl›l›¤›n› verdim.

Efendiler, ‹stanbulun Nurettin Pafla arac›l›¤›yla yapt›¤› bu baflvurusunun,
Anzavurun Bal›kesir bölgesinde yenildi¤i ve Boluda baflar›l› olmaya bafllad›-
¤›m›z günlere rastlad›¤›n› da belirtmeliyim.

Efendiler, Nurettin Pafladan bir daha telgraf almad›k. Fakat kendisi, Di-
yarbak›rl› Kâz›m Pafla ile birlikte, 1920 senesi Haziran› ortalar›nda Ankaraya
geldi. Bizimle iflbirli¤i yapmadan önce birtak›m sorunlara iliflkin görüfllerimi-
zi ö¤renmek istedi¤ini söyledi. Bunlar flunlard›:

Birincisi, halifelik ve padiflahl›k konusunda düflündüklerimiz ve görüflü-
müz;

‹kincisi, bolfleviklik konusunda görüflümüz;
Üçüncüsü, ‹tilâf Devletleriyle, özellikle ‹ngilizlere karfl› bile, savaflmaya

karar verip vermedi¤imiz sorunu idi.
Görüflme, Tar›m Mektebindeki karargâh›m›z›n bir odas›nda gece yap›ld›.

Bu görüflmede, Nurettin Pafla ile birlikte gelen Kâz›m Pafladan baflka, Fevzi ve
‹smet paflalar da bulunuyorlard›. Nurettin Pafla, birinci, ikinci konularda ald›¤›
karfl›l›klar› pek doyurucu bulmad›. Ama özellikle üçüncü sorunun yan›t›, uzun
ve ateflli tart›flmalara yol açt›. Çünkü biz demifltik ki, amac›m›z, ulusal s›n›rlar›-
m›z içinde ülkemizin bütünlü¤ünü ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakt›r. Bu-
nu önlemek için karfl›m›za ç›kacak olan kuvvet, kim ve ne olursa olsun, durak-
samadan çarp›fl›r›z ve baflar›l› oluruz. Bu konudaki karar ve inanc›m›z, kesindir.
‹flte Nurettin Pafla, bir türlü buna inanam›yor ve bunu kabul edemiyordu. Ken-
disine dedik ki, bu düflünce al›flveriflini kabul etmekle yeni inançlar edinmek ve
yeni kararlar almak sözkonusu de¤ildir. Sen, bugüne kadar milletin billûrlafl-
m›fl, gözle görülür elle tutulur hale gelmifl inançlar›na uyacaks›n! Ondan sonra,
kendisine verebilece¤imiz uygun bir görev söz konusu oldu. Kendisinin, Konya
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mülkiyesi ve Konya Havalisi Kumandan› unvanile Yunan cephesinin cenubun-
daki m›nt›kan›n kumandan› olmas›n› tensip ettik. As›l garp cephesi için, ku-
mandan olarak Ali Fuat Paflay›, 18 Haziran 1336 da memur eyledik.

Efendiler, o günlerde, Yunan cephesinde düflman›n baz› haz›rl›klar› mah-
sus oldu¤undan cephede hassasiyet ziyadeleflti. Bu münasebetle, Nurettin Pafla-
n›n memuriyetini intaç ve kendisini mahalli memuriyetine izam edemeden müs-
tacelen garp cephesine hareketim icap etti. Nurettin Paflan›n tavzifi muamelesi-
nin ikmalini, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi bulunan ‹smet Paflaya terkettim.
Filhakika düflman, bütün cephe üzerinde taarruza geçmiflti. Bizim k›taat›m›z
çekiliyorlard›. Nurettin Pafla, cephedeki gayr›müsait vaziyeti anlay›nca ‹smet
Paflaya vazife kabul edebilmek için birtak›m flartlar›n, hükûmetçe taht› karara
al›nmas› lüzumundan bahsetmifl; o flartlara göre, hükûmet memleketin idare-
sinde ve mühim mesailde esasl› ve kat'î karar almadan evvel Nurettin Paflan›n
mütalea ve muvafakatini istihsale mecbur olacakt›r. Çünkü, Büyük Millet Mec-
lisi Hükûmetini teflkil edenler Tevfik Pafla ve emsali gibi sinni kemalde mücer-
rep zevat olmay›p genç birtak›m kimseler imifl. ‹smet Pafla, flayan› isti¤rap bul-
du¤u bu zihniyet ve teklifi, derakap flifre ile bana bildirdi. Ben de Nurettin Pa-
flan›n kendisine vazife teklif etti¤im zaman söylemedi¤i bu mütaleay›, vaziyeti
umumiyenin buhran kespetmesi üzerine ortaya atmas›n› manidar buldum ve
‹smet Paflaya verdi¤im cevapta kendisine vazife verilmemesini emrettim. Nuret-
tin Paflan›n, Yunan taarruzu bafllad›ktan iki gün sonra bana gönderdi¤i bir tez-
keresi muhteviyat›n› flayan› dikkat bulmufltum. Arzu buyurursan›z, bu tezkere-
yi aynen heyeti aliyenize okuyay›m:

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine     Ankara ‹stasyonu, 24 Haziran 1336
Efendim Hazretleri;
Tayin edilmifl oldu¤um kumandanl›ktan ve vilâyetten sureti infisalimi ve keyfiyeti azlin

tarz› tebli¤ini hakaret telâkki ettim. Bir recülü devlet taraf›ndan dermeyan edilen vatanî bir fi-
kir ve mütalean›n münakaflas›na de¤il, hatta istima›na bile ra¤bet ve tenezzül edilememesini ve
alâkadar Büyük Millet Meclisinin ve heyeti icraiyesinin istihsali ârâs›na kadar bile intizar ve
tahammül edilmiyerek veyahut belki buna lüzum görülmiyerek iki veya üç zat gibi azayi mah-
dudenin fikir ve arzularile bu yolda muamelât icras›nda beis görülmemesini ve binaenalâza-
lik memleketin, e¤er yan›lm›yorsam, bu zihniyetle sevk ve idaresini, millet ve vatan için muci-
bi tehlike ahvalden görmekte bulundu¤umun arz›na müsaadei riyasetpenahilerini rica ederim.

fieraiti haz›ra ile, vazife kabulünü mahzurdan salim ve teflriki mesaiye faydal› göreme-
di¤im için, memleketim olan Bursada ikamet etmek üzere ilk tren ileAnkaradan avdet oluna-
ca¤›n› berayi malûmat ve makam› vedada arzeylerim Efendim Hazretleri.

Nurettin ‹brahim 
Efendiler, benim bu tezkereye verdi¤im cevap ta, aynen flu idi:

Mirliva Nurettin Paflaya 25 Haziran 1336
24 Haziran 1336 tezkerei valâlar› cevab›d›r:
Bahis buyurulan kumandanl›k ve vilâyet vezaifi, henüz Müdafaai Millîye ve Dahiliye

Vekâletlerince resmen zat› âlilerine tevdi ve tebli¤ edilmemiflti. Binaenaleyh, ne tayininiz ne
infisaliniz vaki de¤ildir. Yaln›z, zat› âlinize vazife tevdii tasavvur ve bu hususta rey ve muva-
fakatiniz istimzaç edilmifl idi. Keyfiyeti tayin henüz takarrür ettirilmemifl oldu¤u bir s›rada,
Erkân›harbiyei Umumiye vesatatile ›tt›la hâs›l olan efkâr ve kanaatinizdeki tereddütleriniz
üzerine, Heyeti Vekilece tayininizden sarf›nazar edilmesi karargir oldu. Böyle bir karar› tes-
pit için zan buyurdu¤unuz gibi Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesine arz› keyfiyet,
kavanini mevcude ve mevzua icabat›ndan de¤ildir. Bursaya azimet ve orada ikametiniz me-
selesine gelince; müntesip bulundu¤unuz mesleki askerî dolay›sile bu bapta Müdafaai Millî-
ye Vekâleti Celilesine alelusul müracaat buyurman›z lüzumu tebli¤ olunur Efendim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
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Valisi ve Konya Dolaylar› Komutan› ad›yla Yunan cephesinin güneyindeki
bölgenin komutan› olmas›n› uygun bulduk. As›l bat› cephesi için, komutan
olarak Ali Fuat Paflay›, 18 Haziran 1920 de görevlendirdik.

Efendiler, o günlerde, Yunan cephesinde düflman›n baz› haz›rl›klar› se-
zildi¤inden cephenin önemi artt›. Bu yüzden, Nurettin Paflan›n atanmas›n›
sonuçland›ramadan ve kendisini görev yerine gönderemeden ivedi olarak
bat› cephesine gitmem gerekti. Nurettin Paflan›n görevlendirilmesi ifllemleri-
nin bitirilmesini, Genelkurmay Baflkan› bulunan ‹smet Paflaya b›rakt›m.
Gerçekten düflman, bütün cephe üzerinde sald›r›ya geçmiflti. Bizim birlikle-
rimiz çekiliyorlard›. Nurettin Pafla, cephedeki elveriflsiz durumu anlay›nca ‹s-
met Paflaya görev kabul edebilmek için birtak›m koflullar›n, hükûmetçe ka-
rarlaflt›r›lmas› gere¤inden söz etmifl; o koflullara göre, hükûmet memleketin
yönetiminde ve önemli konularda temelli ve kesin karar almadan önce Nu-
rettin Paflan›n düflünce ve olurunu almak zorunda olacakt›r. Çünkü, Büyük
Millet Meclisi Hükûmetini oluflturanlar Tevfik Pafla ve benzerleri gibi olgun
yaflta denenmifl kifliler olmay›p genç birtak›m kimseler imifl, ‹smet Pafla, ya-
d›rgad›¤› bu düflünce ve öneriyi, hemen flifre ile bana bildirdi. Ben de Nuret-
tin Paflan›n kendisine görev önerdi¤im zaman söylemedi¤i bu düflünceyi, du-
rumun bunal›mlaflmas› üzerine ortaya atmas›n› anlaml› buldum ve ‹smet Pa-
flaya verdi¤im karfl›l›kta kendisine görev verilmemesini emrettim. Nurettin
Paflan›n, Yunan sald›r›s› bafllad›ktan iki gün sonra bana gönderdi¤i bir yaz›-
dakileri dikkate de¤er bulmufltum. ‹sterseniz, bu yaz›y› oldu¤u gibi yüksek
toplulu¤unuza okuyay›m:

Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na      Ankara ‹stasyonu, 24 Haziran 1920
Efendim Hazretleri;
Atanm›fl oldu¤um komutanl›ktan ve valilikten al›nmam› ve bunun bildirilifl fleklini be-

ni afla¤›lay›c› sayd›m. Bir devlet adam› taraf›ndan ileri sürülen yurt ifllerile ilgili bir düflün-
ce ve görüflün tart›fl›lmas›na de¤il, dinlenmesine bile istek gösterilmemesini ve ilgili Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetinin oylar›n› al›ncaya kadar bile beklemeye katlan›lmayarak
ya da belki buna gerek görülmiyerek iki veya üç kifli gibi az say›da üyenin düflünce ve istek-
lerile bu yolda ifllem yap›lmas›nda sak›nca görülmemesini ve sonunda memleketin, e¤er ya-
n›lm›yorsam, bu anlay›flla yönetilmesini, millet ve vatan için tehlikeli durumlardan sayd›¤›-
m› bilginize sunmaya izin vermenizi yüksek baflkanl›¤›n›zdan rica ederim.

Bu koflullar içinde, görev üstlenmeyi sak›ncal› ve iflbirli¤i yapmay› yarars›z gördü¤üm
için memleketim olan Bursada oturmak üzere ilk tren ile Ankaradan ayr›laca¤›m› bilgi ver-
mek ve vedalaflmak için bilginize sunar›m Efendim Hazretleri.

Nurettin ibrahim
Efendiler, benim bu yaz›ya verdi¤im karfl›l›k da, oldu¤u gibi, flu idi:

Tu¤general Nurettin Paflaya 25 Haziran 1920
24 Haziran 1920 yüksek yaz›lar› karfl›l›¤›d›r:
Sözünü etti¤iniz komutanl›k ve valilik görevi, daha Millî Savunma ve ‹çiflleri Bakan-

l›klar›nca resmî olarak size verilmemifl ve bildirilmemiflti. Bundan dolay›, ne ataman›z ne ifl-
ten al›nman›z olmam›flt›r. Sadece, size görev verilmesi tasarlanm›fl ve bu konuda ne düflün-
dü¤ünüz ve kabul edip etmiyece¤iniz sorulmufltu. Atanman›z daha karara ba¤lanmadan,
Genelkurmay kanalile ö¤renilen düflünce ve kan›lar›n›zdaki karars›zl›k üzerine, Bakanlar
Kurulunca atanman›zdan vaz geçilmesi kararlaflt›r›ld›. Böyle bir karar almak için sand›¤›n›z
gibi Büyük Millet Meclisinin genel kuruluna durumu bildirmek, yasalar›m›z gere¤inden de-
¤ildir. Bursaya gidip orada oturmak konusuna gelince; içinde bulundu¤unuz askerlik mes-
le¤i dolay›sile bu konuda Yüksek Millî Savunma Bakanl›¤›na usulünce baflvurman›z zorun-
lu¤u bildirilir Efendim.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal



Nurettin Pafla, Bursaya de¤il, fakat Taflköprüye gitmifl ve uzun müddet
orada kalm›flt›r. Bundan sonra da kendisine, tekrar birkaç vaziyette temas ede-
ce¤iz. O vaziyetleri de s›ras›nda lüzumu derecede izah edece¤im.

Efendiler, teflekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin, me-
saili hariciye hakk›nda ilk verdi¤i karar, Moskovaya bir heyet izam› olmufltur.
Heyet, Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin riyasetinde idi. ‹ktisat Vekili Yusuf
Kemal Bey aza bulunuyordu. 11 May›s 1336 da Ankaradan hareket eden heye-
tin esas vazifesi, Rusya ile irtibat tesis etmekti. Rusyan›n, hükûmetimizle akte-
dece¤i muahedenin baz› esasat›, 24 A¤ustos 1336 da parafe edilmifl olmakla be-
raber, vaziyetin icab› olarak itilâf mümkün olamayan baz› noktalardan dolay›
teahhur etmifltir. Moskova Muahedesi namile yadolunan vesikai düveliyenin
imzas›, ancak 16 Mart 1337 de mümkün olabilmifltir.

Muhterem Efendiler, memleket dahilinde yer yer zuhûr eden dahilî isyan-
lar› takip etmekte gecikmiyen ilk umumî Yunan taarruzu, nazar›m›z› tekrar
garba tevcih ettirecektir.

Yunanl›lar, 22 Haziran 1336 da Milen hatt›ndan umumî taarruza geçtiler.
Kuvvetleri alt› f›rkaya bali¤ olmufl bulunuyordu. Üç f›rka ile iki koldan Akhi-
sar-Soma istikametinde; iki f›rka ile Salihli istikametinde; bir f›rka ile de Ayd›n
cephesinden taarruz ettiler. Düflman›n flimal kolu, 30 Haziran 1336 da Bal›ke-
sire girdi ve süvarileri 2 Temmuz 1336 da Kirmasti ve Karacabeyi iflgal etti. Bu
düflman karfl›s›nda bulunan Altm›fl Bir ve Elli Alt›nc› F›rkalar›m›z, Uluabat
köprüsünü tahrip ederek Bursa istikametine çekildi. Düflman, takibe devam
ederek Bursay› da iflgal etti ve ileri hatlar›n› Dimboz-Aksu hatt›na kadar sür-
dü. Bunun karfl›s›ndaki kuvvetlerimiz fazla sars›ld›. Eskiflehre kadar çekildi.
Bu harekât esnas›nda ‹ngilizler, 25 Haziran 1336 Mudanyaya ve 2 Temmuz
1336 da da Band›rmaya birer müfreze ç›kard›lar.

Salihli istikametinde flarka ilerliyen iki Yunan f›rkas› da, 24 Haziranda
Alaflehre girdi. Ve bilâhare ilerliyerek 29 A¤ustosta Ufla¤› zaptetti ve Dumlup›-
nar s›rtlar› elimizde kalmak üzere bu m›ntakaya kadar ilerledi. Bu düflman
karfl›s›nda bulunan Yirmi Üçüncü F›rka ve millî kuvvetlerimiz, çok zayiata ve
zâfa u¤rad›!... Ayd›ndan ilerliyen bir Yunan kolu da, Nazilliye kadar geldi.

Bu harekât esnas›nda, f›rkalar›m›z›n kadro halinde ve mühimmats›z ol-
duklar› ve takviyelerine de henüz imkân olmad›¤› malûmunuzdur.

Efendiler, bizzat Eskiflehre ve oradan ileri m›nt›kalara gittim. Gerek ora-
da ve gerek di¤er menat›kta bulunan kuvvetlerimizin tensik ve tanzimini emret-
tim. Yeniden, düflman karfl›s›nda, muntazam kumandaya tâbi cepheler tesisini
temin eyledim.

Efendiler, Yunan taarruzu ve millî cephelerin bozulmas›, Mecliste büyük
buhran› ve fliddetli tarizat ve tenkidat› mucip oldu.

Büyük Millet Meclisinin 13 Temmuz 1336 günü, 41 inci içtima›nda, taksi-
rat ve idaresizliklerinden dolay› Bursa Kumandan› Bekir Sami ve Valisi Hâcim
Muhittin Beylerin ve Alaflehir Kumandan› Aflir Beyin ne için bir divand tevdi
edilmediklerinden dolay› Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden ve Dahiliye
Vekâletinden istizah takrirleri okundu.

Bu takrir sahibi, Afyon Karahisar Meb'usu Mehmet fiükrü Beydi. Sinop
Meb’usu Hakk› Hami Beyin de, serian tecziye hususundaki ›srar› “bravo” sesle-
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Nurettin Pafla Bursaya de¤il, ama Taflköprüye gitmifl ve uzun süre orada
kalm›flt›r. Bundan sonra da kendisine, yeniden birkaç durumda de¤inece¤iz.
O durumlar› da s›ras›nda gere¤ince aç›klayaca¤›m.

Efendiler, kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin, d›fl ifller
hakk›nda ilk verdi¤i karar, Moskovaya bir hey'et göndermek olmufltur.
Hey'et D›fliflleri Bakan› Bekir Sami Beyin baflkanl›¤›nda idi. Ekonomi Baka-
n› Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 May›s 1920 de Ankaradan yola ç›-
kan hey'etin temel görevi, Rusya ile iliflki kurmakt›. Rusyan›n, hükûmetimiz-
le yapaca¤› antlaflman›n baz› ilkeleri, 24 A¤ustos 1920 de parafe edilmifl ol-
makla beraber, durum gere¤i anlaflmaya var›lmayan baz› noktalardan dolay›
gecikmifltir. Moskova Antlaflmas› diye bilinen resmî belge, ancak 16 Mart
1921 de imzalanabilmifltir.

Muhterem Efendiler, memleket içinde yer yer beliren iç ayaklanmalar›
izlemekte gecikmiyen ilk Yunan genel sald›r›s›, bak›fllar›m›z› yeniden bat›ya
çevirtecektir.

Yunanl›lar, 22 Haziran 1920 de Milen hatt›ndan genel sald›r›ya geçtiler.
Kuvvetleri alt› tümene yükselmifl bulunuyordu. Üç tümenle iki koldan Akhi-
sar Soma do¤rultusunda; iki tümen ile Salihli do¤rultusunda; bir tümen ile de
Ayd›n cephesinden sald›rd›lar. Düflman›n kuzey kolu, 30 Haziran 1920 de,
Bal›kesire girdi ve atl›lar› 2 Temmuz 1920 de Mustafa Kemal Pafla ve Karaca-
beyi ald›. Bu düflman karfl›s›nda bulunan Altm›flbir ve Ellialt›nc› Tümenleri-
miz, Uluabat köprüsünü y›karak Bursa do¤rultusunda çekildi. Düflman, bir-
liklerimizi izleyerek Bursay› da ald› ve ileri hatlar›n› Dimboz-Aksu hatt›na
kadar sürdü. Bunun karfl›s›ndaki kuvvetlerimiz çok sars›ld›. Eskiflehire kadar
çekildi. Bu olaylar s›ras›nda ‹ngilizler, 25 Haziran 1920 Mudanyaya ve 2 Tem-
muz 1920 de de, Band›rmaya birer askerî birlik ç›kard›lar.

Salihli do¤rultusunda do¤uya ilerliyen iki Yunan tümeni de, 24 Haziranda
Alaflehire girdi. Ve sonra da ilerliyerek 29 A¤ustosta Ufla¤› ele geçirdi ve Dum-
lup›nar s›rtlar› elimizde kalmak üzere bu bölgeye kadar ilerledi. Bu düflman
karfl›s›nda bulunan Yirmiüçüncü Tümen ve ulusal güçlerimiz, çok kay›p verdi
ve çok güç yitirdi. Ayd›ndan ilerliyen bir Yunan kolu da, Nazilliye kadar geldi.

Bu s›rada, tümenlerimizin salt kadro halinde olduklar›n› ve savafl gereç-
lerinden yoksun olduklar›n› ve daha güçlendirilememifl olduklar›n› bilirsiniz.

Efendiler, ben kendim Eskiflehre ve oradan ileri bölgelere gittim. Gerek
orada ve gerek öteki bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin derlenip düzenlen-
mesini emrettim. Yeniden, düflman karfl›s›nda, düzenli komutaya ba¤l› cephe-
ler kurulmas›n› sa¤lad›m.

Efendiler, Yunan sald›r›s› ve ulusal cephelerin bozulmas›, Mecliste bü-
yük bunal›m ve sert sataflma ve elefltirilere yol açt›.

Büyük Millet Meclisinin 13 Temmuz 1920 günü, 41 inci toplant›s›nda, ku-
surlar› ve idaresizlikleri nedenile Bursa Komutan› Bekir Sami ve Valisi Ha-
cim Muhittin Beyler ve Alaflehir Komutan› Aflir Bey ne için bir askerî mah-
kemeye verilmediler diye Genelkurmay Baflkanl›¤›na ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na
soru önergeleri yöneltildi.

Bu önerge sahibi, Afyon Meb'usu Mehmet fiükrü Beydi. Sinop Meb'usu
Hakk› Hami Beyin de, h›zla cezaland›r›lmalar› iste¤inde direnmesi "bravo" ses-
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rile karfl›lan›yordu. Sahibi takrir olan Mehmet fiükrü Beyin; "biz mes'ul edildi-
¤ini görmek istiyoruz" feryad› üzerine istizah kabul ediliyor. ‹stizah günü ola-
rak tespit edilen 14 A¤ustos 1336 da, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi cevap ver-
di. Fakat bir türlü kanaat ve sükûnet hâs›l olmuyordu. Karahisar Meb'usu fiük-
rü Bey "anket" istiyor. Di¤er bir hatip, baz› zabitan ve kumandanlar›n tecziye-
leri tabiî oldu¤undan bahsederek müteaddit misaller tadat ediyor, di¤er bir ha-
tip, asker ricat ederken bir kumandan›n otuz alt› deve eflya götürmüfl oldu¤unu
söylüyor, baflka bir hatip de, Yunan ordusunun k›sa bir zaman zarf›nda Akhi-
sardan Marmara sahillerine var›nc›ya kadar, bütün flehirler ve köyleri y›ld›r›m
süratile istilâ eyledi¤inden bahsederek, Bursa felâketi dolay›sile u¤ram›fl oldu-
¤umuz müthifl ziyan, cihan nazar›nda Anadoluda müdafaa denilen fleyin bir
göz korkulu¤u oldu¤una umumî bir zehap uyand›rm›flt›r diyor ve mutantan
hezimetin mes'ullerinin tecziyesini talep ediyordu.

Efendiler, uzun ve hararetli devam eden münakaflata, benim de kar›flmam
icap etti. Vaki olan elîm vaziyette, Meclisin teessür ve alâkas›n› takdir ettikten
sonra, efkâr› ve hissiyat› tatmin maksadile beyanat ve izahatta bulundum. Be-
nim sözlerime karfl› da vukubulan ufaktefek tarizlere cevap verdikten sonra,
izahat› umumiye kâfi görüldü.

Efendiler, tafsilât›n› zab›t ceridelerinde mütalea buyurdu¤unuz bu hara-
retli müzakereden evvel, 26 Temmuz 1336 günü de hafî bir celsede, buna mü-
masil bir müzakere cereyan etmiflti. Orada da, uzun izahatta bulunmaya mec-
bur olmufltum. Çünkü, teessür ve tesellüm neticesi olarak yap›lmakta olan ten-
kitlerde ve tekliflerde, bu ma¤lûbuyetin esbap ve avamili hakikiyesi, sanki unu-
tulmufl gibi idi. Bütün felâketin müsebbibi olmak üzere, daha teflekkül ve de-
ruhdei mes'uliyet edeli iki ay olmayan Heyeti Vekileyi mes'ul etmek istihdaf
olunuyordu. Bir seneyi mütecaviz bir zamandanberi, Yunan ordusunun ‹zmir
m›nt›kas›nda yerleflmifl ve mütemadiyen haz›rlanmakta bulunmufl oldu¤u ve
buna mukabil ‹stanbul hükûmetlerinin ordumuzu mütemadiyen meflûç edecek
esbap ihzarile meflgul oldu¤u ve milletin kendili¤inden teflkil edebildi¤i millî
kuvvetleri inhilâl ve imha ettirmeye sai olmaktan baflka bir fley yapmad›¤› asla
düflünülmüyordu. E¤er, bu bir sene zarf›nda Yunan kuvvetleri karfl›s›nda, az,
çok bir vaziyet vücuda getirilmifl idi ise bunun da, befl on fedekâr›n kendili¤in-
den vukubulmufl olan azim ve gayretleri mahsulü oldu¤unu nazar› insafa al-
mak istemiyorlard›. Harekât› askeriyeyi, vaziyeti hakikiyeye vâk›f olarak ve
icabat› askeriye nazar› dikkatte tutularak mütalea ve tetkik eden yoktu. Söyle-
nilen sözler, ya hissi hamiyet galeyanile veyahut zâf› kalp eseri olarak feryadü
figan halinde dermeyan ediliyordu. Söz söyliyenler içinde, ender olmakla bera-
ber, akidei millîye ve merbutîyeti vatanîyesi meflkûk olanlar dahi vard›.

Bu mevzuubahs etti¤imiz celsei hafiyede, uzun beyanat›m meyan›nda bil-
hassa demifltim ki: "Felâket bafla gelmeden evvel, onun esbab› mania ve müdafa-
as› düflünülmek lâz›md›r. Geldikten sonra teellümün faydas› yoktur. Yunan taar-
ruzu vaki olmadan evvel, vukuu, kuvvetli ihtimal dahilinde idi. E¤er, buna mâni
esbap ve tedabir ittihaz edilememifl ise, bunun mes'uliyeti, Türkiye Büyük Millet
Meclisine ve onun Hükûmetine ait olamaz. Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
mevkii mes'uliyete geldi¤indenberi almaya bafllad›¤› tedbirler, bir sene evvelin-
denberi ‹stanbul hükûmetleri taraf›ndan, bütün milletle beraber ve ciddiyetle
al›nmaya bafllanmak lâz›md›. Baz› kuvvetlerin cepheden al›n›p dahilî isyanlar›n
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lerile karfl›lan›yordu. Önerge sahibi olan Mehmet fiükrü Beyin; "Biz sorumlu
tutuldu¤unu görmek istiyoruz" diye ba¤›rmas› üzerine soru önergesi kabul edi-
liyor. Soru günü olarak saptanan 14 A¤ustos 1920 de, Genelkurmay Baflkan›
yan›t verdi. Ama bir türlü inan›lm›yor ve kaynaflma yat›flm›yordu. Afyon meb'
usu fiükrü Bey "anket" istiyor. Baflka bir konuflmac›, bir k›s›m subay ve komu-
tanlar›n cezaland›r›lmas› do¤al oldu¤undan sözederek birçok örnekler say›yor,
baflka bir konuflmac›, asker çekilirken bir komutan›n otuzalt› deve yükü eflya
götürmüfl oldu¤unu söylüyor, baflka bir konuflmac› da, Yunan ordusunun k›sa
bir sürede Akhisardan Marmara k›y›lar›na var›ncaya kadar, bütün flehirleri ve
köyleri y›ld›r›m h›z›yla ele geçirdi¤inden sözederek, Bursa bozgunu dolay›sile
u¤ram›fl oldu¤umuz korkunç zarar, bütün dünyada Anadoluda savunma deni-
len fleyin bir göz korkulu¤u oldu¤u yolunda genel kan› uyand›rm›flt›r diyor ve
büyük bozgunun sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istiyordu.

Efendiler, uzun süren ve ateflli tart›flmalara, benim de kar›flmam gerekti.
Ortaya ç›kan bu ac›kl› duruma, Meclisin üzülmesinin ve bununla ilgilenmesi-
nin yerinde oldu¤unu söyledikten sonra, düflünceleri hisleri yat›flt›rmak ama-
c›yla konufltum ve aç›klamalar yapt›m. Benim sözlerime karfl› yap›lan baz›
ufaktefek sataflmalara da karfl›l›k verdikten sonra, genel aç›klama yeter görül-
dü.

Efendiler, ayr›nt›lar›n› tutanak dergilerinde okudu¤unuz bu ateflli görüfl-
meden önce, 26 Temmuz 1920 günü de gizli bir oturumda, buna benzer bir gö-
rüflme olmufltu. Orada da, uzun aç›klamalar yapmak zorunda kalm›flt›m. Çün-
kü, üzüntü ve ac› duyma sonucu olarak yap›lmakta olan elefltiri ve önerilerde,
bu yenilginin gerçek neden ve etmenleri, sanki unutulmufl gibi idi. Bafla gelen
bu ac›kl› durumdan, kurulup sorumluluk yükleneli daha iki ay geçmemifl olan
Bakanlar Kurulunu suçlu tutmak amac› güdülüyordu. Bir seneden fazla bir sü-
redir, Yunan ordusunun ‹zmir bölgesinde yerleflmifl ve durmadan haz›rlan-
makta bulunmufl oldu¤u ve buna karfl› ‹stanbul hükûmetlerinin ordumuzu dur-
madan hareketsiz b›rakacak etmenler haz›rlamaya çal›flt›¤› ve milletin kendili-
¤inden oluflturabildi¤i ulusal güçleri çökertip yok etmeye çal›flmaktan baflka
bir fley yapmad›¤› hiç düflünülmüyordu. E¤er, bu bir sene içinde Yunan kuv-
vetleri karfl›s›nda, az, çok bir varl›k gösterilmifl idiyse bunun da, befl on özveri-
linin kendi kararl›l›k ve çabalar› ürünü oldu¤unu insaf gözüyle görmek istemi-
yorlard›. Askerlikle ilgili iflleri, gerçek durumu bilerek askerlik gereklerini dik-
kate alarak inceleyip düflünen yoktu. Söylenilen sözler, ya yurtseverlik coflku-
suyla ya da yufka yüreklilikle inilti ve ç›¤l›k biçiminde oluyordu. Söz söyliyen-
ler içinde, pek az olmakla birlikte, ulusal inançlar› ve yurda ba¤l›l›klar› su gö-
türür olanlar bile vard›.

Söz konusu etti¤imiz bu gizli oturumda, uzun sözlerim aras›nda özellikle
demifltim ki: "Felâket bafla gelmeden önce, onu önleme ve ona karfl› savunma
yollar› düflünülmek gerekir. Geldikten sonra yan›p yak›nman›n yarar› yoktur.
Yunan sald›r›s› bafllamadan önce, sald›r›n›n olaca¤›, çok olas› idi. E¤er, bunu
önleyici önlemler al›nmam›fl ise, bunun sorumlulu¤u, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde ve onun Hükûmetinde olamaz. Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
sorumlu duruma geldi¤indenberi almaya bafllad›¤› önlemler, bir sene evvelin-
denberi ‹stanbul hükûmetleri taraf›ndan, bütün milletle birlikte ve ciddî olarak
al›nmaya bafllanmak gerekirdi. Baz› kuvvetlerin cepheden al›n›p iç ayaklanmala-



bast›r›lmas›na memur edilmesi, Yunan kuvvetleri karfl›s›nda bulundurulmas›n-
daki faydadan daha mühim ve zarurî idi ve el'an da öyledir. Gerçi Bursada ter-
ki zarurî olan bir f›rka, Adapazar› isyan m›nt›kas›na sevkolunan iki f›rka,
Hendekte inhilâl eden bir f›rka, yani dört f›rka; Zile, Yenihan m›ntakas›nda us-
satla u¤raflan bir f›rka ve bütün bu nizamiye kuvvetlerine muavenet eden millî
müfrezeler, cephede bulundurulabilseydiler, ihtimal düflman taarruzu bu dere-
ce terakki edemezdi. Fakat, memleketin sükûneti, milletin emeli halâs› nokta-
s›nda, vahdet ve tesanüdü temin olunmad›kça, haricî bir düflman›n pay› istilâ-
s›n› durdurmaya çal›flmak ne kabildir ve ne de bundan esasl› bir fayda ve neti-
ce memuldür. Ancak, memleket ve milletçe, dedi¤im vaziyet muhafaza edilirse,
düflman›n herhangi bir zamandaki muvaffak›yeti ve bunun neticesi olarak faz-
la arazi iflgali, muvakkat olmak mahiyetinden kurtulamaz. Vahdette ve emelde
azim ve ›srar eden millet, ma¤rur ve mütecaviz her düflman›, evvel ve âhir gu-
rur ve tecavüzünde nadim k›labilir. Onun için, dahilî isyanlar› bast›rmak, Yu-
nan taarruzunu tevkif etmekten elbette daha mühimdir. Zaten, cepheden dahi-
lî isyanlara karfl› kuvvet tefrik edilmemifl olsayd› dahi, neticenin baflka türlü
olabilece¤ini farzetmek müflküldür. Meselâ; düflman, flimal cephesine üç f›rka
ile tecavüz etti. Bizim orada, cephe ile mütenasip kuvvetimiz yoktu. Filân nok-
tada, filân derede, filân köydeki kuvvetimiz veya oradaki zabit veya kumanda-
n›m›z, düflman›n geçmesine müsaade etmeseydi, bu felâket bafl›m›za gelmezdi
tarz›nda feryat etmekte mana yoktur. Tarihte yar›lmam›fl ve yar›lmayan cephe
yoktur. Bahusus, mevzuubahs olan cephe, tahsis olunan kuvvetle tamamen
mütenasip dar bir cephe olmay›p ta böyle yüzlerce kilometre imtidad›nda bu-
lunursa, bu cephenin fluras›nda ve buras›nda bulunan zay›f bir kuvvetin, ilâni-
haye müdafaas›n› kabul etmek bütün tasavvurat ve muhakemat› hataya sevke-
der. Cepheler delinebilir, buna karfl› tedbir, delinen k›sm› derhal kapamaktan
ibarettir. Bu ise, cephe üzerindeki kuvvetlerden maada, geride ihtiyatta, kuvvet-
li kademeler bulundurmakla mümkündür. Halbuki, Yunan ordusu karfl›s›nda-
ki millî cephemiz bu vaziyet ve bu kuvvette mi idi? Bütün Garbî Anadolu vilâ-
yetlerimiz, Ankara ve havalisi dahil oldu¤u halde, daha do¤rusu bütün memle-
kette, kuvvet denilecek bir cüzütam b›rak›lm›fl m› idi?

Muharebe hatlar›na mücavir köyler ahalisinin yapabilece¤i müdafaadan,
hayalî neticelere intizar etmek makul olamaz. Memleketin bütün kuvvet mena-
biinden istifade flerait ve salâhiyetine malik olduktan sonra dahi, ciddî teflkilât›
askeriye yapabilmek için ve bunda imkân› muvaffak›yet temin edebilmek için,
zaman, flartt›r. Bursada Bekir Sami Beyin emrine tevdi edilen kuvvetin esas›, ‹z-
mirde tüfek att›r›lmaks›z›n Yunanl›lara teslim edilen ve Yunan gemilerile Mu-
danyaya ç›kar›lan iki alay kadrosu de¤il miydi? Bu kuvvetin tebdili maneviyeti
için ‹stanbul hükûmetleri herhangi bir tedbir alm›fllar m›yd›? ‹stanbul hükûmet-
leri de¤il miydi ki, Bal›kesirde, müdafaaya çal›flan kuvvetlerimizin Yunan taar-
ruzundan evvel, Anzavuru arkalar›na sald›rd›. Yine ‹stanbul hükûmeti ve halife
ve padiflah de¤il miydi ki; Yunan cephesinde kullan›lacak nisbeten kuvvetli bir
f›rkay›, Yirmi Dördüncü F›rkay› Hendek-Düzce yolunda hilâfet ordusu ve ussat
gruplar› taraf›ndan ›zlâl ederek da¤›tm›fl ve kumandanlar›n› flehit ettirmiflti.

Mukadderat› memleket mes'uliyetini yeni deruhde etmifl olan Heyeti Vekile, bu
tarihteki fleraite göre seferberlik yapabilmeyi acaba düflünebilir midi? Memle-
ketin adeta bafltanbafla halifenin fetvas› hükmünü infaza sevk ve icbar olundu-

456 457

r›n bast›r›lmas›yla görevlendirilmesi, Yunan kuvvetleri karfl›s›nda bulundu-
rulmas›ndaki yarardan daha önemli ve zorunlu idi ve flimdi de öyledir. Gerçi
Bursada bulundurulmas› zorunlu olan bir tümen, Adapazar› ayaklanma böl-
gesine gönderilen iki tümen, Hendekte da¤›lan bir tümen, yani dört tümen;
Zile, Yenihan bölgesinde ayaklananlarla u¤raflan bir tümen ve bütün bu ordu
kuvvetlerine yard›m eden milis birlikler, cephede bulundurulabilseydiler, bel-
ki düflman sald›r›s› bu denli ilerliyemezdi. Ama memleketin dinginli¤i, mille-
tin kurtulufl emeli konusunda, birlik ve dayan›flma sa¤lanmad›ça, bir d›fl düfl-
man›n ilerlemesini durdurmaya çal›fl›lam›yaca¤› gibi bundan köklü bir yarar
ve sonuç beklenemez. Ancak memleket ve milletçe, dedi¤im durum korunur-
sa, düflman›n herhangi bir zamandaki baflar›s› ve bunun sonucu olarak çok
toprak ele geçirmesi, geçici olmaktan kurtulamaz. Birlik ve emelde kararl›
davranan ve direnen millet, kibirli ve sald›rgan her düflman›, eninde sonunda
kibir ve sald›r›s›nda piflman edebilir. Onun için, iç ayaklanmalar› bast›rmak,
Yunan sald›r›s›n› durdurmaktan elbette daha önemlidir. Asl›nda, cepheden iç
ayaklanmalara karfl› kuvvet ayr›lmam›fl olsayd› bile, sonunun baflka türlü ola-
bilece¤ini düflünebilmek zordur. Örne¤in; düflman, kuzey cephesine üç tü-
menle sald›rd›. Bizim orada, cephe ile orant›l› kuvvetimiz yoktu. Filân nokta-
da, filân derede, filân köydeki kuvvetimiz veya oradaki subay veya komutan›-
m›z, düflman›n geçmesine engel olsayd›, bu felâket bafl›m›za gelmezdi yollu
ç›¤l›k koparmak anlams›zd›r. Tarihte yar›lmam›fl ve yar›lmayan cephe yoktur.
Özellikle, söz konusu olan dar bir cephe olmay›p da böyle yüzlerce kilometre
uzunlu¤unda olursa, bu cephenin fluras›nda ve buras›nda bulunan güçsüz bir
kuvvetin sonsuzadek savunmas›n› beklemek bütün tasar›m ve yarg›lar› yan›l-
g›ya götürür. Cepheler delinebilir, buna karfl› önlem, delinen k›sm› hemen ka-
pamaktan ibarettir. Bu ise, cephe üzerindeki kuvvetlerden baflka, geride, ye-
dekte, kuvvetli aflamalar bulundurmakla olabilir. Oysa, Yunan ordusu karfl›-
s›ndaki ulusal cephemiz bu durum ve bu güçte miydi? Bütün Bat› Anadolu il-
lerimiz, Ankara ve dolaylar› ile birlikte, daha do¤rusu bütün memlekette,
kuvvet denilecek bir askerî birlik b›rak›lm›fl m›yd›?

Savafl hatlar›na yak›n köyler halk›n›n yapabilece¤i savunmadan, düflsel
sonuçlar beklemek ak›ll› bir ifl olmaz. Memleketin bütün kuvvet kaynaklar›n-
dan yararlanma olanak ve yetkisine sahip olduktan sonra bile, sa¤lam bir as-
kerî örgüt kurabilmek ve bunda baflar› olas›l›¤› sa¤layabilmek, zaman ister.
Bursada Bekir Sami Beyin emrine verilen kuvvetin çekirde¤i, ‹zmirde tüfek
att›r›lmaks›z›n Yunanl›lara tutsak olarak verilen ve Yunan gemilerile Mudan-
yaya ç›kar›lan iki alay kadrosu de¤il miydi? Bu kuvvetin moralini düzeltmek
için ‹stanbul hükûmetleri herhangi bir önlem alm›fllar m›yd›? ‹stanbul hükû-
metleri de¤il miydi ki; Bal›kesirde, savunmaya çal›flan kuvvetlerimizin Yunan
sald›r›s›ndan önce, Anzavur arkalar›na sald›rd›. Yine ‹stanbul hükûmeti ve
halife ve padiflah de¤il miydi ki, Yunan cephesinde kullan›lacak oldukça kuv-
vetli bir tümeni, Yirmi Dördüncü Tümeni Hendek Düzce yolunda halife or-
dusu ve ayaklananlar gruplar› taraf›ndan horlatarak da¤›tt›rm›fl ve komutan-
lar›n› flehit ettirmiflti.

Memleket kaderinin sorumlulu¤unu yeni üstlenmifl olan Bakanlar Kurulu,
bu tarihteki duruma göre seferberlik yapabilmeyi acaba düflünebilir miydi?
Memleketin hemen hemen bafltan bafla halifenin fetvas›n›n uygulamaya sürükle-
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¤u bir s›rada, milleti askere davet etmek caiz ve mümkün görülebilir midi?
Bundan baflka, bütün milleti silâh alt›na davet etmeden evvel, silâh m›ktar›n› ve
mevcut silâh›, hali faaliyette tutabilmek için cephane ve para m›ktarlar›, mem-
balar› düflünülmek zarurî de¤il midi? Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir
düflünürken, ac› olsa da harikati görmekten bir an fari¤ olmamak lâz›md›r.
Kendimizi ve biribirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Biz, va-
ziyetin ve cephelerin ihtiyacat›ndan gafil de¤iliz. Her taraftan, nam›ma namü-
tenahi telgraflar gelmektedir: "Kuvayi muntazamai muazzama sevkediniz";
"flu kadar cephane gönderiniz", "bunlar gelmezse burada ma¤lûp oluruz" de-
nilmekte ve tehlike ve atefl içinde bulunmaktan mütehass›l heyecan sevkiyle ac›
lisanla izah› hal edilmektedir. Bizim vazifemiz ve vaziyetimiz, onlar›n teessür
ve heyecan›na ifltirak ederek umumun kuvvet maneviyesini k›rmak de¤ildir, bi-
lâkis onlara metanet ve sebat ve ümit verecek tarzda hareket etmektir.

Bundan sonra, elbette, vaziyetler de¤iflecek ve bütün memleket ve millete
cidden ümit ve emniyet bahfledecek tedbirler tatbik olunacakt›r. Art›k, buna
mâni kalmam›flt›r. Heyeti ‹craiye, bir k›s›m tevellütlüleri silâh alt›na da celbe-
debilecektir."

*
*   *

Muhterem Efendiler,
Baz› müphem mesailin kolayl›kla izah›na medar olaca¤›n› zannetti¤im

için heyeti aliyenize, bir "Yeflilordu" dan bahsedece¤im:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin teessüsünden sonra An-

karada, "Yeflilordu" nam› alt›nda, bir cemiyet teflekkül etti. Bu cemiyetin, ilk
müessisleri, pek yak›n ve malûm arkadafllard›. Maksad› teflkili izah için, dahilî
isyanlar› ve bu isyanlara karfl› gönderilen nizamiye kuvvetlerinin ve millî müf-
rezelerin gösterdikleri baz› vaziyet ve manzaralar› tahattur etmek icap eder. Us-
sat, nizamiye efrad›na, halifenin fetvas›ndan, padiflah›n askerli¤i affetti¤inden,
Ankaradaki hükûmetin gayr›meflruiyetinden bahsederek onlar› sühuletle i¤fal
ettikleri mükerreren görüldü. Filhakika, birçok yerlerde, baz› nizamiye efrad›,
ussatla musademe etmeksizin, bilâkis silâhlar›n› b›rakarak köylerine, memleket-
lerine savufluyorlard›. Millî müfrezelerin ink›lâp maksad›n› daha sühuletle anla-
d›klar› ve ussat›n i¤falât›na kap›lmad›klar› anlafl›lm›flt›. Bu sebeple Osmanl› or-
dusunun bekayas› denilebilecek olan ve o tarihlerdeki yorgun ve bezgin ve yeni
ink›lâp mefkûresine göre yetifltirilmemifl k›taat ile ink›lâb› baflarmak hususun-
daki müflkülât, mahsus bir derecede idi. Orduyu, yeni zihniyete göre fluurlu bir
hale getirmek, o günlerin fleraiti içinde pek müflkül olaca¤› zehab› vard›. Bina-
enaleyh evsaf› matlubeyi haiz, fluurlu kimselerden güzide ve ink›lâp için flayan›
istinat teflkilât yapmak fikri, baz› zevatta hâkim olmaya bafllad›. Yekdi¤erini vel-
yeden ve kanl› ve mühlik vaziyetler arzeden dahilî ihtilâlat karfl›s›nda, bu arzet-
ti¤im fikir ve temayül kuvvetlendi. Nihayet, baz› zevat, böyle bir teflkil vücuda
getirmek üzere filen teflebbüs ald›lar. Ben, bir taraftan ordumuzu ihya ve takvi-
ye esbab›na tevessül ederken, teflekkül etmifl bulunan millî müfrezelerden de, her
türlü mahzurlar›na ra¤men, heryerde bizzarur azamî istifadeye çal›flmakta
idim. Fakat ciddî inzibat ve bilâkaydüflart ve bilâtereddüt itaat talep eden cid-
dî vezaifi askeriyenin, ancak muntazam ordu ile kabili ifa oldu¤u hakikatini

458 459

nip zorland›¤› bir s›rada, milleti askere almak uygun görülebilir ve olabilir
miydi? Bundan baflka, bütün milleti silâh alt›na ça¤›rmadan önce, silâh say›s›-
n› ve eldeki silâh›, çal›fl›r durumda tutabilmek için cephane ve para tutarlar›,
kaynaklar› düflünülmek zorunlu de¤il miydi? Durumu incelerken ve önlem
düflünürken, ac› olsa da gerçe¤i görmekten hiç vaz geçmemek gerekir. Kendi-
mizi ve biribirimizi aldatmak için gerek ve zorunluk yoktur. Biz, durum ve
cephelerin gereksinimlerini bilmez de¤iliz. Her taraftan, bana sonsuz telgraf-
lar gelmektedir: "Çok büyük düzenli kuvvetler gönderiniz"; "flu kadar cepha-
ne gönderiniz" "bunlar gelmezse burada yenik düfleriz" denilmekte ve tehli-
ke ve atefl içinde bulunmaktan oluflan duyarl›l›kla ac› dille durum anlat›lmak-
tad›r. Bizim görev ve durumumuz, onlar›n üzüntü ve duygular›na kat›larak
herkesin moralini bozmak de¤ildir, tam tersine onlara dayanma gücü ve umut
verecek yolda davranmakt›r.

Bundan sonra, elbette durumlar de¤iflecek bütün memleket ve millete ger-
çekten umut ve güven verecek önlemler uygulanacakt›r. Art›k, buna engel kal-
mam›flt›r. Bakanlar Kurulu, bir k›s›m do¤umlular› daha askere alabilecektir.

*
*   *

Muhterem Efendiler,
Baz› belirsiz sorunlar›n kolayl›kla anlat›lmas›na yarayaca¤›n› sand›¤›m

için yüksek toplulu¤unuza, bir "Yeflilordu" dan söz edece¤im:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin kuruluflundan sonra

Ankarada "Yeflilordu" ad› alt›nda, bir dernek kuruldu. Bu derne¤in, ilk kuru-
cular›, pek yak›n ve bilinen arkadafllard›. Kurulufl amac›n› aç›klamak için,
ayaklanmalar› ve bu ayaklanmalara karfl› gönderilen ordu kuvvetlerinin ve
millî milis birliklerinin gösterdikleri baz› durum ve görünümleri an›msamak
gerekir. Ayaklananlar›n, ordu erlerine, halifenin fetvas›ndan, padiflah›n as-
kerli¤i kald›rd›¤›ndan, Ankaradaki hükûmetin meflru olmad›¤›ndan sözede-
rek onlar› kolayca aldatt›klar› çok görüldü. Gerçekten, birçok yerlerde, bir ta-
k›m ordu erleri, asilerle çat›flmaks›z›n tersine silâhlar›n› b›rakarak köylerine,
memleketlerine savufluyorlard›. Milis birliklerinin devrim amac›n› daha kolay
anlad›klar› ve asilerin aldatmalar›na kap›lmad›klar› anlafl›lm›flt›. Bu nedenle
Osmanl› ordusunun kal›nt›s› denilebilecek olan o tarihlerdeki yorgun ve bez-
gin ve yeni devrim ülküsüne göre yetifltirilmemifl birlikler ile devrimi baflar-
maktaki zorluk, hissedilir kertede idi. Orduyu, yeni anlay›fla göre, bilinçli bir
duruma getirmenin, o günlerin koflullar› içinde pek zor olaca¤› san›l›yordu.
Onun için gerekli nitelikte, bilinçli insanlardan seçkin ve devrime dayanak
olabilecek örgütler kurmak düflüncesi, baz› kiflilerin kafas›nda yer etmeye
bafllad›. Birbirini izleyen, kanl› ve öldürücü durumlar gösteren iç kargaflalar
karfl›s›nda, bildirdi¤im bu düflünce ve eylem kuvvetlendi. Sonunda, baz›lar›,
böyle bir örgüt kurmak için ifle girifltiler. Ben, bir yandan ordumuzu canlan-
d›r›p güçlendirmeye çal›fl›rken, öbür yandan kurulmufl bulunan milis birlikle-
rinden de, her türlü sak›ncalar›na karfl›n, heryerde ister istemez olabildi¤ince
yararlanmaya çal›flmakta idim. Ama sa¤lam bir düzen ba¤› isteyen ve emirle-
re koflulsuz ve duraksamas›z uyulmas›n› gerektiren önemli askerlik görevleri-
nin, ancak düzenli ordu ile mümkün oldu¤u gerçe¤ini unutmaya elbette yer
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unutmaya elbette mahal yoktu. Millî müfrezelerden istifade, zaman kazanmak
maksad›na müstenit olabilirdi. fiüphesiz istihdamlar› zarurî olan millî müfreze-
lerin, güzide ve fluurlu kimselerden terkip edilebilmesi flayan› arzu idi.

Yeflilordu teflkilât›n›n ilk müteflebbisleri meyan›nda bulunan yak›n arka-
dafllar, mahza bana yard›m maksadile ve beni ayr›ca yormamak fikrile, kendi-
leri teflebbüs alarak, faaliyette bulunmay› münasip görmüfller. Bana, yaln›z, nâ-
fi bir ifl yapacaklar›n› söyliyerek, basit bir tarzda bu teflebbüslerinden bahsetmifl-
lerdi. Ben, cidden çok meflgul oldu¤um için, arkadafllar›n bu teflebbüslerile
uzunca bir zaman alâkadar olamad›m. Yeflilordu teflkilât›, nevama hafî bir tefl-
kilât mahiyetinde teessüs ve oldukça tevessü etmifl. Kâtibi Umumisi Hakk› Be-
hiç Bey ve Ankaradaki heyeti idaresi, ciddî ve esasl› faaliyet sarfetmifller. Matbu
nizamnameleri ve muvazzaf memurlar› her tarafa gönderilmifl. Yaln›z, bir nok-
tay› da iflaret etmeliyim ki, Yeflilordu teflkilâtile ifltigal edenler, iflin benim malû-
mat ve muvafakatim ve arzum dahilinde oldu¤unu söylediklerinden, her taraf-
ta, benim nam›ma teflkilât› tevsi ve takviyeye çal›flanlar ço¤alm›fl. Tatbik edil-
mekte olan teflkilât, sadece millî müfrezeler vücuda getirmek gibi mahdut bir sa-
hadan ç›km›fl, çok umumî bir gayeye teveccüh eylemifl.

Teflkilât›n müessisleri meyan›na, meb'us bulunan Çerkez Reflit Bey ve An-
kara üzerinden Yozgada gidip gelirken olacak, Çerkez Etem ve biraderi Teyfik
Beyler dahil olmufllar. Bundan baflka Etem ve Teyfik Bey müfrezelerinin tekmil
efrad›, Yeflilordunun adeta esas›n› teflkil eylemifller.

Efendiler, bu mukaddemeden sonra, Çerkez Etem Bey ve kardefllerinin, ilk
defa flayan› dikkat görülmeye bafllanan baz› tav›r ve muameleleri hakk›nda he-
yeti aliyenizi tenvir etmek isterim.

Çerkez Etem Bey, millî bir müfreze ile evvelâ Anzavur takibinde ve badehu
Düzce isyan›nda, muvaffak›yetli baz› hizmetler ifa etmifl oldu¤u cihetle Yozgada
gitmek üzere Ankaraya celbolundu¤u zaman, hemen herkes taraf›ndan iltifat ve
takdirat gördü. Kendisini mübala¤al› bir tarzda methü sitayifl edenler de flüphe-
siz bulunmufltur. Etem Bey ve kardefllerinin, bilâhare gösterdikleri vaziyetten,
gördükleri muamelei takdirkâraneden ma¤rur olduklar› ve hatta baz› hayalâta
kap›ld›klar› anlafl›l›yor. Etem Bey ve kardefllerinden Teyfik Bey, Yozgat isyan›-
n› teskinle Yozgatta meflgul oldu¤u s›rada, kendine yak›n, uzak ne kadar askerî
ve millî kumandanlar›m›z varsa bunlar›n rütbe ve mevkilerine ehemmiyet ver-
meksizin hepsine birer birer muhakkirane ve mütecavizane muamelede bulun-
makta hiçbir beis görmemeye bafllad›. Ekserisi Etem Beyin flahs›n›, mahiyet ve
k›ymetini tan›mayan kumandanlar, memleketin atefl içinde bulundu¤unu ve
Etem Beyin mübalâ¤al› bir tarzda iflittikleri hizmetini düflünerek mümkün oldu-
¤u kadar kendisile fazla muarazada bulunmaktan tevakki etmifllerdi. Bundan
cür'et alan Etem ve kardefli Teyfik Beyler, Türk ordusunda de¤erli hiçbir zabit ve
kumandan bulunmad›¤›na ve kendileri herkesin fevkinde birer kahraman bulun-
duklar›na zahip olmufllar ve bu zehaplar›n› aç›ktan aç›¤a, biperva herkese söyle-
mekten içtinap etmemeye bafllam›fllard›. Do¤rudan do¤ruya valilere ve herkese
emirler veriyorlar ve emirlerinin ademi icras› halinde idam edilece¤i tehdidini de
ilâve ediyorlard›. Etem Bey Ankara ve Ankaradaki hükûmet üzerinde dahi ika›
nüfuz tecrübesinde bulunmufltur. Gûya Yozgat isyan›, Yozgad›n tâbi bulundu¤u
Ankara valisinin suiidaresinden nefl'et etmifl, binaenaleyh di¤er isyan müsebbiple-
ri hakk›nda tatbik etti¤i cezay›, ki o ceza flaiben idam idi, Ankara Valisi hakk›nda
dn bizzat mahalli vak'ada tatbik etmeye karar vermiflti. Yozeada izam›n› talep
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yoktu. Milis birliklerinden yararlanmak, zaman kazanmak amac›na dayal›
olabilirdi. Kuflkusuz kullan›lmalar› zorunlu olan milis birliklerinin, seçkin ve
bilinçli kimselerden kurulabilmesi istenen bir fleydi.

Yeflilordu örgütünün ilk giriflimcileri aras›nda bulunan yak›n arkadafllar,
salt bana yard›m amac›yla ve beni ayr›ca yormamak düflüncesile, kendileri in-
siyatif alarak, çal›flmay› uygun görmüfller. Bana, sadece, yararl› bir ifl yapacak-
lar›n› söyliyerek, bu giriflimlerinden k›saca söz etmifllerdi. Ben, gerçekten çok
iflim oldu¤u için, arkadafllar›n bu giriflimiyle uzunca bir süre ilgilenmedim. Ye-
flilordu Örgütü, bir türden gizli bir örgüt niteli¤inde kurulmufl ve oldukça ge-
nifllemifl. Genel Sekreteri Hakk› Behiç Bey ve Ankaradaki yönetim kurulu,
önemli ve köklü çal›flmalar yapm›fllar. Bas›l› tüzükleri ve görevli adamlar› her
tarafa gönderilmifl. Yaln›z bir noktay› da belirtmeliyim ki, Yeflilordu örgütüy-
le u¤raflanlar, iflin benim bilgim ve olurum ve iste¤imle oldu¤unu söyledikle-
rinden, her tarafta, benim ad›ma örgütü geniflletip güçlendirmeye çal›flanlar
ço¤alm›fl. Kurulmakta olan örgüt sadece ulusal milisler meydana getirmek gi-
bi s›n›rl› bir alandan ç›km›fl, çok genel bir amaca yönelmifl.

Örgütün kurucular› aras›na, meb'us bulunan Çerkez Reflit Bey ve Anka-
ra üzerinden Yozgada gidip gelirken olacak, Çerkez Etem ve kardefli Teyfik
Beyler girmifller. Bundan baflka Etem ve Teyfik Bey birliklerinin bütün erle-
ri, Yeflilordunun sanki temeli olmufllar.

Efendiler, bu giriflten sonra, Çerkez Etem Bey ve kardefllerinin, ilk kez
dikkate de¤er görülmeye bafllayan birtak›m tutum ve davran›fllar› hakk›nda
yüksek toplulu¤unuzu ayd›nlatmak isterim.

Çerkez Etem Bey, bir milis birli¤iyle önce Anzavuru kovalamada ve
sonra da Düzce ayaklanmas›nda, baflar›l› baz› hizmetler yapm›fl oldu¤undan
Yozgada gitmek üzere Ankaraya getirildi¤i zaman, hemen herkes taraf›ndan
be¤enildi ve övüldü. Kendisini abartmal› bir flekilde göklere ç›karanlar da
kuflku yok bulunmufltur. Etem Bey ve kardefllerinin, sonraki davran›fllar›n-
dan, kendilerine yap›lan övmelerden kibirlendikleri ve dahas› baz› hayallere
kap›ld›klar› anlafl›l›yor. Etem Bey ve kardefllerinden Teyfik Bey, Yozgat
ayaklanmas›n› yat›flt›rmakla Yozgatta u¤raflt›¤› s›rada, kendine yak›n, uzak
nekadar ordu birlikleri ve milis komutanlar›m›z varsa bunlar›n rütbe ve gö-
revlerine bakmaks›z›n hepsine birer birer afla¤›lay›c› ve sald›rgan tutum al-
makta hiç sak›nca görmemeye bafllad›. Ço¤u Etem Beyin kiflili¤ini, niteli¤ini
ve de¤erini tan›mayan komutanlar, memleketin atefl içinde bulundu¤unu ve
Etem Beyin abartmal› olarak iflittikleri hizmetini düflünerek elden geldi¤in-
ce kendisile çekiflmekten çekinmifllerdi. Bundan fl›maran Etem ve kardefli
Teyfik Beyler, Türk ordusunda de¤erli hiçbir subay ve komutan bulunmad›-
¤›n› ve kendilerini herkesin üstünde birer kahraman olduklar›n› sanm›fllar ve
bu san›lar›n› aç›ktan aç›¤a, korkusuzca herkese söylemekten çekinmemeye
bafllam›fllard›. Do¤rudan do¤ruya valilere ve herkese emirler veriyorlar ve
emirleri yap›lmazsa as›lacaklar› yollu gözda¤› da ekliyorlard›. Etem Bey An-
kara ve Ankaradaki hükûmet üzerinde de etki yapmay› denemifltir. Sözde
Yozgat ayaklanmas›, Yozgad›n ba¤l› bulundu¤u Ankara valisinin kötü yöne-
timinden ç›km›fl, bundan dolay› öbür ayakland›r›c›lar hakk›nda uygulad›¤›
cezay›, ki o ceza asarak öldürmekti, Ankara Valisi hakk›nda da olay yerin-
de kendisi uygulamaya karar vermiflti. Yozgada gönderilmesini istedi¤i An-
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etti¤i Ankara Valisi, teflebbüsat› millîyede fevkalâde hizmet ve fedekârl›k gös-
termifl ve göstermekte bulunan Yahya Galip Bey idi. Yahya Galip Beyin, bil-
hassa bizce, hizmeti takdir olunmufl ve vücudu pek lüzumlu ve nâfi bir zat ol-
du¤u malûm idi. ‹flte böyle bir zat›, kendi eline, idam sehpas›na vermeye bizi
mecbur etmekle en büyük nüfuz ve tesiri ihraz edebilece¤ini düflünmüfltü. Bit-
tabi Yahya Galip Beyi veremezdik ve vermedik. Etem ve kardeflleri bu mesele
üzerinde fazla ›srar gösteremediler. Fakat, Yozgatta, bilhassa meb'uslara; "An-
karaya avdetimde Büyük Millet Meclisi reisini meclis önünde asaca¤›m." yollu
tefevvühat› mesmu olmufltur. "Yozgat Meb'usu Süleyman S›rr› Bey de bu tefev-
vühat› iflitenlerdendir." Biz, bütün malûmat ve istihbarat›m›za ra¤men, bu
"kardeflleri" daima flayan› istifade bir halde bulundurmak cihetini tercih ettik.
Bu sebeple, kendilerini idare ettik, Yozgattan sonra Ankara üzerinden Kütah-
ya havalisine gönderdik. Bu meseleye tekrar avdet etmek üzere as›l mevzu-
ubahsimiz olan Yeflilorduya nakli kelâm edece¤im.

Arzetmifltim ki, heryerde, Yeflilordu teflkilât›n›, benim nam›ma yap›yorlar-
d›. fiahsan tan›d›¤›m zevattan biri, Erzurumlu Nâz›m Nazmi Beyin, memur bu-
lundu¤u Malatyadan gönderdi¤i bir mektupta; Yeflilordu teflkilât›n›n mucibi
memnuniyetim olabilecek tarzda tevsia çal›fl›ld›¤› bildiriliyordu. Bu haberden
müteyakk›z olarak, bu hafî cemiyet hakk›nda tetkikatta bulundum. Bu cemiye-
tin, muz›r bir flekil ve mahiyet ald›¤›na kani oldum. Derakap la¤v› cihetini dü-
flündüm. Tan›d›¤›m arkadafllar› tenvir ettim. Noktai nazar›m› söyledim, icab›-
n› yapt›lar. Fakat, Kâtibi Umumî olan Hakk› Behiç Bey, cemiyetin la¤v› hak-
k›ndaki teklifimin gayr›kabili is'af ve tatbik oldu¤unu söyledi. Ben, la¤vettiri-
rim, dedim. Bunun da gayr›kabil oldu¤unu ve çünkü vaziyetin tahminden da-
ha büyük ve daha kavi oldu¤unu ve bu cemiyeti tesis edenlerin nihayete kadar,
maksatlar›ndan ayr›lmayacaklar›na dair yekdi¤erlerine söz vermifl olduklar›n›,
bir vaz'› mahsus ile ifade etti. Vakayi gösterdi ki, biz bu hafî cemiyetin men'i
faaliyetine çal›flt›¤›m›z halde tamamen muvaffak olamad›k. Cemiyet rüesas›n›n
bir k›sm› ki, Reflit, Etem, Teyfik biraderler baflta bulunuyorlard›; faaliyetlerine,
ve bu defa bittabi, tamamen menfi ve aleyhtarane bir tarzda, devam eylemifller-
dir. Eskiflehirde ç›kartt›klar› "Yeni Dünya" gazetesi ile de, fikir ve maksatlar›-
n› mütecavizane bir surette neflrettiriyorlard›.

Muhterem Efendiler, takibini düflündü¤üm s›raya göre, heyeti aliyenizi bi-
raz flark cephemizle meflgul edece¤im. Fakat, temas edece¤im vaziyete takad-
düm eden bir safha vard›r ki, evvelâ onu izah etmek lâz›mgeliyor.

Birinci Büyük Millet Meclisinde Reisisani olan Erzurum Meb'usu Celâlet-
tin Arif Bey 15 A¤ustos 1336 tarihli bir takrirle Meclisten iki ay müddetle me-
zuniyet ald›. Dermeyan etti¤i mazeret, taab› dima¤î neticesi duçar oldu¤u daimî
bafla¤r›s› idi. Ayn› zamanda, çoktanberi görmedi¤i dairei intihabiyesini de tef-
tifl eylemek arzu ediyordu.

Celâlettin Arif Bey, Erzurum Meb'uslar›ndan Hüseyin Avni Beyin, kendi-
sine refakat ettirilmesini, hususî olarak benden rica etti. Hüseyin Avni Beyin,
Meclisten mezuniyet talep edebilmesi için sarih bir mazareti yoktu. Kendisini,
ben, hususî bir vazifeyi haiz olarak gönderecektim. Bu hususu, 18 A¤ustos
1336 da Meclisten rica ettim. Tasvip olundu.
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kara Valisi, ulusal giriflimlerde ola¤anüstü yararl›l›k ve özveri göstermifl ve
göstermekte bulunan Yahya Galip Bey idi. Yahya Galip Beyin, özellikle biz-
ce, yapt›klar› be¤enilmifl ve varl›¤› çok gerekli ve yararl› bir kifli oldu¤u bilin-
mekte idi. ‹flte böyle birini, kendi eline, idam sehpas›na vermeye bizi zorla-
makla en büyük erk ve etkiyi kazanabilece¤ini düflünmüfltü. Elbette Yahya
Galip Beyi veremezdik ve vermedik. Etem ve kardeflleri bu konu üzerinde
fazla direnmediler. Ama, Yozgatta, özellikle meb’uslara; "Ankaraya döndü-
¤ümde Büyük Millet Meclisi Baflkan›n› Meclis önünde asaca¤›m." yollu mü-
nasebetsiz sözleri duyulmufltur. "Yozgat Meb'usu Süleyman S›rr› Bey de bu
münasebetsiz lâflar› iflitenlerdendir." Biz, bütün duyup bildiklerimize karfl›n,
bu "kardeflleri" hep yararlan›labilir bir durumda bulundurmak yolunu ye¤le-
dik. Bu nedenle, kendilerini idare ettik. Yozgattan sonra Ankara üzerinden
Kütahya dolaylar›na gönderdik. Bu konuya yeniden dönmek üzere sözü as›l
konumuz olan Yeflilorduya getirece¤im.

Bilginize sunmufltum ki, heryerde, Yeflilordu örgütlerini, benim ad›ma
kuruyorlard›. Kendisini tan›d›¤›m kiflilerden biri, Erzurumlu Nâz›m Nazmi
Beyin görevli bulundu¤u Malatyadan gönderdi¤i bir mektupta; Yeflilordu ör-
gütünün beni sevindirecek flekilde geniflletilmesine çal›fl›ld›¤› bildiriliyordu.
Bu haber beni uyand›rd›, bu gizli dernek hakk›nda incelemeler yapt›m. Bu
derne¤in, zararl› bir biçim ve nitelik ald›¤› kan›s›na vard›m. Hemen kapat›l-
mas›n› düflündüm. Tan›d›¤›m arkadafllar› ayd›nlatt›m. Görüflümü söyledim,
gere¤ini yapt›lar. Ama, Genel Sekreter olan Hakk› Behiç Bey, derne¤in ka-
pat›lmas› hakk›ndaki önerimin yerine getirilemez ve uygulanamaz oldu¤unu
söyledi. Ben, kapatt›r›r›m, dedim. Bunun da yap›lam›yaca¤›n› ve çünkü der-
ne¤in durumunun san›ld›¤›ndan daha büyük ve daha kuvvetli oldu¤unu ve bu
derne¤i kuranlar›n sonuna kadar, amaçlar›ndan ayr›lmayacaklar› hakk›nda
birbirlerine söz vermifl olduklar›n›, özel bir durum tak›narak söyledi. Olaylar
gösterdi ki, biz bu gizli derne¤in kapat›lmas›na çal›flt›ksa da tastamam baflara-
mad›k. Dernek ileri gelenlerinin bir k›sm› ki, Reflit, Etem, Teyfik kardefller
baflta bulunuyorlard›; çal›flmalar›n›, ve bu kez elbette, tamamiyle olumsuz ve
bize karfl› bir flekilde sürdürmüfllerdir. Eskiflehirde ç›kartt›klar› "Yeni Dünya"
gazetesi ile de, düflünce ve amaçlar›n› sald›rgan bir dille yay›mlat›yorlard›.

Muhterem Efendiler, izlemeyi düflündü¤üm s›raya göre, yüksek toplulu-
¤unuzu biraz do¤u cephemizle meflgul edece¤im. Ama, de¤inece¤im durum-
dan evvel gelen bir evre vard›r ki, önce onu aç›klamak gerekiyor.

Birinci Büyük Millet Meclisinde ‹kinci Baflkan olan Erzurum Meb'usu
Celâlettin Arif Bey 15 A¤ustos 1920 tarihli bir dilekçeyle, Meclisten iki ay sü-
reyle izin ald›. ‹leri sürdü¤ü özür, kafa yorgunlu¤u nedenile tutuldu¤u sürek-
li bafla¤r›s› idi. Ayn› zamanda çoktanberi görmedi¤i seçim bölgesinde de ince-
lemeler yapmak istiyordu.

Celâlettin Arif Bey, Erzurum Meb'uslar›ndan Hüseyin Avni Beyin, ken-
disiyle birlikte bulundurulmas›n›, özel olarak benden istedi. Hüseyin Avni
Beyin, Meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir özrü yoktu. Kendisini, ben,
özel bir görevle gönderecektim. Bunu 18 A¤ustos 1920 de Meclisten rica et-
tim. Uygun görüldü.
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Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin, Erzuruma muvasalatlar›n› mü-
teak›p, Celâlettin Arif Beyden 10 ve 15/16 ve 16 Eylûl 1336 tarihlerinde üç flif-
re telgraf ald›m. Bu telgrafnamelere göre; Erzurum ahalisinde hassasiyet ve ga-
leyan varm›fl.. fakat, Celâlettin Arif Beyin Ankaradan Erzuruma hareketinden
haberdar olunca halk intizar vaziyetini alm›fl.. galeyan esbab› da, ordu ambar-
lar›na ve tüfek ve cephane ziya›na ve süt tevziine müteallik imifl..

Celâlettin Arif Bey, baz› memurlar›n tebdil ve tecziyesi gibi icraatta sürat
talep ediyordu. Mevzuubahs memurlar›n tebdil ve tecziyesinde, Erzurum vali
vekâletinde bulunan Miralay Kâz›m Bey (‹zmir Valisi Kâz›m Pafla) baflta bu-
lunuyordu. Celâlettin Arif Bey, ahali ile müzakerede bulunarak, Adana Vali
Sab›k› Nâz›m Beyin, Erzurum valili¤ine memur edilmesinin takarrür ettirilmifl
oldu¤undan ve Trabzon tarikiyle tebligat yapmalar›ndan ve Nâz›m Beyin mu-
vasalat›na kadar halk›n âraya umumiyesine müracaatle bir vekil intihab›ndan
bahsettikten sonra, verilecek cevab› muvafakatle halk›n mütezayit galeyan› aci-
len teskin edilemezse, tahassul edecek netayicin vahametinden tehafli edilmekte
oldu¤unu bildiriyordu. Sonuncu telgrafnamesinde, "mesele, Ankara, flikâyeti
nazar› itibara almad›¤›ndan, Ankaradan itimad›n zail olmas› suretine ink›lâp
edebilecektir." denilmekte idi.

Efendiler, flarktaki kolordumuzda dehfletli fenal›k ve suistimalât varm›fl..
fenal›k derecesi okadar tevessü etmifl ki, halk›n hamiyetine dokunmufl.. müthifl
galeyan›n› mucip olmufl.. fakat, bu kadar umumî ve gayrikabili teskin galeyan›
Erzurumda; ne vali vekili, ne kolordu kumandan› anlam›fl!.. Böyle bir galeya-
n›n, hiçbir vazifedar, hiçbir alâkadar farik› olamam›fl, hükûmeti haberdar eden
hiçbir kimse bulunmam›fl... Maamafih halk, Celâlettin Arif Beyin taab› dima-
¤îden dolay› mezun, Hüseyin Avni Beyin de benim taraf›ndan memur olarak
Erzuruma hareketlerinde haberdar olduklar›ndan, hassasiyet ve galeyanlar›n›
zaptetmifller.. Meb'us beylerin muvasalatlarile beraber izhar ediyorlar..

Do¤rusu Efendiler; ben, bu malûmata asla inanamad›m. Celâlettin Arif ve
Hüseyin Avni Beylerin birer suretle Ankaradan Erzuruma temin ettikleri seya-
hatlerini manidar buldum ve hayret ettim. Bilhassa, halk›n âray› umumiyesile
vali tayini teklifinin; hukuk profesörlü¤ü etmifl, kanunflinas tan›nm›fl, Meclisi
Meb'usan Riyasetinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Saniyesine gel-
mifl, Celâlettin Arif Beyden vukubuldu¤unu görmek hayretimi tezyit etti.

Erzurumda, Büyük Millet Meclisi Reisisanisine, 16/17 Eylûl 1336 tarihin-
de "telgrafnamelerinin Heyeti Vekilede okundu¤unu ve bu bapta Cephe Ku-
mandanl›¤ile muhabere edilmekte oldu¤unu" bildirdim. fiark Cephesi Kuman-
danl›¤›na da, Celâlettin Arif Beyin ifl'arat›n› hulâsa ettikten sonra malûmat ve
mütaleas›n› sordum.

fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n da, 14 Eylûl 1336 da
benim telgraf›mdan evvel yaz›lm›fl bir flifre telgraf›n›, 19 Eylûlde ald›m. Bu telg-
rafnamede, "Celâlettin Arif Beyin, Lazistan, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van,
Beyaz›t vilâyetlerini ve Meclisi Alice tensip buyurulacak di¤er menat›k› ihtiva et-
mek üzere vilâyat› flark›ye valili¤ine tayin buyurulmas›n› arz ve teklif eylerim."
denildikten sonra, flu mütaleat ilâve olunuyordu: "Bu teklifin tasvip ve icras› ha-
linde askerî ve mülkî her iki vazifenin lây›k oldu¤u ehemmiyet ve dikkatle
yap›laca¤› faydas›ndan baflka, hini hacette, umuru mühimmeyi müzakere
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Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin, Erzuruma var›fllar›ndan sonra,
Celâlettin Arif Beyden 10 ve 15/16 ve 16 Eylûl 1920 tarihlerinde üç flifre telg-
raf ald›m. Bu telgraflara göre; Erzurum halk›nda duyarl›l›k ve kaynaflma var-
m›fl.. ama, Celâlettin Arif Beyin Ankaradan Erzuruma gelmekte oldu¤unu
ö¤renince halk bekleyifle geçmifl.. kaynaflma nedenleri de, ordu ambarlar›na,
tüfek ve cephane yitirimi ve süt da¤›t›m›na iliflkin imifl...

Celâlettin Arif Bey, bir k›s›m memurlar›n de¤ifltirilmesi ve cezaland›r›l-
mas› gibi ifllerde çabuk davran›lmas›n› istiyordu. Sözkonusu memurlar›n de¤ifl-
tirilmek ve cezaland›r›lmas›nda, Erzurum vali vekili olan Albay Kâz›m Bey
(‹zmir Valisi Kâz›m) baflta bulunuyordu. Celâlettin Arif Bey halkla görüflerek,
Eski Adana Valisi Nâz›m Beyin, Erzurum valili¤iyle görevlendirilmesinin ka-
rarlaflt›r›lm›fl oldu¤undan ve Trabzon yoluyla bildirim yapd›klar›ndan ve Nâ-
z›m Beyin var›fl›na kadar kamu oyuna bafl vurarak bir vekil seçmekten sözet-
tikten sonra, verilecek olur yan›t›yla halk›n artan kaynaflmas› tezelden yat›flt›r›-
lamazsa, ortaya ç›kacak sonuçlar›n a¤›rl›¤›ndan ürkülmekte oldu¤unu bildiri-
yordu. Sonuncu telgrafda, "ifl, Ankara, yap›lan yak›nmalara önem vermedi¤i
için, Ankaraya güvenin yok olmas›na dönüflebilecektir." denilmekte idi.

Efendiler, do¤udaki kolordumuzda korkunç kötülükler ve yolsuzluklar
varm›fl.. kötülük o denli yayg›nlaflm›fl ki, halk›n yurtseverli¤ine dokunmufl..
korkunç kaynaflmalara yol açm›fl. Fakat, bu kadar yayg›n ve yat›flt›r›lamaz ni-
telikdeki kaynaflmay› Erzurumda ne vali vekili, ne kolordu komutan› anla-
m›fl!.. Böyle bir kaynaflmay›, hiçbir ilgili fark edememifl, hükûmete haber ve-
recek kimse de ç›kmam›fl. Bununla birlikte halk, Celâlettin Arif Beyin kafa
yorgunlu¤u nedenile izinli, Hüseyin Avni Beyin de benim taraf›mdan görevli
olarak Erzuruma gelmekte olduklar› haberini ald›klar›ndan, duyarl›klar›n› ve
kaynaflmalar›n› frenlemifller.. Meb'us beylerin gelmesile birlikte aç›¤a vuru-
yorlar.

Do¤rusu Efendiler; ben, bu bildirilenlere hiç inanamad›m. Celâlettin Arif
ve Hüseyin Avni Beylerin birer yoldan Ankaradan Erzuruma gitmeyi sa¤la-
malar›n› anlaml› buldum ve flaflt›m. Özellikle, kamu oyuyla vali atama öneri-
sinin; hukuk profesörlü¤ü yapm›fl, kanun bilirli¤i ile tan›nm›fl, Meb’uslar Mec-
lisi Baflkanl›¤›ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkanl›¤›na gelmifl,
Celâlettin Arif Beyden ç›kt›¤›n› görmek flaflk›nl›¤›m› artt›rd›.

Erzurumda, Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan›na, 16/17 Eylûl 1920 ta-
rihinde "Telgraflar›n›n Bakanlar Kurulunda okundu¤unu ve bu konuda Cep-
he Komutanl›¤›yla haberleflilmekte oldu¤unu" bildirdim. Do¤u Cephesi Ko-
mutanl›¤›na da, Celâlettin Arif Beyin bildirdiklerini özetledikten sonra bilgi
istedim ve ne düflündü¤ünü sordum.

Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n da, 14 Eylûl 1920 de
benim telgraf›mdan evvel yaz›lm›fl bir flifre telgraf›n›, 19 Eylûlde ald›m. Bu telg-
rafda, "Celâlettin Arif Beyin, Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Beyaz›t
illerini ve Yüksek Meclisce uygun bulunacak baflka bölgeleri kapsayacak flekil-
de do¤u illeri valili¤ine atanmas›n› emrinize sunar ve öneririm." denildikten son-
ra, flu düflünceler ekleniyordu: "Bu öneri kabul edilir de uygulan›rsa askerlik ve
sivil yönetimle iki görevin gereken önem ve özenle yap›lmas›n›n yarar›ndan bafl-
ka, gerekti¤inde, önemle iflleri görüflmek ve ivedi olarak gere¤ini yapmak için
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ve icab› seriini ifa için millet vekili olarak bir zat daha bulunmufl olur. Maru-
zat› salifenin Büyük Millet Meclisince lây›k oldu¤u ehemmiyetle nazar› dikka-
te al›narak kabul ve tasvip buyurulaca¤›n› ümit ve bu hususta zat› samilerinin
delâlet ve himmetlerini istirham eylerim. Keyfiyet, hututu esasiyesi itibarile, Ce-
lâlettin Arif Beyefendi ile görüflülmüfl ve müflarileyhçe de muvaf›k› hal bulun-
mufl ise de bu baptaki karar›n Millet Meclisinin tensip ve muvafakatine menut
oldu¤u tabiîdir."

Efendiler, ordunun suiistimalinden, ahalinin galeyan›ndan, Erzuruma
âray› umumiye ile vali intihab›ndan ve serian cevab› muvaf›k verilmezse Anka-
raya ademi itimat hâs›l olaca¤›ndan bahseden Celâlettin Arif Bey, ordunun ku-
mandanile görüflüyor ve kendisinin vâsi mikyasta vilâyat› flark›ye valili¤ini tek-
lif ettiriyor. Ordu Kumandan› da Celâlettin Arif Beyin, binnetice kendi aleyhin-
de olan flikâyat›ndan bihaber görünüyor. Vaziyeti, maksad› mahsusla tertip
olunmufl bir oyun ve ayn› zamanda bir gaflet manzaras› iraesinden hâli telâk-
ki etmek müflkül idi.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 16/17 Eylûl tarihli telgraf›ma 18 Eylûlde ver-
di¤i cevapta: "Celâlettin Arif Beyin ifl'arat›, birkaç zat›n, Vali Vekili Miralay
Kâz›m Beyi, mahza Erzurumdan uzaklaflt›rmak için yapt›klar› dedikoduya
müstenittir. Halk›n galeyan› ve âray› umumiye ile vali intihab› hususlar›, maat-
teessüf Celâlettin Arif Beyin yanl›fl bir istikameti tutmalar›ndan baflka birfley ol-
du¤unu zannetmiyorum. Küçüklerinin, büyüklerinin, bütün flark›n pek ziyade
hürmet ve emniyetini kazanan bendenize, mevzuubahs flikâyetlerin yap›lma-
mas›, ifl çevirmek istiyenlerin muvaffak olam›yacaklar›n› bilmeleri neticesidir...

Celâlettin Arif Bey, Miralay Kâz›m Beyin, Vilâyet Vekâletinden ve Kolor-
du Kumandanl›¤› Vekâletinden infikâk ettirilerek Erzurumdan uzaklaflt›r›lma-
s›n› bendenize teklif etti. Vilâyet vekâletinden al›nmas›, Dahiliye Vekâletinden
emrolunmasile ve vilâyet vekâletinin bizzat kendileri taraf›ndan, yani Celâlet-
tin Arif Bey taraf›ndan, deruhde edilmesile mümkün olabilece¤ini bildirdim.

Celâlettin Arif Beyin, Erzurumdaki gayr›resmî vaziyetinin nüfuzunu k›ra-
bilece¤ini zannederim. Derhal Erzurum Vali Vekâletini deruhde buyurmas›,
bafllad›klar› iflin sükûnetle ve muvaffak›yetle hitama erdirilmesi için, elzemdir.
Bilâhare tasvip buyurulursa, vilâyat› flark›ye müfettiflli¤ine veya valili¤ine tayin
buyurulur. Her halde bahis buyurduklar› galeyan ve hassasiyetin, kendi teflrif-
leri üzerine intizar vaziyetine geçti¤ini kabul etmiyorum. Böyle bir sözün ke-
mali ehemmiyetle kabul edildi¤ini gören zat›n cür'etkâr ifadeleri diye telâkki
ediyorum..."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 14 ve 18 Eylûl tarihli telgraflar›na, 20 Eylûl-
de verdi¤im cevapta "Büyük Millet Meclisi azal›¤ile memuriyet bir zat uhdesin-
de içtima edemiyece¤i" hakk›ndaki 5 Eylûl 1336 tarihli kanunun maddei mah-
susas›n› aynen yazd›ktan sonra, "Celâlettin Arif Beyin Erzurum Valili¤ine ta-
yini gayr›mümkündür. Meb'usluktan istifa eyledi¤i takdirde, vilâyeti mezkûre-
ye tayini Heyeti Vekileye teklif olunabilir." dedim.

Halbuki, Efendiler; Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, son telgraf tarihi olan 18
Eylûl günü bizim, 20 Eylûlde bildirdi¤imiz kanunun hükmüne münafi olan va-
ziyet, Erzurumda al›nm›fl imifl...

466 467

millet vekili olarak bir kifli daha bulunmufl olur. Yukar›daki dile¤imizin Bü-
yük Millet Meclisince gereken önemle dikkate al›narak kabul olunup onay-
lanaca¤›n› umar ve bu konuda yüksek kiflili¤inizin arac›l›¤›n› ve yard›mlar›n›-
z› dilerim. Bu ifl, ana çizgilerile, Celâlettin Arif Beyefendi ile görüflülmüfl ve
onun taraf›ndan da duruma uygun bulunmufl ise de bu konudaki karar›n Mil-
let Meclisinin kabul etmesine ve uygun bulmas›na ba¤l› oldu¤u kuflkusuz-
dur."

Efendiler, ordunun yolsuzlu¤undan, halk›n kaynaflmas›ndan, Erzuruma
kamu oyu ile vali seçilmesinden ve ivedilikle olur yan›t› verilmezse Ankara-
ya güvensizlik do¤aca¤›ndan söz eden Celâlettin Arif Bey, ordunun komu-
tan›yla görüflüyor ve kendisinin genifl s›n›rl› do¤u illeri valili¤ine getirilmesi-
ni önerttiriyor. Ordu Komutan› da Celâlettin Arif Beyin, böylece kendisini
kötüleyen yak›nmalar›ndan habersiz görünüyor. Bunlar›, özel amaçla dü-
zenlenmifl bir oyun ve ayn› zamanda bir aymazl›k görünümü saymamak zor
idi.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 16/17 Eylûl tarihli telgraf›ma 18 Eylûlde ver-
di¤i karfl›l›kta: "Celâlettin Arif Beyin bildirdikleri, birkaç kiflinin, salt Vali Ve-
kili Albay Kâz›m Beyi, Erzurumdan uzaklaflt›rmak için yapt›klar› dedikodu-
ya dayanmaktad›r. Halk›n kaynaflmas› ve kamu oyu ile vali seçilmesi konula-
r›, ne yaz›k ki Celâlettin Arif Beyin yanl›fl bir yol tutmas›ndan baflka bir fley
oldu¤unu sanm›yorum. Küçüklerinin, büyüklerinin, bütün do¤unun pek çok
sayg› ve güvenini kazanan bana, sözü edilen bu yak›nmalar›n yap›lmamas›, ifl
çevirmek istiyenlerin baflar› sa¤l›yam›yacaklar›n› bilmeleri sonucudur...

Celâlettin Arif Bey, Albay Kâz›m Beyin, Vali Vekilli¤inden ve Kolordu
Komutanl›¤› Vekilli¤inden al›narak Erzurumdan uzaklaflt›r›lmas›n› bana
önerdi. Vali vekilli¤inden al›nmas›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n emri ile ve vali ve-
killi¤inin kendisi taraf›ndan, yani Celâlettin Arif Bey taraf›ndan, üstlenilme-
siyle olabilece¤ini bildirdim.

Celâlettin Arif Beyin, Erzurumda, görevlendirilmemifl durumda bulun-
mas›n›n, söz geçirme gücünü k›rabilece¤ini san›r›m. Gecikmeden Erzurum
Vali Vekilli¤i görevini üstlenmesi, bafllad›klar› iflin dinginlikle ve baflar›yla so-
nuçland›r›lmas› aç›s›ndan, çok gereklidir. Daha sonra uygun görülürse, do¤u
illeri müfettiflli¤ine veya valili¤ine atars›n›z. Her halde sözünü ettikleri kay-
naflma ve duyarl›l›¤›n, kendisi buraya geldikte bekleme durumuna geçti¤ini
kabul etmiyorum. Böyle bir sözü, önemle karfl›land›¤›n› gören birinin, densiz-
ce bir sözü say›yorum..."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 14 ve 18 Eylûl tarihli telgraflar›na, 20 Eylûl-
de verdi¤im karfl›l›kta "Büyük Millet Meclisi üyeli¤i ile memurlu¤un bir kifli
üzerinde ayn› zamanda bulunam›yaca¤›" hakk›ndaki 5 Eylûl 1920 tarihli ka-
nunun ilgili maddesini oldu¤u gibi yazd›ktan sonra, "Celâlettin Arif Bey Er-
zurum Valili¤ine atanamaz. Meb'usluktan ayr›l›rsa, o valili¤e atanmas› Ba-
kanlar Kuruluna önerilebilir." dedim.

Oysa, Efendiler; Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, son telgraf› tarihi olan 18
Eylûl günü bizim, 20 Eylûlde bildirdi¤imiz kanunun hükmüne ayk›r› olan du-
rum, Erzurumda al›nm›fl imifl...
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Bu mugayiri kanun hareketten, ayn› zamanda yeni Türkiyenin Adliye Ve-
kili bulunan Celâlettin Arif Beyin, 18 Eylûlde yaz›p 21 Eylûlde ald›¤›m telgraf-
namesile haberdar edildim. Kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan, Adliye
Vekilinin telgraf› aynen fludur:

Erzurum, 18 Eylûl 1336
Ankarada Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Kâz›m Pafla Hazretlerine fleref mevrut telgrafnamei samileri üzerine, müflarileyh ile me-
saili maruza hakk›nda mufassalan görüfltük. Pafla, ahvalin vahametini anlamak istemiyorlar
ve maiyetinde bulunan zevat, her veçhile himaye oluyor. Efkâr› umumiyedeki galeyan›n bir
an evvel teskini için esliha ve mühimmat ve levaz›m› saire ile kilisede mervi süistimalât› cid-
dî bir surette tahkik ve mütecasirlerini pençei kanuna teslim edebilmek için, ammenin maz-
har› hürmeti olan 9 uncu F›rka Kumandan› Halit Beyin memur buyurulmas›n› istirham ey-
lerim. Ordu hesabat›n›n teftifli de lâz›m geldi¤inden vesaiti seria ile bir maliye müfettiflinin
izam› menutu reyi devletleridir. Kâz›m Pafladan flimdi ald›¤›m bir tezkerede evvelce vilâyet
vekâletinden bilâkaydüflart çekilmeye karar veren Miralay Kâz›m Bey, tebdili fikir ederek ve-
kâleti bendenize veya Dahiliye Vekâletinden tayin olunacak bir vekile devredece¤ini batez-
kere beyan etmifl ve mumaileyhin devam› vekâleti de, mahzurlu ve muhataral› görülmüfl ol-
du¤undan flu bir iki gün zarf›nda ahvalin nezaketi ve memlekette muhtemel olan hercümer-
ce meydan verilmemek üzere bizzarure dahiliyeden gelecek emre intizaren bizzat vekâleti ka-
bul mecburiyetinde kald›m. Erzurum ahalisince, vekâleti arzu olunan rüfekadan Hüseyin
Avni Beye tevdii vekâlet buyurulmas› müsterhamd›r. Dermeyan eyledi¤im iflbu tekâlif saye-
sinde, efkâr› umumiye teskin olunabilece¤inden icrayi icab› reyi devletlerine menuttur.

Adliye Vekili Celâlettin Arif
Efendiler, Büyük Millet Meclisi Reisisanisi ve Adliye Vekili Celâlettin Arif

Beyin bu tarz› hareket ve iflarat›, bizim için anlafl›lmaz bir muamma halini al-
d›. Vaziyet çok mühim ve nazik idi. Bu ehemmiyet ve nezaketin sebebi bence,
Celâlettin Arif Beyin ve beraber hareket etti¤i rüfekas›n›n, teminini tahayyül et-
tikleri muzmerrat ve maksatla ald›klar› tav›r veyahut yapt›klar›n› zannettikleri
emrivaki de¤ildi. Hayat›n›n mühim bir k›sm›n› muharebe meydanlar›nda geçir-
mifl, ihtilâller ve bu ink›lâplar içinde puyan olagelmifl insanlar için, bu gibi ››-
faktefek zuhûrat›n mukabil tedabirini bulup tatbik etmekte, vehim ve teenni
edilece¤ini zannedenlerin aldanacaklar›na flüphe yoktur.

Filhakika, vaziyet çok mühim ve çok nazik idi, çünkü o günlerde flark cep-
hesinde Ermenistana art›k taarruza karar vermifltik. Bunun için haz›rlanmak-
ta ve tedabir almakta idik. fiark Cephesi Kumandan›na da icap eden evamir ve
talimat verilmiflti. fiarka, ileri tevcih edilen ordunun arkas›nda, hükûmetin Ad-
liye Vekili, gûya o ordunun h›rs›zl›¤›n›, mensuplar›n›n suistimal erbab›ndan
bulunduklar›n› meydana ç›karmak için, vilâyet vali vekili s›fat›n› gayr›kanuni
iktisap etme¤i çare ve yegâne tedbir buluyor.

Erzurumdan, cephede karargâh›na gitmifl bulunan cephe kumandan›, ni-
hayet 22 Eylûl tarihinde diyor ki:

Celâlettin Arif Beyefendinin Vilâyat› fiarkiye Valii Umumili¤ine tayini hakk›nda, Zat›
Devletlerine mukaddema vaki olan teklifim bendenize ihsas edilmifl ve taraf›mdan samimî telâk-
ki olunmufl bir fikrin neticesi idi. Erzurum hakk›nda, Celâlettin Arif Beyin, teflebbüsat ve müra-
caati ile hakikat inkiflaf etmifl bulundu¤undan, müflarileyhin Valii Umumili¤e tayinindeki tekli-
fimden bittabi sarf›nazar eyledi¤im maruzdur. fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir.

Erzurum Vilâyeti Vekâletini deruhde eden Büyük Millet Meclisi Reisisani-
sinden de ayn› tarihli, yani 22 Eylûl 1336 tarihli bir telgraf ald›m. Bu telgrafta
deniliyordu ki: "Esliha ve mühimmat ve erzak ve emvali metrukede vukubulan
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Kanuna ayk›r› bu davran›fl›, ayn› zamanda yeni Türkiyenin Adalet Baka-
n› bulunan Celâlettin Arif Beyin, 18 Eylûlde yaz›l›p 21 Eylûlde ald›¤›m telg-
raf›ndan ö¤rendim. Kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan, Adalet Bakan›-
n›n telgraf› fludur:

Erzurum, 18 Eylûl 1920
Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Kâz›m Pafla Hazretlerine sizden gelip ona onur veren yüksek telgraf üzerine kendisiy-
le bilginize sunulan konular hakk›nda enine boyuna görüfltük. Pafla, durumun a¤›rl›¤›n› an-
lamak istemiyor ve emrinde bulunan kifliler, her yönden korunuyor. Kamudaki kaynaflma-
y› bir an önce yat›flt›rmak için silâh ve cephane ve öteki gereçler ile kilisede oldu¤u söyle-
nen yolsuzluklar önemle soruflturulmak ve buna cesaret edenleri kanuna teslim edebilmek
için, kamunun sayg›s›n› kazanm›fl olan 9 uncu Tümen Komutan› Halit Beyin görevlendiril-
mesini dilerim. Ordu hesaplar›n›n incelenmesi de gerekti¤inden ivedilikle bir maliye müfet-
tiflinin gönderilmesi yüksek emirlerinize ba¤l›d›r. Kâz›m Pafladan flimdi ald›¤›m bir yaz›da
önceden vali vekilli¤inden kay›ts›z flarts›z çekilmeye karar veren Albay Kâz›m Bey, düflün-
cesini de¤ifltirerek vekilli¤i bana veya ‹çiflleri Bakanl›¤›nca atanacak bir vekile b›rakaca¤›n›
yaz›yla bildirmifl ve onun vekilli¤inin sürmesi de, sak›ncal› ve tehlikeli görülmüfl oldu¤un-
dan flu bir iki gün içinde durumun güçlü¤ü ve memlekette ç›kmas› olas› bulunan kargaflaya
meydan verilmemek için istemiye istemiye içifllerinden gelecek emre kadar vali vekilli¤ini
kendim kabul etmek zorunlu¤unda kald›m. Erzurum halk›nca, vali vekili olmas› istenen ar-
kadafllardan Hüseyin Avni Beye vekâlet verilmesini dilerim. Yapt›¤›m bu öneriler sayesin-
de, kamu oyu yat›flt›r›labilece¤inden gere¤inin yap›lmas› emirlerinize ba¤l›d›r.

Adalet Bakan› Celâlettin Arif
Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan› ve Adalet Bakan› Celâlet-

tin Arif Beyin bu davran›fl› ve yaz›s›, bizim için anlafl›lmaz bir bilmece oldu.
Durum çok önemli ve tehlikeliydi. Bu önem ve tehlikenin nedeni bence, Ce-
lâlettin Arif Beyin ve beraber iflbirli¤i yapt›¤› arkadafllar›n›n, gerçeklefltirme-
yi tasarlad›klar› gizli ifller ve bu amaçla tak›nd›klar› tav›r ya da yapt›klar›n›
sand›klar› olup bitti de¤ildi. Hayat›n›n önemli bir bölümünü savafl alanlar›n-
da geçirmifl, ayaklanmalar ve devrimler içinde koflagelmifl insanlar›n, bu gibi
ufaktefek olaylar›n karfl› önlemlerini bulup uygulamakta, kuflkulan›p a¤›r
davranaca¤›n› sananlar›n aklanacaklar› kuflku götürmez.

Gerçekten, durum çok önemli ve çok tehlikeli idi, çünkü o günlerde art›k
do¤u cephesinde Ermenistana sald›rma karar› vermifltik. Bunun için haz›rlan-
makta ve önlemler almakta idik. Do¤u Cephesi Komutan›na da gerekli emir-
ler ve direktifler verilmiflti. Do¤uya, ileriye yönlendirilmifl olan ordunun arka-
s›nda, hükûmetin Adalet Bakan›, sanki o ordunun h›rs›zl›¤›n›, orduda bulu-
nanlar›n yolsuzluk yapan kiflilerden olduklar›n› ortaya ç›karmak için, ilin vali
vekilli¤ine kanuna ayk›r› olarak bürünmeyi ç›kar yol ve tek önlem say›yor.

Erzurumdan, cephede karargâh›na gitmifl bulunan cephe komutan›, en
sonunda 22 Eylûl tarihinde diyor ki:

Celâlettin Arif Beyefendinin Do¤u ‹lleri Genel Valili¤ine atanmas› hakk›nda, size daha
önce yap›lm›fl olan önerim bana kapal› bir flekilde söylenmifl ve benim de içtenlikle karfl›lam›fl
oldu¤um bir düflüncenin sonucuydu. Celâlettin Arif Beyin giriflimi ve baflvurusu üzerine, ger-
çek ortaya ç›km›fl bulundu¤undan, kendisinin, Erzurum hakk›nda Genel Valili¤e atanmas›
önerimden elbette cayd›¤›m› bilginize sunar›m. Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir.

Erzurum Vali Vekilli¤ini üstlenen Büyük Millet Meclisi ‹kinci baflkan›ndan
da ayn› tarihli, yani 22 Eylûl 1920 tarihli bir telgraf ald›m. Bu telgrafta denili-
yordu ki: "Silah ve cephane ve yiyecek ve sahipsiz b›rak›lm›fl.................yap›lan
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suiistimalât ve gayr›kanuni ve namahdut tekâlif ahz›, kanunsuz tahakküm ve
tecebbür, halk›n hissiyat›n› büsbütün rencide etmifl.. Erzurumun emniyetsiz ve
ümitsiz bir vaziyete düflerek art›k kendi ellerile idare edilmeleri lüzumunu,
yegâne çarei necat ve halâs addeylemifl oldu¤u bir zamanda buraya geldik.
Kara Bekir Paflan›n da hareketi, menafis memlekete tevafuk etmedi. Bu se-
beple, alenen yap›lan fenal›klara, hemen nihayet vermek ve müsebbiplerini tec-
ziye etmek lüzumunda ahali müttefikan ›srar etti. Emniyetbahfl tedabirin acilen
ittihaz› talebi ve vilâyet vekâletini bizzat kabul etmekli¤im, Pafla da dahil oldu-
¤u halde ahali taraf›ndan istirham olundu. Vekâleti Hüseyin Avni Beye tevdi
lüzumunu yazm›flt›m." Memleketin kendilerinden addederek emniyet göster-
dikleri Meb'us Hüseyin Avni Beyin yirmi dört saate kadar tebli¤i memuri-
yeti.. Celâlettin Arif" (Ves. 258).

Muhterem Efendiler; halk›n kendi elile kendini idare etmesi prensipini or-
taya koyan bizdik. Fakat, bundan, her vilâyetin veya her m›nt›kan›n, ayr› ayr›
birer idare teflkil etmesini, asla kastetmedik. Maksad›m›z›, Büyük Millet Mecli-
sinin ilk günlerinde sarih ifade ettik.

Meclisin de kabul etti¤i maksat ve gayemiz, iradei millîyenin yegâne tecel-
ligâh› olan Millet Meclisinin, umum vatan›n mukadderat›na vâz›ulyet oldu¤u
suretinde ifade olundu.

Bu Meclisin rüesas›ndan biri ve Heyeti ‹craiyede vekili, hem de Adliye Ve-
kili olan zat›n, orduda veya herhangi bir yerde kanuna mugayir bir hareketi
meydana ç›kartmak ve müsebbiplerini pençei kanuna tevdi etmek için tevessül
edece¤i tedbir birtak›m sebükma¤zana uyarak çok yak›ndan tan›d›¤›m cidden
vatanperver Erzurum hemflerilerimin asla muvafakat edemiyecekleri isyankâr
bir vaziyet almak m› olacakt›?

Hüseyin Avni Beyin 24 saate kadar vali vekâletine tayinini talep ediyor.
Bu ültimatomun manas› var m›yd› ?

Celâlettin Arif Bey, bu teklifini, Kâz›m Kara Bekir Paflaya da yapm›fl.. Kâ-
z›m Kara Bekir Pafla, ona demifl ki: "Hüseyin Avni Bey, ihtiyat mülâzimi ola-
rak sahnelerde zabitan› eylendiren.. hiçbir memuriyette bulunmam›fl vasat bir
adamd›r. Bunu vali vekili yapmak hükûmeti oyuncak yapmak istemek olur."

Efendiler, Celâlettin Arif Beyin ültimatomuna verdi¤im cevap aynen flu idi:
fiifre Tehir edilemez Numara 388 Ankara, 23/9/1336

Erzurumda Adliye Vekili Celâlettin Arif Beyefendiye
C: 22/9/1336 flifreye: ilk telgrafnamenizi ehemmiyetle nazar› dikkate alm›fl ve bu husus-

ta fiark Cephesi Kumandanl›¤› ile muhabere edilmekte oldu¤unu yazm›flt›m. Müflarileyh ku-
mandanl›kça icab› ahavalin yap›laca¤› pek tabiî idi. Buna ra¤men, tevali eden gayr›kanunî ve
gayr›musip teklifat ve teflebbüsat›n›z Heyeti Vekilece mucibi isti¤rap olmufltur. Dahiliye ve
Müdafaai Millîye Vekâletlerince makamat› aidesine tebligat› lâzimede bulunulmufltur. Zât›
âlilerinin, Heyeti Vekilenin lüzum gördü¤ü izahat› vermek ve icap ederse Meclis huzurunda
da izahatta bulunmak üzere Ankaraya hemen avdetiniz lâz›md›r.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 22 Eylûl 1336 tarihli bir flifresinde, flu

malûmat› veriyordu:
fiimdi anl›yorum ki, Celâlettin Arif Bey, daha Ankarada iken, müflarileyh ile baz› kü-

lâh kapmak istiyenler, güzel bir program yapm›fllard›r. Meselâ, Hüseyin Avni Bey, Erzurum
valisi olacak... Celâlettin Arif Bey, flark vilâyetlerinin valii umumisi olacak.
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yolsuzluklar ve kanuna ayk›r› ve s›n›rs›z vergiler al›nmas›, kanunsuz bask› ve
zorbal›k, halk›n hislerini büsbütün incitmifltir. Erzurumun güvensiz ve umutsuz
bir duruma düflerek art›k kendi elleriyle yönetilmeleri gere¤ini, tek esenlik ve
kurtulufl yolu saym›fl oldu¤u bir zamanda buraya geldik. Kara Bekir Paflan›n da
yapt›klar›, ülke yararlar›na uymad›. Bu nedenle, aç›ktan aç›¤a yap›lan kötülük-
lere, hemen son vermek ve suçlular›n› cezaland›rman›n gereklili¤inde halk hep
birlikte direndi. Güven verici önlemlerin ivedi olarak al›nmas› iste¤i ve vali ve-
killi¤ini benim üstlenmekli¤im, pafla ile birlikte halk taraf›ndan rica edildi. Vali
vekilli¤inin Hüseyin Avni Beye verilmesi gerekti¤ini yazm›flt›m. Memleketin
kendilerinden sayarak güven gösterdikleri Meb'us Hüseyin Avni Beyin görev-
lendirildi¤inin yirmi dört saate kadar bildirilmesi. Celâlettin Arif (Belge 258).

Muhterem Efendiler; halk›n kendi elile kendini yönetmesi ilkesini ortaya
koyan bizdik. Ama bunda, her ilin ya da her bölgenin, ayr› ayr› birer yönetim
birimi haline gelmesi, amac›n› hiç gütmedik. Amac›m›z›, Büyük Millet Mecli-
sinin ilk günlerinde aç›kça söyledik.

Meclisin de kabul etti¤i amaç ve ere¤imiz, ulus iradesinin belirdi¤i tek yer
olan Millet Meclisinin, bütün yurdun kaderini elinde bulundurdu¤u biçimin-
de saptand›.

Bu Meclisin baflkanlar›ndan biri ve Bakanlar Kurulundaki bir vekili, üs-
telik Adalet Bakan› olan kiflinin, orduda veya herhangi bir yerde kanuna ay-
k›r› bir davran›fl› ortaya ç›kartmak ve buna neden olanlar› kanuna teslim et-
mek için tutaca¤› yol birtak›m beyinsizlere uyarak çok yak›ndan tan›d›¤›m
gerçekten yurtsever olan Erzurum hemflerilerimin hiç do¤ru bulamayacaklar›
bir ayaklanma durumu almak m› olacakt›?

Hüseyin Avni Beyin 24 saate kadar vali vekilli¤ine atanmas›n› istiyor. Bu
ültimatomun anlam› var m›yd›?

Celâlettin Arif Bey, bu önerisini, Kâz›m Kara Bekir Paflaya da yapm›fl. Kâ-
z›m Kara Bekir Pafla, ona demifl ki: "Hüseyin Avni Bey, yedek te¤men olarak
sahnelerde subaylar› e¤lendiren.. hiçbir görevde bulunmam›fl orta k›ratta bir
adamd›r. Bunu vali vekili yapmak hükûmeti oyuncak yapmak istemek olur."

Efendiler, Celâlettin Arif Beyin ültimatomuna kelimesi kelimesine flu
karfl›l›¤› verdim:

fiifre Geciktirilemez Say› 388 Ankara, 23/9/1920
Erzurumda Adliye Bakan› Celâlettin Arif Beyefendiye

K: 22/9/1920 flifreye: ‹lk telgraf›n›z› önemle dikkate alm›fl ve bu konuda Do¤u Cephe-
si Komutanl›¤› ile haberleflilmekte oldu¤unu yazm›flt›m. Elbette ad› geçen komutanl›kça ge-
re¤i yap›lacakt›. Buna karfl›n, sürüp giden kanunsuz ve uygunsuz öneri ve giriflimleriniz Ba-
kanlar Kurulunca flafl›rt›c› olarak karfl›lanm›flt›r. ‹çiflleri ve Millî Savunma Bakanl›klar›nca
ilgililere gerekli bildirimler yap›lm›flt›r. Sizin, Bakanlar Kurulunun gerekli buldu¤u aç›kla-
malar› yapmak ve gerekirse Meclise de aç›klamada bulunmak üzere Ankaraya hemen dön-
meniz gereklidir.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 22 Eylûl 1920 tarihli bir flifresinde, flu

bilgiyi veriyordu:
fiimdi anl›yorum ki, Celâlettin Arif Bey, daha Ankarada iken. kendisiyle baz› külâh

kapmak istiyenler, güzel bir program yapm›fllard›r. Örne¤in, Hüseyin Avni Bey, Erzurum
valisi olacak. Celâlettin Arif Bey, do¤u illerinin genel valisi olacak...



Celâlettin Arif Bey ya oyuncak olarak oynat›l›yor veyahut daha karar vermedim, pek
zekidir, kendi bir ifl yapmak istiyor. Çünkü, Halit Beyi bendenize teklif etmeden yazmas› ve
Hüseyin Avni Bey hakk›ndaki ›srar›, baflka mana ifade etmiyor. Halit Beyin Miralay Kâz›m
Beyle aras› pek iyi olmad›¤›ndan, Kâz›m Bey aleyhine kendisine bir karar verdirilebilir. Hü-
seyin Avni Bey de vali nam› alt›nda güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Beyin vali vekâle-
tine inhas›n› iflitenler meyus oluyorlar ve i¤reniyorlar. Hulâsaten arzedeyim ki, Erzurum
Meb’usu Necati Beyin biraderi olup ahiren Maarif Müdürlü¤üne tayin olunan Mithat Bey,
Bolflevikli¤i, memleketin ifl beceremiyenlerin mevkii kapmas› tarz›nda telâkki etti¤ini zanne-
diyor. Bu zat, menfaatperest oldu¤undan ekseriyet taraf›ndan pek sevilmez. Halk hükûmeti
meselesinde, bendenizi müsait bulamad›¤›ndan Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerle mu-
habere ederek iflin daha evvelden tertip ve tasvip edildi¤ini zannediyorum.

Efendiler, Celâlettin Arif Beyi Ankaraya davet eden 23 Eylûl tarihli telg-
rafnamem, 24 Eylûl tarihli fledidülmeal bir telgrafname ile karfl›land›. Bu telg-
rafname Meclis Riyaseti Makam›na hitaben yaz›lm›fl idi. "Heyeti Vekilede ve
Büyük Millet Meclisinde k›raat olunacakt›r" ihtar›n› da ihtiva ediyordu (Vesi-
ka 259). Benim telgraf›mdaki iki kelimeyi, gayr›kanunî ve gayrimusip kelimele-
rini alarak, Celâlettin Arif Bey Erzurumdaki teflebbüs ve tekliflerini birer birer
bu iki kelime ile tart›yordu. Bu mu gayr›kanunîdir? bu mu gayr›musiptir? diye-
rek kendini müdafaa ediyordu. Yapt›¤› ifllerin ne oldu¤u bilmünasebe verilen
malûmattan anlafl›ld›¤› için hangisinin gayr›kanunî olmad›¤›n› ve hangisinin
gayr›musip bulunmad›¤›n›, takdir etmek güç olmayacakt›r. Celâlettin Arif Bey
"gayr›kanunî ve gayr›musip teklifin benden sudur eylemiyece¤ine Heyeti Veki-
lenin kail olmas›n› beklerdim." dedikten sonra, "aran›zda müddeayat›m› takdir
edecek arkadafllar›m mevcut olaca¤›na kaniim." ifadesile, kendisini takdir ede-
bilmenin kendisinin efli arkadafl› olmak mahiyetinde bulunmakla ancak müm-
kün olabilece¤i hakikatini ityan ediyordu. Celâlettin Arif Bey, dairei intihabiye-
sini teftifl etmeksizin, Ankaraya "muavedet" edemiyece¤ini de bildiriyordu.

Efendiler, ben de ‹stanbula avdet edemiyece¤imi ‹stanbul hükûmetine Er-
zurumdan bildirmifltim. E¤er, mahalli davet ve sahibi davet ayn› olsayd›, insa-
n›n, adeta, garip bir nazire yap›lmakta oldu¤una hükmedece¤i gelebilirdi. Fa-
kat, flerait, büsbütün baflka oldu¤una göre, ‹stanbulun davetine karfl› bana a¤u-
flu vefa ve fedakârisini açm›fl olan kahraman Erzurum ahalisinin, bu a¤uflu sa-
mimiyeti suiistimal edebilece¤ine asla ihtimal vermedim.

Hatta, Efendiler; 28 Eylûl 1336 tarihinde Erzurum ahalisi murahhaslar›
namile memurîn ve ahaliden elli imza ile ald›¤›m telgrafname dahi, bu kanaati-
mi ihlâl etmedi. Gerçi telgraf, çok dürüst ve isyankâr idi. Fakat, imzalar›n k›s-
m› küllîsi, Celâlettin Arif Beyin vali vekilli¤i etti¤i vilâyet memurlar›n›n idi. Bil-
hassa istinaf azas›ndan olup Celâlettin Arif Bey taraf›ndan polis müdiriyeti ve-
kâletine tayin edilen zat›n imzas› bu telgrafnamenin, nas›l çirkin bir zihniyetin
mahsulü olabilece¤ine medar› hüküm addedilemez midi? Bu telgrafnamenin,
Maarif Müdürü Mithat Beyin evinde toplanan birtak›m kimseler taraf›ndan
tertip edildi¤ini anlamak hususu gecikmedi.

Efendiler, Celâlettin Arif Bey, tekliflerini bir taraftan, Erzurum Heyeti
Merkeziye Reisi Tevfik imzasile, "Celâlettin Arif Bevefendinin vaki ifl'ar› veç-
hile muamele ifas›n› kat'iyetle talep ederiz." diye teyit ettirirken bir taraftan da,
gûya, Ankara ile flifreli muhaberelerle birtak›m ifller yap›lmak ve teflebbüsün ne
tesir yapt›¤› anlafl›lmak isteniyordu.
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Celâlettin Arif Bey ya oyuncak olarak oynat›l›yor ya da daha karar vermedim, pek
ak›ll›d›r, kendi bir ifl yapmak istiyor. Çünkü, Halit Beyi bana önermeden yazmas› ve Hüse-
yin Avni Bey hakk›nda direniflinin baflka anlam› yok. Halit Beyin Albay Kâz›m Beyle ara-
s› pek iyi olmad›¤›ndan, Kâz›m Beye karfl› kendisine bir karar verdirilebilir. Hüseyin Avni
Bey de vali ad› alt›nda güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Beyin vali vekilli¤ine öneril-
di¤ini iflitenler umutsuz oluyorlar ve i¤reniyorlar. Özel olarak bilginize sunay›m ki, Erzu-
rum Meb'usu Necati Beyin kardefli olup son zamanlarda Millî E¤itim Müdürlü¤üne atanan
Mithat Bey, Bolflevikli¤i, memleketin ifl beceremiyenlerin mevki kapmas› yolunda anlad›¤›-
n› san›yor. Bu kifli, ç›kar›na düflkün oldu¤undan halk›n ço¤unlu¤unca pek sevilmez. Halk
hükûmeti konusunda, beni elveriflli bulamad›¤›ndan Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Bey-
lerle haberleflerek iflin daha önceden düzenlenip onayland›¤›n› san›yorum.

Efendiler, Celâlettin Arif Beyi Ankaraya ça¤›ran 23 Eylûl tarihli telgra-
f›ma, 24 Eylûl tarihli sert bir telgrafla karfl›l›k verildi. Bu telgraf Meclis Bafl-
kanl›¤› makam›na yaz›lm›fl idi. "Bakanlar Kurulunda ve Büyük Millet Mecli-
sinde okunacakt›r" diye hir uyarma da vard› (Belge 259). Benim telgraf›mda-
ki iki kelimeyi, kanunsuz ve uygunsuz kelimelerini alarak, Celâlettin Arif Bey
Erzurumdaki giriflim ve önerilerini birer birer bu iki kelime ile tart›yordu. Bu
mu kanunsuzdur? bu mu uygunsuzdur? diyerek kendini savunuyordu. Yapt›-
¤› ifllerin ne oldu¤u yeri geldi¤inde verilen bilgilerden anlafl›ld›¤› için hangisi-
nin kanunsuz olmad›¤›n› ve hangisinin uygunsuz bulunmad›¤›n›, kavramak
güç olmayacakt›r. Celâlettin Arif Bey, "kanunsuz ve uygunsuz önerinin ben-
den gelmiyece¤ine Bakanlar Kurulunun inanm›fl olmas›n› beklerdim." dedik-
ten sonra, "aran›zda iddialar›m›n de¤erini bilecek arkadafllar›m bulunaca¤›na
inan›yorum." sözlerile, kendisinin de¤erini bilmemin ancak kendisinin efli, ar-
kadafl› olmak niteli¤inde bulunmakla olabilece¤i gerçe¤ini ileri sürüyordu.
Celâlettin Arif Bey, seçim bölgesini incelemeden, Ankaraya dönmeyece¤ini
de bildiriyordu.

Efendiler, ben de ‹stanbula dönemiyece¤imi ‹stanbul hükûmetine Erzu-
rumda bildirmifltim. E¤er, ça¤›r› yeri ve ça¤›r› sahibi ayn› olsayd›, insan›n, san-
ki, tuhaf bir benzetme yap›lmakta oldu¤u kan›s›na varaca¤› gelebilirdi. Ama,
koflullar, bambaflka oldu¤una göre, ‹stanbulun ça¤›r›fl› karfl›s›nda bana vefa ve
özveri sinesini açm›fl olan kahraman Erzurum halk›n›n, bu içtenlik sinesini kö-
tüye kullanabilece¤ini hiç olas› görmemifltim.

Dahas›, Efendiler, 28 Eylûl 1920 tarihinde Erzurum halk›n›n delegeleri
ad› alt›nda görevlilerden ve halktan elli imza ile ald›¤›m telgraf bile, bu kan›-
m› de¤ifltirmedi. Gerçi telgraf, çok kaba ve karfl› gelici idi. Ama, imzalar›n ço-
¤unlu¤u, Celâlettin Arif Beyin vali vekilli¤i etti¤i il memurlar›n›n idi. Özellik-
le istinaf mahkemesi üyelerinden olup Celâlettin Arif Bey taraf›ndan polis
müdür vekilli¤ine atanan kiflinin imzas› bu telgraf›n, nas›l çirkin bir düflünce-
nin ürünü olabilece¤ine yeter kan›t say›lamaz, m›yd›? Bu telgraf›n, E¤itim
Müdürü Mithat Beyin evinde toplanan birtak›m kimseler taraf›ndan düzen-
lendi¤ini anlamam›z gecikmedi.

Efendiler, Celâlettin Arif Bey, önerilerini bir yandan, Erzurum Merkez
Kurulu Baflkan› Tevfik imzasile "Celâlettin Arif Beyefendinin bildirdi¤i yol-
da ifllem yap›lmas›n› kesinlikle isteriz." diye destekletirken bir yandan da, söz-
de, Ankara ile flifreli yaz›flmalarla birtak›m ifller yap›lmak ve giriflimin ne etki
yapt›¤› anlafl›lmak isteniyordu.
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Ankara Maarif Vekâletine Erzurum, 21/22, 9/1336
Erzurum Meb'usu Necati Beye:
Mümkünse, S›hhiye Müdiriyetine Merkez Tabibi Doktor Salim Beyin tayinine himmet

olunmas› muvaf›kt›r. Bundan evvelki inhalar›n ciddiyetten âri bulundu¤u, tahsisat›m›z› mut-
laka alarak Ziraat Bankas›ndan havale veriniz. Meclise yaz›lm›flt›r (Hüseyin Avni).

Maarif Müdürü Mithat
Ve badehu:

Maarif Vekâletine Erzurum, 22/9/1336
R›za Nur Beyefendiye:
fiimdiye kadar yazd›¤›m mesailden ne netice hâs›l oldu. Heyeti Vekilede bu mesele hak-

k›nda ne cereyan eyledi? Lûtfen beni malûmattar etmenizi rica ile gözlerinizden öperim (Ce-
lâlettin Arif).

Maarif Müdürü Mithat
Ve badehu:
Gayet müstaceldir. Ankarada Maarif Vekâletine Erzurum, 25/9/1336
R›za Nur ve Necati Beyler okuyacakt›r:
Ermenileri tedip maksadile Haziranda seferberlik ilân olunarak üç yüz befle kadar tah-

t› silâha davet olunmufl dokuz bini muharip ve on üç bini gayr›muharip ki cem’an yekûn yir-
mi iki bin askerle zabitan ailesi iafleleri hemen Erzurum vilâyeti ahalisine tahmil olunarak flu
zamanda tekâlifi harbiye suretile bir buçuk milyon liral›k erzak ve mevafli ve vesaiti nakliye
al›nm›flt›r. Halk, maksad›n ulviyetini takdir etmesine mebni bu kadar fedekârl›k ettikten son-
ra Çiçerin'in malûm mektubu hareketi askeriyeyi akim b›rakmas› ve Ermenilerin bundan ce-
saret alarak ahalii islâmiyeye mezalim yaparken ordunun Ermeni ve Bolflevik ittifak›n› ileri
sürerek cesaretsizlik göstermesi ve K›z›llar ile matlûp derecede anlafl›lamamas› ve bunlarla
beraber Celâlettin Arif Beyin yazd›¤› suistimallere meydan verilmesi pek fena tesir yaparak
halk› k›yam ve dinsizli¤e sevketmifltir. fiark ahvalini idare edebilmek kudreti, Kâz›m Paflada
olmad›¤› cihetle buran›n ahvali siyasîye ve askerîyesini Ermenilere mukabele edecek k›yaset-
te iyi idare edebilecek muktedir ve ayn› zamanda salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir heyetin vü-
cudu elzemdir. fiimdiye kadar k›ymettar zamanlar Ankarada dosyas› mevcut manas›z muha-
berat ile geçmifl, belki de birçok f›rsatlar kaybolmufltur. Di¤er taraftan Erzurumun mevsim
itibarile müflkül zamanlar› geldi. Ordunun muhafazas› zarurî olup halbuki elbise ve iafle hu-
susunda pek ziyade zaruret çekilmektedir. Memurîni askerîye ve mülkîye dört aydanberi ma-
afl almamakta ve masarifat› askerîye için yeni tekâlifte bulunmay› tasavvur ediyorlarsa da
ahalinin kudretini bilmiyorlar. Kat'iyyen müsait de¤ildir. Hükûmeti merkeziye pek bigâne ve
civar elviye, bahusus Harput vilâyeti bütün lakayt, hiç alâka göstermemektedir. Bu gibi mu-
amelât hakk›nda hükûmetten, icap ederse, nam›ma meclisinizden de istizahta bulununuz ve
ordunun ihtiyacat›n› oraca kat'iyyen temin ederek sonra geliniz. Vilâyat› flarkîye hakk›ndaki
ajansa çok inanmad›m, imza. Hüseyin Avni

Maarif Müdürü Mithat
Görülüyor ki, Celâlettin Arif Beyin, Heyeti Vekile aras›nda müddeiat›n›

takdir edece¤ini zannetti¤i ve makam›n›n flifresinden istifadeye k›yam eyledi¤i
zat da, kendisinin mahremi olmak istememifl ve Meclis Riyasetini haberdar ey-
lemifltir.

Efendiler, k›rk elli kiflinin, bütün Erzurum ahalisi nam›na telgraf çekmek
suretile oynanmak istenen oyunun, yine Erzurum ahalisi taraf›ndan, halk›n
Büyük Millet Meclisi Hükûmetine sadakat ve fedekârl›k hissiyatile meflbu ol-
du¤una dair gelen telgrafla mahiyeti anlafl›ld›.

Celâlettin Arif Bey, Ermenistan seferinde en nihayet Büyük Millet Meclisi
ordusunun muzaffer oldu¤unu gözlerile gördükten sonra, yani avdet tebligat›-
n› ald›¤›ndan k›rk yedi gün sonra Erzurumdan harekete karar mecburiyetine
kani olmufltu. Maahaza hareketini flu telgrafla Mecliste tepflir ettiriyordu:
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Ankara E¤itim ve Ö¤retim Bakanl›¤›na     Erzurum, 21/22, 9/1920
Erzurum Meb'usu Necati Beye:
Mümkünse, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤üne Merkez Tabibi Doktor Salim Beyin atanmas›-

na çal›fl›rsan›z uygun olur. Bundan evvelki önerilerin ciddî olmad›¤›, ödene¤imizi kesinlik-
le alarak Ziraat Bankas›ndan gönderiniz. Meclise yaz›lm›flt›r. (Hüseyin Avni)

E¤itim ve Ö¤retim Müdürü Mithat
Ve ard›ndan:

E¤itim ve Ö¤retim Bakanl›¤›na Erzurum, 22/9/1920
R›za Nur Beyefendiye:
fiimdiye kadar yazd›¤›m ifllerden ne sonuç ç›kt›. Bakanlar Kurulunda bu ifl hakk›nda

neler oldu? Lûtfen bana bilgi vermenizi rica ile gözlerinizden öperim. (Celâlettin Arif)
E¤itim ve Ö¤retim Müdürü Mithat

Ve ard›ndan:
Çok ‹vedidir Ankara E¤itim ve Ö¤retim Bakanl›¤›na Erzurum, 25/9/1920
R›za Nur ve Necati Beyler okuyacakt›r:
Ermenileri yola getirmek amac›yla seferberlik ilân olunarak binsekizyüzseksendokuz

do¤umlulara kadar askere al›nm›fl dokuz bini savaflç› ve on üç bini savaflç› olmayan ki top-
lam yirmiikibin erle subay ailesinin beslenmesi hemen hemen Erzurum ili halk›na yüklene-
rek flu zamanda savafl vergisi yoluyla bir buçuk milyon liral›k yiyecek ve hayvan ve tafl›t ara-
c› al›nm›flt›r. Halk, amac›n ululu¤unu bildi¤inden bu kadar özveri yapt›ktan sonra Çiçerin'in
bilinen mektubunun savafl› durdurmas› ve Ermenilerin bundan cesaret alarak Müslüman
halk›n can›n› yakarken ordunun Ermeni ve Bolflevik birleflmesini ileri sürerek cesaretsizlik
göstermesi ve K›z›llar ile istenildi¤i kadar anlafl›lamamas› ve bunlarla birlikte Celâlettin
Arif Beyin yazd›¤› yolsuzluklara meydan verilmesi çok kötü etki yaparak halk› ayaklanma-
ya ve dinsizli¤e itmifltir. Do¤u ifllerini yönetebilmek erki, Kâz›m Paflada olmad›¤›ndan bu-
ran›n siyasî ve askerî durumlar›n›n Ermenilere karfl›l›k verebilecek anlay›flta iyi yönetebile-
cek güçlü ve ayn› zamanda ola¤anüstü yetkili bir kurulun varl›¤› çok gereklidir. fiimdiye ka-
dar de¤erli zamanlar Ankarada dosyas› bulunan anlams›z yaz›flmalarla geçmifl, belki de bir-
çok f›rsatlar yitirilmifltir. Öbür yandan Erzurumun mevsim bak›m›ndan zor zamanlar› gel-
di. Ordunun korunmas› zorunludur, oysa giyecek ve yiyecek bak›m›ndan çok s›k›nt› çekil-
mektedir. Asker ve sivil görevliler dört aydanberi maafl almamakta ve askerlik giderleri için
yeni vergiler almay› düflünüyorlarsa da halk›n gücünü bilmiyorlar. Kesinlikle elveriflli de¤il-
dir. Merkezdeki hükûmet pek ilgisiz ve yak›n iller, özellikle Harput ili tümüyle ilgisiz, hiç il-
gi göstermemektedir. Bu gibi iflleri hükûmetten gerekirse, benim ad›ma da Meclisinizden de
sorunuz ve ordunun gereksinimini kesin olarak oradan sa¤lad›ktan sonra geliniz. Do¤u ille-
ri hakk›ndaki ajans haberine pek inanmad›m. ‹mza Hüseyin Avni

E¤itim ve Ö¤retim Müdürü Mithat
Görülüyor ki, Celâlettin Arif Beyin, Bakanlar Kurulu üyeleri aras›ndan

iddialar›n› anlayaca¤›n› sand›¤› ve mevkiinin flifresinden yararlanmaya kalk›fl-
t›¤› kifli de, kendisinin s›rdafl› olmak istememifl ve Meclis Baflkanl›¤›na haber
vermifltir.

Efendiler, k›rk elli kiflinin, bütün Erzurum halk› ad›na telgraf çekmesi yo-
luyla oynanmak istenen oyunun niteli¤i, yine Erzurum halk› taraf›ndan, hal-
k›n Büyük Millet Meclisi Hükûmetine ba¤l›l›k ve özveri duygular›yla dolu ol-
du¤unu bildiren telgraf›yla anlafl›ld›.

Celâlettin Arif Bey, Ermenistan seferinden en sonunda Büyük Millet
Meclisi Ordusunun zaferle ç›kt›¤›n› gözlerile gördükten sonra, yani geri dön-
mesi bildirisini ald›ktan k›rk yedi gün sonra Erzurumdan ayr›lmaya karar ver-
mek zorunlulu¤una inanm›flt›. Böyle iken yola ç›kt›¤›n› flu telgrafla Meclise
müjdelettiriyordu:



Büyük Millet Meclisi Riyasetine Erzurum, 27 Teflrinisani 1336
Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi ve Umuru Adliye Vekili Muhterem Meb’usumuz Ce-

lâlettin Arif Beyefendi, Meb’usumuz Hüseyin Avni Beyle dünkü gün flitan›n fliddetine ra¤-
men Erzurum ahalisinin büyük ve parlak merasimi teflyiiyesi ile Ankaraya müteveccihen ha-
reket ettiklerini arz ve bu vesile ile Meclise karfl› olan lâyezal hürmetlerimizi takdim eyleriz.

Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye Reisi Tevfik
Hüseyin Avni, Celâlettin Arif Beylerin Erzurumdan avdetten sonra, Mec-

listeki vaz'› muhalefetleri ve Kâz›m Kara Bekir Paflaya taarruz ve hücumlarile
Meclisi çok iflgal ettikleri görülmüfltür.

Muhterem Efendiler, flark hudutlar›m›zda müstacel olan iflimiz; Celâlettin
Arif Beyin, Erzurumun ink›lâp tarihinde b›rakt›¤› eserini daha fazla mütalea
ve tetkike müsait de¤ildir. Arzu buyurursan›z ayn› günlerde flark hududumuz-
daki ciddî ifltigale gelelim:

Malûmu âlinizdir ki, Mondros Mütarekesindenberi, Ermeniler, gerek Er-
menistan dahilinde, gerek hududa mücavir mahallerde Türkleri kütle halinde
katilden bir an fari¤ olmuyorlard›. 1336 senesi sonbahar›nda Ermeni mezalimi
tahammülsüz bir hale geldi. Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 1336
tarihinde flark m›nt›kas›nda muvakkat seferberlik ilân ettik. On Beflinci Kolor-
du Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflay› fiark Cephesi Kumandan› yapt›k.
1336 Haziran›nda, Ermeniler, Oltuda teflekkül eden Türk idarei mahallîyesine
karfl› hareketle, o havaliyi istilâ etti. Hariciye Vekâletimiz taraf›ndan, Ermeni-
lere 7 Temmuz 1336 da bir ültimatom verildi. Ermeniler ayn› tarz› hareketleri-
ne devam ettiler. Nihayet seferberlikten üçbuçuk dört ay kadar sonra, Kötek,
Bardiz m›ntakalar›nda toplanan kuvvetlerimize, Ermenilerin taarruzile hare-
kât› harbîyeye baflland›.

Ermeniler, 24 Eylûl 1336 sabah› Bardiz cephesinden bask›n tarz›nda yap-
t›klar› umumî bir taarruzla muvaffak oldular. Efendiler; bu hofla gitmiyen ma-
lûmata ait flark cephesinin raporunu okurken, Ermenilerin taarruzlar› günü
olan 24 Eylûlde yaz›lm›fl Celâlettin Arif Beyin de malûm ültimatomunu al›yor-
dum (Ves. 259). Ermeniler tardolundular. Ordumuz, 28 Eylûl sabah› ileri ha-
rekete geçti. Ayn› günde, Erzurumun elli imzas› da Ankaraya taarruza geçiyor.
Ne suitesadüf!.. Sanki, bu Efendiler, Ermenilerde aleyhimizde harekete sözlefl-
mifl gibi...!

Ordu, 29 Eylûlde Sar›kam›fla dahil oldu. 30 Eylûlde Merdenek iflgal olun-
du. Fakat, baz› esbap ve mülâhazata binaen 28 Teflrinievvel 1336 tarihine ka-
dar, bir ay, Sar›kam›fl-Lâlo¤lu, hatt›nda kald›.

Bu esbaptan birinin de, Erzurumda bulunan Celâleltin Arif Bey ve rüfe-
kas›n›n ihdas eyledikleri vaziyet oldu¤unu tahmin buyurursunuz. Filhakika,
Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 29 Eylûl 1336 tarihinde Sar›kam›fltan keflide edilen
telgraf›nda "30 Eylûlde cepheyi gezip tespit ettikten sonra Erzuruma giderek
orada cereyan eden meselenin neticelendirilece¤i maruzdur." deniliyordu. Kâ-
z›m Kara Bekir Pafla, 30 Eylûl 1336 tarihinde, Sar›kam›fltan Celâlettin Arif Be-
ye de yazd›¤› bir flifrede, "Erzurum ahalisi nam›na k›rk elli imza ile çekilen
aç›k telgraf, haricî düflmanlar›n milyonlar sarfile temin edemiyece¤i bir vesika-
d›r. Zat› vak'adan daha mühim ve mühlik olan iflbu aç›k telgraf› haricî düflman
tehlike ve tehdidinden daha tahripkâr ve netayici vahimesin› cephe vaz›yetin-
den mühim gördü¤ümden yar›n Erzuruma gelece¤imi arzeylerim.” diyordu.
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Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na   Erzurum, 27 Kas›m 1920
Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan› ve Adalet Bakan Vekili Say›n Meb’usumuz Celâ-

lettin Arif Beyefendi, Meb’usumuz Hüseyin Avni Beyle dünkü gün k›fl›n sertli¤ine bakmak-
s›z›n Erzurum halk›n›n büyük ve parlak u¤urlama gösterisiyle Ankaraya do¤ru yola ç›kt›kla-
r›n› bilginize sunar ve bu f›rsattan yararlanarak Meclise karfl› sonsuz sayg›lar›m›z› sunar›z.

Haklar› Savunma Merkez Kurulu Baflkan› Tevfik
Hüseyin Avni, Celâlettin Arif Beylerin Erzurumdan döndükten sonra,

Mecliste muhalefet yapmalar› ve Kâz›m Kara Bekir Paflaya sataflma ve sald›r-
malar›yla Meclisi çok u¤raflt›rd›klar› görülmüfltür.

Muhterem Efendiler, do¤u s›n›rlar›m›zda ivedi olarak yap›lmas› gereken
iflimiz; Celâlettin Arif Beyin, Erzurumun devrim tarihinde b›rakt›¤› yap›t›n›
uzun uzun incelemeye ve irdelemeye elveriflli de¤ildir. ‹sterseniz ayn› günler-
de do¤u s›n›rlar›m›zdaki önemli ifllere gelelim:

Bilirsiniz ki, Mondros Ateflkesinden beri, Ermeniler, gerek Ermenistan
içinde, gerek s›n›ra yak›n yerlerde, Türkleri toptan öldürmekten bir an bile
geri durmuyorlard›. 1920 senesi sonbahar›nda Ermenilerin zulümleri dayan›l-
maz bir duruma geldi. Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 1920 tari-
hinde do¤u bölgesinde geçici seferberlik ilân ettik. On Beflinci Kolordu Ko-
mutan› Kâz›m Kara Bekir Paflay› Do¤u Cephesi Komutan› yapt›k. 1920 Hazi-
ran›nda, Ermeniler, Oltuda kurulan Türk yerel yönetimi üzerine yürüyerek, o
dolaylar› ele geçirdi. D›fliflleri Bakanl›¤›m›z taraf›ndan, Ermenilere 7 Temmuz
1920 de bir ültimatom verildi. Ermeniler bildiklerini okumay› sürdürdüler.
Sonunda seferberlikten 3,5-4 ay kadar sonra, Kötek, Bardiz bölgelerinde top-
lanan kuvvetlerimize, Ermenilerin sald›rmas›yla savafl bafllad›.

Ermeniler, 24 Eylûl 1920 sabah› Bardiz cephesinden bask›n fleklinde
yapt›klar› genel bir sald›r›yla baflar›l› oldular. Efendiler; bu hofla gitmiyen bil-
giyi veren do¤u cephesi raporunu okurken, Ermenilerin sald›rd›klar› gün
olan 24 Eylûlde yaz›lm›fl Celâlettin Arif Beyin de bilinen ültimatomunu al›-
yordum (Belge 259). Ermeniler püskürtüldüler. Ordumuz, 28 Eylûl sabah›
ileri harekete geçti. Ayn› günde, Erzurumun elli imzas› da Ankaraya sald›r›-
ya geçiyor. Ne kötü rastlant›!.. Sanki, bu Efendiler, Ermenilerle bize karfl›
birleflmifl gibi!..

Ordu, 29 Eylûlde Sar›kam›fla girdi. 30 Eylûlde Merdenek al›nd›. Ama,
baz› nedenler ve düflüncelerle 28 Ekim 1920 tarihine kadar, bir ay, Sar›kam›fl-
Lâlo¤lu, hatt›nda kald›.

Bu nedenlerden birinin de, Erzurumda bulunan Celâlettin Arif Bey ve
arkadafllar›n›n yaratt›klar› durum oldu¤unu kestirebilirsiniz. Gerçekten, Kâ-
z›m Kara Bekir Paflan›n, 29 Eylûl 1920 tarihinde Sar›kam›fltan çekilen telgra-
f›nda "30 Eylûlde cepheyi gezip durumu saptad›ktan sonra Erzuruma giderek
orada olmakta olan ifllerin sonuçland›r›laca¤› bilginize sunulur." deniliyordu.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, 30 Eylûl 1920 tarihinde, Sar›kam›fltan Celâlettin
Arif Beye de yazd›¤› bir flifrede, "Erzurum halk› ad›na k›rk elli imza ile çeki-
len aç›k telgraf, d›fl düflmanlar›n milyonlar harcayarak elde edemiyecekleri bir
belgedir. Olay›n kendisinden daha önemli ve tehlikeli olan bu aç›k telgraf› d›fl
düflman tehlike ve gözda¤›ndan daha y›k›c› ve do¤urabilece¤i kötü sonuçlar›
cephe umumundan daha önemli gördü¤ümden yar›n Erzuruma gelece¤imi
bilginize sunar›m.” diyordu.

fiark cephe-
mizde Er-
menilerle
harp bafll›-
yor

Do¤u cep-
hemizde
Ermenilerle
savafl bafll›-
yor



Celâlettin Arif Bey, 5/6 Teflrinievvel 1336 tarihli telgrafile, bilhassa "vatan-
perver ordu dahilinde k›ymetli ve halk›n itimad›na mazhar olmufl pek çok za-
bitan ve ümera mevcut oldu¤undan suiistimal flikâyetleri bittabi ordunun kuva-
yi mukavime ve intizam esas›na tesir yapacak kadar büyümemifltir." malûma-
t›n› veriyordu.

Senelerce, vatan›n muhtelif harp sahnelerinde kumanda etti¤im ordular›-
m›z›n ümera ve zabitan› hakk›nda zaten malûmum olan bir hakikati 180 inci
defa olsa da iflitmifl olmaktan elbette çok mahzuz olmufltum.

Efendiler; muhabere meydan›nda, emre intizar eden fiark Ordumuz, 28 Tefl-
rinievvel 1336 günü Kars üzerine harekete bafllad›. Düflman mukavemet etmek-
sizin Kars› terketti. 30 Teflrinievvelde taraf›m›zdan iflgal olundu. 7 Teflrinisani ta-
rihinde k›taat›m›z, Arpa çay›na kadar olan m›nt›kay› ve Gümrüyü iflgal etti.

Ermeniler, 6 Teflrinisanide tatili muhasamat ve sulh için müracaat etmifl-
lerdi. Biz de mütareke mevadd›n›, Hariciye Vekâleti vas›tasile 8 Teflrinisanide
Ermeni ordusuna bildirdik. 28 Teflrinisanide bafllayan müzakerat› sulhiye 2
Kânunuevvelde hitam buldu ve 2/3 Kânunuevvel gecesi Gümrü Muahedesi im-
za olundu.

Efendiler, Gümrü Muahedesi hükûmeti millîyenin aktetti¤i ilk muahede-
dir. Bu muahede ile düflmanlar›m›z›n hayalhanesinde kendisine ta Harflit vadi-
sine kadar olan Türk ülkeleri bahfledilmifl olan Ermenistan, Osmanl› Devleti-
nin 1877 Seferile kaybetmifl oldu¤u yerleri bize, hükûmeti millîyeye terkederek
dava haricine ç›kar›lm›flt›r. fiarkta, vaziyetlerde mühim tebeddül olmas› yüzün-
den, bu muahede yerine, bilâhare aktolunan 16 Mart 1337 tarihli Moskova ve
13 Teflrinievel 1337 tarihli Kars Muahedeleri kaim olmufltur.

Efendiler, umumî m›nt›ka itibarile, temas halinde bulundu¤umuz Gürcüs-
tan ile cari muamele ve münasebet hakk›nda da k›sa bir malûmat vereyim.

1336 senesi Temmuzunda, Batum, ‹ngilizler taraf›ndan tahliye edilince
Gürcüler hemen iflgal ettiler. Bu keyfiyet, Brestlitovsk ve Trabzon Muahedele-
rince muhalif oldu¤undan, 25 Temmuz 1336 da taraf›m›zdan protesto edilmiflti.

8 fiubat 1337 de Ankarada itimatnamesini takdim etmifl olan Gürcü sefiri-
le de, Türkiye-Gürcüstan Muahedesi için müzakere bafllam›flt›. Nihayet 23 fiu-
bat 1337 de verdi¤imiz kat'î bir ültimatom üzerine Ardahan, Artvin ve Batu-
mun taraf›m›zdan iflgaline muvafakat olundu. Batumun iflgali bu tarihten befl-
gün sonra vaki olmufltur. ‹flbu yerlerde, Türkiyeye iltihak›n› sab›rs›zl›kla bek-
liyen halk›n alk›fllar› içinde iflgal keyfiyeti vaki oldu.

Bilâhare, Moskova Muahedesi mucibince Batum tahliye ve fakat iflgal ey-
lemifl oldu¤umuz aksam› sairenin ana vatana merbutiyeti teyit olundu.

*
*   *

Efendiler, içinde bulundu¤umuz tarihlerde Trakya vaziyetine de hep bera-
ber göz gezdirelim:

fiarkî Trakyada, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Trakya-
Paflaeli Heyeti Merkeziyesi bir kongre yapt› ve bu kongre, Trakyan›n, idaresini,
Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesine tevdi etti. Trakyada Kolordu Kumandan›
bulunan Cafer Tayyar Bey (Cafer Tayyar Pafla) bu heyeti merkeziyeye dahil ol-
makla beraber Edirne Meb’usu olarak da Meclisimize aza intihap olunmufltu.
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Celâlettin Arif Bey, 5/6 Ekim 1920 tarihli telgrafile, özellikle "yurtse-
ver ordu içinde de¤erli ve halk›n güvenine sahip olmufl pek çok subay ve
komutan bulundu¤undan yolsuzluk yak›nmalar› elbette ordunun direnme
gücünü ve düzen ilkesini etkileyecek kadar büyümemifltir.” bilgisini veri-
yordu.

Senelerce, vatan›n çeflitli savafl alanlar›nda komuta etti¤im ordular›m›z›n
üstsubay ve subaylar› hakk›nda öteden beri bildi¤im bir gerçe¤i 180 inci defa
olsa da iflitmifl olmaktan elbette çok duygulanm›flt›m.

Efendiler; savafl alan›nda, komut bekleyen Do¤u Ordumuz, 28 Ekim
1920 günü Kars üzerine yürümeye bafllad›. Düflman karfl› koymaks›z›n Kars›
b›rakt›. 30 Ekimde biz Kars› ald›k. 7 Kas›m tarihinde birliklerimiz, Arpa çay›-
na kadar olan bölgeyi ve Gümrüyü ald›.

Ermeniler, 6 Kas›mda savafl› durdurmak ve bar›fl için bafl vurmufllard›.
Biz de ateflkes hükümlerini, D›fliflleri Bakanl›¤› arac›l›¤›yla 8 Kas›mda Erme-
ni ordusuna bildirdik. 26 Kas›mda bafllayan bar›fl görüflmeleri 2 Aral›kda son
buldu ve 2/3 Aral›k gecesi Gümrü Antlaflmas› imza edildi.

Efendiler, Gümrü Antlaflmas› millî hükûmetin yapt›¤› ilk antlaflmad›r.
Bu antlaflma ile düflmanlar›m›z›n, Harflit vadisine kadar olan Türk ülkelerini
kendisine ba¤›fllamay› rüyalar›nda gördükleri Ermenistan, Osmanl› Devleti-
nin 1877 Seferile kaybetmifl oldu¤u yerleri bize, millî hükûmete b›rakarak saf
d›fl› edilmifltir. Do¤uda, durumlarda önemli de¤ifliklik olmas› nedenile, bu ant-
laflma yerine, sonradan yap›lan 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1921
tarihli Kars Antlaflmalar› geçmifltir.

Efendiler, genel bölge nedenile, iliflkide bulundu¤umuz Gürcüstan ile
günlük ifller ve iliflkilerimiz üzerine de k›sa bir bilgi vereyim.

1920 senesi Temmuzunda, Batumu, ‹ngilizler taraf›ndan boflalt›l›nca,
Gürcüler hemen ele geçirdiler. Bu durum Brestlitovsk ve Trabzon Antlaflma-
lar›na ayk›r› oldu¤undan, 25 Temmuz 1920 de taraf›m›zdan protesto edilmifl-
ti.

8 fiubat 1921 de Ankarada güven mektubu vermifl olan Gürcü elçisiyle
de, Türkiye-Gürcüstan Antlaflmas› için görüflmeler bafllam›flt›. Sonunda 23
fiubat 1921 de verdi¤imiz kesin bir ültimatom üzerine Ardahan, Artvin ve Ba-
tumun bize geçmesinde uyufluldu. Batumun bize geçmesi bu tarihten on befl
gün sonra olmufltur. Türkiyeye kat›lmas›n› sab›rs›zl›kla bekliyen halk›n alk›fl-
lar› içinde bu yerlere girildi.

Daha sonra, Moskova Antlaflmas› gere¤ince Batum boflalt›ld› ama ele ge-
çirmifl oldu¤umuz öteki bölgelerin ana vatana ba¤l›l›¤› pekifltirildi.

*
*   *

Efendiler, içinde bulundu¤umuz tarihlerde Trakyan›n durumuna da hep
birlikte göz gezdirelim:

Do¤u Trakyada, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i, Trakya-Pa-
flaeli Merkez Kurulu bir kongre yapt› ve bu kongre, Trakyan›n yönetimini, Trak-
ya-Paflaeli Merkez Kuruluna verdi. Trakyada Kolordu Komutan› olarak bulunan
Cafer Tayyar Bey (Cafer Tayyar Pafla) bu merkez kurulu içinde olmakla beraber

Ordular›m›-
z›n ümera
ve zabitan›
hakk›nda
malûm olan
bir hakikat

Ordular›-
m›z›n üst-
subay ve
subaylar›
hakk›nda
bilinen bir
gerçek

Hükûmeti
Millîyenin
aktetti¤i ilk
muahede:
Gümrü Mu-
ahedesi

Millî Hü-
kûmetin
yapt›¤› ilk
antlaflma:
Gümrü
Antlaflmas›

Trakyadaki
vaziyet Trakyadaki

durum



Trakya Heyeti Merkeziyesine ve Kolordu Kumandan›na verdi¤imiz talimat,
Trakya taliinin bütün memleketin tali ve mukadderatile birlikte hallolunabile-
ce¤› esas›na müstenit idi. Harekât› askeriye noktai nazar›ndan da verdi¤imiz
direktif flu idi:

Faik kuvvetlerin taarruzuna maruz kal›n›rsa nihayete kadar mukavemet
edilecek ve Trakya kâmilen zaptü iflgal edilse dahi, teklif olunacak herhangi bir
tarz› hal, münferiden kabul olunm›yacakt›r. Zaten Trakyadaki kumandan›n
da, karar›n›n böyle oldu¤u ifade edilmekte idi. Fakat son zamanlarda, Kuman-
dan Cafer Tayyar Bey ecnebîlerin verdi¤i teminat üzerine vukubulan davete
icabetle ‹stanbula gitmifl, bizi ancak avdetinde keyfiyetten haberdar etmiflti. An-
lafl›ld›¤›na göre fiarkî Trakyan›n yaln›z bafl›na muhafazai mevcudiyet edemiye-
ce¤inden Garbî Trakya ile birleflerek bir ecnebî idaresi sayesinde yaflayabilece-
¤i tarz›nda fikirler telkin olunmufl.. Her halde kuvvei maneviyeyi k›racak bir ta-
k›m propagandalar yap›lm›fl...

Cafer Tayyar Bey ‹stanbulda iken F›rka Kumandanlar›ndan Muhittin
Bey, ‹stanbuldan, Kolordu Kumandanl›¤›na tayin edilmifl.. Cafer Tayyar
Beyin Trakyaya avdetine müsaade olunmufl. Cafer Tayyar Bey, ‹stanbul
muhitatile temastan sonra, Muhittin Bey teklif etti¤i halde, art›k Kolordu-
nun kumandanl›¤›n› deruhde etmemifl. Muhittin Beyin üzerinde b›rakm›fl.
Bu suretle, Trakya talii, ‹stanbul mehalifi siyasîyesinin verdi¤i tesire terko-
lunmufl..

Efendiler, Büyük Millet Meclisi aç›ld›¤› zaman Trakyada Birinci Kolor-
dunun vaz'ulceyfli flöyle idi:

Kolordu karargâh› Edirnede;
Altm›fl›nc› F›rka: Keflan, Edirne, Uzunköprü havalisinde:
Elli Beflinci F›rka: Tekirda¤ m›nt›kas›nda;
K›rk Dokuzuncu F›rka: K›rkkilise m›nt›kas›nda;
Yunan ordusu, Anadoluda garp cephesinde yapt›¤› umumî taarruzda mu-

vaffak olduktan sonra 20 Temmuz 1336 tarihinde Tekirda¤›na bir f›rka ç›kar-
d›. Tekirda¤ m›ntakas›nda çok da¤›n›k bir halde bulunan Elli Beflinci F›rka
toplanmaya vak›t bulamadan Yunan f›rkas›, Edirne istikametinde yürümeye
bafllad›.

Garbî Trakyadan, Merici geçerek, taarruz etmek istiyen, Yunan kuvvetle-
ri; o m›nt›kadaki Altm›fl›nc› F›rkaya kumanda eden Cemil Beyin (Dahiliye Ve-
kili Cemil Beydir) ve 15 Hazirandan itibaren kuvvetlerile Edirneye gelmifl bu-
lunan ve Edirne-Karaa¤aç istasyonu aras›nda ciddî muhabereler vermifl olan
fiükrü Naili Beyin (fiükrü Naili Pafla) dikkat ve mukavemeti sayesinde tevkif ve
tespit olundu.

Edirne istikametinde, serbestçe ilerlemekte bulunan düflman f›rkas›na karfl›,
bütün Birinci Kolordu kuvvetlerini toplay›p tedbir alacak kumandan›n... Kolor-
du Kumandan› Muhittin Beyin, ne yapt›¤›n› bilmiyorum. Yaln›z istihsal etti¤im
malûmata nazaran, Cafer Tayyar Bev, kendi kuvvetlerine temas edemeksizin
Havza civar›nda atla dolafl›rken düflman taraf›ndan esir edilmifltir. Ondan sonra
sevku idareden mahrum, Birinci Kolordumuz, kâmilen inhilâl etti. K›taat›n›n bir
k›sm› esir oldu ve bir k›sm› da Bulgaristana iltica etli. Netice olarak, Trakya, kâ-
milen Yunanl›lar›n eline geçti. Maatteessüf Birinci Kolordu Kumandan›ndan,
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Edirne Meb'usu olarak da Meclisimize üye seçilmiflti. Trakya Merkez Kurulu
ve Kolordu Komutan›na verdi¤imiz direktif, Trakyan›n kaderinin bütün ülke-
nin kaderile birlikte çözümlenebilece¤i ilkesine dayal› idi. Savafliflleri aç›s›n-
dan da verdi¤imiz direktif flu idi:

Üstün kuvvetlerin sald›r›s›yla karfl›lafl›l›rsa sonuna kadar dayan›lacak ve
Trakya bütünüyle düflman eline geçse bile, önerilecek herhangi bir çözüm yo-
lu, kendileri taraf›ndan bize dan›fl›lmadan kabul edilmiyecektir. Esas›nda
Trakyadaki komutan›n da, karar›n›n böyle oldu¤u söylenmekteydi. Ama son
zamanlarda, Komutan Cafer Tayyar Bey yabanc›lar›n verdi¤i güvence üzeri-
ne yap›lan ça¤r›ya uyarak ‹stanbula gitmifl, bize ancak dönüflünde durumdan
haber vermiflti. Anlafl›ld›¤›na göre Do¤u Trakyan›n tek bafl›na yafl›yam›yaca-
¤›ndan Bat› Trakya ile birleflerek bir yabanc› yönetimi gölgesinde yaflayabile-
ce¤i yollu düflünceler afl›lan›lm›fl.. her halde iç gücünü k›racak bir tak›m pro-
pagandalar yap›lm›fl....

Cafer Tayyar Bey ‹stanbulda iken Tümen Komutanlar›ndan Muhit-
tin Bey, ‹stanbuldan, Kolordu Komutanl›¤›na atanm›fl.... Cafer Tayyar
Beyin Trakyaya dönmesine izin verilmifl. Cafer Tayyar Bey, ‹stanbul
çevrelerile görüfltükten sonra, Muhittin Bey önerdi¤i halde, art›k Kolor-
dunun komutanl›¤›n› üstlenmemifl, Muhittin Beyin üzerinde b›rakm›fl.
Böylece, Trakyan›n gelece¤i, ‹stanbulun siyasî çevrelerinin etkisine b›ra-
k›lm›fl.

Efendiler, Büyük Millet Meclisi aç›ld›¤› zaman Trakyada Birinci Kolor-
dunun yerleflimi flöyleydi:

Kolordu Karargâh› Edirnede;
Altm›fl›nc› Tümen: Keflan, Edirne, Uzunköprü dolaylar›nda; 
Ellibeflinci Tümen: Tekirda¤ bölgesinde; K›rkdokuzuncu Tümen: 
K›rklareli bölgesinde.
Yunan ordusu, Anadoluda, bat› cephesinde yapt›¤› genel sald›r›da bafla-

r›l› olduktan sonra 20 Temmuz 1920 tarihinde Tekirda¤›na bir tümen ç›kard›.
Tekirda¤ bölgesinde çok da¤›n›k bir durumda bulunan Ellibeflinci Tümen
toplanmaya vak›t bulamadan Yunan tümeni, Edirne yönünde yürümeye bafl-
lad›.

Bat› Trakyadan, Merici geçerek, sald›rmak istiyen Yunan kuvvetleri; o
bölgedeki Altm›fl›nc› Tümene Komuta eden Cemil Beyin (‹çiflleri Bakan›
Cemil Beydir) ve 15 Hazirandan beri kuvvetlerile Edirneye gelmifl bulunan
ve Edirne-Karaa¤aç istasyonu aras›nda esasl› savafllara giriflmifl olan fiükrü
Naili Beyin (fiükrü Naili Pafla) dikkat ve dayanma gücü sayesinde durdurul-
du.

Edirne do¤rultusunda, serbestçe ilerlemekte bulunan düflman tümenine kar-
fl›, bütün Birinci Kolordu kuvvetlerini toplay›p önlem alacak komutan›n Kolordu
Komutan› Muhittin Beyin, ne yapt›¤›n› bilmiyorum. Yaln›z edindi¤im bilgilere
göre, Cafer Tayyar Bey, kendi kuvvetleriyle iliflki kuramadan Havza yak›nlar›n-
da atla dolafl›rken düflman taraf›ndan tutsak edilmifltir. Ondan sonra güdüm ve
yönetimden yoksun, Birinci Kolordumuz, bütünüyle çöktü. Birliklerinin bir bölü-
mü tutsak oldu ve bir bölümü de Bulgaristana s›¤›nd›. Sonunda, Trakya, bütü-
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milletin talep ve intizar etti¤i basiret, dikkat ve fedekârl›¤›n tecellisine flahit ola-
mad›k.

Efendiler, Trakyan›n hususî ve müflkül vaziyet ve flerait içinde bulundu¤u-
na flüphe yoktu. Fakat bu hususîyet ve müflkülât, hiçbir vak›t Trakyadaki ko-
lordunun icabat› askeriyeyi ve vatanperverlik namusunu ifa etmesine mâni ola-
mazd›. E¤er, bu, yap›lamam›fl ise millet, tarih nazar›nda bundan, yegâne
mes'ul, Cafer Tayyar Paflad›r. Tarihte bütün bir vatan›, çok faik düflman kuv-
vetleri karfl›s›nda, son kabzai türab›na kadar kar›fl, kar›fl kahramanca ve na-
muskârane müdafaa etmifl ve yine muhafazai mevcutiyet eyliyebilmifl ordular
görülmüfltür. Türk ordusu, o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona kumanda
edenler, kumanda edebilmek evsaf›n› haiz bulunsun!

Efendiler, kumandanlar, askerlik vazife ve icabat›n› düflünürken ve tatbik
ederken, dima¤›n› mülâhazat› siyasîye taht› tesirinde bulundurmaktan tevakki
eylemelidirler. Siyasî cihetin icabat›n› düflünen baflka vazifedarlar oldu¤unu
unutmamal›d›rlar.

Kumandanlar, taht› emrine verilen millet evlâd›n›, memleket vesaitini, düfl-
mana, ölüme tevcih ederken, yegâne düflünece¤i nokta; milletin kendisinden bek-
ledi¤i vatanî vazifeyi ateflle, süngü ile ve ölümle ifa ve intaç etmektir. Askerî va-
zife, ancak, bu zihniyet ve kanaatle ifa olunabilir. Lâfla, politika ile, düflman me-
vaidi i¤falkâranesine kulak vermekle, askerlik vazifesi yap›lamaz. Kumandanl›k
vazife ve mes'uliyetini yüklenecek kadar omuzlar›nda ve bilhassa dima¤›nda
kuvvet bulunmayanlar›n feci ak›betlerle karfl›laflmas› gayr›kabili içtinapt›r.

Efendiler, bir kumandan›n esareti de mazur görülebilir. O zaman ki, vazi-
fe ve icabat› askeriyeyi ifa ve tatbikte elindeki kuvveti sonuna kadar, son süngü
ve son nefese kadar kulland›ktan sonra kan›n› ak›tmak f›rsat›n› bulamaks›z›n
düflman eline düflerse...

Efendiler, bütün ordusu faik has›m ordusu karfl›s›nda ma¤lûp ve kendili-
¤inden ricat ederken, k›l›c›n› çekip tek bafl›na at›n›, düflman baflkumandan›n›n
çad›r›na sald›rarak ölüm arayan, Türk kumandanlar› görülmüfltür.

Bir Türk kumandan›n›n, ordusunu kullanmaks›z›n, herhangi bir suitesa-
düf vs suitali neticesi dahi olsa, düflmana esir düflmesini biz mazur görsek te, ta-
rih, bunu asla affetmez ve affetmemelidir. Türk ink›lâp tarihinin ensali atiyeye
hitap ve ihtar› iflte budur..

*
*   *

Muhterem Efendiler, Anadolu ortas›nda ika olunan dahilî isyanlar›n Yu-
nan ordusu karfl›s›nda bulunan kuvvetlerimiz ve tertibat›m›z üzerinde yapt›¤›
suitesirat, düflmanlarca memul netayici vermedi. Müdafaa kuvvetlerimiz üze-
rinde do¤rudan do¤ruya müessir olarak, cephemizi y›kmaya matuf harekâtla
beraber, cepheye yak›n m›nt›kalarda da ahaliyi k›yam ettirmek, düflmanlar›n
ehemmiyet verdikleri bir mesele idi. ‹stanbul, bu hususta, ötedenberi çal›flmak-
ta idi. Zeynelâbidin partisinin Konya ve havalisinde vukuuna vas›ta oldu¤u is-
yankâr harekât, nihayet 1336 senesi Teflrinievveli bidayetinde zuhûr etti.

Delibafl nam›nda, bir flaki befl yüz kadar asker firarisini bafl›na toplad›. 2/3
Teflrinievvel 1336 gecesi Çumrav› bast›. 3 Teflrinievvel sabah› da Konyay› iflgal
ve hükûmete vaz›yet etti. Konya Valisi bulunan Haydar Bey ve Kumandan Avni

482 483

nüyle Yunanl›lar›n eline geçti. Yaz›k ki Birinci Kolordu Komutan›ndan, mil-
letin isteyip ve bekledi¤i sezifl, dikkat ve özveriyi göremedik.

Efendiler, Trakyan›n özel ve zor durum ve koflul içinde bulundu¤una
kuflku yoktu. Ama bu özellik ve zorluk, hiçbir vak›t Trakyadaki Kolordunun
askerlik gereklerini ve yurtseverlik namus gere¤ini yapmas›na engel olamaz-
d›. E¤er, bu, yap›lamam›fl ise millet ve tarih gözünde bundan, tek sorumlu,
Cafer Tayyar Paflad›r. Tarihte bütün bir vatan›, çok üstün düflman kuvvetleri
karfl›s›nda, son bir avuç topra¤›na kadar kar›fl, kar›fl kahramanca ve namusuy-
la savunmufl ve gene de varl›¤›n› koruyabilmifl ordular görülmüfltür. Türk or-
dusu, o nitelikte bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenlerde, komuta edebil-
mek niteli¤i bulunsun.

Efendiler, komutanlar, askerlik görev ve gere¤ini düflünürken ve uygu-
larken, kafalar›n› siyaset düflüncelerinin etkisi alt›nda bulundurmaktan sak›n-
mal›d›rlar. ‹flin siyaset yönünün gereklerini düflünen baflka görevliler oldu¤u-
nu unutmamal›d›rlar.

Komutan›n, emrine verilen millet çocuklar›n›, memleket araçlar›n›, düfl-
mana, ölüme yöneltirken, tek düflünece¤i nokta; milletin kendisinden bekledi-
¤i yurt görevini ateflle, süngü ile ve ölümle yapmak ve sonuçland›rmakt›r. As-
kerlik görevi, ancak, bu düflünce ve anlay›flla yap›labilir. Lâfla, politika ile, düfl-
man›n aldat›c› sözlerine kulak vermekle, askerlik görevi yap›lamaz. Komutan-
l›k görev ve sorumlulu¤unu yüklenecek kadar omuzlar›nda ve özellikle kafala-
r›nda kuvvet bulunmayanlar›n ac›kl› sonuçlarla karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›r.

Efendiler, bir komutan›n tutsak olmas› da hofl görülebilir. O zaman ki,
askerlik görev ve gereklerini yap›p uygulamaya elindeki kuvveti sonuna ka-
dar, son süngü ve son nefese kadar kulland›ktan sonra kan›n› ak›tmak f›rsat›-
n› bulamaks›z›n düflman eline düflerse...

Efendiler, bütün ordusu üstün düflman ordusu karfl›s›nda yenik düflmüfl
ve kendili¤inden çekilirken, k›l›c›n› çekip tek bafl›na at›n›, düflman baflkomu-
tan›n›n çad›r›na sald›rarak ölüm arayan, Türk komutanlar› görülmüfltür.

Bir Türk komutan›n›n, ordusunu kullanmaks›z›n, herhangi bir kötü rast-
lant› ve flanss›zl›k sonucu bile olsa, düflmana tutsak düflmesini biz hofl görsek
de, tarih, bunu hiç affetmez ve affetmemelidir. Türk devrim tarihinin gelece-
¤in kuflaklar›na söyledi¤i ve hat›rlatt›¤› iflte budur...

*
*   *

Muhterem Efendiler, Anadolu ortas›nda yap›lan iç ayaklanmalar›n Yu-
nan ordusu karfl›s›nda bulunan kuvvetlerimiz ve düzenlemelerimiz üzerinde
yapt›¤› kötü etkiler, düflmanlarca umulan sonuçlar› vermedi. Savunma kuv-
vetlerimiz üzerinde do¤rudan do¤ruya etken olarak, cephemizi y›kmaya yö-
nelik davran›fllarla birlikte, cepheye yak›n bölgelerde de halk› ayakland›rmak,
düflmanlar›n önem verdikleri bir ifldi. ‹stanbul, bu konuda, ötedenberi çal›fl-
makta idi. Zeynelâbidin partisinin Konya ve dolaylar›nda neden oldu¤u ayak-
lanmalar, sonunda 1920 senesi Ekiminin bafllar›nda ortaya ç›kt›.

Delibafl ad›nda, bir haydut befl yüz kadar asker kaça¤›n› bafl›na toplad›. 2/3
Ekim 1920 gecesi Çumray› bast›. 3 Ekim sabah› da Konyaya girdi ve hükûmeti
ele geçirdi. Konya Valisi bulunan Haydar Bey ve Komutan› Avni Bey (Meb'us
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Bey (Meb'us Avni Paflad›r) Konyada mevcut cüz’î m›ktarda asker ve jandar-
ma ile Alâettin tepesinde ussata karfl› flayan› tezkâr bir kahramanl›kla müdafa-
ada bulundular. Fakat ussat›n kesretine ve her taraftan muhacemat›na karfl› us-
sat eline düfltüler.

Ayn› günlerde Beyflehri ve Akflehir kazalar›nda da, berayi vazife dolaflan
askerî heyetlerimiz oralardaki ussat taraf›ndan ifay› vazifeden menolundu. Il-
g›n kazas›n›n Çekil karyesi civar›nda toplanan üç yüz kadar usat ta, nasihat
için giden heyete atefl etti. Konya cenubunda Karaman kazas›nda da, asiler te-
cemmüa bafllad›. Sultaniye, asiler eline düfltü.

Efendiler, bu isyan hareketlerine karfl›, Afyon Karahisardan ve Kütahya-
dan sevketti¤imiz Dervifl Bey (Kolordu Kumandan› Dervifl Paflad›r) kumanda-
s›ndaki kuvvetler Konya flimalinde, Meydan ‹stasyonu civar›nda ussatla temas
etti. Ankaradan da, bir süvari alay› ve bir cebel topu ile o zaman Dahiliye Ve-
kili bulunan Refet Bey kumandas›nda sevkolunan kuvvet, Meydan ‹stasyonun-
dan ilerliyen Dervifl Bey kuvvetile birleflti. Adana cephesinden de bir kuvvet
Karamana tevcih olundu.

Konya üzerine hareket eden kuvvetler, ussat ile birkaç musademeden son-
ra 6 Teflrinievvel 1336 da Konyay› ussattan kurtard›. Oradan kaçan ussat, Koç-
hisar, Akseki ve Bozk›r ve Manavgat istikametlerine gittiler.

Di¤er bir k›s›m ussat ta Afyon Karahisarla Konya aras›nda, Kad›nhan ve
Ilg›n› iflgal ettiler. Bu m›nt›kaya da Garp Cephesinden Kaymakam Osman
Bey kumandas›nda bir kuvvet gönderildi. Osman Bey müfrezesi Ilg›n, Kad›n-
han, Çekil ve Yalvac› tedip etti. Cenuptan gelen kuvvetimiz Karaman› kurtar-
d›.

‹syan m›nt›kas›nda, ussat› tenkile muvaffak olan kuvvetlerimiz, Bozk›r,
Seydiflehri ve Beyflehrini de ussattan tathir etti. Her tarafta, ussat döküntüleri
k›smen bize dehalet ettiler, k›smen de Antalya ve Mersin istikametlerine firar et-
tiler. Delibafl, Mersin m›ntakas›nda Frans›zlara iltica etti.

Muhterem Efendiler; Yeflilordu teflkilât›ndan bahsederken, izah etmifltim
ki, kuvvet teflkilinde mütehalif iki noktai nazar musademeye bafllam›flt›. Bizim
takip etti¤imiz; muntazam ordu teflkili fikrine muar›z olarak, "milis" diyebile-
ce¤imiz bir nevi teflkilât fikrine, umumî bir cereyan vermeye çal›fl›l›yordu. Re-
flit, Etem ve Teyfik biraderler, Kütahya civar›nda, Kuvayi Seyyare nam› alt›n-
da ellerinde bulunan kuvvete istinaden, bu cereyan›n bafl›nda ve hararetli bir
surette çal›fl›yorlard›.

Garp Cephesinde, orduda ve halk aras›nda ve hatta Mecliste, bu cereyan
etraf›nda yap›lan propaganda, o kadar kuvvetli ve müessir bir hale geldi ki,
"ordudan fayda yoktur, inhilâl etsin! Hepimiz Kuvayi Millîye olal›m!" sözleri..
her tarafta kulaklar› doldurmaya bafllad›.

Garp Cephesi k›taat› meyan›nda, Kuvayi Millîye halinde, bir m›nt›ka ve
bir cepheye malik bulunan Etem Bey müfrezesinin efrad›, adeta, müstesna ve
efrad› askeriyeye müreccah, imtiyazl› görülmeye, flayan› g›pta telâkki edilmeye
baflland›. Etem Bey ve kardeflleri de, herkes üzerinde, bir nevi nüfuz ve haki-
miyet tesisine bafllad›lar...

‹flte, bu s›ralarda idi ki, Garp Cephesi Kumandan›, Erkân›harbiyei Umumi-
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Avni Paflad›r) Konyada bulunan az say›da asker ve jandarma ile Alâettin te-
pesinde ayaklananlara karfl› an›lmaya de¤er bir kahramanl›kla savunma yap-
t›lar. Ama ayaklananlar›n çoklu¤u ve her yönden sald›rmalar karfl›s›nda ayak-
lananlar›n eline düfltüler.

Ayn› günlerde Beyflehir ve Akflehir ilçelerinde de, görevli olarak dola-
flan askerî hey'etlerimiz oralardaki ayaklananlar taraf›ndan görev yapmak-
dan önlendi. Ilg›n ilçesinin Çekil köyü yak›nlar›nda toplanan üç yüz kadar
haydut da, ö¤üt vermek için gidenlere atefl etti. Konya güneyinde Karaman
ilçesinde de, ayaklananlar y›¤›nak yapmaya bafllad›. Sultaniye, ayaklananla-
r›n eline düfltü.

Efendiler, bu ayaklanmalara karfl›, Afyondan ve Kütahyadan gönderdi-
¤imiz Dervifl Bey (Kolordu Komutan› Dervifl Paflad›r) komutas›ndaki kuvvet-
ler Konya kuzeyinde, Meydan ‹stasyonu yak›nlar›nda asilerle karfl›laflt›. An-
karadan da, bir atl› alay› ve bir da¤ topu ile o zaman ‹çiflleri Bakan› bulunan
Refet Bey komutas›nda gönderilen kuvvet, Meydan ‹stasyonundan ilerliyen
Dervifl Bey kuvvetile birleflti. Adana cephesinden de bir kuvvet Karamana
do¤ru yola ç›kar›ld›.

Konya üzerine yürüyen kuvvetler, ayaklananlarla birkaç çat›flmadan son-
ra 6 Ekim 1920 de Konyay› asilerden kurtard›. Oradan kaçan ayaklananlar,
Koçhisar, Akseki, Bozk›r ve Manavgat yönlerine gittiler.

Baflka bir tak›m ayaklananlar da Afyonla Konya aras›nda, Kad›nhan ve
Ilg›n› ele geçirdiler. Bu bölgeye de Bat› Cephesinden Yarbay Osman Bey ko-
mutas›nda bir kuvvet gönderildi. Osman Bey birli¤i Ilg›n, Kad›nhan, Çekil ve
Yalvac› bast›rd›. Güneyden gelen kuvvetimiz, Karaman› kurtard›.

Ayaklanma bölgesinde, asileri tepelemeyi baflaran kuvvetlerimiz, Bozk›r,
Seydiflehri ve Beyflehrini de ayaklananlardan temizledi. Her tarafta, ayakla-
nanlar›n döküntülerinin bir bölümü bize s›¤›nd›, bir bölümü de Antalya ve
Mersine do¤ru kaçt›. Delibafl, Mersin bölgesinde Frans›zlara s›¤›nd›.

Muhterem Efendiler; Yeflilordu örgütünden sözederken, aç›klam›flt›m ki,
kuvvet kurma konusunda birbirine karfl›t iki görüfl çat›flmaya bafllam›flt›. Bi-
zim tuttu¤umuz yol; düzenli ordu kurma görüflüne karfl›, "milis" diyebilece¤i-
miz bir türden örgüt kurma görüflüne, genel bir ak›m vermeye çal›fl›l›yordu.
Reflit, Etem ve Teyfik kardefller, Kütahya yak›nlar›nda, Kuvayi Seyyare* ad›
alt›nda ellerinde bulunan kuvvete dayanarak, bu ak›m›n bafl›nda ve çok atefl-
li bir flekilde çal›fl›yorlard›.

Bat› Cephesinde, orduda ve halk aras›nda ve Mecliste bile, bu ak›m etra-
f›nda yap›lan propaganda, o kadar güçlü ve etkili bir duruma geldi ki, "Ordu-
dan yarar yoktur, da¤›ls›n. Hepimiz Kuvayi Millîye** olal›m." sözleri.. her
yanda kulaklar› doldurmaya bafllad›.

Bat› Cephesi birlikleri aras›nda, Ulusal Güç niteli¤inde, bir bölge ve bir
cephesi bulunan Etem Bey birli¤inin erleri, sanki, ayr›cal›kl› ve ordu erlerine
ye¤lenir görülmeye, imrenilir say›lmaya baflland›. Etem Bey ve kardeflleri de,
herkes üzerinde, bir türden sözgeçirmeye ve egemenlik kurmaya bafllad›lar.

‹flte, bu s›ralarda idi ki, Bat› Cephesi Komutan›, Genelkurmay Baflkanl›¤›na,

“Ordudan
faide yok-
tur” sözleri
ve Garp
Cephesi ku-
mandan›n›n
taarruz tek-
lifi

“Ordudan
yarar yok-
tur” sözleri
ve Bat›
Cephesi
Komutan›-
n›n sald›r›
önerisi

* Gezici Güçler
** Ulusal Güçler, Milis



ye Riyasetine, Etem ve Teyfik biraderlerin tesirile oldu¤u zannolunan, bir tek-
lifte bulundu: "Yunan ordusunun Gedis civar›nda bulunan münferit bir f›rka-
s›na taarruz etmek!..."

Garp Cephesi Kumandan›, düflman kuvvetlerinin uzun bir cephe üzerinde
müteferrik bulundu¤unu ve Gedis civar›ndaki kuvvetinin zay›f ve münferit bir
halde b›rak›ld›¤›n› mütalea ederken düflman kuvvei maneviyesinin düflkün ol-
du¤unu da kabul ediyordu.

O tarihlerde, Yunan ordusu, üç f›rka ile Bursa m›nt›kas›nda; bir f›rka ile
Ayd›n havalisinde ve bir f›rka ile Uflakta ve bir f›rka ile Gediste bulunuyordu.

Garp Cephesi Kumandan› iki piyade f›rkas› ve Etem Bey Kuvayi Seyyare-
sini Gedisteki Yunan f›rkas›na tevcih edebilecekti. Bu hareketten parlak bir ne-
tice almay› kuvvetle memul ediyordu.

Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti, Garp Cephesi Kumandanl›¤›n›n bu
teklifini kabul etmedi. Çünkü, düflman ordusu bizim ordumuzdan heyeti umu-
miyesile kuvvetli idi. Biz, henüz, ordumuzu teflkil ve tensik etmifl bir halde bu-
lunmuyorduk. Cepanemiz m›ktar› da flayan› teenni idi. Düflman aleyhine, Ge-
diste bütün cephe kuvvetlerimize müracaat ederek nisbelen faik bir kuvvet cem-
metmek ve serî bir muvaffak›yet ihraz eylemek belki mümkün olabilirdi. Fakat,
kuvvetimiz ve haz›rl›¤›m›z, böyle bir muvaffak›yeti, umumî ve neticeli bir mu-
vaffak›yete isale müsait de¤ildi. O halde, bütün ifle yarayan kuvvetlerimizi,
mevziî ve muvakkat bir muvaffak›yet istihsalinde kullanm›fl ve y›pratm›fl ola-
cakt›k. Bu takdirde düflman, umum kuvvetleri ile mukabil taarruza geçerse, her
tarafta ma¤lûbiyet muhakkak olurdu. Binaenaleyh cephenin ve hükûmetin
flimdilik as›l vazifesini, ordu teflkilât›n› tevsi ve tezyit ederek cepheyi takviyeye
inhisar ettirmek lâz›mgeliyordu. Memleketin hayat ve memat meselesini teflkil
eden Garp Cephesinde, hususî ve mahdut mülâhazalara kap›lmak caiz görül-
müyordu.

Erkân›harbiyei Umumiye Reisi, bu Gedis taarruzunun ademi icras›nda ›s-
rar elti. Garp Cephesi K››mandanl›¤ile, muhabere ile anlaflamad›. Bizzat An-
karadan, Eskiflehirde Garp Cephesi Karargâh›na gitti. Erkân›harbiyei Umumi-
ye Reisi ‹smet Pafla ile Garp Cephesi Kumandan› Ali Fuat Paflan›n bu mülâ-
katlar› neticesinde Ali Fuat Pafla, vaziyeti mahallinde bir daha tetkikten sonra
karar vermek üzere, hareketi tehir eylemiflti.

Fakat, birkaç gün sonra, Cephe Kumandanl›¤›n›n vukubulan ifl'ar›ndan,
taarruza karar verildi¤i anlafl›lm›flt›r.

Efendiler; o günlerde, bu taarruz lehinde, her tarafta ve Mecliste, müthifl
bir propaganda cereyan ediyordu.

"Düflman Gediste münferittir. Biz, onu orada mahvederiz. Parlak bir va-
ziyet hâs›l olur. Zaten Yunan ordusu kaçmaya müheyyad›r." sözlerile, Gedis
taarruzu lüzumu, adeta umumî bir kanaat haline getirilmek isteniyordu.

Nihayet Garp Cephesi Kumandan› Altm›fl Bir ve On Birinci F›rkalar ve
Kuvvei Seyyare ile 24 Teflrinievvel 1336 da Gedisteki düflmana taarruz etli.

Efendiler, dalgal› ve inzibats›z ve emrü kumandas›z baz› harekâttan son-
ra, malûmunuz oldu¤u veçhile, Gediste ma¤lûp olduk.

Yunan ordusu bu harekete cevap olmak üzere, 25 Teflrinievvel 1336 günü
Bursa cephesinden taarruza geçti. Yeniflehri, ‹negölü iflgal etti. Uflaktan Dumlu-
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Etem ve Teyfik kardefllerin etkisi alt›nda yap›ld›¤› san›lan, bir öneride bulun-
du: "Yunan ordusunun Gediz yak›nlar›nda ayr› olarak bulunan bir tümenine
sald›rmak..."

Bat› Cephesi Komutan›, düflman kuvvetlerinin uzun bir cephe üzerinde
da¤›n›k bulundu¤unu ve Gediz yak›nlar›ndaki kuvvetinin güçsüz ve ayr› bir
durumda b›rak›ld›¤›n› düflünürken düflman›n moralinin zay›f oldu¤unu da ka-
bul ediyordu.

O tarihlerde, Yunan ordusu, üç tümen ile Bursa bölgesinde; bir tümen ile Ay-
d›n dolaylar›nda ve bir tümen ile Uflakta ve bir tümen ile Gedizde bulunuyordu.

Bat› Cephesi Komutan› iki piyade tümeni ile Etem Beyin Gezginci Güç-
lerini Gedizdeki Yunan tümeninin üzerine gönderebilecekti. Bu savafltan par-
lak bir sonuç almay› çok umuyordu.

Genelkurmay Baflkanl›¤›, Bat› Cephesi Komutanl›¤›n›n bu önerisini ka-
bul etmedi. Çünkü, düflman ordusu bizim ordumuzdan bütünüyle kuvvetli idi.
Biz, daha, ordumuzu kurmufl ve düzenlemifl bir durumda bulunmuyorduk.
Cephanemizin azl›¤› da a¤›rdan almay› gerektiriyordu. Düflmana karfl›, Ge-
dizde, bütün cephe kuvvetlerimizi toplayarak oldukça üstün bir kuvvet topla-
yarak ve h›zl› bir baflar› elde etmek belki olabilirdi. Ama, kuvvetimiz ve ha-
z›rl›¤›m›z, böyle bir baflar›y›, genel ve sonuçlu bir baflar›ya çevirmeye elverifl-
li de¤ildi. O halde, bütün ifle yarayan kuvvetlerimizi, s›n›rl› ve geçici bir bafla-
r› elde etmek için kullanm›fl ve y›pratm›fl olacakt›k. Durum böyle olunca düfl-
man, bütün kuvvetleri ile karfl› sald›r›ya geçerse, bizim için her yanda yenilgi
kaç›n›lmaz olurdu. Bunun için cephenin ve hükûmetin flimdilik ana görevi, sa-
dece ordu kuruluflunu geniflletip artt›rarak cepheyi güçlendirmek olmas› gere-
kiyordu. Memleketin ölüm ve kal›m› sorunu olan Bat› Cephesinde, özel ve s›-
n›rl› düflüncelere kap›lmak uygun görülmüyordu.

Genelkurmay Baflkan›, bu Gediz sald›r›s›n›n yap›lmamas›nda diretti. Ba-
t› Cephesi Komutanl›¤›yla, yaz›flma yoluyla anlaflamad›. Kendisi, Ankaradan,
Eskiflehirde Bat› Cephesi Karargâh›na gitti. Genelkurmay Baflkan› ‹smet Pa-
fla ile Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat Paflan›n bu buluflmalar sonunda Ali
Fuat Pafla, durumu yerinde bir daha inceledikten sonra karar vermek üzere,
sald›r›y› ertelemiflti.

Ama, birkaç gün sonra, Cephe Komutanl›¤›n›n yapt›¤› bildirimden, sald›-
r›ya karar verildi¤i anlafl›lm›flt›r.

Efendiler, o günlerde, bu sald›r›dan yana, her yanda ve Mecliste, ateflli
bir propaganda yap›l›yordu.

"Düflman tümeni Gedizde ayr› olarak bulunuyor. Biz, onu orada yokede-
riz. Parlak bir durum olur. Gerçekten Yunan ordusu kaçmaya haz›rd›r." söz-
lerile, Gediz sald›r›s›n›n gereklili¤i, sanki genel bir kan› durumuna getirilmek
isteniyordu.

Sonunda Bat› Cephesi Komutan› Altm›flbir ve Onbirinci Tümenler ve
Gezginci Güçler ile 24 Ekim 1920 de Gedizdeki düflmana sald›rd›.

Efendiler, dalgal› ve düzensiz ve emir ve komuta zinciri d›fl›nda yap›lan
bir tak›m çat›flmalardan sonra, bildi¤iniz gibi, Gedizde yenildik.

Yunan ordusu bu sald›r›m›za karfl›l›k olmak üzere, 25 Ekim 1920 günü Bur-
sa cephesinden sald›r›ya geçti. Yeniflehri, ‹negölü ele geçirdi. Uflaktan Dum-

Gedis 
taarruzu

Gediz
sald›r›s›



p›nar s›rtlar› ilerisinde bulunan k›taat›m›za taarruz etti. K›taat›m›z, Dumlup›-
nar s›rtlar›na kadar çekildi.

Bu suretle Efendiler; cephenin her taraf›nda, yeniden umumî bir ma¤lûbi-
yete duçar olduk.

Garp Cephesi Kumandan›n›n, taarruza bafllad›¤›ndan dört gün sonra He-
yeti Vekilede flu telgraf› okundu:

Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine     Çavdarhisar, 27/28, 10/1336
1- K›taat›n muharebe zayiat›n› süratle telâfi ihtiyac›nday›z. Gedis muharebesi, üç yüz

muharip mevcudun bir taburun vezaifi harbiyesine kâfi gelmedi¤ini gösterdi¤inden tabur
mevc››tlar›n› dörder yüz muharibe ibla¤ mecburiyetindeyiz. Muharebat› malûme dolay›sile
tekmil depo k›taat› dahi cepheye sürüldü¤ünden muallem, müsellâh ve mücehhez bin ikmal
efrad›n›n serian, bilhassa Ankaradaki k›taattan, bu muvaf›k de¤ilse en yak›n bir mahalden,
sürati itas›n›.

2- Harekât ve muharebat, giydirilebilen efrad›n dahi elbiselerini ayakkab›lar›n› parça-
lam›fl, dündenberi kar ya¤an da¤larda asker ç›plak ve yal›nayak kalm›flt›r. (Cephe Kuman-
danl›¤› vekâleti) emrinde hiçbir fley olmad›¤›ndan bilhassa kaput, ayakkab›, pamuklu, elbise,
yelek, kuflak hulâsa, tesirat› havaiyeden muhafaza için ne verilmek lâz›msa on befl bin hesa-
bile sürati irsalini ehemmiyetle arz ve rica ederim.

3- Müdafaai Millîye Vekâletine, Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine ve berayi malû-
mat Cephe Vekâletine yaz›lm›flt›r.

Garp Cephesi Kumandan› Ali Fuat
Efendiler, Garp Cephesi Kumandan› Ali Fuat Paflan›n, henüz Gedis mu-

harebesinin cereyan etmekte bulundu¤u bir s›rada okudu¤umuz, bu telgrafna-
mesindeki muhteviyat, bilhassa ihtisas olunan mana ve zihniyetin pek ziyade
flayan› dikkat görülmesi tabiîdir zannederim. Askerin hali, kuvvetimizin m›k-
tar›, haz›rl›¤›m›z›n derecesi, bütün memlekette her noktai nazardan muhtaç ol-
du¤umuz menabiin kudret ve kabiliyeti bittabi bu telgraf tarihinden üç gün ev-
vel Garp Cephesi Kumandanl›¤›nca malûm bulunuyordu. Her fley tamam olup
da Gedis muharebesinin müddeti cereyan› olan üç befl gün zarf›nda m› mah-
volmufltu? Malûm olan bütün hakayika ra¤men Garp Cephesi, Erkân›harbiyei
Umumiye taraf›ndan m› taarruza icbar edilmiflti?

Mevzuubahs telgrafname, Heyeti Vekilede okunduktan sonra zirine flu
mütalea yaz›lm›flt›:

Heyeti Vekilede mütalea olundu. Serdolunan esbap ve vakayi gayr›makul bulundu. Mu-
aveneti lâzime yap›laca¤› tabiîdir. Alay 3 ten tasavvur olunan kuvvetin izam› yap›lacakt›r. ‹smet

Efendiler, her muvaffak›yetsizli¤in sonunda, birtak›m dedikodular›n mey-
dan almas›na intizar olunmal›d›r. Gedis muharebesinden sonra da, vaziyeti
umumiye feci bir manzara arzedince, her tarafta kîlükal ve hakl› ve haks›z ten-
kidat bafllad›.

Baz›lar› ve bilhassa Kuvayi Seyyareciler, Etem ve kardeflleri, bütün taksi-
rat› cephe kumandan›na ve nizamiye f›rkalar›na atfen kendilerinin müflkül va-
ziyette b›rak›lm›fl olduklar›n› propaganda ettiriyorlar ve ordu kumandan›, ha-
talar›n› kapatmak için bize atf› kusur ediyor diyorlard›.

Ordu dahi Kuvayi Seyyarenin hiçbir ifl yapmad›¤›n› ve yapmaya muktedir
olmad›¤›n› ve muharebede verilen emirlere itaat etmedi¤ini, daima tehlikeden
uzak bulundu¤unu iddia ve ispat ediyordu.

Efendiler, tekrar b›rakt›¤›m noktadan, izahata devam etmek üzere küçük bir
vak'ay› burada zikretmeme müsaadenizi rica edece¤im. Malûmdur ki, Büyük
Millet Meclisinin hini teessüsünde vazolunan esasata göre, Heyeti ‹craiye nam›
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lup›nar s›rtlar› ilerisinde bulunan birliklerimize sald›rd›. Birliklerimiz, Dum-
lup›nar s›rtlar›na kadar çekildi.

Böylece Efendiler; cephenin her yan›nda, yeniden genel bir yenilgiye u¤-
rad›k.

Bat› Cephesi Komutan›n›n, sald›r›ya bafllad›¤›ndan dört gün sonra Ba-
kanlar Kurulunda flu telgraf› okundu:

Genelkurmay Baflkanl›¤›na      Çavdarhisar, 27/28, 10/1920
1- Birliklerin savaflta yitirdiklerini h›zla gidermek gerekmektedir. Gediz savafl›, üç yüz

savaflç› erin bir taburun savafl görevine yetmedi¤ini gösterdi¤inden taburlar›n er say›s›n›
dörder yüz savaflç›ya yükseltmek zorunday›z. Bilinen savafllar dolay›sile bütün yedek birlik-
ler de cepheye sürüldü¤ünden e¤itilmifl, silâhl› ve donat›lm›fl bin ikmal erinin yeniden h›z-
la, özellikle Ankaradaki birliklerden, bu uygun de¤ilse en yak›n bir yerden, ivedilikle veril-
mesi.

2- Yürüyüfller ve savafllar, giydirilebilen erlerin elbiselerini ayakkab›lar›n› bile parça-
lam›fl, dündenberi kar ya¤an da¤larda asker ç›plak ve yal›nayak kalm›flt›r. (Cephe Komu-
tanl›¤› Vekilli¤i) emrinde hiçbir fley olmad›¤›ndan özellikle kaput, ayakkab›, pamuklu, elbi-
se, yelek, kuflak, k›saca, havan›n etkilerinden korumak için ne verilmek gerekiyorsa onbefl
bin üzerinden h›zla gönderilmesini önemle sunar ve rica ederim.

3- Millî Savunma Bakanl›¤›na, Genelkurmay Baflkanl›¤›na ve bilgi için Cephe Komu-
tan Vekilli¤ine yaz›lm›flt›r.

Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat
Efendiler, Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat Paflan›n, daha Gediz savafl›

olmaktayken okudu¤umuz, bu telgraf›nda yaz›l› olanlar, özellikle sezilen an-
lam ve anlay›fl›n çok dikkate de¤er görülmesi do¤ald›r san›r›m. Askerin duru-
mu, kuvvetimizin say›s›, haz›rl›¤›m›z›n ölçüsü, bütün memlekette her aç›dan
gereksindi¤imiz kaynaklar›n gücü ve yetene¤i elbette bu telgraf tarihinden üç
gün evvel Bat› Cephesi Komutanl›¤›nca biliniyordu. Her fley tamamd› da Ge-
diz savafl›n›n sürdü¤ü üç befl gün içinde mi yok olmufltu? Bilinen bütün ger-
çeklere karfl›n Bat› Cephesi, Genelkurmay taraf›ndan m› sald›r›ya zorlanm›fl-
t›?

Sözkonusu telgraf, Bakanlar Kurulunda okunduktan sonra alt›na flu dü-
flünce yaz›lm›flt›:

Bakanlar Kurulunda okundu. ‹leri sürülen nedenler ve olaylar akla uygun bulunma-
d›. Elbette gerekli yard›m yap›lacakt›r. Alay 3 ten düflünülen kuvvet gönderilecektir. ‹s-
met

Efendiler, her baflar›s›zl›¤›n sonunda, birtak›m dedikodular›n ortaya ç›k-
mas› beklenmelidir. Gediz savafl›ndan sonra da, genel durum ac›kl› bir görü-
nüm al›nca, her yerde dedikodu ve hakl› ve haks›z elefltiriler bafllad›.

Kimileri ve özellikle Gezginci Güçlerden yana olanlar, Etem ve kardefl-
leri, bütün suçu cephe komutan›na ve ordu birliklerine yükleyerek kendileri-
nin zor durumda b›rak›lm›fl olduklar›n› propaganda ettiriyorlar ve ordu ko-
mutan›, yanl›fllar› örtmek için bizi suçlu olarak gösteriyor diyorlard›.

Ordu da Gezginci Güçlerin hiçbir ifl yapmad›¤›n› ve yapmaya da gücü
yetmedi¤ini ve savaflta verilen emirlere uymad›¤›n›, hep tehlikeden uzak bu-
lundu¤unu söylüyor ve bunu kan›tl›yordu.

Efendiler, b›rakt›¤›m yerden yeniden, aç›klamalar› sürdürmek üzere küçük
bir olay› burada belirtmeme izininizi rica edece¤im. Bilinir ki, Büyük Millet
Meclisinin kuruluflunda kabul edilen ilkelere göre, Bakanlar Kurulu ad› verilen
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verilen hükûmetin azas›, do¤rudan do¤ruya ve ayr› ayr› Meclis taraf›ndan inti-
hap olunuyordu. Bu usul, 4 Teflrinisani 1336 tarihine kadar tatbik olundu. Bu
baptaki kanun, ancak bu tarihte, "‹cra Vekilleri, Büyük Millet Meclisi Reisinin,
Meclis azalar›ndan gösterece¤i namzetler meyan›ndan, ekseriyeti mutlaka ile
intihap olunur" suretinde tadil olundu.

‹flte, arzetmek istedi¤im husus, vekillerin intihab›na ait kanunun tadilini
müstelzim sebeplerden biridir.

Efendiler; 4 Eylûl 1336 tarihinde Tokat Meb'usu bulunan Nâz›m Bey, 89
reye karfl› 98 rey ile Meclisçe Dahiliye Vekâletine intihap olundu. Nâz›m Bey,
dakika fevtetmeksizin büyük istical ile Vekâlet makam›na gidip ifay› vazifeye
bafllad›. Badehu, Heyeti ‹craiye Reisi de bulunmam hesabile beni ziyarete gel-
di.

Ben, Nâz›m Beyi, kabul etmedim. Meclisi Alinin, mazhar› itimat ve intiha-
b› olan bir vekili kabul etmemekle, ihtiyar etti¤im muamelenin mahiyet ve ne-
zaketini elbette takdir ediyordum. Fakat, memleketin büyük menfaati, beni bu
yolda harekete mecbur tutuyordu. Bittabi, hareketimin sebebini izah ve ispat
edece¤imden ve izah edece¤im noktan›n Meclisi Alice de mühim görülece¤in-
den emin idim.

Efendiler, Meclis azalar› meyan›ndan, ayk›r› birtak›m prensiplere temayül
gösterenler zuhûra bafllam›flt›. Bunlardan biri olmak üzere, Nâz›m Bey ve rü-
fekas› en çok nazar› dikkatimi celbeylemiflti. Nâz›m Beyin, daha S›vas Kongre-
si esnalar›nda, kendisinden ald›¤›m safsatalarla mâli baz› mektuplarile ne zih-
niyet ve mahiyette olabilece¤ini anlam›flt›m. Nâz›m Bey, meb'us olarak Anka-
raya geldikten sonra, hergün yeni yeni siyasî faaliyetler gösteriyordu. Teflekkü-
le bafllayan her hizbi siyasî ile temas f›rsat›n› kaç›rm›yordu.

Nâz›m Bey, bizzat ve bilvas›ta ecnebî mehalifinden baz›lar›yla temas yo-
lunu bulmufl ve teflvik ve muavenete de mazhariyetini temin etmiflti.

Bu zat›n, Halk ‹fltirakiyun F›rkas› diye, gayr›ciddî, s›rf cerri menfaat mak-
sadile bir f›rka teflkili teflebbüsü ve onun bafl›nda gayr›millî faaliyet sevdas›nda
bulundu¤u, mutlaka mesmuunuz olmufltur.

Bu zat›n, ecnebî mehalifine, casusluk etti¤ine de asla flüphe etmiyordum.
Nitekim, bilâhare ‹stiklâl Mahkemesi birçok hakayîk› meydana koymufltu.

‹flte, Efendiler, bu Nâz›m Bey, bizzat ve arkadafllar› vas›tasile yapt›¤› mü-
temadi propaganda sayesinde ve bize muhalefete haz›rlananlar›n, menafii âli-
yei milleti unutarak yard›mlarile, Dahiliye Vekâletine geçirilmiflti. Bu suretle
Nâz›m Bey. hükûmetin, bütün dahilî idaresi makinas›n›n bafl›nda, memleket ve
millete de¤il, fakat, paral› ufla¤› oldu¤u kimselerin arzusuna en büyük hizmeti
ifa edebilecek vaziyete gelebilmiflti.

Bittabi, Efendiler; buna asla raz› olamazd›m. Onun için Dahiliye Vekili
Nâz›m Beyi kabul etmedim ve istifaya mecbur ettim. Lüzum görüldü¤ü zaman
dahi, Mecliste, celsei hafiyede malûmat ve mütaleat›m› aç›kça söyledim.

Muhterem Efendiler, pek güzel bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle idare
olunmufl ve olunan memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike, sultan-
lar›n ve halifelerin düflmanlar taraf›ndan sat›n al›nmalar›d›r. Bu, ekseriya sühu-
letle kabili temin olmufltur. Meclislerle idare olunan memleketlerde de, en müh-
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hükûmetin üyeleri, do¤rudan do¤ruya ve ayr› ayr› Meclis taraf›ndan seçiliyor-
du. Bu sistem, 4 Kas›m 1920 tarihine kadar uyguland›. Bu konudaki kanun,
ancak bu tarihte, "Bakanlar, Büyük Millet Meclisi Baflkan›n›n, Meclis üyeleri
aras›ndan gösterece¤i adaylar› aras›ndan, salt ço¤unluk ile seçilir" fleklinde
de¤ifltirildi.

‹flte bilginize sunmak istedi¤im olay, bakanlar›n seçilmesine iliflik kanu-
nun de¤ifltirilmesini gerektiren nedenlerden biridir.

Efendiler, 4 Eylûl 1920 tarihinde Tokat Meb'usu bulunan Nâz›m Bey, 89
oya karfl› 98 oyla Meclisce ‹çiflleri Bakan› seçildi. Nâz›m Bey, dakika yitirmek-
sizin büyük ivedilikle Bakan odas›na gidip görev yapmaya bafllad›. Sonra da,
Baflbakan da olmam dolay›sile beni görmeye geldi.

Ben, Nâz›m Beyi, kabul etmedim. Yüksek Meclisce, güvenilen ve seçilen
bir bakan› kabul etmemekle, yapt›¤›m iflin niteli¤ini ve önemini elbette bili-
yordum. Fakat, memleketin büyük yarar›, beni bu yolda davranmaya zorunlu
k›l›yordu. Elbette, yapt›¤›m›n nedenini aç›klay›p kan›tlayaca¤›ma ve aç›klaya-
ca¤›m noktan›n Yüksek Meclisce de önemli görülece¤ine güveniyordum.

Efendiler, Meclis üyeleri aras›ndan, ayk›r› birtak›m prensiplere eyilim
gösterenler ç›kmaya bafllam›flt›. Bunlardan biri olmak üzere, Nâz›m Bey ile
arkadafllar› en çok dikkatimi çekmiflti. Nâz›m Beyin, daha S›vas Kongresi s›-
ralar›nda, kendisinden ald›¤›m safsatalarla dolu baz› mektuplarile ne anlay›fl-
ta ve ne nitelikte olabilece¤ini anlam›flt›m. Nâz›m Bey, meb'us olarak Anka-
raya geldikten sonra, hergün yeni yeni siyasî çal›flmalar yap›yordu. Kurulma-
ya bafllayan her siyasî grupla iliflki kurma f›rsat›n› kaç›rm›yordu.

Nâz›m Bey, do¤rudan do¤ruya ve dolayl› olarak yabanc› çevrelerden ba-
z›lar›yla iliflki kurmak yolunu bulmufl ve onlar taraf›ndan özendirilmifl ve yar-
d›m sa¤lam›flt›.

Bu kiflinin, Halk ‹fltirakiyun* Partisi diye, ciddî olmayan, s›rf ç›kar sa¤la-
mak amac›yla bir parti kurma giriflimi ve partinin bafl›nda ulus yarar›na ayk›-
r› çal›flma kuruntusunda bulundu¤unu, elbette duymuflunuzdur.

Bu kiflinin, yabanc› çevrelere, casusluk etti¤ine de hiç kuflkum yoktu. Ni-
tekim, sonradan ‹stiklâl Mahkemesi birçok gerçekleri ortaya koymufltu.

‹flte, Efendiler, bu Nâz›m Bey, kendisinin ve arkadafllar›n›n arac›l›¤›yla
yapt›¤› sürekli propaganda sonucunda ve bize karfl› ç›kmaya haz›rlananlar›n,
ulusun yüce yararlar›n› unutarak yapt›klar› yard›mlarla, ‹çiflleri Bakanl›¤›na
geçirilmiflti. Böylece Nâz›m Bey, hükûmetin, bütün iç yönetim makinas›n›n
bafl›nda, memleket ve millete de¤il, fakat, paral› ufla¤› oldu¤u kimselerin is-
teklerine en çok yard›mc› olabilecek duruma gelebilmiflti.

Elbette, Efendiler; bunu hiçbir zaman kabul edemezdim. Onun için ‹çifl-
leri Bakan› Nâz›m Beyi kabul etmedim ve görevden çekilmeye zorlad›m. Ge-
rekli görüldü¤ünde de, Mecliste, gizli oturumda elimdeki bilgileri aktard›m ve
düflündüklerimi aç›kça söyledim.

Muhterem Efendiler, pek güzel bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle yönetilen
memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike, sultanlar›n ve halifelerin
düflmanlar taraf›ndan sat›n al›nmalar›d›r. Bu ço¤u kez kolayca sa¤lanabilmifltir.
Meclislerle yönetilen memleketlerde de, en korkulacak konu, birtak›m meb'usla-
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lik cihet, baz› meb'uslar›n ecnebî namü hesab›na çal›nm›fl ve sat›nal›nm›fl olma-
lar›d›r. Millet Meclislerine kadar, dahil olmak yolunu bulabilen vatans›zlara te-
sadüf etmek müstebat olmayaca¤›na tarihin, bu baptaki misallerile hükmetmek
zarurîdir. Bunun için millet, vekillerini intihap ederken, çok dikkatli ve k›skanç
olmal›d›r. Milletin hatadan s›yaneti için yegâne salim çare, efkâr ve ef'alile mil-
letin itimad›na mazhar olmufl, siyasî bir f›rkan›n intihapta millete delâlet etme-
sidir. Alelumum efrad› milletin, namzetliklerini ortaya atan her flah›s hakk›nda
medar› hükmolunacak mevsut malûmata ve musip reye malik bulunaca¤›n› ka-
bul etmek, nazarî olarak farzolunsa bile, bunun mahz› hakikat olmad›¤›, tec-
rübelerin tecrübelerile gayr›kabili inkâr bir bedahet olmufltur.

*
*   *

Efendiler, b›rakt›¤›m›z noktaya, yani Garp Cephesine avdet ediyorum.
Gedis muharebesinden ve onun maddî ve manevî can s›k›c› neticelerinden son-
ra, Fuat Paflan›n cephe üzerindeki kumandanl›k tesir ve nüfuzu sars›lm›fl gibi
görülüyordu. Kendisini kumandadan çekmeyi zarurî addetme¤e bafllad›m.
Tam bu s›rada idi ki, Fuat Pafla Ankaraya gelip görüflmek hususunu 5 Teflrini-
sani 1336 tarihli flifre ile istiza etti. 6 Teflrinisanide Ankaraya gelmesi münasip
olaca¤›n› cevaben bildirdim. Fuat Pafla, aleyhindeki dedikodu ve Kuvayi Sey-
yare mevcudiyetinin ordu inz›bats›zl›¤› üzerindeki suitesirat›, o kadar mahsus
olmaya bafllam›flt› ki, 7 Teflrinisani tarihinde Ali Fuat Paflaya en seri bir suret-
te Ankaraya gelmesini emretme¤i lüzumlu gördüm.

Efendiler, art›k Ali Fuat Paflan›n Garp Cephesine kumanda edemiyece¤ine
kani olmufltum. O günlerde Moskovaya da bir sefaret heyeti göndermek lüzu-
mu karfl›s›nda bulunuyorduk. O halde, Fuat Pafla sefiri kebir olarak Moskova-
ya gidebilirdi. Garp Cephesi de çok ciddî ve dikkatli mesai talep etti¤inden bu
cephe kumandanl›¤›n› da zaten harekât› umumîyei askerîye ile ifltigal etmekte
bulunan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ‹smet Paflaya zamimeten tevdi etmek
en seri ve muvaf›k bir tedbir olacakt›. Bir cihetten de gerek dahilî isyan ve itaat-
sizliklere karfl› ve gerek harekât› harbiye noktai nazar›ndan kuvvetli süvari tefl-
kilât›na ihtiyaç, bariz idi. Mahza bu teflkilât› vücuda getirmek için de Dahiliye
Vekili bulunan Refet Beye (Refet Pafla) zamimeten bu vazifeyi vererek kendisi-
ni Konya ve havalisine göndermeyi münasip mütalea ediyordum. Çünkü Refet
Pafla, muhtelif zamanlarda muhtelif sebeplerle Konyaya, Denizliye gitmifl, Garp
Cephesinin cenup k›smile alâkadar olmufl ve o k›s›mla münasebettar m›nt›kala-
r› tan›m›fl bulunuyordu. O halde meseleyi flu suretle halledebilirdim:

Cepheyi ikiye ay›rmak; mühim aksam› ihtiva eden sahay›, Garp Cephesi
tesmiye ederek, ‹smet Paflan›n kumandas›na tevdi etmek; cenup k›sm›n› da,
Konya havalisine gönderece¤im Refet Paflaya vermek ve her iki cepheyi do¤ru-
dan do¤ruya Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti makam›na raptetmek...

Erkân›harbiyei Umumîye Riyasetine de Müdafaai Millîye Vekili bulunan
Fevzi Pafla vekâlet edebilirdi. Fuat Pafla zaman›nda, cepheden S›vasa kadar
mümtet yerde, geri m›nt›kas› vard›. Fuat Pafla bu m›ntakay› idare edebilmek için
de bir "Cephe Kumandanl›¤› Vekâleti" makam› ihdas›na mecbur olmufltu. Bu-
nun gayr›tabiî ve gayriamelî oldu¤u meydanda idi. Binaenaleyh, yeni tertipte
bu geri m›nt›kas›n› da k›smen menzil sahas› olarak cepheye b›rakt›ktan sonra
Müdafaai Millîye Vekâletine raptetmek tabiî idi. ‹smet Paflan›n bir zaman için
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r›n yabanc›lar ad›na ve onlar hesab›na çal›nm›fl ve sat›nal›nm›fl olmalar›d›r.
Millet meclislerine kadar, girebilmenin yolunu bulabilen vatans›zlara rastla-
man›n beklenmedik birfley olmayaca¤›na tarihin, bu konudaki örneklerile
inanmak zorunludur. Bunun için millet, vekillerini seçerken, çok dikkatli ve
k›skanç olmal›d›r. Milletin yanl›fl yapmaktan korunmas› için tek ç›kar yol, dü-
flüncesi ve yapt›klar›yla milletin güvenini kazanm›fl, siyasî bir partinin seçim-
lerde millete yol göstermesidir. Genellikle ulus bireylerinin, adayl›klar›n› ko-
yan her kifli hakk›nda karar vermeye yarayacak güvenilir bilgilere ve gerçe¤e
uygun görüfle sahip bulunaca¤›n› kabul etmek, teorik olarak düflünülse bile,
bunun gerçe¤in kendisi olmad›¤›, denemelerin deneyimiyle yads›namaz bir
gerçek durumuna gelmifltir.

*
*   *

Efendiler, b›rakt›¤›m›z noktaya, yani Bat› Cephesine dönüyorum. Gediz
savafl›ndan ve onun nesnel ve tinsel aç›lardan can s›k›c› sonuçlar›ndan sonra,
Fuat Paflan›n cephe üzerindeki komutanl›k etki ve erki sars›lm›fl gibi görülü-
yordu. Kendisini komutadan çekmeyi zorunlu saymaya bafllad›m. Tam bu s›-
rada idi ki, Fuat Pafla Ankaraya gelip görüflmek konusunu 5 Kas›m 1920 ta-
rihli flifre ile sordu. 6 Kas›mda Ankaraya gelmesinin uygun olaca¤›n› yan›t
olarak bildirdim. Fuat Paflaya, karfl› yap›lan dedikodu ve Gezginci Güçlerin
varl›¤›n›n ordu düzensizli¤i üzerindeki kötü etkileri, okadar hissedilmeye bafl-
lam›flt› ki, 7 Kas›m tarihinde Ali Fuat Paflaya en çabuk yoldan Ankaraya gel-
mesini emretmeyi gerekli gördüm.

Efendiler, art›k Ali Fuat Paflan›n Bat› Cephesine komuta edemiyece¤ini
anlam›flt›m. O günlerde Moskovaya da bir elçilik hey'eti göndermek gere¤i
karfl›s›nda bulunuyorduk. O halde, Fuat Pafla büyük elçi olarak Moskovaya gi-
debilirdi. Bat› Cephesi de çok esasl› ve özenli çal›flma istedi¤inden bu cephe
komutanl›¤›n› da gerçekten genel savafl iflleriyle u¤raflmakta bulunan Genel-
kurmay Baflkan› ‹smet Paflaya ek görev olarak vermek en çabuk ve uygun bir
önlem olacakt›. Bir yönden de hem iç ayaklanmalara ve emirdinlemezliklere
karfl› ve hem savafl iflleri aç›s›ndan kuvvetli atl› örgütlere gereksinim oldu¤u,
belli idi. Yaln›z bu örgütü kurmak için de ‹çiflleri Bakan› bulunan Refet Beye
(Refet Pafla) ek görev olarak bu görevi vererek kendisini Konya ve dolaylar›-
na göndermeyi uygun buluyordum. Çünkü Refet Pafla, de¤iflik zamanlarda de-
¤iflik nedenlerle Konyaya, Denizliye gitmifl, Bat› Cephesinin güney bölümüyle
ilgilenmifl ve o bölümle iliflkili bölgeleri tan›m›fl bulunuyordu. Böyle olunca so-
runu flöyle çözümleyebilirdim: Cepheyi ikiye ay›rmak; önemli bölümleri içeren
alan›, Bat› Cephesi diye adland›rarak, ‹smet Paflan›n komutas›na vermek; gü-
ney bölümünü de, Konya dolaylar›na gönderece¤im Refet Paflaya vermek ve
her iki cepheyi do¤rudan do¤ruya Genelkurmay Baflkanl›¤›na ba¤lamak...

Genelkurmay Baflkanl›¤›na da Millî Savunma Bakan› olan Fevzi Pafla vekil-
lik edebilirdi. Fuat pafla zaman›nda, cepheden S›vasa kadar uzanan yerde, geri
bölgesi vard›. Fuat Pafla bu bölgeyi yönetebilmek için de bir "Cephe Komutan-
l›¤› Vekilli¤i" görevi yaratmak zorunda kalm›flt›. Bunun ola¤and›fl› oldu¤u ve uy-
gulanam›yaca¤› besbelli idi. Bu nedenle, yeni düzenlemede bu geri bölgesinin de
bir k›sm›n› konaklama olarak cepheye b›rakt›ktan sonra Millî Savunma Bakan-
l›¤›na ba¤lamak do¤ald›. ‹smet Paflan›n bir süre için Genelkurmay Baflkanl›-
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Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden infisal etmemesi ordunun tensik ve ih-
zar›nda, temini sürat için faydal› görüldü¤ü gibi Refet Beyin de Dahiliye Vekâ-
leti s›fat›n› muvakkaten muhafaza etmesi bilhassa m›nt›kas› dahilinde temini
asayifl ve ahaliden hayvan ve malzeme toplamak suretile, vücuda getirmeye
mecbur oldu¤u süvari teflkilât›n› bir an evvel taazzuv ettirmek için lüzumlu idi.

Efendiler, 8 Teflrinisani 1336 da, Fuat Pafla, Ankaraya geldi. ‹stikbal için
bizzat istasyonda bulunuyordum. Paflay› omzunda bir filinta oldu¤u halde Ku-
vayi Millîye k›yafetinde gördüm. Garp Cephesi Kumandan›n› bu k›yafete ra¤-
bet ettiren fikir ve zihniyet cereyan›n›n bütün Garp Cephesi üzerinde ne derece
ileri bir tesir yapm›fl oldu¤unu anlamak için art›k tereddüde mahal kalmam›fl-
t›. Onun için Fuat Paflaya k›sa bir mütaleadan sonra, yeni alabilece¤i vazifeyi
söyledim. Maalmemnuniye kabul etti. Ayn› günün gecesi ‹smet ve Refet Pafla-
lar› davet ederek yeni vaziyet ve vazifelerini kararlaflt›rd›k. Kendilerine verdi-
¤im kat’î  direktif: "süratle muntazam ordu ve büyük süvari kütlesi vücuda ge-
tirmekten" ibaret idi. Bu suretle 1336 senesi Teflrinisanisinin sekizinci günü
"gayr›muntazam teflkilât fikrini ve siyasetini y›kmak karar›" fiil ve tatbik saha-
s›na vazedilmifl oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler; burada, bir an tevakkuf ederek nazarlar›m›z› ‹stanbu-
la tevcih edelim. Damat Ferit Pafla hükûmetinin, her nevi düflmanlarla müflterek
olan "silâh ile netice almak plân›", tatbikatta muvaffak olamam›flt›. Dahilî isyan-
lara mukabele ve mukavemet ettik. Yunan taarruzu en nihayet bir hatta tevakkuf
etti. Yunanl›lar›n ondan sonraki hareketleri de mahdut sahalara münhas›r kald›.
Dahilî isyanlara ve Yunan cephesine karfl›, mukabil ve ciddî tedbirler almakta ol-
du¤umuz görülüyordu. Dahilden ve hariçten gelen müsellâh muhacemat›n, bil-
hassa Ankaradaki hükûmeti millîyeyi sarsam›yaca¤› anlafl›l›yordu. Binaenaleyh,
‹stanbulun, müsellâhan tecavüz politikas› iflâs etmifl bulunuyordu. Bunu de¤ifl-
tirmek, yeniden zahiren itilâf politikas›na geçmek suretile, dahilden inhilâl ettir-
mek politikas›n›n daha faydal› olaca¤›na kanaat getirdiklerine hükmolunabilir-
di. T›pk›, 1335 Eylûlünde Damat Ferit Paflan›n birinci çekilmesinden sonra, Ali
R›za Pafla Kabinesinin gelmesile oldu¤u gibi, zahiren bize mülâyim zannolunan
bir politika ile, dahilden bizi inhilâl ettirmek teflebbüsü tecdit olunacakt›.

Bundan sonraki mücadelât›m›zda, ‹stanbul vas›tasile, dahilî ve haricî te-
flebbüsler ve zâfa ilka edecek telkinler ile, Yunan ordusile oldu¤u kadar, fakat
anlafl›lmas› ve anlat›lmas› daha güç flerait içinde, dahilî ifsadata karfl› u¤raflt›¤›-
m›z görülecektir.

‹stanbulda, Tevfik Pafla mevkii iktidara getirildi. Dahiliye Nâz›r› olarak
Ahmet ‹zzet ve Bahriye Naz›r› olarak Salih Paflalar kabinede bulunuyordu.
Tevfik Pafla Kabinesi, derhal bizimle temas ve münasebet arad›. Bu vazifeyi,
bafll›ca Ahmet ‹zzet Pafla deruhde etti, saray erkân›harbiyesinde bulunan bir
zabit, Ahmet ‹zzet Pafla taraf›ndan baz› notlar ile Ankaraya gönderildi. Bu
notlarda, eskisine nisbetle daha müsait fleraitle, meselâ hakimiyeti Osmanîye
dahilinde ‹zmirde Yunanl›lar taraf›ndan bir idarei hususîye kabul edilmek gi-
bi flartlarla, bir sulh akti ümidinde bulunduklar› ve her fleyden evvel ‹stanbul
hükûmetile, bir itilâf temininin mühim oldu¤u bildiriliyordu.
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¤›ndan ayr›lmamas› ordunun düzenlenip haz›rlanmas›n›n h›z kazanmas› için
yararl› görüldü¤ü gibi Refet Beyin de ‹çiflleri Bakan› s›fat›n› geçici olarak ko-
rumas› özellikle bölgesi içinde güvenli¤i sa¤lamak ve halktan hayvan ve gereç
toplamak yoluyla, oluflturmak zorunda bulundu¤u atl› örgütünü bir an önce
kurmak için gerekli idi.

Efendiler, 8 Kas›m 1920 de, Fuat Pafla, Ankaraya geldi. Karfl›lamak için
ben kendim istasyonda bulunuyordum. Paflay› omzunda bir filinta oldu¤u hal-
de Ulusal Güçler k›yafetinde gördüm. Bat› Cephesi Komutan›n› bu k›yafete
özendiren düflünce ve kafan›n bütün Bat› Cephesi üzerinde nekadar çok etki
yapm›fl oldu¤unu anlamak için art›k duraksamaya yer kalmam›flt›. Onun için
Fuat Paflaya k›sa bir gerekçe bildirdikten sonra, yeni alabilece¤i görevi söyle-
dim. Sevinerek kabul etti. Ayn› günün gecesi ‹smet ve Refet Paflalar› ça¤›ra-
rak yeni durum ve görevlerini kararlaflt›rd›k. Kendilerine verdi¤im kesin di-
rektif: "H›zla düzenli ordu ve büyük atl› toplulu¤u kurmaktan" ibaret idi.
Böylece 1920 senesi Kas›m›n›n sekizinci günü "düzensiz örgüt düflünce ve si-
yasetini y›kmak karar›" uygulama alan›na konulmufl oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler; burada, bir an durarak gözlerimizi ‹stanbula çevi-
relim. Damat Ferit Pafla hükûmetinin, her türden düflmanlarla ortak olan "si-
lâh ile sonuç almak plân›", uygulamada baflar›l› olamam›flt›. ‹ç ayaklanmala-
ra dayand›k ve karfl›l›k verdik. Yunan sald›r›s› en sonunda bir çizgide durdu.
Yunanl›lar›n ondan sonraki sald›r›lar› da k›s›tl› alanlarda kald› (bölgesel ol-
du). ‹ç ayaklanmalara ve Yunan cephesine karfl›, esasl› karfl› önlemler almak-
ta oldu¤umuz görülüyordu. ‹çten ve d›fltan gelen silâhl› sald›r›lar›n, özellikle
Ankaradaki ulusal hükûmeti sarsm›yaca¤› anlafl›l›yordu. Bundan dolay›, ‹s-
tanbulun, silâhl› olarak sald›r› politikas› iflâs etmifl bulunuyordu. Bunu de¤ifl-
tirmek, yeniden, d›fl görünüfle göre anlaflma politikas›na geçmek yoluyla, içer-
den çökertmek politikas›n›n daha yararl› olaca¤›na inand›klar› yarg›s›na var›-
labilirdi. T›pk›, 1919 Eylûlünde Damat Ferit Paflan›n birinci çekilmesinden
sonra, Ali R›za Pafla Hükûmetinin gelmesinde oldu¤u gibi, görünüflte bize
karfl› ›l›ml› san›lan bir politika ile, bizi içerden çökertmek giriflimi yenilenmifl
olacakt›.

Bundan sonraki savafl›mlar›m›zda, ‹stanbul arac›l›¤› ile, iç ve d›fl giriflim-
ler ve bizi güçsüz b›rakacak k›flk›rtmalarla, Yunan ordusu ile oldu¤u kadar,
fakat anlafl›lmas› ve anlat›lmas› daha zor koflullar içinde, içteki bozgunculuk-
lara karfl› u¤raflt›¤›m›z görülecektir.

‹stanbulda, Tevfik Pafla ifl bafl›na getirildi. ‹çiflleri Bakan› olarak Ahmet
‹zzet ve Deniziflleri Bakan› olarak Salih Paflalar hükûmette bulunuyordu.
Tevfik Pafla hükûmeti, gecikmeden bizimle iliflki ve münasebet arad›. Bu gö-
revi, en baflta Ahmet ‹zzet Pafla üstlendi, saray kurmay›nda bulunan bir su-
bay, Ahmet ‹zzet Pafla taraf›ndan baz› notlar ile Ankaraya gönderildi. Bu not-
larda, eskisine oranla daha uygun koflullarla, örne¤in Osmanl› egemenli¤i al-
t›nda ‹zmirde Yunanl›lar taraf›ndan özel bir yönetime raz› olmak gibi koflul-
larla, bir bar›fl yapmak umudunda bulunduklar› ve her fleyden önce ‹stanbul
hükûmetile, bir anlaflma sa¤laman›n önemli oldu¤u bildiriliyordu.
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Ahmet ‹zzet Paflan›n ve dahil oldu¤u kabinenin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ve Hükûmetinin mahiyet ve salâhiyetinden haberdar olmad›klar›,
hâlâ ‹stanbulda bir hükûmet yapmak ve o vas›ta ile mukadderat› millet ve
memleket mesailini halletmek hususlar›n› düflündükleri görülüyordu.

Ahmet ‹zzet Paflay› ve Tevfik Pafla Kabinesini, vaziyetten haberdar etmek
ve tamamile tenvir eylemek maksadile, icap eden malûmat ve mütaleat› mufas-
salan yazd›r›p Ankaraya gelen memuru mahsusla, 8 Teflrinisani 1336 tarihinde
‹nebolu istikametinde yola ç›kard›k.

12 Teflrinisani 1336 günü, Zonguldaktan Yüzbafl› Kemal imzal› k›sa bir
telgraf ald›m. Bunda, flifreli bir telgraf› keflide etmek üzere ‹stanbuldan hareket
ettirildim, deniliyordu. Mevzuubahs flifreli telgraf, Dahiliye Nâz›r› ‹zzet Pafla
imzal›yd›. ‹stanbulda 9 Teflrinievvel 1336 tarihinde yaz›lm›flt›.

Bu telgrafnamede, ‹stanbul ile Zonguldak aras›nda Frans›z telsizile muha-
bereye Frans›z mümessilinin muvafakati al›nd›¤›ndan bahsolunduktan sonra,
"hükûmet ile bir itilâf esas› kabul olundu mu? Kabul olunduysa, nerede telâki
mümkün ve oraya hangi tarikle gelmek münasip olaca¤›" sorulmakta idi.

‹stanbul Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Orhan fiemsettin imzal› 11 Tefl-
rinisani 1336 tarihli bir emir de, Kastamonu Posta ve Telgraf Baflmüdiriyetine
vürud ediyordu. Bu emir Ere¤li Müdiriyetine gönderilen gayr›resmî bir mektu-
bun zarf›ndan ç›k›yordu. Emir aynen fludur:

Madde 1 - Anadolu ile payitaht aras›nda telgraf muhaberat›n›n bir an evvel tesisi mül-
tezemdir.

Madde 2 - Bu maksad›n temini z›mm›nda bir taraftan Sapanca ile Geyve aras›ndaki
hatt› kebir üzerinde kabili tamir olan tellerin süratle ›slah› ve di¤er cihetten de mühim ameli-
yat ve inflaata ihtiyaç gösteren ‹zmit, Kand›ra, ‹ncili meyanesinin infla ve tamirine bafllan›l-
mas› muvaf›k görülmektedir.

Madde 3 - Tamirat› mephuseyi icraya memur olan ‹stanbul Fen Müfettifli Bekir Bey
maiyetinde bir baflçavufl ve m›ktar› kâfi çavuflla ‹zmite müteheyyii harekettir.

Madde 4 - Dahiliye Nezareti Celilesinin vesikas›n› hâmil olan memurîni mumaileyhi-
min hasbelicap herhangi tarafta ameliyata lüzum gördüklerinde haklar›nda muzaheret ve
muaveneti lâzime ifas› cihetinin taraf› behiyelerinden makam› adile bilmuhabere temini hi-
memi kâragâhilerinden muntazard›r. 11 Teflrinisani 1336.

Bu telgraf üzerine, icap edenlere verdi¤imiz emir, ‹stanbul ile temastan te-
vakki ve telgraf hatlar›n› tamir behanesile gelen olursa tevkifi lüzumuna dair-
di.

Efendiler, ‹zzet Paflan›n bilvas›ta gönderdi¤i flifre telgrafnamesine cevap
vermeyi, memuru mahsusla gönderdi¤imiz notlar›n taraf›ndan mütalea edilmifl
oldu¤u haberine talik ediyordum. ‹zzet Paflan›n, taraf›m›zdan verilen malûma-
ta muttali olduktan sonra da, fikrinde sebat edip etmemekte oldu¤unu anlamak
istiyordum. Bu husus anlafl›ld›ktan sonra, ‹zzet Paflaya aradaki vas›talarla flu
cevab› verdim:

Zat› devletleri ve Salih Pafla Hazretlerinin de dahil bulunmalar› muktazi olan heyetle en
sehil ve seri olarak Bilecikte telâki mümkündür. ‹stanbuldan ya Sapancaya kadar flimendifer
ve oradan otomobille veyahut bahren Bursaya ve yine oradan otomobille Bileci¤e teflrif bu-
yurulabilir. Mephus istikametler üzerinde flimdiden icap edenlere tebligat yap›lm›flt›r. Kânu-
nuevvelin ikisine kadar Bilecikte bulunacak veçhile seyahatin tanzim buyurulmas›n› ve ‹stan-
buldan yevm ve tarik› hareketin flimdiye kadar kullan›lan vas›ta ile Zongulda¤a ifl'ar buyu-
rulmas›n› rica ederim. Seyahatin mümkün oldu¤u kadar da¤da¤as›z icras› hat›ra kabîlinden
arzolunur. 25/26 Teflrinisani 1336.
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Ahmet ‹zzet Paflan›n ve içinde bulundu¤u hükûmetin, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetinin nitelik ve yetkilerinden haberleri olmad›¤›,
hâlâ ‹stanbulda bir hükûmet yapmay› ve o yolda ulusun kaderini ve yurt so-
runlar›n› çözümlemeyi düflündükleri görülüyordu.

Ahmet ‹zzet Paflay› ve Tevfik Pafla Hükûmetini, durumdan haberli k›l-
mak ve iyice ayd›nlatmak amac›yla, gereken bilgi ve düflünceleri uzun uzun
yazd›r›p Ankaraya gelen özel görevliyle, 8 Kas›m 1920 tarihinde ‹nebolu yö-
nünde yola ç›kard›k.

12 Kas›m 1920 günü, Zonguldaktan Yüzbafl› Kemal imzal› k›sa bir telgraf
ald›m. Bunda, flifreli bir telgraf› çekmek için ‹stanbuldan yola ç›kar›ld›m, de-
niliyordu. Sözkonusu flifreli telgraf, ‹çiflleri Bakan› ‹zzet Pafla imzal›yd›. ‹stan-
bulda 9 Ekim 1920 tarihinde yaz›lm›flt›.

Bu telgrafda, ‹stanbul ile Zonguldak aras›nda Frans›z telsizile haberlefl-
meye Frans›z temsilcisinin olurunun al›nd›¤›ndan sözedildikten sonra, "hükû-
met ile anlaflma esas› kabul olundu mu? kabul olunduysa, nerede buluflulabi-
lece¤i ve oraya hangi yoldan gelmek uygun olaca¤›" sorulmakta idi.

‹stanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürü Orhan fiemsettin imzal› 11 Ka-
s›m 1920 tarihli bir emir de, Kastamonu Posta ve Telgraf Baflmüdürlü¤üne ge-
liyordu. Bu emir Ere¤li Müdürlü¤üne gönderilen resmî olmayan bir mektu-
bun zarf›ndan ç›k›yordu. Emir, oldu¤u gibi fludur:

Madde 1 - Anadolu ile baflkent aras›nda telgraf haberleflmesinin bir an önce kurulma-
s› istenmektedir.

Madde 2 - Bu amac›n gerçeklefltirilmesi için bir yandan Sapanca ile Geyve aras›ndaki
büyük yol üzerinde onar›labilecek olan tellerin h›zla düzeltilmesi ve öte yandan da önemli
ifl ve yap›m gerektiren ‹zmit, Kand›ra, ‹ncili arayolunun yap›m ve onar›m›na bafllan›lmas›
uygun görülmektedir.

Madde 3 - Sözü edilen onar›m› yapmakla görevli olan ‹stanbul Fen Müfettifli Bekir
Bey yan›nda bir baflçavufl ve yeter say›da çavuflla ‹zmite gitmeye haz›rd›r.

Madde 4 - Ellerinde ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n belgesi bulunan bu görevliler herhangi bir
yerde çal›flmay› gerekli görürlerse bunlara yetkililerle görüflerek yard›mc› olunmas› yüksek
iflbirli¤inizden beklenmektedir. 11 Kas›m 1920.

Bu telgraf üzerine, gerekenlere verdi¤imiz emir, ‹stanbul ile iliflki kur-
maktan sak›n›lmas› ve telgraf hatlar›n› onarma bahanesile gelen olursa tutuk-
lanmas› gere¤i idi.

Efendiler, ‹zzet Paflan›n arac› ile gönderdi¤i flifre telgraf›na karfl›l›k ver-
meyi, özel görevle gönderdi¤imiz notlar›n kendisince okunmufl oldu¤u habe-
rinin gelmesine erteliyordum. ‹zzet Paflan›n, taraf›m›zdan verilen bilgiyi ö¤-
rendikten sonra da, düflüncesinde direnmekte olup olmad›¤›n› anlamak isti-
yordum. Bu husus anlafl›ld›ktan sonra, ‹zzet Paflaya aradaki vas›talarla flu ce-
vab› verdim:

Sizin ve Salih Pafla Hazretlerinin de içinde bulunmalar› gerekli olan hey'etle en kolay
ve çabuk olarak Bilecikte buluflabiliriz, ‹stanbuldan ya Sapancaya kadar demiryolu ve ora-
dan otomobille ya da denizden Bursaya ve gene oradan otomobille Bileci¤e buyurulabilir.
Sözü edilen yönler üzerinde flimdiden gerekenlere bildirim yap›lm›flt›r. Oca¤›n ikisine ka-
dar Bilecikte bulunmak üzere yolculu¤un düzenlenmesini ve ‹stanbuldan ayr›laca¤›n›z gü-
nün ve gelece¤iniz yolun flimdiye kadar kullan›lan araçlarla Zongulda¤a bildirilmesini rica
ederim. Yolculu¤un olabildi¤ince gösteriflsiz yap›lmas›n› hat›rlatma niteli¤inde olmak üze-
re bilginize sunar›m. 25/26 Kas›m 1920.
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Efendiler, ‹stanbulda, 23/24 Teflrinisani 1336 tarihinde yaz›l›p ‹stanbula mu-
vasalat etmifl olan memuru mahsusun imzasile ‹neboluya gönderilen ve oradan
27 Teflrinisanide Ankaraya çekilen bir telgrafnamede, flu malûmat veriliyordu:

"Bugün 23/11/1336 da ‹zzet Pafla nezdinde bulundu¤um esnada, Hariciye
Nâz›r›, vaziyeti ahirei siyasîye hakk›nda atideki beyanatta bulunmufltur:

Yeni gelen ‹ngiliz sefiri, Ermenistan, Gürcistan ve bir zaman sonra ‹zmir mesaili mü-
himmesinde Hükûmeti Osmaniye lehine bir sureti hallin temin edilece¤ini söylemifl, bu mü-
sait vaziyetten istifade ederek memleketin temini atisine sarf› makderet edilerek bu f›rsat kay-
bedilmemelidir. fiayet Ankara, zaman kazanmak arzusunda ise bile, bir temas hâs›l ederek
mukarrerat› âtiye müfltereken temin edilmelidir.

Dedikten sonra flu sat›rlar ilâve olunuyor:
Beyanata ilâveten ‹zzet Paflan›n, kendisine taraf›m›zdan gönderilen hulâsada (flimdiye

kadar olan mücadelât›n bugün bahfl ve temin etmekte oldu¤u müsaadelerden istifade vazife-
mizdir) cümlesine istinaden; e¤er Anadolu, gönderilecek heyeti kabul etmezse, flahsan benim-
le temas ederek maksad›m›z› flahsan kararlaflt›rmal›y›z. Buna da muvafakat etmedikleri tak-
dirde, mevzuubahs cümledeki fikirden feragat anlafl›laca¤›ndan art›k kabinede bulunm›ya-
rak istifa edece¤ini ve arzu edersek ‹stanbulu nazar› dikkate alm›yarak kendisinin deAnado-
luya gelece¤ini söylemifl.

Efendiler, ayn› telgrafnamede, ‹stanbul matbuat›nda ‹zzet Paflaya atfen flu
beyanat›n da intiflar etti¤i münderiçti:

Hükûmetin Anadoluya bir memuru mahsus izam›ndan maksad› Ankaradakilerle bir
temas hâs›l olup olm›yaca¤›n› anlamak içindi Avdet eden memur, bu temas›n›n temin edile-
bilece¤ini anlatt› ve muhaberat da temin edildi. Tabiatile icab›n›n icras›na tevessül edece¤iz.

Bu tarz› beyanat›n, Anadolunun noktai nazar›na muvaf›k olam›yaca¤› ve
tekzibi lâz›mgeldi¤i mütaleas›na karfl› buna kabine muvafakat etmemifl, ma-
ahaza ‹zzet Pafla, Tercüman› Hakikat gazetesile flu beyanatta da bulunmufl:

Menafii âliyei memleket, flimdilik bu meselede matbuat›n ihtiyar› süküt etmesini âmir-
dir. Binaenaleyh bir iki gün daha beyanatta bulunmakta mazurum.

Efendiler, Tevfik Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla, Salih Pafla, zaman›n büyük
adamlar› gibi tan›nm›fllard›. Millet bunlar› âkil, müdebbir, dûrendifl biliyordu.
Bu sebeple, Damat Ferit Pafla çekilip de yerine ileri gelenleri bu zevattan ibaret
bir kabine mevkii iktidara gelince, herkeste türlü türlü ümitler uyand›. Tevfik
Pafla Kabinesi ilk anda Ankara ile temas ve münasebet aray›nca, efkâr› umu-
miyede hüsnü niyetine hükmolunmamak için sebep tasavvur olunamad›. Her-
kes, Tevfik Pafla Kabinesinin mevkii iktidara gelmesini fâli hay›r addetti. Bu
kabinenin, memleket ve milletin azamî menafiini temin çare ve vas›talar›n› bul-
madan hükûmete gelmifl olmalar›n› kabul etmek ve ettirmek cidden müflkül idi.
Bahusus, kendileri de ‹stanbul mehafilinde ve matbuatla kulland›klar› tarz› li-
sanla umumun telâkkisini teyit edecek vaziyet alm›fl bulunuyorlard›.

Biz, hakikati vaziyetin, umumun zan ve telâkkisi gibi olmad›¤›na tamamen
kani bulunuyorduk. Fakat, ‹stanbulun, çarei halâs için vukubulan itilâf ve mü-
lâkat tekliflerini efkâr› umumiyeyi tatmine medar olacak fleraiti ihzar etmeden
reddetmeyi muvaf›k bulmad›k. Onun için, bilhassa ‹zzet ve Salih Paflalar›n da-
hil bulunaca¤› bir heyetle Bilecikte mülâkat› tensip etlik. Bu zevatla görüfltükten
sonra, ammenin bütün zan ve telâkkisinin esass›z oldu¤unun anlafl›laca¤›na
flüphem yok idi. Bir de, herne olursa olsun, efkâr› umumiyece, iflaret etti¤im ev-
safta tan›nm›fl bu zevat›n, ‹stanbulda hükûmet teflkil etmesinin maksad› millî
için nekadar muz›r oldu¤u meydanda idi. Binaenaleyh, mülâkattan sonra da,
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Efendiler, ‹stanbulda, 23/24 Kas›m 1920 tarihinde yaz›l›p ‹stanbula var-
m›fl olan özel görevlinin imzasile ‹neboluya gönderilen ve oradan 27 Kas›mda
Ankaraya çekilen bir telgrafda, flu bilgiler veriliyordu:

"Bugün 23/11/1920 de ‹zzet Paflan›n yan›nda bulundu¤um s›rada, D›fliflle-
ri Bakan›, son siyasî durum hakk›nda afla¤›dakileri söylemifltir:

Yeni gelen ‹ngiliz elçisi, Ermenistan, Gürcistan ve bir süre sonra ‹zmir ile ilgili önem-
li sorunlarda Osmanl› Hükûmeti yarar›na bir çözüm sa¤lanaca¤›n› söylemifl, bu elveriflli du-
rumdan yararlanarak memleketin gelece¤ini güven alt›na almak için çal›fl›lmal› ve bu f›rsat
kaç›r›lmamal›d›r. E¤er Ankara, zaman kazanmak iste¤inde olsa bile, bir iliflki kurarak afla-
¤›daki kararlar birlikle al›nmal›d›r.

Dedikten sonra flu sat›rlar ekleniyor:
‹zzet Pafla yukar›daki sözlerine ek olarak, kendisine taraf›m›zdan gönderilen özetteki

(flimdiye kadar olan savafl›mlardan bugün elde edilmifl olan uygun durumdan yararlanmak
görevimizdir) cümlesine dayanarak; e¤er Anadolu, gönderilecek kurulu kabul etmezse,
do¤rudan benimle görüflerek amac›m›z› kendimiz kararlaflt›rmal›y›z. Buna da olur demez-
lerse, söz konusu cümledeki görüflten vazgeçildi¤i anlafl›laca¤›ndan art›k hükûmette kalma-
yarak çekilece¤ini ve istersek ‹stanbulun düflünece¤ine bakmadan kendisinin de Anadolu-
ya gelece¤ini söylemifl.

Efendiler, ayn› telgrafda, ‹stanbul bas›n›nda ‹zzet Pafla'dan al›nd›¤› bildi-
rilen flu demecin yay›mland›¤› yaz›l›yd›:

Hükûmetin Anadoluya özel bir görevli göndermekteki amac› Ankaradakilerle bir ilifl-
ki kurup kurulmayaca¤›n› anlamak içindi. Dönen görevli memur, bu iliflkinin kurulabilece-
¤ini anlatt› ve yaz›flmalar da sa¤land›. Elbette gere¤ini yapmaya çal›flaca¤›z.

Böyle bir demecin, Anadolunun görüflüne uygun olam›yaca¤› ve yalan-
lanmas› gerekti¤i düflüncesine karfl› bunu hükûmet uygun bulmam›fl, bununla
birlikte ‹zzet Pafla, Tercüman› Hakikat gazetesine flu demeci de vermifl:

Memleketin yüksek ç›karlar›, flimdilik bu konuda bas›n›n susmas›n› gerektiriyor. Bun-
dan dolay› bir iki gün daha demeç veremiyece¤im.

Efendiler, Tevfik Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla, Salih Pafla, zaman›n büyük
adamlar› gibi tan›nm›fllard›. Millet bunlar› ak›ll›, tedbirli, uzak görüfllü biliyor-
du. Bu nedenle, Damat Ferit Pafla çekilip yerine ileri gelenleri bu kifliler olan
bir hükûmet ifl bafl›na gelince, herkeste türlü türlü umutlar uyand›. Tevfik Pa-
fla Hükûmeti hemen Ankara ile iliflki aray›nca, kamu oyunda iyi niyetini ka-
bul etmemek için bir neden düflünülemedi. Herkes, Tevfik Pafla Hükûmetinin
ifl bafl›na gelmesini hayra yordu. Bu hükûmetin, ülkenin ve ulusun en üstün ç›-
karlar›n› sa¤lama yol ve araçlar›n› bulmadan iflbafl›na gelmifl olmalar›n› kabul
etmek ve ettirmek gerçekten zordu. Özellikle kendileri de ‹stanbul çevrele-
rinde ve bas›nda kulland›klar› dille kamunun yarg›s›n› destekleyecek bir du-
rum alm›fl bulunuyorlard›.

Biz gerçek durumun, herkesin san›s› ve inan›fl› gibi olmad›¤›na iyice inan›-
yorduk. Ama, ‹stanbulun, kurtulufl yolunu aramak için yapt›¤› anlaflma ve bulufl-
ma önerilerini kamu oyunu inand›rmaya yarayacak koflullar› haz›rlamadan geri
çevirmeyi uygun bulmad›k. Onun için, özellikle içinde ‹zzet ve Salih Paflalar›n da
bulunaca¤› bir hey'etle Bilecikte buluflmay› uygun gördük. Bu kiflilerle görüfltük-
ten sonra, kamunun bütün san› ve inan›fl›n›n temelsiz oldu¤unun anlafl›laca¤›na
kuflkum yoktu. Bir de, herne olursa olsun, kamu oyunca, belirtti¤im nitelikte ola-
rak tan›nm›fl bu kiflilerin, ‹stanbulda hükûmet kurmalar›n›n ulusal amaç için ne-
kadar zararl› oldu¤u meydanda idi. Onun için, buluflmadan sonra da, kendile-

Bilecik
mülâkat›
kararlafl›yor

Bilecik bu-
luflmas› ka-
rarlafl›yor



kendilerinin avdetine müsaade etmemek lüzumu bence tabiî idi. ‹flte, bu mülâ-
hazata binaen, ‹zzet Pafla heyetile Bilecikte mülâkat kararlaflt›r›ld›. mülâkat, 2
Kânunuevvelde de¤il, fakat 5 Kânunuevvelde vukubuldu.

Efendiler, bu mülâkata intizar ederken, o güne kadar cephede ve Ankara-
da cereyan eden hadisat› hulâsatan arzedeyim:

Efendiler, hat›rlars›n›z ki, ‹zzet Paflan›n memuru mahsusunun ‹nebolu
üzerinden ‹stanbula hareket ettirildi¤i 8 Teflrinisani 1336 günü, Fuat Paflan›n
Moskova Sefareti, ‹smet ve Refet Paflalar›n da Garp Cephesine memuriyetleri
tekarrür ettirilmiflti. ‹smet Pafla, ertesigün cepheye hareket etti. 10 Teflrinisanide
vazifeye bafllad›.

O zamanlar Etem beyin yak›n arkadafl› bulunan bir zat›n, 13 Teflrinisani
1336 tarihli, Eskiflehirden bir flifre telgraf›n› ald›m. Bu telgrafta deniliyordu ki:

Etem Beyin, Fuat Pafla Hazretleri refakatinde Rusyaya gidece¤i flayias› cephe muhitinde
ve geride bulunan ahali taraf›ndan bir suifikre hamledilmektedir. Bu gibi zevat›n muhitiniz-
den uzaklaflt›r›lmas›, Zat› Devletlerinin diktatörlük ilân edece¤iniz zehab›n› tevlit etmifltir...

Efendiler, filhakika Etem ve biraderlerinin Türkiyeden uzaklaflmalar›, Tür-
kiyenin ve kendilerinin menfaat ve selâmeti noktai nazar›ndan muvaf›k idi. Bu
sebeple, Fuat Paflaya, arzu ederlerse, bunlar› da beraber al›p münasip surette tav-
zif edebilece¤ini söylemifltim. Etem Beyin arkadafl› taraf›ndan yaz›lan bu telgraf-
name müfad›n›n, yaln›z arkadafl›n›n mütaleas› ve hakikate mutab›k oldu¤u el-
bette kabul edilemezdi. Çünkü, ne cephenin ve ne de ahalinin, Etem Beyin Rus-
yaya gönderilip gönderilmiyece¤i meselesile alâkas› yok idi. Bahusus ben, dikta-
tör olmak istiyorum; fakat Etem ve emsali mânidir, onun için bu gibileri uzak-
laflt›r›yorum, zehab›ndan bahsolunmas› büsbütün calibi nazar› dikkatim oldu.

‹smet Paflan›n cephede faaliyete bafllamas›n› müteak›p, Etem Bey, rahat-
s›zl›¤›n› dermeyan ederek Ankaraya geldi ve burada uzun müddet oturdu.
Gaybubetinde kardefli Yüzbafl› Teyfik Bey, Etem Beye vekâleten Kuvvei Sey-
yarenin bafl›nda kumandan bulunuyordu.

Vaziyeti lüzumu gibi tenvir edebilmek için, bir silsileyi vakayiin baz› esas
noktalar›n› iflaret etmek münasip olur. Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›, Karaca-
flehirde, kendine merbut olmak üzere gizlice Karakeçili nam›nda bir müfreze
teflkil etmiflti. Bundan, Garp Cephesi Kumandanl›¤›n›n malûmat› yoktu. Bu
müfrezenin mevcudiyeti 17 Teflrinisani 1336 da tesadüfen ö¤renildi. Cephe Ku-
mandanl›¤›n›n, bu müfrezenin mevcudiyeti hakk›nda malûmat talebi ve k›t'an›n
teftifle arzedilmesi emri, Etem Bey taraf›ndan is'af olunmad›. Cephe Kuman-
danl›¤›n›n, umuru mülkiyeye, geri hidemata müdahale etmemeleri hakk›nda ve-
rilen emri umumiye mugayir olarak, Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›, bilâkis Kü-
tahya havalisinde, her fleyde gösterdi¤i müdahale ve örfî harekât›n› tezyit eyledi.

Cephe Kumandan›, Etem Bey Kuvvei Seyyaresinin, di¤er kuvvei seyyare-
lerden tefrik› için "Birinci Kuvvei Seyyare" namile yadedilmesini emretti¤i hal-
de, Etem Bey ve kardefli buna nazar› dikkate almak flöyle dursun, bu emre ra¤-
men kendi kendine "Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan›"
suretinde bir kumanda vaziyeti ihdas eyledi.

Görülüyor ki, Etem Bey ve kardefli, taht› emirlerindeki k›taat› teftifl ettir-
miyorlar ve haiz olmad›klar› salâhiyet ve unvanlar› kendi kendilerine tak›n›-
yorlard›.
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rinin ‹stanbula dönmelerine izin vermemenin gerekli oldu¤u bence do¤ald›.
‹flte, bu düflüncelerle, ‹zzet Pafla hey'etile Bilecikte buluflmam›z kararlaflt›r›l-
d›. Buluflma, 2 Aral›kda de¤il, ama 5 Aral›kda oldu.

Efendiler, bu buluflmay› beklerken, o güne kadar cephede ve Ankarada
geçen olaylar› özet halinde bilginize sunay›m:

Efendiler, hat›rlars›n›z ki, ‹zzet Paflan›n özel görevlisinin ‹nebolu üzerin-
den ‹stanbula gönderildi¤i 8 Kas›m 1920 günü, Fuat Paflan›n Moskova Elçili-
¤i, ‹smet ve Refet Paflalar›n da Bat› Cephesine görevlendirilmeleri kararlaflt›-
r›lm›flt›. ‹smet Pafla, ertesi gün cepheye gitti. 10 Kas›mda göreve bafllad›.

O zamanlar Etem Beyin yak›n arkadafl› bulunan bir kiflinin, 13 Kas›m
1920 tarihli, Eskiflehirden bir flifre telgraf›n› ald›m. Bu telgrafda deniliyordu
ki:

Etem Beyin, Fuat Pafla Hazretlerile birlikte Rusyaya gidece¤i söylentisi cephe çevre-
sinde ve geride bulunan halk taraf›ndan bir kötü düflünceye yorulmaktad›r. Bu gibilerin
çevrenizden uzaklaflt›r›lmas›, sizin diktatörlük ilân edece¤iniz san›s›n› uyand›rm›flt›r...

Efendiler, gerçekten Etem ve kardefllerinin Türkiyeden uzaklaflmalar›,
Türkiyenin ve kendilerinin ç›kar› ve esenli¤i aç›s›ndan uygundu. Bu nedenle,
Fuat Paflaya, isterlerse, bunlar› da birlikte al›p uygun flekilde görevlendirebi-
lece¤ini söylemifltim. Etem Beyin arkadafl› taraf›ndan yaz›lan bu telgrafda bil-
dirilenlerin, sadece arkadafl›n›n düflüncesi oldu¤u ve gerçe¤e uygun bulundu-
¤u elbette kabul edilemezdi. Çünkü, ne cephenin ve ne de halk›n, Etem Be-
yin Rusyaya gönderilip gönderilmiyece¤i konusuyla ilgisi yoktu. Hele ben,
diktatör olmak istiyorum; ama Etem ve benzerleri bunu önlüyor, onun için bu
gibileri uzaklaflt›r›yorum, san›s›ndan sözedilmesi büsbütün dikkatimi çekti.

‹smet Paflan›n cephede çal›flmaya bafllamas› üzerine, Etem Bey, rahats›z-
l›¤›n› ileri sürerek Ankaraya geldi ve burada uzun süre oturdu. Yoklu¤unda
kardefli Yüzbafl› Teyfik Bey, Etem Beye vekil olarak Gezginci Güçlerin bafl›n-
da komutan olarak bulunuyordu.

Durumu gere¤i gibi ayd›nlatabilmek için, bir olaylar dizisinin baz› önem-
li noktalar›n› belirtmek uygun olur. Gezginci Güçler Komutanl›¤›, Karacafle-
hirde, kendine ba¤l› olmak üzere gizlice Karakeçili ad›nda bir birlik olufltur-
mufltu. Bundan, Bat› Cephesi Komutanl›¤›n›n bilgisi yoktu. Bu birli¤in varol-
du¤u, 17 Kas›m 1920 de rastlant› sonucu ö¤renildi. Cephe Komutanl›¤›n›n, bu
birlik hakk›nda bilgi istemesi ve k›tan›n teftifle sunulmas› emri, Etem Bey ta-
raf›ndan yerine getirilmedi. Cephe Komutanl›¤›n›n, sivil yönetime iliflkin iflle-
re, geri hizmetlere kar›flmamalar› için verilen genel emre ayk›r› olarak, Gez-
ginci Güçler Komutanl›¤›, tersine Kütahya dolaylar›nda, her fleye kar›flmay›
ve zorbal›¤› artt›rd›.

Cephe Komutan›, Etem Bey Gezginci Gücünün, öbür gezginci güçlerden
ay›rt edilmesi için "Birinci Gezginci Güç" ad›yla an›lmas›n› emretti¤i halde,
Etem Bey ve kardefli bunu dikkate almak flöyle dursun, bu emre karfl›n kendi
kendine "Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan›" biçiminde
bir komutanl›k ortaya ç›kard›.

Görülüyor ki, Etem Bey ve kardefli, emirleri alt›ndaki birlikleri teftifl et-
tirmiyorlar ve kendilerine verilmemifl olan yetki ve sanlar› kendi kendilerine
tak›n›yorlard›.
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"Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik imzasile 21 Teflrinisani
1336 da, Cephe Kumandanl›¤›na gelen bir raporda, "on üçüncü düflman f›rka-
s›n›n Emirfak›hl›, ‹lyasbey, Çardak, Umurbey üzerinden gelmekte oldu¤u" ve
"kendi m›ntakas›nda bulunan Gördeslilerin düflman askerini davet ettikleri"ne
dair malûmat vard›. Halbuki, hakikatte, ne düflman f›rkas› ilerliyordu ve ne de
Türk ahalinin düflman› daveti vakidi. Bu malûmat›n, makas›d› mahsusa ile ve-
rildi¤i anlafl›lacakt›r. ‹slâm ahalinin, düflman› daveti, yaln›z bir sebeple izah
olunabilirdi ki, o da taraf›m›zdan zulmü taaddiye u¤rayacaklar›na zahip olma-
lar›d›r. ‹flte Cephe Kumandan›, vaziyeti bu noktadan mütalea ederek verdi¤i
emri umumide demiflti ki:

Muharebenin buhran› esnas›ndaki tehevvürlerin tesirlerile, tedabiri örfiye ittihaz etme-
ye kat’iyyen mâni olmak lâz›md›r. H›yaneti, ne derece muhakkak olursa olsun, hiçbir köy
kat'iyyen yak›lm›yacak, ahaliden hiçbir kimse, hiçbir müfreze taraf›ndan, hiçbir cürüm ile
idam olunm›yacakt›r. Casusluklar› ve sair ihanetleri tebeyyün etmifl adamlar›n, tahtelh›fz ‹s-
tiklâl Mehakimine izamlar› icap eder.

Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Tevfik Bey bu emre de itiraz etti.
Efendiler, düflman, kuvvetlerini toplu bulundurmak maksadile ald›¤› terti-

bat yüzünden, Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤› m›ntakas›nda baz› yerleri tahliye
etmiflti. Buralarda, hükûmeti mülkiye teessüs edinciye kadar ahalinin emniyet-
le idaresi için, teflkilât› âcile ittihaz›na lüzum vard›. Bu sebeple, jandarma hiz-
metinde bulunmufl efrattan ve hüsnü hal erbab›ndan seçilerek yüz elli mevcu-
dunda bir sahra jandarma bölü¤ü teflkil ve Simav ve Havalisi Kumandanl›¤›
nam› alt›nda bir makam ihdas edildi. Bu makam, tahdit olunan m›nt›ka dahi-
linde, inz›bat› dahilî ifllerine bakacakt›. Kaymakam ‹brahim Bey nam›nda bir
zat›n memur edildi¤i bu makama, idare ve inz›bat itibarile, bu havalideki ahzi
asker fluabat› da merbut olacakt›. K›taat› nizamiye veya seyyare kumandanlar›
yaln›z harekât› askeriyeden mes'ul olacaklard›. Bu havali kumandanl›¤› teflki-
li münasebetile o civar ahalisine, Cephe Kumandanl›¤› taraf›ndan yaz›lan be-
yannamede: "Sizin her türlü dertlerinizi dinlemek, adilâne bir idare tesis etmek
vazifesile Simavda bir Havali Kumandanl›¤› teflkil ediyorum." cümlesi vard›.
Bu cümleyi; Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤› taraf›ndan suitefsire u¤rayaca¤›n›
görece¤iniz için, bilhassa kaydediyorum.

Düflmandan tahlis edilen bu kazalar halk›, tarihi tahlisten itibaren, iki mah
müddetle hizmeti askeriyeden muaf tutulmufllard›. Umum Kuvayi Seyyare Ku-
mandan Vekili Teyfik Bey, birtak›m esbap ve mütalea ile bu Havali Kuman-
danl›¤›na da itiraz etti.

Teyfik Bey, 23 Teflrinisani 1336 tarihli bir raporunda: "Bir düflman f›rka-
s›n›n taarruzu üzerine, kuvvetlerini Günan köyü flimalindeki s›rtlara çekti¤ini"
bildiriyor ve "sol cenah›nda bulunan Cümbürdü istikametini temin ediniz." di-
yor.

Düflman›n ciddî bir taarruzu olmam›flt›r. Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›n›n
maksad›n›n, k›taat› nizamiyeyi cepheye sürdürüp, kendi kuvvetlerini geride top-
lamak oldu¤u anlafl›lm›flt›. Cephe kumandan› ‹smet Pafla, Teyfik Beyin verdi¤i
malûmat› ciddî telâkki ederek, icap edenlere icab› gibi emirler vermifl olmakla be-
raber kendisinden de, "taarruz eden düflman›n tahminen kaç top kullanmakta ol-
du¤unu” ve “Kuruköyden cadde boyunca Çamköye do¤ru bir düflman hareke-
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"Bütün Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik" imzasile 21 Kas›m 1920
de, Cephe Komutanl›¤›na gelen bir raporda, "Onüçüncü düflman tümeninin
Emîrfak›hl›, ‹lyasbey, Çardak, Umurbey üzerinden gelmekte oldu¤u" ve
"kendi bölgesinde bulunan Gördeslilerin düflman askerini ça¤›rd›klar›na ilifl-
kin bilgi vard›. Oysa ki, gerçekte, ne düflman tümeni ilerliyordu ve ne de Türk
halk› düflman› ça¤›rm›fl idi. Bu bilginin, özel amaçlarla verildi¤i anlafl›lacakt›r.
Müslüman halk›n, düflman› ça¤›rmas›, bir tek nedene ba¤lanabilirdi ki, o da
taraf›m›zdan bask› ve iflkenceye u¤rayacaklar› san›s›na kap›lm›fl olmalar›d›r.
‹flte Cephe Komutan›, durumu bu yönden inceleyerek verdi¤i genel emirde
demiflti ki:

Savafl bunal›m› s›ras›nda k›rg›nl›klar›n etkisiyle, zorbaca önlemler al›nmas›n› kesinlik-
le önlemek gerekir. Hainli¤i, ne denli gerçek olursa olsun, kesinlikle hiçbir köy yak›lm›ya-
cak, halktan hiçbir kimse, hiçbir birlik taraf›ndan, hiçbir suçtan idam olunm›yacakt›r. Ca-
susluklar› ve benzer hainlikleri anlafl›lm›fl adamlar›n gözalt›nda ‹stiklâl Mahkemelerine
gönderilmesi gerekir.

Bütün Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Bey bu emre de karfl› ç›kt›.
Efendiler, düflman, kuvvetlerini toplu bulundurmak amac›yla yapt›¤› dü-

zenleme yüzünden, Gezginci Güçler Komutanl›¤› bölgesinde baz› yerleri bo-
flaltm›flt›. Buralarda, sivil yönetim kuruluncaya kadar halk›n güvenlik içinde
yönetilmesine yarayacak bir örgütün ivedilikle kurulmas› gerekiyordu. Bu ne-
denle, jandarmada bulunmufl erlerden ve iyi tan›nm›fl kiflilerden seçilerek yüz
elli erlik bir sahra jandarma bölü¤ü kuruldu ve Simav ve Dolaylar› Komutan-
l›¤› ad›nda bir komutanl›k oluflturuldu. Bu komutan, s›n›rlanan bölge içinde,
iç düzen ifllerine bakacakt›. Yarbay ‹brahim Bey ad›nda birisine verilen bu
komutanl›¤a, yönetim ve düzen aç›s›ndan, bu yöredeki askerlik flubeleri de
ba¤l› olacakt›. Ordu birlikleri veya gezginci güçler komutanlar› sadece savafl
ifllerinden sorumlu olacaklard›. Bu bölge komutanl›¤›n›n kurulmas› üzerine o
civar›n halk›na, Cephe Komutanl›¤› taraf›ndan yaz›lan bildiride: "Sizin her
türden dertlerinizi dinlemek, adaletli yönetim oluflturmak görevile Simavda
bir Bölge Komutanl›¤› kuruyorum." cümlesi vard›. Bu cümleyi; Gezginci Güç-
ler Komutanl›¤› taraf›ndan kötüye yorumlanaca¤›n› görece¤iniz için, özellik-
le bildiriyorum.

Düflmandan kurtar›lan bu ilçeler halk›, kurtulufl tarihinden bafllayarak,
iki ay süreyle askerlik ödevinden ba¤›fllanm›fllard›. Bütün Gezginci Güçler
Komutan Vekili Teyfik Bey, birtak›m neden ve düflüncelerle bu Bölge Komu-
tanl›¤›na da karfl› ç›kt›.

Teyfik Bey, 23 Kas›m 1920 tarihli bir raporunda: "Bir düflman tümeninin
sald›r›s› üzerine, kuvvetlerini Günan köyü kuzeyindeki s›rtlara çekti¤ini" bil-
diriyor ve "sol yan›nda bulunan Cümbürdü yönünü güven alt›na al›n›z." di-
yor.

Düflman›n önemli bir sald›r›s› olmam›flt›r. Gezginci Güçler Komutanl›¤›n›n
amac›n›n, ordu birliklerini cepheye sürdürüp, kendi kuvvetlerini geride toplamak
oldu¤u anlafl›lm›flt›. Cephe Komutan› ‹smet Pafla, Teyfik Beyin verdi¤i bilgiyi
do¤ru kabul ederek, gerekenlere gere¤i gibi emirler vermifl olmakla birlikte ken-
disinden de, "sald›ran düflman›n afla¤› yukar› kaç top kullanmakta oldu¤unu" ve
"Kuruköyden anayol boyunca Çamköye do¤ru bir düflman ilerlemesi olmufl mu-



ti vukubulmufl mudur" diye sordu ve Cümbürdü vadisinin ‹slâm köyüne do¤-
ru teminin, Cenup Cephesine ait oldu¤unu da bildirdi.

Tevfik Bey, 24 Teflrinisani 1336 tarihinde Cephe kumandanl›¤›na yazd›¤›
telgrafta, birtak›m tarizkâr sözlerden sonra, "bendeniz, flimal ve cenup cephe-
lerinin her ikisi de ayn› hükûmetin emrinde oldu¤unu zannediyorum. Madem-
ki de¤ildir, idaresizlik yüzünden, beyhude, burada evlâd› vatan› k›rd›ram›yaca-
¤›m. Yirmi dört saate kadar sol cenah›m›z, kuvvetli bir surette temin edilmedi-
¤i halde Kuvayi Seyyareyi... Efendi köprüsü civar›na çekece¤im. Bu hususta
mes'uliyetin kime ait oldu¤unu hükûmet bulsun Efendim." diyordu. Garp Cep-
hesi Kumandan› ‹smet Pafla, Kuvayi Seyyare Kumandan›na cevap verdi ve de-
di ki: "On ‹kinci Kolordu, sol cenah›n›zdan k›rk kilometre uzaktad›r. Bundan
maada, gerek çekilmifl olan düflman› kat’î taarruzla ve zorla yerinden atmak
vazifesi k›taat›m›za verilmemifltir. Binaenaleyh Kuvayi Seyyare, düflman› takip
eden müstakil bir süvari f›rkas› vaziyetindedir. Düflman›n, faik kuvvetle taar-
ruzlar›na karfl› yaln›z bafl›na ittihaz› tedabir eder ve düflman, mevzii ve ciddî
bir hareket yapt›kça buna karfl› kat’î muharebeden içtinap eyler. Bu vazifeler,
süvari f›rkalar›na verilir. Cenup Cephesinde, kuvvetli süvari olmad›¤›ndan si-
zin cephenizi süvari hattile temdide imkân yoktur. Kuvvei Seyyare ile Cenup
Cephesinin cenah› haricîden, mütekabilen yaln›z temas ve irtibat› muhafaza et-
mesi mümkün ve lâz›md›r. Hulâsa, cephemiz iyi idare edilmektedir ilâ..."

Efendiler, Garp Cephesi Kumandanl›¤›, bittabi ordusunun bütçesini tan-
zim etmek istiyordu. Bu maksatla, 22/23 Teflrinisani 1336 da umum cephe k›ta-
at›ndan muntazam bir kuvvei umumiye talep edildi. Cephe k›taat›ndan kâmi-
len cevap geldi. Kuvayi Seyyare, talep olunan kuvvei umumiyeyi göndermedi.
Bu hususta cepheden vukubulan istizaha gelen cevapta, Teyfik Bey diyordu ki:
"Kuvayi Seyyare ne bir f›rka, ne de bir kuvvei muntazama haline ifra¤ edile-
mez... Bu serserilerin bafl›na ne bir zabit, ne de hesap memuru koymak müm-
kün olmamakla beraber kabul ettirilmesi imkân› da yoktur. Çünkü zabit gör-
düler mi, Azrail görmüflçesine isyan ediyorlar. Bizim müfrezelerimiz; Pehlivan
A¤a, Ahmet Onbafl›, Sar› Mehmet, Halil Efe, Topal ‹smail gibi adamlar tara-
f›ndan idare edilmektedir. Ve bölük emirleri de yazd›¤›n› okuyamaz ve okudu-
¤unu yazamaz adamlardan müteflekkildir ve sen yapam›yorsun diye bunlar›n
tebdili imkân› da yoktur. Kuvayi Seyyarenin flimdiye kadar oldu¤u gibi gelifli-
güzel idare edilmesi zarurîdir... Esasen Kuvvei Seyyareyi zaptü rapt ve intiza-
ma koymak de¤il, bu fikrin meydan almakta oldu¤unu hissetti¤i anda inhilâl
eder. Rica ederim, bu yazd›¤›m fleyleri bir fleye hamletmeyiniz..."

Efendiler, tam bu günlerde, düflman›n, Bursa cephesi ilerisinde, ‹znik ci-
varlar›nda bir faaliyeti hissolundu. Cephe kumandan›, bizzat oraya giderek ya-
k›ndan ittihaz› tedabire mecbur idi. Onun için 28 Teflrinisani 1336 tarihinde,
Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik Beye cevap verirken: "bugün Bileci-
¤e gidiyorum. Avdette zat› âlilerile nereden flifahen görüflmek kabil olur." su-
alini sormufltu. Cephe Kumandan›na cevap verilmemiflti. Cephe Kumandan›,
‹znik vaziyetine karfl› tedabir ve tertibat ile meflgul bulundu¤u s›rada, Kuvvei
Seyyare Kumandanl›¤›ndan muharebe raporlar› vürut etmemeye bafllam›fl.. se-
bebi sorulmufl:

"Raporlar vakti lâz›m›nda Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine yaz›lm›flt›r. ‹m-
za: Yüzbafl› Tahsin” telgraf› al›nm›fl.
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dur" diye sordu ve Cümbürdü vadisinin ‹slâm köyü do¤rultusunda korunma-
s›n›n, Güney Cephesinin ifli oldu¤unu da bildirdi.

Teyfik Bey, 24 Kas›m 1920 tarihinde Cephe Komutanl›¤›na yazd›¤› telg-
rafta, birtak›m satafl›c› sözlerden sonra, "ben, kuzey ve güney cephelerinin her
ikisi de ayn› hükûmetin emrinde oldu¤unu san›yorum. Mademki de¤ildir, be-
ceriksizlik yüzünden, boflubofluna, burada, vatan evlâtlar›n› k›rd›ram›yaca-
¤›m. Yirmi dört saate kadar sol yan›m›z, kuvvetli bir flekilde korumaya al›n-
mazsa Gezginci Güçleri... Efendi köprüsü yak›nlar›na çekece¤im. Bu iflte so-
rumlulu¤un kime ait oldu¤unu hükûmet bulsun Efendim." diyordu. Bat› Cep-
hesi Komutan› ‹smet Pafla, Gezginci Güçler Komutan›na karfl›l›k verdi ve de-
di ki: "Onikinci Kolordu, sol yan›n›zdan k›rk kilometre uzaktad›r. Bundan
baflka çekilmifl olan düflman› kesin sald›r›yla ve zorla yerinden atmak görevi
birliklerimize verilmemifltir. Bu duruma göre Gezginci Güçler, düflman› kova-
layan ba¤›ms›z bir atl› tümeni durumundad›r. Düflman›n, üstün kuvvetle sal-
d›r›s›na karfl› yaln›z bafl›na önlem al›r ve düflman, yerel ve önemli bir sald›r›-
da bulundukça buna karfl› kesin savafltan çekinir. Bu görevler, atl› tümenleri-
ne verilir. Güney Cephesinde, güçlü atl› birli¤i olmad›¤›ndan sizin cephenize
atl› birlikleri verilerek geniflletilemez. Gezginci Güçler ile Güney Cephesinin
d›fl alandan, sadece karfl›l›kl› iliflki ve ba¤lant›y› korumas› olabilir ve gerekli-
dir. K›sas›, cephemiz iyi yönetilmektedir vb..."

Efendiler, Bat› Cephesi Komutanl›¤›, elbette ordusunun bütçesini düzen-
lemek istiyordu. Bu amaçla, 22/23 Kas›m 1920 de bütün cephe birliklerinden
düzenli bir say›m çizelgesi istendi. Cephe birliklerinin hepsinden karfl›l›k gel-
di. Gezginci Güçler, istenilen say›m çizelgesini göndermedi. Bu konunun cep-
heden sorulmas› üzerine verilen karfl›l›kta, Teyfik Bey diyordu ki: "Gezginci
Güçler ne bir tümen, ne de bir düzenli güç durumuna getirilemez... Bu serse-
rilerin bafl›na ne bir subay, ne de hesap memuru konulam›yaca¤› gibi kabul de
ettirilemez. Çünkü subay gördüler mi, Azrail görmüflçesine ayaklan›yorlar.
Bizim birliklerimiz; Pehlivan A¤a, Ahmet Onbafl›, Sar› Mehmet, Halil Efe,
Topal ‹smail gibi adamlar taraf›ndan yönetilmektedir. Ve bölük emirleri de
yazd›¤›n› okuyamaz ve okudu¤unu yazamaz adamlard›r ve sen yapam›yorsun
diye bunlar de¤ifltirilemez. Gezginci Güçlerin flimdiye kadar oldu¤u gibi geli-
fligüzel yönetilmesi zorunludur... Do¤rusu Gezginci Güçlerin s›k› bir düzene
sokulmak de¤il, bunun düflünülmeye baflland›¤› sezildi¤i anda da¤›l›r. Rica
ederim, bu yazd›¤›m fleyleri kötüye yorumlamay›n›z..."

Efendiler, tam bu günlerde, düflman›n, Bursa cephesi ilerisinde, ‹znik
yak›nlar›nda bir k›p›rdan›fl› sezildi. Cephe Komutan›, kendisi oraya giderek
yak›ndan önlem almak zorundayd›. Onun için 28 Kas›m 1920 tarihinde, Gez-
ginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Beye karfl›l›k verirken: ''Bugün Bileci-
¤e gidiyorum. Dönüflte sizinle nerede yüzyüze görüflebiliriz." sorusunu yö-
neltmiflti. Cephe Komutan›na yan›t verilmemiflti. Cephe Komutan›, ‹znikte-
ki duruma karfl› önlem almak ve düzenlemeler yapmakla u¤raflt›¤› s›rada,
Gezginci Güçler Komutanl›¤›ndan savafl raporlar› gelmemeye bafllam›fl.. ne-
deni sorulmufl:

"Raporlar gerekti¤i zaman Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na yaz›lm›flt›r.
‹mza: Yüzbafl› Tahsin" telgraf› al›nm›fl.
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Efendiler, bir cephe kumandan› için, cephesinin bir k›sm›nda cereyan
eden hadisattan malûmat alamamak nekadar müflkül bir haldir. Böyle müphe-
miyet içinde kalmak bütün cephenin idaresini yanl›fl yola sevkedebilir. Gayr›-
kabili tabir mehalike sebep olabilir. Cephe Kumandan› ‹smet Pafla, keyfiyeti
Ankarada bulunan Kuvayi Seyyare Kumandan› Etem Beye 29 Teflrinisani
1336 tarihinde yazarak raporlar için vekilinin ikaz edilmesini bildiriyor.

‹smet Pafla, 29 Teflrinisani 1336 da, bize de flu telgraf› gönderdi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine

Ankarada Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine
1 - Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›, 27/11/1336 akflam›ndanberi Cephe Kumandanl›¤›na

rapor vermemektedir.
2 - Bugün Etem Beyden, vekilini ikaz etmesini rica ettim. ‹stirdat olunan arazide idarei

mülkiye için ihdas olunan Simav ve Havalisi Kumandanl›¤› sebebile Teyfik Beyin müteessir
oldu¤undan bâhis Etem Beyden bugün bir telgraf alm›fl ve cevap vermifl idim. Vaziyette fla-
yan› dikkat bir fevkalâdelik var ise de fazla malûmat›m yoktur. Oraca mevcut malûmat›n
ifl'ar›n› istirham ederim.

Efendiler, Garp Cephesi Kumandanl›¤ile Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›
aras›nda cari muhaberata ve hâdis olan vaziyete nas›l temas ve ›tt›la hâs›l etti-
¤imi müsaade buyurursan›z izah edeyim:

Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik Bey taraf›ndan ‹smet Paflaya ya-
z›lan, firari ve casuslar›n ‹stiklâl Mahkemesine verilmesine itiraz› mutazamm›n
ve Kuvvei Seyyarenin sol cenah› yirmi dört saate kadar On ‹kinci Kolorduca
temin edilmiyecek olursa kuvvetini Efendi köprüsüne çekece¤i hakk›ndaki
telgrafnameleri, bana Ankarada bulunan Etem Bey verdi. Ben, bittabi bu telg-
raflar› manidar buldum. Kuvvei Seyyarenin vaziyetinde ittihaz› tedabiri müs-
telzim flayan› dikkat bir hal gördüm. Onun için, ‹smet Paflaya, bu telgraflara
Etem Bey vas›tasile muttali oldu¤umu bildirdi¤im 25 Teflrinisani 1336 tarihli
telgrafnamemde, "Teyfik Beyin ehemmiyet verdi¤im bu müracaatine karfl› ne
tarzda cevap verildi¤inin ve ne gibi tedabir ittihaz buyuruldu¤unun bu gece
ifl'ar›n› rica ederim" demifltim.

‹smet Pafla, cereyan eden muhabereyi aynen bildirdi.
Efendiler, bir taraftan da, 28 Teflrinisani 1336 tarihinden itibaren, Kuvayi

Seyyarenin sabah ve akflam raporlar›, Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Ve-
kili Mehmet Teyfik imzasile do¤rudan do¤ruya bana bildirilmeye baflland›.
Teyfik Beye flu flifre telgraf› yazd›m:

Ankara, 29/30 Teflrinisani 1336
Birinci Kuvvei Seyyare Kumandan Vekili Teyfik Beyefendiye
‹ki üç gündenberi do¤rudan do¤ruya taraf› âcizaneme göndermekte oldu¤unuz rapor-

lar›n son maddesinde, Garp Cephesi Ordu Kumandanl›¤›na verilmifl oldu¤unun mukayyet
bulunmad›¤› nazar› dikkatimi celbetti. Bir sehiv midir, yoksa bir sebebe mi müstenittir? Bu
bapta itayi malûmat buyurulmas›n› rica ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Bu telgraf›ma Tevfik Beyden cevap almad›m. Fakat, Ankarada bulunan

Etem Beyden merhum Hayati Beye flöyle bir tezkere gönderildi:
Hayati Bey Kardeflime 30/11/1336

Teyfik Beyle ‹smet Beyefendi aras›ndaki suitefehhümün esbabile bu hususta her ikisile
vaki muhaberat›m›z› aynen takdim ediyorum. Lûtfen Pafla Hazretlerine k›raat ve iraesile
yanl›fl telâkkiye meydan verilmemesini rica ederim Efendim.

Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan› Etem
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Efendiler, bir cephe komutan› için, cephesinin bir k›sm›nda olup biten-
lerden bilgi alamamak nekadar zor bir durumdur. Böyle belirsizlik içinde kal-
mak bütün cephenin yönetimini yanl›fl yöne sürükleyebilir. Giderilemez teh-
likelere neden olabilir. Cephe Komutan› ‹smet Pafla, durumu Ankarada bulu-
nan Gezginci Güçler Komutan› Etem Beye 29 Kas›m 1920 tarihinde yazarak
raporlar için vekilinin uyar›lmas›n› istiyor.

‹smet Pafla, 29 Kas›m 1920 de, bize de flu telgraf› gönderdi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na

Ankarada Genelkurmay Baflkanl›¤›na
1- Gezginci Güçler Komutanl›¤›, 27/11/1920 akflam›ndanberi Cephe Komutanl›¤›na

rapor vermemektir.
2- Bugün Etem Beyden, vekilini uyarmas›n› rica ettim. Düflmandan geri al›nan yerle-

rin sivil yönetimi için kurulmufl olan Simav ve Yöresi Komutanl›¤›ndan Teyfik Beyin üzül-
müfl oldu¤undan sözeden Etem Beyden bugün bir telgraf alm›fl ve karfl›l›k vermifl idim. Du-
rumda dikkate de¤er bir ola¤anüstülük varsa da daha genifl bilgim yoktur. Orada olan bil-
gilerin bana iletilmesini dilerim.

Efendiler, Bat› Cephesi Komutanl›¤›yla Gezginci Güçler Komutanl›¤›
aras›nda geçen yaz›flmalar› ve olup bitenleri nas›l ö¤renip anlad›¤›m› izin ve-
rirseniz aç›klayay›m:

Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Bey taraf›ndan ‹smet Paflaya ya-
z›lan, asker kaçaklar›n›n ve casuslar›n ‹stiklâl Mahkemesine verilmesine kar-
fl› oldu¤u ve Gezginci Güçlerin sol yan› yirmidört saate kadar Onikinci Kolor-
duca korunmaya al›nmayacak olursa kuvvetini Efendi köprüsüne çekece¤i
hakk›ndaki telgraflar›, bana Ankarada bulunan Etem Bey verdi. Ben elbette
bu telgraflar› anlaml› buldum. Gezginci Güçlerin davran›fllar›nda önlem al-
may› gerektiren önemli bir durum gördüm. Onun için, ‹smet Paflaya, bu telg-
raflar› Etem Beyden ö¤rendi¤imi bildirdi¤im 25 Kas›m 1920 tarihli telgraf›m-
da, "Teyfik Beyin önem verdi¤im bu baflvurusuna ne flekilde karfl›l›k verildi-
¤inin ve ne gibi önlemler al›nm›fl oldu¤unun bu gece bildirilmesini rica ede-
rim" demifltim.

‹smet Pafla, yap›lan yaz›flmalar› oldu¤u gibi bildirdi.
Efendiler, bir yandan da, 28 Kas›m 1920 tarihinden bafllamak üzere, Gez-

ginci Güçlerin sabah ve akflam raporlar›, bütün Gezginci Güçler Komutan
Vekili Mehmet Teyfik imzasile do¤rudan do¤ruya bana bildirilmeye baflland›.
Teyfik Beye bu flifre telgraf› yazd›m:

Ankara 29/30 Kas›m 1920
Birinci Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Beyefendiye
‹ki üç gündenberi do¤rudan do¤ruya bana göndermekte oldu¤unuz raporlar›n son

maddesinde, Bat› Cephesi Ordu Komutanl›¤›na verilmifl oldu¤unun yaz›lmad›¤› dikkatimi
çekti. Bir yanl›fll›k m›d›r, yoksa bir nedene mi dayanmaktad›r? Bu konuda bilgi vermenizi
rica ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Bu telgraf›ma Teyfik Beyden karfl›l›k alamad›m. Ama, Ankarada bulu-

nan Etem Beyden merhum Hayati Beye flöyle bir yaz› gönderildi:
Hayati Bey Kardeflime 30/11/1920

Teyfik Beyle ‹smet Beyefendi aras›ndaki anlaflmazl›¤›n nedenleriyle bu konuda her
ikisile yap›lan yaz›flmalar›m›z› oldu¤u gibi gönderiyorum. Lûtfen Pafla Hazretlerine okunup
verilerek yanl›fl anlay›fla meydan b›rak›lmamas›n› rica ederim Efendim.

Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan› Etem



Efendiler, bu tezkerece melfuf muhaberatta flayan› dikkat olan noktalar
flunlard›; Teyfik Bey kardefline diyor ki: "Simav ve Havalisi Kumandanl›¤›na
kat'iyyen ihtiyaç yoktur. Bu havali kumandan›n›n Eskiflehre avdeti için flimdi
emir verdim." Teyfik Bey, ‹smet Paflan›n halka hitaben beyannamesini de, flu
suretle tefsir ediyordu.

Bu bevanname, mevakide bizim adaletsiz, emniyetsiz, namussuzcas›na hareket etti¤imi-
zi ilân edivor... Kuvayi Seyyare, bunu kat'iyyen kabul etmez. Bu nikat halledilinciye kadar,
Kuvayi Seyyare Garp Cephesi Kumandanl›¤›n› tan›m›yacakt›r.

Bunun üzerine, Etem Beyin; ‹smet Paflaya yazd›¤› telgrafta, biraderinin te-
essüründen bahsettikten sonra bu icraat›n avdetine tehirini rica ediyor. Birade-
rine de, Garp Cephesi Kumandanl›¤›na yazd›¤›ndan ve itidal ve nezaketle ha-
reket ve mukabele etmenin lüzumundan bahsediyor. Teyfik Bey 28 Teflrinisani
1336 da Etem Beye yazd›¤› cevabî telgraf›nda:

Namusumuzla oynayan Garp Cephesi Kumandan›n› bundan böyle âmir tan›m›yaca¤›-
m› ve Simava gönderdi¤i kumandan›na bugün maiyetile Eskiflehire avdet etmesi için emir
verdi¤imi .........yazm›flt›m. Dedikten sonra "bu hususta baflka fley düflünemem ve düflüne-
bilmek imkân› da yoktur Efendim" diyordu.

Teyfik Beyin, biraderine olan ayn› tarihli di¤er bir telgrafnamesinde de:
"......... Cüz’î bir fley hissedersem bu yeni ihdas edilen kumandanl›¤›n heyeti mecmuas›-

n› mahfuzen Garp Ordusuna iade edece¤im. Garp Ordusu Kumandan› ‹smet Beyin bu cep-
he kumandanl›¤›n› idare edemiyece¤ini anl›yorum" denilmekte idi.

Efendiler, bundan sonra, Kuvayi Seyyarenin muhabere raporlar› Ankara-
da Etem Beye geliyor ve Etem Bey taraf›ndan Garp Cephesine gönderiliyor-
mufl.

Bundan baflka, Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›, Garp Cephesi muhabera-
t›na sansör koymufl. Telgraf ve telefon hututunun Kuvvei Seyyare Kumandan-
l›¤›n›n muhaberatile meflgul oldu¤undan bahsile cephe ile muhaberat sureti ale-
niye ve resmiyede menedilmifl. Ayn› zamanda, Kuvvei Seyyarenin, Eskiflehir ci-
var›na tecavüzatta bulunaca¤› iflaa edilmiflti.

Muhterem Efendiler, bu vaziyeti hep beraber mütalea etmeye medar olacak
kadar malûmat arzetti¤imi ümit ederim. Sühuletle anlafl›lmakta idi ki, Etem,
Teyfik kardefller ve kendilerinin hemfikri olan baz› arkadafllar›, hükûmeti millî-
yeye karfl› isyana karar vermifllerdi. Bu kararlar›n›n tatbikine, cephede, Teyfik
Bey vesile ararken ve kuvvetlerini cepheyi terkederek toplarken, Ankarada
Etem Bey ve meb'us olan kardefli Reflit Bey ve daha birtak›mlar› siyaseten çal›-
fl›yorlard›. ‹syan plân›nda muvaffak olabilmek için, her fleyden evvel buna mâ-
ni tasavvur olunan Garp Cephesindeki ordunun bafl›ndaki kumandan›, itibar ve
makam›ndan düflürerek, orduya hâkim olmak elzem idi. Ondan sonra da, Mec-
lis efkâr› umumîyesini tamamen kendi lehlerine çevirerek kumandan veya vekil
veya hükûmet ›skat›nda mazhar› sühulet olmak mühim idi. ‹flte bu maksatlarla
çal›flmakta olduklar›na bizde flüphe kalmam›flt›. Etem Beyin, ‹smet Paflaya ve
kardefli Teyfik Beye yazd›¤› telgraflarda kulland›¤› mülâyim ve nazikâne baz›
kelimelerin, henüz zaman kazanmak maksad›na matuf oldu¤unu ve meseleyi
‹smet Pafla ile Teyfik Bey aras›nda sitefehhümden mütevellit bir teessürden, en
nihayet Teyfik Beyin asabiyetine ma¤lûp olarak fazla hareketinden ibaret gös-
terip, kendilerinin gayet mutî ve mütevaz› olduklar›n› bir zaman için daha gö-
stermeye çal›flt›klar›na hükmetmemek mümkün de¤ildi. Biz de, vizayeti oldu¤u
gibi ciddî telâkki ettik. Siyasî ve askerî tedbirlerimizi ona göre tatbike bafllad›k.
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Efendiler, bu yaz›ya iliflik yaz›flma belgelerinde dikkati çeken noktalar
flunlard›: Teyfik Bey kardefline diyor ki: "Simav ve Dolaylar› Komutanl›¤›na
kesinlikle hiç gerek yoktur. Bu dolaylar›n komutan›n›n Eskiflehire dönmesi
için flimdi emir verdim." Teyfik Bey, ‹smet Paflan›n halka yay›mlad›¤› bildir-
geyi de, flöyle yorumluyordu:

Bu bildirge, bulundu¤umuz yerlerde bizim adaletsiz, güvenilmez, namussuzcas›na
davrand›¤›m›z› ilân ediyor........... Gezginci Güçler, bunu hiç kabul etmez. Bu nokta çözüm-
leninceye kadar, Gezginci Güçler Bat› Cephesi Komutanl›¤›n› tan›m›yacakt›r.

Bunun üzerine, Etem Beyin; ‹smet Paflaya yazd›¤› telgrafta, kardeflinin
üzüntüsünden sözettikten sonra bu ifllerin geri dönmesine de¤in ertelenmesi-
ni rica ediyor. Kardefline de, Bat› Cephesi Komutanl›¤›na yazd›¤›ndan ve ›l›m-
l› ve sayg›l› davran›lmas› ve öyle karfl›l›k vermesi gere¤inden sözediyor. Tey-
fik Bey 28 Kas›m 1920 de Etem Beye yazd›¤› yan›t telgraf›nda:

Namusumuzla oynayan Bat› Cephesi Komutan›n› bundan böyle üst olarak tan›m›ya-
ca¤›m› ve Simava gönderdi¤i komutan›na bugün yan›ndakilerle birlikte Eskiflehire dönme-
si için emir verdi¤imi ............. yazm›flt›m. Dedikten sonra "bu konuda baflka fley düflüne-
mem ve düflünülemez de Efendim" diyordu.

Teyfik Beyin, kardefline o gün yazd›¤› baflka bir telgrafda da:
".......... en ufak bir fley sezersem bu yeni kurulan komutanl›kta bulunanlar›n tümünü

gözetim alt›nda, Bat› Ordusuna geri gönderece¤im. Bat› Ordusu Komutan› ‹smet Beyin bu
cephe komutanl›¤›n› yönetemiyece¤ini anl›yorum" denilmekte idi.

Efendiler, bundan sonra, Gezginci Güçlerin savafl raporlar› Ankarada
Etem Beye geliyor ve Etem Bey taraf›ndan Bat› Cephesine gönderiliyormufl.

Bundan baflka, Gezginci Güçler Komutanl›¤›, Bat› Cephesi haberleflme-
lerine sansür koymufl. Telgraf ve telefon hatlar›n›n Gezginci Güçler Komu-
tanl›¤›n›n haberleflmelerine ancak yetti¤inden sözederek cephe ile haberlefl-
me aç›kça ve resmî olarak yasaklanm›fl. Ayn› zamanda, Gezginci Güçlerin,
Eskiflehir yak›nlar›na sald›r›larda bulunaca¤› söylentileri yay›lm›flt›.

Muhterem Efendiler, bu durumu hep birlikte incelemeye yarayacak kadar
bilgi sundu¤umu umar›m. Kolayl›kla anlafl›lmakta idi ki, Etem, Teyfik kardefl-
ler ve kendileri gibi düflünen kimi arkadafllar›, millî hükûmete karfl› ayaklanma-
ya karar vermifllerdi. Bu kararlar›n› uygulamak için, cephede, Teyfik Bey uy-
durma nedenler arar ve cepheden ayr›larak kuvvetlerini toplarken, Ankarada
Etem Bey ve meb'us olan kardefli Reflit Bey ve daha birtak›mlar› siyaset yönün-
de çal›fl›yorlard›. Ayaklanma plân›nda baflar›l› olabilmek için, her fleyden evvel
buna engel say›lan Bat› Cephesindeki ordunun bafl›ndaki komutan›na, sayg›n-
l›k kaybettirerek ve görevinden düflürerek, orduya egemen olmak çok gerekli
idi. Ondan sonra da, Meclis ço¤unlu¤unun görüfllerini tümüyle kendilerinden
yana çevirerek komutan veya bakan veya hükûmet düflürmede kolayl›k sa¤la-
mak önemli idi. ‹flte bu amaçlarla çal›flmakta olduklar›ndan kuflkumuz kalma-
m›flt›. Etem Beyin, ‹smet Paflaya ve kardefli Teyfik Beye yazd›¤› telgraflarda
kulland›¤› baz› ›l›ml› ve nazik kelimelerin, biraz daha zaman kazanmak amac›-
na yönelik oldu¤una ve sorunu ‹smet Pafla ile Teyfik Bey aras›nda yanl›fl anlafl-
madan do¤an bir üzüntüden, en sonunda Teyfik beyin k›zg›nl›¤›n› yenemiyerek
taflk›nl›k yapm›fl olmas›ndan ibaret gösterip, kendilerinin çok yumuflak bafll› ve
alçak gönüllü olduklar›n› bir zaman için daha göstermeye çal›flt›klar› yarg›s›na
varmamak elden gelemezdi. Biz de, olan durumu önemli ve tehlikeli sayd›k. Si-
yaset ve askerlik aç›s›ndan önlemlerimizi ona göre uygulamaya bafllad›k.

Etem, Tey-
fik kardefl-
ler ve ken-
dilerinin
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n›n hükû-
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dileri gibi
düflünen ki-
mi arka-
dafllar›n›n
ulusal hü-
kûmete
karfl› ayak-
lanmas›



Efendiler, arzetmeliyim ki, her noktai nazardan gerek cephede ve gerek
Ankarada icap eden tedbirleri ald›rm›flt›m. Elem ve kardefllerinin isyan›ndan
asla çekinmiyordum. ‹syanlar› halinde, tedip ve tecziye olunabileceklerine flüp-
hem yoktu. Onun için gayet serin ve genifl hareket ediyordum. Mümkün oldu-
¤u kadar kendilerini nasihatle dairei edep ve itaate getirmeye çal›flmay›, bunda
muvaffak olamad›¤›m takdirde, efkâr› umumiyede daha ziyade vuzuh peyda
edecek olan ef'al ve harekât› mütecavizanelerinin icab›n› yapmay› tercih edi-
yordum. Bu mütaleaya binaen Ankarada bulunan Etem ve Reflit Beyleri ve ba-
z› zevat› beraber alarak bizzat Eskiflehre gitmeye ve orada ‹smet Pafla ile de
birleflerek vicahen konuflmaya ve anlaflmaya, 2/3 Kânunuevvel 1336 tarihinde
karar verdim. Etem Beyin bu seyahatte bana refakatten içtinap edece¤ini tah-
min ediyordum. Halbuki, behemehal Etem Beyi beraber al›p götürmek bence
lüzumlu idi. Bunun için arzusu olsun olmas›n, Etem Beyi beraber götürmek
veyahut ›srar› halinde ona göre muamelede bulunmak üzere icap eden tedabi-
ri de emretmifltim.

Filhakika, ertesi günü, Etem Bey hastal›¤›ndan bahsederek beraber seya-
hat edemiyece¤ini bildirdi. Doktor Adnan Bey de Etem Beyin rahats›zl›¤›n›n
seyahate mâni oldu¤unu söyledi, ›srar etlim. Nihayet, 3 Kânunuevvel 1336 ak-
flam› bir treni mahsusla Eskiflehre hareket ettik. Etem ve biraderi Reflit Beyler-
den maada beraber bulunan arkadafllardan bafll›calar› flunlard›:

Kâz›m Pafla, Celâl Bey, K›l›ç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey, Hakk› Behiç Bey,
Hac› fiükrü Bey.

4 Kânunuevvel 1336 sabah› erkenden henüz ben uykuda iken tren Eskifleh-
re vâs›l oldu. Daha evvel ‹smet Paflan›n henüz Bilecikte bulundu¤u anlafl›lm›fl
oldu¤undan Eskiflehirde durmay›p Bilecik istasyonuna gitmeye karar vermifltik.
Eskiflehirde uyand›¤›m zaman, trenin niçin durup hareketine devam etmedi¤ini
sordum. Yaverlerim, arkadafllar›n sabah kahvalt›s› yapmak üzere istasyonun
karfl›s›nda lokantaya gittiklerini ve flimdi gelmek üzere bulunduklar›n› söyledi.
Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini ihtar ettim. Birkaç dakika sonra ha-
z›r›z denildi. Bütün arkadafllar geldi mi? dedim. Bunun üzerine yap›lan tahkik-
ten anlafl›ld› ki, herkes haz›rd›r ama Etem Bey bir arkadaflile beraber ortada
yoktur. Derhal Etem Beyin firar ettirildi¤ine hükmettim. Fakat bu hükmü kim-
seye söylemedim. Yaln›z o halde, dedim, Elem Bey olmaks›z›n bizim Bileci¤e
gitmemizde bir fayda yoktur. ‹smet Paflay› da buraya davet ederiz.

‹smet Pafla da, telgraf bafl›nda, hususî muhavereden sonra Eskiflehre hare-
ket etti. Daha evvel yaln›z ve hususî görüflmemiz lüzumlu oldu¤undan ben de,
bir iki istasyon ileri giderek, bulufltuk. Beraber 4 Kânunuevvel 1336 akflam› Es-
kiflehire geldik. Orada bekliyen arkadafllarla hep beraber bir lokantada yemek
yedik. Etem Bey haz›r de¤ildi. Nerede oldu¤unu biraderinden sordum. Rahat-
s›zd›r, yat›yor dedi. O gece ‹smet Pafla karargâh›nda Kâz›m Pafla, Celal Bey,
Hakk› Behiç Bey haz›r oldu¤u halde Reflit ve Etem Beylerle konuflacakt›k.
Onun için Reflit Bey, Etem Beyin hasta oldu¤unu söylerken görüflmek üzere
karargâha gelebilece¤ini ilâve etmiflti. Yemekten sonra gittik, fakat, Etem Bey
gelmemiflti. Reflit Beye ne vak›t gelece¤ini sordum. Verdi¤i cevap flu idi: Etem
Bey bu dakikada kuvvetlerinin bafl›ndad›r!

Bu habere ra¤men, sakin bulunmay› ve görüflmeyi tercih ettik.
fiu noktay› da izah etmeliyim ki, ben, Eskiflehre bir s›fat› resmiye ile gitme-
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Efendiler, flunu bilginize sunmal›y›m ki, her aç›dan gerek cephede ve ge-
rek Ankarada gereken önlemleri ald›rm›flt›m. Etem ve kardefllerinin ayaklan-
malar›ndan hiç çekinmiyordum. Ayaklan›rlarsa, bast›r›l›p cezaland›r›labile-
ceklerine kuflkum yoktu. Onun için gayet serin kanl› ve genifl davran›yordum.
Elden geldi¤ince kendilerini ö¤ütle yola getirmeye çal›flmay›, bunda baflar›l›
olamazsam, kamu oyunda daha iyi anlafl›l›r hale gelecek olan sald›rganca dav-
ran›fllar›n›n gere¤ini yapmay› ye¤liyordum. Bu düflünceyle Ankarada bulunan
Etem ve Reflit Beyleri ve baz› kiflileri yan›ma alarak kendim Eskiflehire gitme-
ye ve orada ‹smet Pafla ile de birleflerek yüzyüze konuflmaya ve anlaflmaya,
2/3 Aral›k 1920 tarihinde karar verdim. Etem Beyin bu yolculukla bana kat›l-
maktan kaç›naca¤›n› kestiriyordum. Oysaki, ne olursa olsun Etem Beyi yan›-
m›za al›p götürmek bence gerekli idi. Bunun için istese de istemese de, Etem
Beyi birlikte götürmek ya da bizimle gitmemekte direnirse ona göre davran›l-
mak için gerekli önlemlerin al›nmas›n› da emretmifltim.

Gerçekten, ertesi günü, Etem Bey hastal›¤›ndan sözederek birlikte yol-
culuk yapamayaca¤›n› bildirdi. Doktor Adnan Bey de Etem Beyin rahats›zl›-
¤›n›n yolculu¤u önleyici nitelikte oldu¤unu söyledi, direttim. Sonunda, 3 Ara-
l›k 1920 akflam› özel bir trenle Eskiflehire do¤ru yola ç›kt›k. Etem ve kardefli
Reflit Beylerden baflka yan›m›zda bulunan arkadafllardan bafll›calar› flunlard›:

Kâz›m Pafla, Celâl Bey, K›l›ç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey, Hakk› Behiç Bey,
Hac› fiükrü Bey.

4 Aral›k 1920 sabah› erkenden daha ben uykuda iken tren Eskiflehire
vard›. Önceden ‹smet Paflan›n o s›rada Bilecikte bulundu¤u anlafl›lm›fl oldu-
¤undan Eskiflehirde durmay›p Bilecik istasyonuna gitmeye karar vermifltik.
Eskiflehirde uyand›¤›m zaman, trenin niçin durup yoluna devam etmedi¤ini
sordum. Yaverlerim, arkadafllar›n sabah kahvalt›s› yapmak üzere istasyonun
karfl›s›ndaki lokantaya gittiklerini ve flimdi gelmek üzere bulunduklar›n› söy-
ledi. Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini buyurdum. Birkaç dakika
sonra,haz›r›z denildi. Bütün arkadafllar geldi mi? dedim. Bunun üzerine yap›-
lan soruflturmada anlafl›ld› ki, herkes haz›rd›r ama Etem Bey bir arkadaflile
birlikte ortada yoktur. Hemen Etem Beyin kaç›rt›ld›¤› yarg›s›na vard›m. Ama
bu yarg›y› kimseye söylemedim. Sadece öyleyse, dedim, Etem Bey olmaks›-
z›n bizim Bileci¤e gitmemizde bir yarar yoktur. ‹smet Paflay› da buraya ça¤›-
r›r›z.

‹smet Pafla da, telgraf bafl›nda özel görüflmelerden sonra Eskiflehire do¤-
ru yola ç›kt›. Daha önce baflbafla ve özel olarak görüflmemiz gerekli oldu¤un-
dan ben de, bir iki istasyon ileri giderek, bulufltuk. Birlikte 4 Aral›k 1920 ak-
flam› Eskiflehire geldik. Orada bekliyen arkadafllarla hep birlikte bir lokanta-
da yemek yedik. Etem Bey yoktu. Nerede oldu¤unu kardeflinden sordum. Ra-
hats›zd›r, yat›yor dedi. O gece ‹smet Pafla karargâh›nda Kâz›m Pafla, Celâl
Bey, Hakk› Behiç Beyin yan›nda Reflit ve Etem Beylerle konuflacakt›k. Onun
için Reflit Bey, Etem Beyin hasta oldu¤unu söylerken görüflmek üzere karar-
gâha gelebilece¤ini de eklemiflti. Yemekten sonra karargâha gittik ama, Etem
Bey gelmemiflti. Reflit Beye ne vak›t gelece¤ini sordum. Verdi¤i karfl›l›k flu idi:
Etem Bey bu dakikada kuvvetlerinin bafl›ndad›r!

Bu habere karfl›n, so¤ukkanl› davranmay› ve görüflmeyi ye¤ledik.
fiu noktay› da aç›klamal›y›m ki, ben, Eskiflehire resmî bir görevli olarak git-



mifltim. Baz› arkadafllar›n da huzurile ‹smet Pafla ile olan mülâkat ve müzake-
rat›m›z› bitaraf bir arkadafl s›fatile yapt›¤›m› söylemifltim. ‹smet Pafla, vaziyeti,
cereyan eden muhaberat›, Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili s›fatile Teyfik Be-
yin ald›¤› vaz’› serkeflaneyi izah etti. Reflit Bey, kardeflleri ve kendi nam›na ce-
vap veriyordu. Reflit Bey, gayet dürüst ve mütecavizane konuflmaya bafllad›.
Kardefllerinin birer kahraman olduklar›n›, hiç kimsenin taht› emrine girmiye-
ceklerini ve bunu böylece kabul etmeye herkesin mecbur oldu¤unu biperva
söylüyor ve ordu, zaptü rapt, kumanda, hükûmet mefhumlar›na ve bunlar›n
icabat›na dair serdedilen mütaleata kulak dahi vermiyordu. Onun üzerine, ben,
dedim ki: "Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadafl›n›z s›fatile ve sizin lehi-
nizde bir neticeye destres olmak hissi samimanesile görüflüyordum. Bu dakika-
dan itibaren arkadafll›k ve hususîyete ait vaziyetim hitam bulmufltur. fiimdi kar-
fl›n›zda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin Reisi bulunmakta-
d›r. Reisi Devlet s›fatile Garp Cephesi Kumandan›na halin icab›n› tatbikte sa-
lâhiyetini kullanmas›n› emrediyorum." Derakap ‹smet Pafla da dedi ki: "Ma-
iyetimde bulunan kumandanlardan herhangi biri bana itaatsizlik etmifl olabilir.
Ben, onu terbiye ve tedibe muktedirim. Bu hususta henüz kimseye karfl› aczimi
itiraf etmifl ve hiç kimsenin bana ait olan bu vazifenin teshili ifas›na delâletini
rica etmifl de¤ilim. Ben vaziyetin icab›n› yapar›m."

Taraf›mdan ve ‹smet Pafla taraf›ndan al›nan bu ciddî vaziyet üzerine ava-
z› ç›kt›¤› kadar ba¤›r›rcas›na konuflan Reflit Bey, derhal ilticakârane bir vaziyet
ald› ve ileri gitmekte acele edilmemesini ve kendisi kardefllerinin yan›na gider-
se bir çarei tesviye bulabilece¤ini beyan etti. Bundan bir netice ç›kmayaca¤›,
maksad›n kardefllerini tenvir ve zaman kazanmak oldu¤u meydanda idi. Buna
ra¤men, Reflit Beyin bu teklifini kabul ettik. Ertesi günü ‹smet Paflan›n haz›rla-
taca¤› bir treni mahsusla Kütahyada kardefllerinin yan›na gitmesine muvafakat
olundu. Kâz›m Paflan›n da Reflit Beyle beraber gitmesi münasip görüldü. Ha-
reket ettiler.

Muhterem Efendiler; müsaadenizle bu hikâyeyi flimdilik burada b›rakaca-
¤›m. Ayn› günde, yani 5 Kânunuevvel 1336 da Bilecik istasyonunda bekliyen
Ahmet ‹zzet Pafla heyetine temas edece¤im.

Hat›r›n›zdad›r ki, ‹zzet Paflan›n talep ve teklifi üzerine, kendilerile Bilecik-
te mülâkat takarrür etmiflti. Heyet, ay›n dördündenberi beni Bilecik istasyonun-
da bekliyordu. Heyet, ‹zzet, Salih Paflalarla Süferadan Cevat, Ziraat Nâz›r›
Hüseyin Kâz›m, Hukuk Müflaviri Münür Beyler ve Hoca Fatin Efendiden mü-
rekkep idi. Bilecik istasyon binas›n›n bir odas›nda birlefltik. ‹smet Pafla da be-
raberdi. Mülâkat, flu tarzda cereyan etti: Ben ilk söz olarak, "Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti Reisi" diyerek kendimi takdim ettikten sonra,
"Kimlerle müflerref oluyorum" sualini tevcih ettim. Salih Pafla, benim maksa-
d›ma intikal edemiyerek kendisinin Bahriye ve ‹zzet Paflan›n Dahiliye Nâz›r›
oldu¤unu izaha kalk›fl›rken ben, derakap ‹stanbulda bir hükûmet ve kendileri-
ni o hükûmetin ricali olarak tan›mad›¤›m› ve e¤er ‹stanbulda bir hükûmetin
nâz›rlar› olarak görüflmek istiyorlarsa kendilerile görüflmekte mazur oldu¤unu
beyan ettim. Ondan sonra, s›fat ve salâhiyet mevzuubahs edilmiyerek müdave-
lei efkâr etmek tensip edildi.

Mükâlemenin baz› safhalar›na Ankaradan beraber gelen baz› meb’us arka-
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memifltim. Baz› arkadafllar›n da yan›nda ‹smet Pafla ile olan buluflmam›z› ve
görüflmelerimizi tarafs›z bir arkadafl olarak yapt›¤›m› söylemifltim. ‹smet Pa-
fla, durumu, yap›lan yaz›flmalar, Gezginci Güçler Komutan Vekili olarak
Teyfik Beyin kafa tutarcas›na davran›fl›n› anlatt›. Reflit Bey, kardeflleri ve
kendi ad›na karfl›l›k veriyordu. Reflit Bey, çok sert ve sald›rganca konuflma-
ya bafllad›. Kardefllerinin birer kahraman olduklar›n›, hiç kimsenin emri alt›-
na girmiyeceklerini ve herkesin bunu böylece kabul etmek zorunda oldu¤u-
nu korkmadan söylüyordu. Onun üzerine, ben, dedim ki: "Bu dakikaya ka-
dar sizinle eski bir arkadafl›n›z olarak ve sizden yana bir sonuç elde etmek
yollu bir içtenlikle görüflüyordum. Bu dakikadan bafllayarak arkadafll›k ve
yak›nl›¤a iliflkin tutumum son bulmufltur. fiimdi karfl›n›zda, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetinin Baflkan› bulunmaktad›r. Devlet Baflkan›
olarak Bat› Cephesi Komutan›na durumun gere¤ini yapmak için yetkisini
kullanmas›n› emrediyorum." Hemen ‹smet Pafla da dedi ki: "Emrimde bulu-
nan komutanlardan herhangi biri benim emirlerimi dinlememifl olabilir. Ben,
onu yola getirebilir, cezaland›rabilirim. Bu konuda flimdiye dek kimseye kar-
fl› güçsüzlü¤ümü kabullenmifl ve hiç kimseden bana ait olan bu görevin yeri-
ne getirilmesini kolaylaflt›rmas›n› rica etmifl de¤ilim. Ben durumun gere¤ini
yapar›m."

Benim ve ‹smet Paflan›n bu s›k› tutumumuz üzerine avaz› ç›kt›¤› kadar
ba¤›r›rcas›na konuflan Reflit Bey, hemen s›¤›n›r gibi bir durum ald› ve ileri
gitmekte acele edilmemesini ve kendisi kardefllerinin yan›na giderse bir çö-
züm yolu bulabilece¤ini söyledi. Bundan bir sonuç al›nmayaca¤›, amac›n
kardefllerini ayd›nlatmak ve zaman kazanmak oldu¤u besbelli idi. Buna
karfl›n, Reflit Beyin bu önerisini kabul ettik. Ertesi günü ‹smet Paflan›n ha-
z›rlataca¤› özel bir trenle Kütahyada kardefllerinin yan›na gitmesine izin ve-
rildi. Kâz›m Paflan›n da Reflit Beyle birlikte gitmesi uygun bulundu. Yola
ç›kt›lar.

Muhterem Efendiler; izninizle bu öyküyü flimdilik burada b›rakaca¤›m.
Ayn› günde, yani 5 Aral›k 1920 de Bilecik istasyonunda bekliyen Ahmet ‹z-
zet Pafla hey'etine de¤inece¤im.

An›msars›n›z ki, ‹zzet Paflan›n iste¤i ve önerisi üzerine, kendilerile Bile-
cikte buluflmam›z kararlaflt›r›lm›flt›. Hey'et, ay›n dördündenberi beni Bilecik
istasyonunda bekliyordu. Hey'et, ‹zzet, Salih Paflalarla elçilerden Cevat, Ta-
r›m Bakan› Hüseyin Kâz›m, Hukuk Dan›flman› Münür Beyler ve Hoca Fatin
Efendiden olufluyordu. Bilecik istasyon binas›n›n bir odas›nda birlefltik. ‹smet
Pafla da beraberdi. Buluflma, flöyle oldu: Ben, ilk söz olarak, "Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti Baflkan›" diyerek kendimi tan›tt›ktan sonra,
"Kimlerle tan›fl›yorum" sorusunu yönelttim. Salih Pafla, benim amac›m› kav-
ram›yarak kendisinin Deniziflleri ve ‹zzet Paflan›n ‹çiflleri Bakan› oldu¤unu
anlatmaya kalk›fl›rken ben, hemen ‹stanbulda bir hükûmet ve kendilerini o
hükûmetin üyeleri olarak tan›mad›¤›m› ve e¤er ‹stanbulda bir hükûmetin ba-
kanlar› olarak görüflmek istiyorlarsa kendilerile görüflemiyece¤imi söyledim.
Ondan sonra, görev ve yetki sözkonusu yap›lmaks›z›n düflünce al›flveriflinde
bulunmak uygun görüldü.

Konuflman›n kimi evrelerinde Ankaradan bizimle birlikte gelen baz› meb’us
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dafllar› da ifltirak ettirdim. Birkaç saat cereyan eden mükâlemeden, gelen zeva-
t›n esasl› hiçbir malûmat ve kanaatleri olmad›¤› anlafl›ld›. Nihayet, ‹stanbula
avdetlerine müsaade etmiyece¤imi ve birlikte Ankaraya gidece¤imizi tebli¤ et-
tim.

Zaten intizar etmekte bulunan trenle hareket olundu. 6 Kânunuevvel 1336
da Ankaraya geldik. ‹stanbul heyetini, arzular› hilâf›na tevkif etmifltim. Fakat,
bunu ilân etmeyi faydal› bulmad›m. Çünkü, ‹zzet ve Salih Paflalardan ve di¤er
zevattan hükûmeti millîye umurunda istifadeyi düflünerek haysiyetlerini mah-
fuz bulundurmak istedim. Bu maksatla, Ankaraya gelir gelmez matbuata tevdi
etti¤im resmî ajans tebli¤inde, mevzuubahs zevat›n, Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmetile temas etmek vesilesile ‹stanbuldan ç›kt›klar›n› ve memleketin hayru
selâmetine daha müsmir ve müessir bir surette çal›flmak üzere iltihak eyledikle-
rini ilân ettirdim.

Efendiler, biz, ‹zzet Pafla hey etile Bilecik-Ankara yolu üzerinde bulundu-
¤umuz 5/6 Kânunuevvel 1336 tarihinde Reflit Beyden, Kütahyaya vard›¤›ndan
ve ertesi günü Teyfik Beyle mülâkat edece¤inden, Etem Beyin de oraya muva-
salat›ndan bahis ve fakat henüz müspet bir mana ifade etmiyen telgraf ald›m.
Dört gün sonra da Reflit Beyin avdet ederken Eskiflehirden gönderdi¤i 9 Kânu-
nuevvel tarihli bir telgrafnamede; "Teyfik ile olan mesele, hüsnü neticeye rap-
tedilmifltir." denildikten sonra, "lâkin tan›mak ve tan›tmak istedi¤imiz zevat›n
basit ve zamana lây›k düflünememeleri veyahut düflünemediklerine bin bir ifla-
ret konmufltur." ibaresi okunmakta idi. Reflit Bey taraf›ndan Eskiflehirde Garp
Cephesi Kumandan› ‹smet Paflaya da, meselenin hal ve muhaberenin temin
edildi¤i ve Simav Havalisi Kumandanl›¤›n›n iade olunabilece¤i söylenmifl idi.
9 Kânunuevvel 1336 da, Etem Beyden de ald›¤›m bir flifre telgrafnamede; me-
selenin ‹smet Pafla taraf›ndan bililtizam ve nabemevsim ihdas edilmifl oldu¤u
anlat›lmak isteniyordu. O zaman seryaverim bulunan Salih Beyin de, gûya al-
makta oldu¤u tedabir ve tertibattan aynen haberdar edildikleri zikrediliyordu.
Benim evhama sevkedildi¤imi delâili ile istihbar etti¤ini yaz›yordu. Ondan son-
ra, birtak›m tatminkâr cümlelerle, Kuvayi Seyyareye mensup olup Madenden
berayi iltihak avdet eden ve Erkân›harbiyei Umumiyenin emrile Cenup Cephe-
sine sevkedilen bir müfrezesinin, kendine iltihak›n› ve Kuvayi Seyyarenin Fuat
Pafla zaman›nda seyyar jandarma teflkilât› mucibince bütçeye dahil edildi¤in-
den bahsile fazla para temin etmek istedi¤i görülüyordu.

Benim üç gün sonra buna verdi¤im tatminkar cevapta; "son günlerin tecel-
liyat› filiyesi, beni tevehhüme de¤il, fakat tereddüde sevketti¤ini itiraf ederim"
dedikten baflka "vasiyeti umumiyemizin ahenk ve intizam›m ihlâlde hiç kimse-
ye müsamaha" eylememesini yazd›m.

Hakikatte mesele hallolunmam›flt›. Verece¤im izahattan anlafl›lacakt›r ki,
Etem Bey ve kardeflleri, zaman kazanmak için bizi i¤fale çal›fl›yorlard›. Maksat-
lar›, mümkün olabildi¤i kadar yeniden kuvvet celp ve cemmetmek ve Düzcede
bulunan Sar› Efe kuvvetlerini ve Lefkede bulunan Gök Bayrak taburunu kendi-
ne iltihak ettirmek ve Demirci Mehmet Efenin de kendisile beraber isyan›n› temin
etmek, bir taraftan da cephe kumandanlar›n› ›skat ve ordu zabitan›n›n ve efrad›-
n›n kendilerine mukabele etmemeleri için propagandaya f›rsat bulmak istiyorlar-
d›. Filhakika, Simav ve Havalisi Kumandan›, Simava gitmek üzere Kütahya-
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arkadafllar› da bulundurdum. Birkaç saat süren görüflmelerden, gelenlerin
hiçbir esasl› bilgi ve düflünceleri olmad›¤› anlafl›ld›. Sonunda, ‹stanbula
dönmelerine izin vermiyece¤imi ve birlikte Ankaraya gidece¤imizi bildir-
dim.

Beklemekte olan trenle yola ç›k›ld›. 6 Aral›k 1920 de Ankaraya geldik.
‹stanbul hey'etini, istekleri d›fl›nda al›koymufltum. Ama, bunu herkese du-
yurmay› yararl› bulmad›m. Çünkü, ‹zzet ve Salih Paflalardan ve öbür kifliler-
den millî hükûmetin ifllerinde yararlanmay› düflünerek onurlar›n› korumak
istedim. Bu amaçla, Ankaraya gelir gelmez bas›na verdi¤im resmî ajans bil-
dirisinde, söz konusu kiflilerin, Büyük Millet Meclisi Hükûmetile görüflmek
gibi bir sudan nedenle ‹stanbuldan ç›kt›klar›n› ve memleketin hayr› ve esen-
li¤i için daha verimli ve etkili flekilde çal›flmak üzere bize kat›ld›klar›n› du-
yurdum.

Efendiler, biz, ‹zzet Pafla hey'eti ile Bilecik-Ankara yolu üzerinde bulun-
du¤umuz 5/6 Aral›k 1920 tarihinde Reflit Beyden, Kütahyaya vard›¤›n› ve er-
tesi günü Teyfik Beyle görüflece¤ini, Etem Beyin de oraya geldi¤ini bildiren
ve ama tutarl› bir anlam tafl›mayan telgraf ald›m. Dört gün sonra da Reflit Be-
yin dönerken Eskiflehirden gönderdi¤i 9 Aral›k tarihli bir telgrafda; "Teyfik
ile olan sorun, iyi bir sonuca ba¤lanm›flt›r." denildikten sonra, "ama tan›mak
ve tan›tmak istedi¤imiz kiflilerin yal›n olduklar› ve zamana yarafl›r flekilde dü-
flünmediklerine ya da düflünemediklerine binbir iflaret konmufltur." kelimele-
ri okunmakta idi. Reflit Bey taraf›ndan Eskiflehirde Bat› Cephesi Komutan›
‹smet Paflaya da, sorunun çözümlendi¤i ve haberleflmenin sa¤land›¤› ve Simav
Dolaylar› Komutanl›¤›n›n yerine geri gönderilece¤i söylenmifl idi. 9 Aral›k
1920 de Etem Beyden de ald›¤›m bir flifre telgrafda; sorunun ‹smet Pafla tara-
f›ndan bilebile ve zamans›z ç›kar›lm›fl oldu¤u anlat›lmak isteniyordu. O za-
man baflyaverim bulunan Salih Beye de, sanki almakta oldu¤u önlem ve dü-
zenlemelerden oldu¤u gibi bilgi verdikleri belirtiliyordu. Benim kuruntuya
düflürüldü¤ümü kan›tlar›yla birlikte ö¤rendi¤ini yaz›yordu. Ondan sonra, bir-
tak›m inan verici cümlelerle, Gezginci Güçlere ba¤l› olup kat›lmak üzere Ma-
denden dönen ve Genelkurmay›n emriyle Güney Cephesine gönderilen bir
birli¤inin, kendine kat›lmas›n› ve Gezginci Güçlerin Fuat Pafla zaman›nda
gezginci jandarma örgütü olarak bütçeye al›nd›¤›ndan sözederek daha çok pa-
ra sa¤lamak istedi¤i görülüyordu.

Benim üç gün sonra buna verdi¤im inand›r›c› karfl›l›kta; "son günlerin
edimli belirtilerinin, beni kuruntuya de¤il, ama duraksamaya götürdü¤ünü
kabul ederim" dedikten baflka ".......kimsenin genel durumumuzun uyum ve
düzenini bozmas›n›, hoflgörmemesini" yazd›m.

Gerçekten sorun çözümlenmemiflti. Yapaca¤›m aç›klamalardan anlafl›lacak-
t›r ki, Etem Bey ve kardeflleri, zaman kazanmak için bizi aldatmaya çal›fl›yorlar-
d›. Amaçlar›, olabildi¤ince yeniden kuvvet toplamak ve Düzcede bulunan Sar›
Efe birliklerinin ve Lefkede bulunan Gök Bayrak taburunun kendilerine kat›l-
mas›n› sa¤lamak olup Demirci Mehmet Efenin de kendisile birlikte ayaklanma-
s›n› sa¤lamak, bir yandan da cephe komutanlar›n› düflürtmek ve ordu subay ve
erlerinin kendilerine karfl› koymamalar› için propagandaya f›rsat bulmak istiyor-
lard›. Gerçekte, Simav ve Dolaylar› Komutan›, Simava gitmek üzere Kütahya-
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dan geçerken, Etem ve Teyfik Beyler taraf›ndan celbolunarak kendi emirleri al-
t›nda ve gösterecekleri mahalde istihdam edilmek üzere Kütahyada kalmas›
emrolunmufltur. Bu emirlerinin teyidi lüzumunu da 10 Kânunuevvel 1336 da
Cephe Kumandanl›¤›ndan temenni etmifllerdir. Görülüyor ki, her fley hallolun-
du, denildi¤i halde mebdedeki ademi itaat, aynen muhafaza edilmekte idi.

Etem Bey, Konya, Ankara, Haymana dahil, her tarafa ellerinde hususî flif-
reler bulunan, irtibat zabiti unvanile, birtak›m memurlar göndererek yeniden
silâh ve hayvan tedarikine bafllad›. Bunlara verdikleri vazife ve hükûmet me-
murlar›na yapt›klar› tebli¤ler hakk›nda bir fikir edinmek üzere meselâ; 7 Kâ-
nunuevvel 1336 da Ankara flimalinde Kalecik kaymakam›na yazd›¤› tezkereyi
aynen okuyay›m:

Kalecik Kazas› Kaymakam› Canibi Valâs›na Kütahya, 7 Kânunuevvel 1336
Kuvayi Seyyare müfreze kumandanlar›ndan olup zirde künyesi muharrer ‹smail A¤a

kazay› valâlar› dahilinde Kuvayi Seyyareye mensup olup mezun ve gayr›mezun mücahidin
ile yeniden silâh ve hayvan tedarikile, iltihak edecek vatanperverleri al›p getirmek vazifesile,
memuren Kaleci¤e izam k›l›nm›flt›r. Kendisine her türlü teflkilât ve muavenat› lâzimei vatani-
yenin ifas›n› rica eylerim Efendim.

Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan› Etem
Garp Cephesi Kumandan›, Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›ndan mevcut

cephane m›ktar›n› ve son Gördes muharebesinde ne m›ktar topçu cepanesi sar-
fedildi¤ini sormas› üzerine, Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik imzasile
11 Kânunuevvel 1336 da, "... bu yaz›fl›n›zdan bize emniyet etmedi¤inizi anl›yo-
rum. Cephane ne yenir, ne içilir, ancak düflmana at›l›r. Bu emniyet meselesi va-
ridi hat›r ise, cephane göndermiyebilirsiniz." tarz›nda cevap verilmekte idi.

Efendiler, burada ufak bir noktaya dikkatini celbedeyim. Görüyorsunuz
ki, Etem Bey, cephede ve kuvvetinin bafl›nda oldu¤u halde Teyfik Bey yine ve-
kil s›fatile muhabere ve muamelede bulunuyor. Ayn› kuvvet üzerinde, ayn› sa-
lâhiyette iki kumandan...

Cephe Kumandan›, 13 tarihinde sorulan sual ve al›nan cevap suretlerini
beray› malûmat bana göndermiflti. Hükûmetçe, miftah› olmayan flifreler ve hu-
susî flifreler istimali umumiyetle menedilmiflti. Halbuki, Etem Beyin hususî me-
murlar› ve meb'uslardan baz› arkadafllar›, bu memnuiyete riayet etmeksizin,
flifre muhaberat›na devam etmekte idiler. Bittabi bunlara mümanaat edildi. Bu-
nun üzerine, Etem Bey, ‹smet Paflaya 13/14 Kânunuevvel 1336 tarihli bir mü-
racaatile "baz› ihtiyacat ve saire hakk›nda Ankara ve Eskiflehir Kuvayi Seyya-
re irtibat zabitlerine verilen telgraflar›n tevkif edilmekte oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Muhaberat›m›z›n menedilmesi veya müflkülâta u¤rat›lmas› suretile vaki mu-
amelenin lûtfen izalesini rica ederim" diyordu. Halbuki, irtibat zabitlerinin
aç›k muhabereleri menedilmemiflti. Menedilen, hususî flifre muhaberesi idi. Bil-
hassa Etem Beyin bahsetti¤i Ankara ve Eskiflehirdeki zabitlerin hiçbir muha-
bereleri menedilmifl ve bu zabitler taraf›ndan Etem Beye flikâyet vaki olmufl de-
¤ildi. O günlerde Eskiflehirde keflide ettirilmiyen bir hususî flifre vard›. Fakat o,
kumandan ve meb’us diye imza atan Etem Beyin bir arkadafl›n›n flifresi idi.
Onun için ‹smet Pafla, Etem Beye verdi¤i cevapta, bu husustaki muhbirin kim
oldu¤unun ifl'ar›n› talep etmiflti.

Efendiler, bafll›bafl›na nazar› dikkati calip bir muameleyi de burada zikre-
deyim. Bu tarihlerde Kütahyada Mutasarr›f Vekili Kad› Ahmet As›m Efendi
nam›nda bir zat bulunuyordu. Kütahyada Mevki Kumandan› unvanile Etem Bey
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dan geçerken, Etem ve Teyfik Beyler taraf›ndan ça¤›rt›larak kendi emirleri
alt›nda ve gösterecekleri yerde kullan›lmak üzere Kütahyada kalmas› emro-
lunmufltur. Bu emirlerinin do¤rulanmas› gere¤ini de 10 Aral›k 1920 de Cep-
he Komutanl›¤›ndan istemifllerdir. Görülüyor ki, her fley hallolundu, denil-
di¤i halde bafllang›çtaki emir dinlemezlik, oldu¤u gibi sürdürülmekte idi.

Etem Bey, Konya, Ankara, Haymanayla birlikte, her tarafa ellerinde
özel flifreler bulunan, ba¤lant› subay› ad›yla birtak›m görevliler göndererek
yeniden silâh ve hayvan toplamaya bafllad›. Bunlara verdikleri görev ve hükû-
met görevlilerine yapt›klar› bildirilerin niteli¤i anlafl›ls›n diye örne¤in; 7 Ara-
l›k 1920 de Ankara kuzeyinde Kalecik kaymakam›na yazd›¤› yaz›y› oldu¤u gi-
bi okuyay›m:

Kalecik Kazas› Kaymakam› Yüksek Kat›na   Kütahya, 7 Aral›k 1920 
Gezginci Güçler birlik komutanlar›ndan olup afla¤›da kimli¤i yaz›l› ‹smail A¤a ilçeniz

içinde Gezginci Güçlerden olan izinli izinsiz savaflç›lar ile yeniden silâh ve hayvan topla-
makla, kat›lacak yurtseverleri al›p getirmekle görevlendirilerek Kaleci¤e gönderilmifltir.
Kendisine yurt gereksinimi olan her kolayl›k ve yard›m›n yap›lmas›n› rica ederim Efendim.

Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan› Etem
Bat› Cephesi Komutan›n›n, Gezginci Güçler Komutanl›¤›ndan eldeki

cephane tutar›n› ve son Gördes savafl›nda ne kadar topçu cephanesi harcand›-
¤›n› sormas› üzerine, Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik imzasile 11
Aral›k 1920 de, "... Bu yaz›fl›n›zdan bize güvenmedi¤inizi anl›yorum. Cepha-
ne ne yenir, ne içilir, ancak düflmana at›l›r. Bu güven sorunu akla geliyorsa,
cephane göndermiyebilirsiniz." yolunda karfl›l›k verilmekte idi.

Efendiler, burada ufak bir noktaya dikkatinizi çekece¤im. Görüyorsunuz
ki, Etem Bey, cephede ve kuvvetinin bafl›nda oldu¤u halde Teyfik Bey yine
vekil olarak haberlefliyor ve ifl yap›yor. Ayn› kuvvet üzerinde, ayn› yetkide iki
komutan...

Cephe Komutan›, 13 tarihinde sorulan soru ve al›nan yan›t örneklerini
bilgi için bana göndermiflti. Hükûmetçe, anahtar› olmayan flifreler ve özel flif-
reler kullan›lmas› genellikle yasaklanm›flt›. Oysaki, Etem Beyin özel görevli-
leriyle meb'uslardan baz› arkadafllar›, bu yasa¤a uymaks›z›n, flifreli haberlefl-
meleri sürdürmekte idiler. Elbet bunlar engellendi. Bunun üzerine, Etem
Bey, ‹smet Paflaya 13/14 Aral›k 1920 tarihli bir baflvurusuyla "Birtak›m gerek-
sinimlerimiz ve benzerleri hakk›nda Ankara ve Eskiflehir Gezginci Kuvvetler
ba¤lant› subaylar›na verilen telgraflar›n durduruldu¤u anlafl›lm›flt›r. Haberlefl-
melerimizin önlenmesi ya da güçlefltirilmesi yolunda yap›lan ifllerin lûtfen kal-
d›r›lmas›n› rica ederim" diyordu. Oysaki, ba¤lant› subaylar›n›n aç›k haberlefl-
meleri yasaklanmam›flt›. Yasaklanan, özel flifre ile haberleflme idi. Özellikle
Etem Beyin söz konusu yapt›¤› Ankara ve Eskiflehirdeki subaylar›n hiçbir ha-
berleflmeleri yasaklanmam›fl ve bu subaylar taraf›ndan Etem Beye yak›nma
olmam›flt›. O günlerde Eskiflehirde çektirilmiyen bir özel flifre vard›. Ama o,
komutan ve meb'us diye imza atan Etem Beyin bir arkadafl›n›n flifresi idi.
Onun için ‹smet Pafla Etem Beye verdi¤i karfl›l›kta, bu ifli kendisine duyura-
n›n kim oldu¤unun bildirilmesini istemiflti.

Efendiler, bafll›bafl›na dikkati çeken bir uygulamay› da burada söyleyeyim.
Bu tarihlerde Kütahyada Mutasarr›f Vekili Kad› Ahmet As›m Efendi ad›nda bi-
risi bulunuyordu. Kütahyada Mevki komutan› san› ile Etem Bey taraf›ndan atan-
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taraf›ndan tayin edilmifl, Abdullah Bey nam›nda da biri vard›. Bu kumandan,
firarî efrad› askeriye ailelerinden baz›lar›n› tehcir edilmek üzere Kütahya Mu-
tasarr›f Vekili Ahmet As›m Efendiye gönderir. Mutasarr›f vekili, tehcir mu-
amelât›n›n kanunu âhir mucibincince, ‹stiklâl Mahkemesine aidiyetinden ba-
hisle evrak› kumandanl›¤a iade eder. Bunun üzerine, mevki kumandan›, muta-
sarr›f vekilini, gece vakt›, makam›na celbettirmeye kalkar. Mutasarr›f vekili, ge-
ce meflgul oldu¤undan sabahleyin mülâkat edebilece¤ini bildirir. Kumandan›n
gönderdi¤i neferler, mutasarr›f vekilinin ikametgâh›n›n harem kap›s›n› k›rmak
suretile cebren hanesine girerek kemali hakaretle kendisini al›rlar ve götürürler.
‹sticvap ettikten sonra, ayn› gece, kuvvei musallâha ile on dört saat mesafede
bulunan Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›n›n huzuruna götürürler. Ondan sonra
da Kütahyadan ihrac ve teb'it ederler. Kad› olmak ve mutasarr›f vekili bulun-
mak hesabile, muhtelif vekâletlerin büyük bir memuru olan bir zat›n duçar ol-
du¤u tecavüz ve muamele, bittabi do¤rudan do¤ruya hükûmete tevcih olunmufl
bulunuyordu. Bu vak'a üzerine Mecliste, hükûmetten istizah yap›ld›. Ait oldu-
¤u vekâletler, Cephe kumandanl›¤›ndan vak'a mütecasirlerinin Divan› Harbe
sevklerini talep ettiler. Cephe Kumandan›n›n, Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›n-
dan tahkikat icra ve neticenin ifl'ar›na dair yaz›lan telgraf›na, 19 Kânunuevvel
1336 da Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan Vekili Meh-
met Teyfik imzal› gelen cevapta: "Abdullah Bey herne yapm›fl ise taraf›mdan
verilen emri kat’î üzerine yapm›fl ve yapmaya mecbur idi. Bu meselenin esbab›
mucibesi icap eden vekâletlere arzedilmiflti... Mumaileyhin avdetine emri kat’î
verildi¤i taraf› âlinizden bildiriliyor. Avdet etti¤i halde... behemehal idam ede-
ce¤im..." deniliyordu.

Efendiler, vükelây› milletin emrile vazifesine iade edilmek istenilen bir me-
murun, idam edilece¤inin bildirilmesi, elbette ahkâm› esasice ve kanuniye ile ka-
bili telif de¤ildi. 13 Kânunuevvel 1336 günü Etem Bey, Ankarada biraderi Reflit
Beyle makina bafl›nda aç›k telgraflarla uzun uzad›ya görüfltü. Bu muhaberat›n
hulâsas› flu idi: "Etem Bey, meseleyi behemehal Mecliste mevzuubahs ettiriniz.
Sar› Efe denilen Edibin müfrezesile beraber Gök Bayrak taburuna iltihak› için
haber gönderiniz. Meclis vas›tasile kumandanlar› çektiriniz. Meclis vas›tasile
olamad›¤› takdirde bunu idareden hemen temin ediniz" diyor ve "patlataca¤›
bombalar› ta ‹ngilizlerin iflitece¤ini ve bunun patlamas›n›n pek yak›n oldu¤unu"
söylüyor. Reflit beyin verdi¤i cevaplar meyan›nda da, nazar› dikkati calip flunlar
vard›: "Kuvvei Seyyarenin düflmana karfl› müdafaa etmemesini, bunu f›rkalara
b›rakmas›n› ve Ediple bizzat muhabere etmesini, buna mümanaat edildi¤i tak-
dirde Cephe Kumandanile tekrar alâkay› kesmesini" söylüyordu.

Reflit Bey, bu muhaberat› oldu¤u gibi bana gönderdi. Kendisi yan›ma gel-
medi. Zaten Eskiflehirden Kütahyaya gidip avdet ettikten sonra yan›ma gelme-
miflti. Kendisini nezdime celbettirdim. Ne istediklerini sordum... "Cephe ku-
mandanlar›n› tebdil ediniz" dedi. "Yerine koyacak adamlar›m›z yoktur" de-
dim. "Beni tayin ediniz, ben daha iyi yapar›m" dedi. "Cephe kumandanlar›n›
tebdil etmek mühim bir meseledir. Vaziyeti umumiyemizi duçar› zâf eder. Böy-
le bir teklifi kabul etmek kolay ve muvaf›k de¤ildir." cevab›n› verdim.

Ayn› günde, yani 13 Kânunuevvel 1336 da Etem Beye de yazd›¤›m bir telg-
rafta; Reflit Beyle makina bafl›ndaki muhaberat›n› okudu¤umu söyledikten son-
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m›fl, Abdullah Bey ad›nda da biri vard›. Bu komutan, kaçak askerlerin ailele-
rinden bir k›sm›n› sürülmek üzere Kütahya Mutasarr›f Vekili Ahmet As›m
Efendiye gönderir. Mutasarr›f vekili, sürme iflini son kanun gere¤ince, ‹stiklâl
Mahkemesinin yapabilece¤ini bildirerek ilgili kâ¤›tlar› komutanl›¤a geri verir.
Bunun üzerine, mevki komutan›, mutasarr›f vekilini, gece vakti, yan›na getirt-
meye kalkar. Mutasarr›f vekili, gece ifli oldu¤undan sabahleyin görüflebilece-
¤ini bildirir. Komutan›n gönderdi¤i erler, mutasarr›f vekilinin evinin harem
kap›s›n› k›rarak zorla evine girerek çok afla¤›lay›c› bir biçimde al›rlar ve götü-
rürler. Sorguya çekildikten sonra, ayn› gece, silâhl› kimseler taraf›ndan ondört
saat uzakta bulunan Gezginci Güçler Komutanl›¤›na götürülür. Ondan sonra
da Kütahyadan ç›kar›p kovarlar. Kad› olmas› ve mutasarr›f vekili bulunmas›
dolay›sile, birkaç bakanl›¤›n yüksek bir görevlisi olan bir kiflinin u¤rad›¤› sal-
d›r› ve kötü ifller, elbette do¤rudan do¤ruya hükûmete yöneltilmifl bulunuyor-
du. Bu olay üzerine Mecliste, hükûmetten soru soruldu. ‹lgili bakanl›klar,
Cephe Komutanl›¤›ndan bu olay› yapmaya cür'et edenlerin Askerî Mahke-
meye verilmesini istediler. Cephe Komutan›n›n, Gezginci Güçler Komutanl›-
¤›ndan soruflturulma yap›lmas› ve sonucunun bildirilmesine iliflkin olarak ya-
z›lan telgraf›na, 19 Aral›k 1920 de Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolay-
lar› Komutan Vekili Mehmet Teyfik imzal› gelen karfl›l›kta: "Abdullah Bey
herne yapm›fl ise taraf›mdan verilen kesin emir üzerine yapm›fl ve yapmaya
zorunlu idi. Bu konunun gerekçesi gereken bakanlara sunulmufltu... Ad› ge-
çenin dönmesi için kesin emir verildi¤ini bildiriyorsunuz. Dönerse... ne yap›p
yap›p asaca¤›m..." deniliyordu.

Efendiler, ulusun vekillerinin emri ile yeniden görevine bafllat›lmak iste-
nilen bir memurun, as›laca¤›n›n bildirilmesi, elbette temel kurallar ve kanun
hükümleriyle ba¤daflamazd›. 13 Aral›k 1920 günü Etem Bey, Ankarada kar-
defli Reflit Beyle makina bafl›nda aç›k telgraflarla uzun uzad›ya görüfltü. Bu
haberleflmenin özeti flu idi: "Etem Bey, sorunu ne yap›p yap›p Mecliste görüfl-
me konusu yapt›r›n›z. Sar› Efe denilen Edibin birli¤iyle beraber Gök Bayrak
taburuna kat›lmas› için haber gönderiniz. Meclis arac›l›¤›yla komutanlar› çek-
tiriniz. Meclis arac›l›¤›yla olmazsa bir yolunu bulup gecikmeden yapt›r›n›z"
diyor ve "patlataca¤› bombalar› tâ ‹ngilizlerin iflitece¤ini ve bunun patlamas›-
n›n pek yak›n oldu¤unu" söylüyor. Reflit Beyin verdi¤i karfl›l›klar aras›nda da,
dikkat çekici olarak flunlar vard›: "Gezginci Güçlerin düflmana karfl› savunma
yapmamas›n›, bunu tümenlere b›rakmas›n› ve Ediple arac›s›z haberleflmesini,
buna engel olunursa Cephe Komutan›yla yeniden iliflkiyi kesmesini" söylü-
yordu.

Reflit Bey, bu yaz›flmalar› oldu¤u gibi bana gönderdi. Kendisi yan›ma gel-
medi. Asl›nda Eskiflehirden Kütahyaya gidip döndükten sonra yan›ma gelme-
miflti. Kendisini yan›ma getirttim. Ne istediklerini sordum. "Cephe Komutan-
lar›n› de¤ifltiriniz" dedi. "Yerine koyacak adamlar›m›z yoktur" dedim. "Beni
atay›n›z, ben daha iyi yapar›m" dedi. "Cephe komutanlar›n› de¤ifltirmek
önemli bir ifldir. Genel durumumuzu güçsüzlefltirir. Böyle bir öneriyi kabul et-
mek kolay ve uygun de¤ildir." karfl›l›¤›n› verdim.

Ayn› günde, yani 13 Aral›k 1920 de Etem Beye de yazd›¤›m bir telgrafta;
Reflit Beyle makina bafl›ndaki yaz›flmalar›n› okudu¤umu söyledikten sonra, iflin



ra, meselenin Mecliste resmen mevzuubahs ve müzakere olmas› muvaf›k olma-
d›¤›n›, Edibin yerinden oynat›lmas›n›n caiz bulunmad›¤›n› bildirdim. Ayn› ta-
rihte, Etem Bey verdi¤i cevapta; meselenin ciddî oldu¤unu söyliyerek kuman-
danlar aleyhinde sözler sarfediyordu.

Efendiler, Etem ve kardeflleri cephede bulunan kumandanlar› be¤enmi-
yorlar ve onlara itaat etmiyorlar. Vekâletleri ve hükûmeti tan›m›yorlar. Yaln›z
gûya bana itaat ediyorlar ve Meclisi de, kendi arzular›na göre harekete geçire-
ceklerini ümit ediyorlar. Bana ve Meclise mümaflatkâr görünerek kemali faali-
yetle haz›rl›klar›n›n ikmaline çal›fl›yorlard›. Etem Bey, 18/19 Kânunuevvel ta-
rihli bir telgrafile de, yine Edibin müfrezesile kendisine iltihak ettirilmesini ben-
den rica ediyordu. Talebini hakl› göstermek için de diyordu ki:

Anadolu harekât› ve tedibat› zaman›nda hasbelvaz'iye Biga havalisinde terketti¤im ve
bilâhare Düzceye muvakkaten sevkedilen Birinci Kuvvei Seyyareye mensup Edip Beyin,
müfrezenin k›sm› küllisinin ‹zmir ve havalisi gönüllülerinden olan 250 süvari, 200 piyade, bir
cebel tak›m›, iki makineli tüfek, 30 kiflilik karargâh süvari efrad›ndan mürekkep müfrezemi-
zin, ‹zmir hududuna takarrübümüz dolay›sile kendilerinden daha fazla istifade edilece¤i ta-
biî bulunmakla beraber mütemadiyen de müracaat vaki olmakta bulundu¤undan ve elyevm
o havalide asayifl ve sairenin de flayan› emniyet bir raddede oldu¤u Edip Bey taraf›ndan da
ifl'ar edildi¤inden münasip di¤er bir k›t’a ile, m›nt›kai mezkûre teslim al›narak, mumaileyh
Edip Beyin müfrezesi vesaiti harbiyesile, Kuvayi Seyyareye iltihak›n›n lâz›mgelen makama-
ta emrü havalesini rica eylerim.

Efendiler, bu telgrafnamede serdolunan mütaleata, en tecrübesiz ve en ba-
sit muhakemeli birinin dahi kani olmas› kabul olunabilir mi? Kütahyada bulu-
nan bir zat ‹zmir hududuna takarrüpten, bana, bahsediyor. Düzce ve havalisin-
de vaziyetin flayan› emniyet oldu¤unu benden daha iyi istihbar ediyor. Edip Bey
müfrezesinin kuvvetini, teferruatile tadat ettikten sonra bu müfrezenin vesaiti
harbiyesile beraber iltihak› ricas›n› kabili is'af telâkki edece¤imi zannediyor.

Bu telgraf üzerine, 19 Kânunuevvel 1336 da hususî olarak bizzat Düzcede
Müfreze Kumandan› Edip Beye, Etem Beyin talebinden ve kendisinin bunu ar-
zu etti¤i bildirildi¤inden bahsederek ve fakat müfrezesinin o havalide vücudu-
na ihtiyac› kat’î bulundu¤unu da zikrederek yazd›m.

Edip, 19/20 Kânunuevvel 1336 da verdi¤i cevapta, müfrezesinin o m›nt›ka-
da kalmas›n›n zarurî oldu¤unu bildirdi. Buna, müfrezesinin; Kuvvei Seyyare
mürettebat› misillû ayn› tahsisatla emri istihdamlar›n›n temini istirham›n› ilâve
etmek f›rsat›n› da kaç›rmam›flt›.

Efendiler, Etem ve arkadafllar›, Ankara kurbünde Haymanada da ayr›ca
bir kuvvet cem'ine teflebbüs ettiler, Sirkat maddesinden Ankarada mevkuf iken
bilâhare tahliye olunan Van mültecilerinden Musa Beyzade Abbas nam›nda bi-
ri, elinde vesika oldu¤u halde befl on kifli ile Haymana havalisinde efrad topla-
maya bafllad›. O adam, 19 Kânunuevvelde derdest edilebilmifl ve Ankara ‹stik-
lâl Mahkemesine tevdi edilmiflti. Bunu derdest etmek ve avenesini da¤›tmak
için hususî ve seri tertibat almak lâz›mgeldi. Bu maksatla, Haymanaya gönde-
rilen hususî bir kuvvet, elyevm meb'us bulunan Recep Zühtü Bey kumandas›n-
da sevkolunmufltu. Recep Zühtü Bey, Abbas› üç refik ile derdest ettikten sonra
mühim bir hücuma maruz kalaca¤›n› kaviyen melhuz gördü¤ünden, mevkuf-
lar›, yolunu tebdil ederek Polatl› üzerinden trenle Ankaraya getirmeye mecbur
olmufltu.
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Mecliste resmî olarak söz ve görüflme konusu yap›lmas›n›n uygun bulunmad›-
¤›n›, Edibin yerinden oynat›lmas›n›n uygun olmad›¤›n› bildirdim. Ayn› tarih-
te, Etem Bey verdi¤i karfl›l›kta; iflin önemli oldu¤unu söyliyerek komutanlara
karfl› yak›fl›ks›z sözler söylüyordu.

Efendiler, Etem ve kardeflleri cephede bulunan komutanlar› be¤enmi-
yorlar ve onlar›n emirlerine uymuyorlar. Bakanl›klar› ve hükûmeti tan›m›yor-
lar. Sadece sanki benim emirlerime uyuyorlar ve Meclisi de, kendi isteklerine
göre davrand›racaklar›n› umuyorlard›. Bana ve Meclise karfl› sayg›l› görüne-
rek büyük çaba ile haz›rl›klar›n› tamamlamaya çal›fl›yorlard›. Etem Bey, 18/19
Aral›k tarihli bir telgrafile de, yine Edibin birli¤iyle kendisine kat›lmas›n›
benden rica ediyordu. ‹ste¤ini hakl› göstermek için de diyordu ki:

Anadoluda ayaklanmalar›n bast›r›lmas› s›ras›nda durum gere¤i Biga dolaylar›nda b›-
rakt›¤›m ve sonra da Düzceye geçici olarak gönderilen Birinci Gezginci Güçlere ba¤l› Edip
Beyin, birli¤in büyük ço¤unlu¤unun ‹zmir ve dolaylar› gönüllülerinden olan 250 atl›, 200 pi-
yade, bir da¤ topçu tak›m›, iki makineli tüfek, 30 kiflilik karargâh atl› erlerinden oluflan bir-
li¤imizin, ‹zmir hududuna yak›nlaflmam›z dolay›sile kendilerinden daha çok yararlan›labi-
lece¤i do¤al bulunmakla beraber, durmadan da baflvuru yap›lmakta oldu¤undan ve flimdi o
bölgede içdüzen ve benzer durumlar›n güvenilir bir derecede oldu¤u Edip Bey taraf›ndan
da bildirildi¤inden baflka uygun bir birlikle, o bölge teslim al›narak, ad› geçen Edip Beyin
birli¤i savafl araçlar›yla, Gezginci Güçlere kat›lmas›n›n gereken yerlere emredilmesini rica
ederim.

Efendiler, bu telgrafda ileri sürülen düflüncelere, en deneyimsiz ve en dü-
flüncesiz birinin bile inanaca¤› kabul olunabilir mi? Kütahyada bulunan birisi
bana ‹zmir hududuna yaklaflmaktan sözediyor. Düzce ve dolaylar›nda duru-
mun güvenilir oldu¤unu benden daha iyi haber al›yor. Edip Bey birli¤inin
kuvvetini, ayr›nt›lar›yla sayd›ktan sonra bu birli¤in savafl araçlar›yla birlikte
kendisine kat›lmas›n› kabul edebilece¤imi san›yor.

Bu telgraf üzerine, 19 Aral›k 1920 de, özel olarak Düzcede Birlik Komu-
tan› Edip Beye, Etem Beyin iste¤inden ve kendisinin bunu istedi¤inin bildiril-
di¤inden sözederek ve ama birli¤inin o dolaylarda bulunmas›na kesin gerek-
sinim oldu¤unu da belirterek yazd›m.

Edip, 19/20 Aral›k 1920 de verdi¤i karfl›l›kta, birli¤inin o bölgede kalma-
s›n›n zorunlu oldu¤unu bildirdi. Buna, birli¤inin; Gezginci Güçlerdeki adam-
lara eflit ödenekle çal›flt›r›lmas›n›n sa¤lanmas› dile¤ini eklemek f›rsat›n› da ka-
ç›rmam›flt›.

Efendiler, Etem ve arkadafllar›, Ankara yak›nlar›nda Haymanada ayr›ca
bir kuvvet toplamaya girifltiler. H›rs›zl›k suçundan Ankarada tutuklu iken
sonradan sal›verilen Van s›¤›nmac›lar›ndan Musa Beyzade Abbas ad›nda bi-
ri, elinde belge befl on kifli ile Haymana dolaylar›nda asker toplamaya baflla-
d›. Bu adam, 19 Aral›kta yakalanabilmifl ve Ankara ‹stiklâl Mahkemesine ve-
rilmiflti. Bunu ele geçirmek ve adamlar›n› da¤›tmak için özel ve h›zl› önlemler
almak gerekti. Bu amaçla, Haymanaya gönderilen özel bir kuvvet, flimdi
meb'us bulunan Recep Zühtü Bey komutas›nda yollanm›flt›. Recep Zühtü
Bey, Abbas› üç arkadafl›yla birlikte ele geçirdikten sonra önemli bir sald›r›ya
u¤rayaca¤›n› çok olas› gördü¤ünden, tutuklular›, yolunu de¤ifltirerek Polatl›
üzerinden trenle Ankaraya getirmek zorunda kalm›flt›.



Efendiler, Demirci Efe, Etem Beyle muhabereden sonra bir vaziyeti mah-
susa ald›. Bu, hissolunur olunmaz, Cenup Cephesinde bulunan Refet Bey sü-
varileri, derhal üzerine tevcih edildi. 15/17 Kânunuevvel 1336 da Dinar civar›n-
da ‹¤decik köyünde bir gece bask›nla Efenin kuvvetleri da¤›t›lm›fl... kendisi befl
on kifliyle firar etmifl. Efe, çok sonra iltica ederek mazhar› affolmufltur.

Efendiler, Reflit Bey, 20/21 Kânunuevvel gecesi evinde dört kifliyi, ordu za-
bitan ve bilhassa efrad›n›, Kuvvei Seyyare ile bir musademe halinde ›zlâle me-
mur ediyordu. Bu dört kifli flunlard›: Yeni Dünya gazetesinde Hayrî, Arif Oru-
cun hemflirezadesi Nizamettin, Müflür Fuat Paflazade Hidayet ve refik› fiükrü
Beyler... Bunlar, 21 Kânunuevvelde trenle Eskiflehre hareket ettiler. Beraberle-
rinde Etem Beyin kâtibi olan birisi de vard›. Bunlar›n içinden biri, trenin hare-
ketinden evvel hafî bir surette istasyondaki ikametgâh›ma gelip, bana keyfiyeti
bildirdi. Bu zat, propaganday› tertip ve idareye memur imifl. Reisleri Hidayet
Bey imifl. Para sarf› salâhiyeti de onda imifl. Muhbir olan, yaln›z olarak Kütah-
yaya gidecek, Etem Beyden talimat ald›ktan sonra Eskiflehre dönecekti. Di¤er-
leri Eskiflehirde bekliyeceklerdi.

Ben, bu zata; "Biz Etem Bey ve kardeflleri hakk›nda muhabbetkâr›z. On-
lar, beyhude telâfla düflüyorlar. Bu teflebbüslerinden müteessir oldum. Fakat
Etem Beyin orduya ifflaat için verece¤i talimat› bilmek isterim." dedim ve arka-
dafllarile beraber kendilerini hareketlerinde serbest b›rakt›m.

Eskiflehirde ‹smet Paflaya, Afyon Karahisar›nda Fahrettin Paflaya malû-
mat verdim ve bu adamlar›n takip olunmalar› lüzumunu bildirdim.

Muhbir, ihbarat›nda sâd›k oldu¤unu bilâhare filiyat ile ispat etmifltir.
Efenailer, Kâz›m Pafla, Reflit Beyle beraber Kütahyada Etem ve Teyfik

Beylerle mülâkat ve mükâlematta bulundu¤u zaman, Etem Beyin ifadelerinden
calibi dikkat noktalar› bana flu suretle hulâsa etmiflti:

1 - Ankaradaki hükûmet, istihsali gayeye müstait ve muktedir de¤ildir. Bu
hükûmete karfl› miskin davranmam›z gayr›caizdir.

2 - Filî teflebbüsümüzün mahiyetini, suitefsir edeceklerdir. Fakat neticede
muvaffak olursam, herkes bana hak verecektir.

3 - Refet Beyle aram›zda izzetinefis meselesi olmufltur. Mustafa Kemal Pa-
fla Refet Beyin izzetinefsini tercih ve bizimkini kesrediyor. Her halde Refet Be-
yi, önüme katarak Ankaraya kadar kovalamak isterim, ölürsem de bu takipte
öleyim.

4 - Biz, çoktan bu ifli yapard›k. Fakat Reflidin, Ankarada Mecliste vaziye-
ti, bizi i¤fal etmifltir. Meclisin ne ehemmiyet ve mahiyeti vard›r.

Kâz›m Pafla, bu mütaleat› dinledikten sonra, Türkiyenin Garp Cephesin-
den baflka flarkta, cenupta, merkezde dahi ordular› vard›r; bu ordular›n bafl›n-
da ve içinde büyük k›ymette ve kudrette kumandanlar ve zabitler vard›r, bütün
bunlarla beraber bir millet vard›r; diyerek kendilerini sakin ve mutedil bir va-
ziyete ircaa çal›flm›flt›.

Efendiler, Reflit Bey, Mecliste hararetli telkinat ve teflebbüsatta bulunuyordu.
Bir gün, Mecliste, k›rk elli kadar meb'us toplanm›fl, bunlar; cephe hakk›nda ba-
z› flüpheler varm›fl, Heyeti Vekileyi davet ederek, bunu, anlamak istiyormufl. Bo-
lu Meb'usu bulunan merhum Yusuf ‹zzet Pafla, bu vaziyeti ve içtima eden
meb'uslar›n arzusunu bir mektupla bana bildirdi. Ben, hali içtimada bulunan
Heyeti Vekile nezdinde bulunuyordum. Heyeti Vekile; bu suretle içtima eden
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Efendiler, Demirci Efe, Etem Beyle haberlefltikten sonra özel bir tav›r
tak›nd›. Bu sezilir sezilmez, Güney Cephesinde bulunan Refet Beyin atl›lar›,
hemen üzerine gönderildi. 15/16 Aral›k 1920 de Dinar yak›nlar›nda ‹¤decik
köyünde bir gece bask›nla Efenin kuvvetleri da¤›t›lm›fl... kendisi befl on kifliy-
le kaçm›fl. Efe, çok sonra s›¤›narak ba¤›fllanm›flt›r.

Efendiler, Reflit Bey, 20/21 Aral›k gecesi evinde dört kifliyi, ordu subay-
lar›n› ve özellikle erleri, Gezginci Güçler ile bir çat›flma olursa ayartmakla gö-
revlendiriyordu. Bu dört kifli flunlard›: Yeni Dünya gazetesinde Hayrî, Arif
Orucun k›zkardeflinin o¤lu Nizamettin, Mareflal Fuat Paflazade Hidayet ve ar-
kadafl› fiükrü Beyler... Bunlar, 21 Aral›kta trenle Eskiflehire do¤ru yola ç›kt›-
lar. Beraberlerinde Etem Beyin kâtibi olan birisi de vard›. Bunlar›n içinden
biri, trenin hareketinden evvel, gizlice istasyondaki konutuma gelip, bana
olup bitenleri bildirdi. Bu kifli, propaganday› düzenleyip yönetmekle görevli
imifl. Baflkan Hidayet Bey imifl. Para harcama yetkisi de onda imifl. Haber ve-
ren kifli, yaln›z olarak Kütahyaya gidecek, Etem Beyden direktif ald›ktan son-
ra Eskiflehire dönecekti. Ötekiler Eskiflehirde bekliyeceklerdi.

Ben, buna; "Biz Etem Bey ve kardefllerini severiz. Onlar, bofluna telâflla-
n›yorlar. Bu giriflimlerine üzüldüm. Ama Etem Beyin orduyu kar›flt›rmak için
verece¤i direktifi bilmek isterim." dedim ve arkadafllarile birlikte istedikleri-
ni yapmakta serbest b›rakt›m.

Eskiflehirde ‹smet Paflaya, Afyonda Fahrettin Paflaya bilgi verdim ve bu
adamlar›n izlenmesi gere¤ini bildirdim.

Haberi veren, do¤ru bilgi verdi¤ini sonradan yapt›klar›yla kan›tlam›flt›r.
Efendiler, Kâz›m Pafla, Reflit Beyle birlikte Kütahyada Etem ve Teyfik

Beylerle buluflup görüfltü¤ü zaman, Etem Beyin sözlerinden dikkat çekici
noktalar› bana flöylece özetlemiflti:

l - Ankaradaki hükûmet, amac› gerçeklefltirecek durumda ve güçte de¤il-
dir. Bu hükûmete karfl› miskin davranmam›z do¤ru olmaz.

2- Etkili giriflimlerimizin niteli¤ini, kötüye yoracaklard›r. Ama sonunda
baflar›l› olursam, herkes bana hak verecektir.

3- Refet Beyle aram›zda onur sorunu olmufltur. Mustafa Kemal Pafla, Re-
fet Beyin onurunu ye¤liyor ve bizimkini k›r›yor. Her halde Refet Beyi, önü-
me katarak Ankaraya kadar kovalamak isterim, ölürsem de bu yolda öleyim.

4- Biz, çoktan bu ifli yapard›k. Ama Reflidin, Ankarada Meclisteki duru-
mu, bizi aldatm›flt›r. Meclisin ne önemi ne anlam› vard›r.

Kâz›m Pafla, bu düflünceleri dinledikten sonra. Türkiyenin Bat› Cephe-
sinden baflka do¤uda, güneyde, merkezde de ordular› vard›r; bu ordular›n ba-
fl›nda ve içinde çok de¤erli ve güçlü komutanlar ve subaylar vard›r, bütün
bunlarla birlikte bir millet vard›r; diyerek kendilerini dingin ve ›l›ml› bir du-
ruma getirmeye çal›flm›flt›.

Efendiler, Reflit Bey, Mecliste ateflli sözler söylüyor ve giriflimlerde bulunu-
yordu. Bir gün, Mecliste, k›rk elli kadar meb'us toplanm›fl, bunlar; cephe hak-
k›nda baz› kuflkular varm›fl, Bakanlar Kurulunu ça¤›rarak, bunu, anlamak isti-
yormufl. Bolu Meb'usu bulunan merhum Yusuf ‹zzet Pafla, bu durumu ve topla-
nan meb'uslar›n iste¤ini bir mektupla bana bildirdi. Ben, toplant› halindeki Ba-
kanlar Kurulunda bulunuyordum. Bakanlar Kurulu; böylece toplanan meb’usla-
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meb'uslar›n herhangi bir meseleyi istizah için hükûmeti davet etmesi usule mu-
vaf›k de¤ildir, kabul edemeyiz, dedi. Ben, bu karar›, yine Yusuf ‹zzet Pafla va-
s›tasile tebli¤ etmekle beraber flahsî mütaleam olarak ilâve ettim ki: "Siz
meb'ussunuz, ben de reisinizim. Herhangi bir mesele hakk›nda benimle görüfl-
mek isterseniz maalmemnuniye kabul ederim." Benim cevab›m›, Yusuf ‹zzet
Pafla, hali içtimada bulunanlara tebli¤ etti¤i vak›t Reflit Bey aya¤a kalkarak:

"Efendiler! bu cevap gö¤sünüzü kapay›n! demektir. Malûmu âlinizdir ki,
askerlerin gö¤üslerini kapal› bulunmas› zaptü rapt icab›d›r."

Reflit Beyin, reis bizi askerî inzibat alt›na almak istiyor, demek istedi¤i an-
lafl›l›yor.

Mevzuubahs içtima› tertip eden, bittabi Reflit Bey ve baz› arkadafllar› idi.
Reflit Bey, Ankarada bulunan ‹zzet Pafla heyetile de yapt›¤› temas ve mü-

kâmelelere iptina ettirerek; paflalar›n ‹zmiri, ‹stanbulu kurtararak sulh yap›la-
bilece¤ini söylemek üzere geldikleri halde, tevkif edildikleri noktas› üzerinde,
bir cereyan da uyand›rm›flt›.

22 Kânunuevvel 1336 günü, Reflit Beyi ve vekillerden ve meb'uslardan on
befl kadar arkadafl› hükûmetteki daireye davet ettim. Bu arkadafllar meyan›nda,
Celâl Bey, Kâz›m Pafla, Eyüp Sabri Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Feh-
mi Bey, ‹hsan Bey, K›l›ç Ali Bey, Yusuf ‹zzet ve Emîr Paflalar vard›. Fevzi Pa-
fla Hazretleri de haz›r bulundu. Bu heyete; mevzuubahs meselenin bütün silsi-
lei cereyan›n›, icap eden vesaik› da irae suretile, aç›k bir tarzda izah ettim. Re-
flit Bey, söylediklerimin hiçbirini inkâr etmedi. Düflman tecavüzat›na karfl› ye-
gâne kuvvetin, Etem beyin kuvveti oldu¤unu ve bizim teflkil etti¤imiz f›rkalar›n
çil yavrusu gibi da¤›lacaklar›n› beyan ederek her halde Etem Bey kuvvetinin
tezyit ve takviyesine ihtiyaç oldu¤unu bildirdi. Cevaben dedim ki: "Etem Beyin
flahsen taht› tesirinde olarak kullanabilece¤i kuvvetin azamî m›ktar› bin iki yüz,
iki bin kifliden ibaret olabilir. Bu tezyit olunursa, inz›bats›zl›ktan da¤›l›p sebe-
bi felâket olur. Her halde, mukadderat› memleketin, flahsa merbut kuvvetlere
de¤il, ancak Büyük Millet Meclisinin kavaninine tâbi k›taat› muntazamaya tev-
di edilmesi lâz›md›r. Kuvayi Seyyare, muayyen bir kadro dahilinde verilen eva-
mire tamamen itaat ve ink›yat eylemek flartile istifadeli olabilir."

Reflit Bey, serdolunan hakayik› teslim eder gibi bir vaz› ald›. Bunun üze-
rine, son bir teflebbüs olmak üzere, Reflit Beyin baz› arkadafllarla beraber kar-
defllerinin yan›na gidip icray› nesayih eylemesi kabul edildi.

Bundan sonra, halli mesele için flimdiye kadar yapt›¤›m flahsî teflebbüsata
da hitam verece¤imi, heyete beyan ettim. Heyet; Kuvvei Seyyareye, hükûmetin
son ve kat’î metalibi olmak üzere flu hususat› tebli¤ edecekti:

1 - Kuvvei Seyyare, di¤er k›taat misillû emir ve kumandaya tamamen tebaiyet ve kanun
haricinde her türlü taflk›nl›klardan tevakki edecektir.

2 - Kuvvei Seyyare, tezyidi kuvvet için kendili¤inden hiçbir yerde, hiçbir suretle adam
toplam›yacak ve bu maksatla gönderdi¤i adamlar›n faaliyetine derhal hitam verecektir. Efrat
ihtiyac›, k›taat› saire misillû, vaki olacak müracat üzerine cephe kumandanl›¤›nca temin edi-
lecektir.

3 - Kuvvei Seyyare, firarilerini derdest ettirmek için do¤rudan do¤ruya adamlar tayin ve
izam etmiyecek, firarileri, di¤er k›taat›n oldu¤u gibi cephe kumandanl›¤›nca takip ve derdest
ettirilecektir.
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r›n herhangi bir ifli sormak için hükûmeti ça¤›rmas› prosedüre uygun de¤ildir,
kabul edemeyiz, dedi. Ben, bu karar›, yine Yusuf ‹zzet Pafla arac›l›¤›yla bildir-
mekle birlikte kiflisel düflüncem olarak ekledim ki: "Siz meb'ussunuz, ben de
baflkan›n›z›m. Herhangi bir ifl hakk›nda benimle görüflmek isterseniz sevine-
rek kabul ederim." Benim yan›t›m›, Yusuf ‹zzet Pafla toplant› halinde bulu-
nanlara bildirdi¤i vak›t, Reflit Bey aya¤a kalkarak:

"Efendiler, bu cevap gö¤sünüzü kapay›n! demektir. Bilirsiniz ki, askerle-
rin gö¤üslerinin kapal› bulunmas› askerî disiplin gere¤idir."

Reflit Beyin, baflkan bizi askerî disiplin alt›na almak istiyor, demek iste-
di¤i anlafl›l›yor.

Sözkonusu toplant›y› düzenleyen, elbette Reflit Bey ve birtak›m arkadafl-
lar› idi.

Reflit Bey, Ankarada Bulunan ‹zzet Pafla hey'etile de yapt›¤› buluflma ve
konuflmalara dayanarak; paflalar›n ‹zmiri, ‹stanbulu kurtararak bar›fl yap›labi-
lece¤ini söylemek üzere geldikleri halde, tutukland›klar› yolunda, bir ak›m›
da uyand›rm›flt›.

22 Aral›k 1920 günü, Reflit Beyi ve bakanlardan ve meb'uslardan on befl
kadar arkadafl› hükûmetteki odama ça¤›rd›m. Bu arkadafllar aras›nda, Celâl
Bey, Kâz›m Pafla, Eyüp Sabri Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Fehmi Bey,
‹hsan Bey, K›l›ç Ali Bey, Yusuf ‹zzet ve Emîr Paflalar vard›. Fevzi Pafla Haz-
retleri de orada idi. Bu toplulu¤a; söz konusu sorunu, aç›kça anlatt›m. Reflit
Bey, söylediklerimin hiçbirini yads›mad›. Düflman sald›r›s›na karfl› tek kuvve-
tin, Etem Beyin kuvveti oldu¤unu ve bizim kurdu¤umuz tümenlerin çil yavru-
su gibi da¤›lacaklar›n› söyleyerek ne yap›p yap›p Etem Bey kuvvetlerinin gü-
cünü artt›rmak ve desteklemek gerekti¤ini bildirdi. Karfl›l›k olarak dedim ki:
"Etem Beyin kendi komutas› alt›nda kullanabilece¤i kuvvetin say›s› en çok
binikiyüz, ikibin kifli olabilir. Bu artt›r›l›rsa, düzensizlikten da¤›l›p y›k›m›na
yol açar. Ne olursa olsun, memleketin kaderini, kifliye ba¤l› güçlere de¤il, an-
cak Büyük Millet Meclisinin kanunlar›na ba¤l› düzenli birliklere vermek ge-
rekir. Gezginci Güçler, belirli bir kadro içinde kal›p verilen emirlere uymak
koflulu ile yararl› olabilir."

Reflit Bey, ileri sürülen gerçekleri uygun buluyormufl gibi bir durum ald›.
Bunun üzerine, son bir deneme olarak, Reflit Beyin kimi arkadafllarla birlikte
kardefllerinin yan›na gidip ö¤üt vermesi kabul edildi.

Bundan sonra, iflin çözüme ba¤lanmas› için flimdiye kadar yapt›¤›m kifli-
sel giriflimlere de son verece¤imi, toplananlara bildirdim. Onlar; Gezginci
Güçlere hükûmetin son ve kesin istekleri olmak üzere flunlar› bildirecekti:

1- Gezginci Güçler, öbür birlikler gibi emir ve komuta zinciri alt›nda bulunacak ve ka-
nun d›fl› her türlü taflk›nl›klardan kaç›nacakt›r.

2- Gezginci Güçler, gücünü artt›rmak için kendili¤inden hiçbir yerde, hiçbir flekilde
adam toplam›yacak ve bu amaçla gönderdi¤i adamlar›n çal›flmalar›na hemen son verecek-
tir. Er gereksinimi, öbür birlikler gibi, yap›lacak baflvuru üzerine cephe komutanl›¤›nca kar-
fl›lanacakt›r.

3- Gezginci Güçler, kaçaklar›n› yakalatmak için do¤rudan do¤ruya adamlar görevlen-
dirip göndermeyecek, kaçaklar›, öbür birliklerindekiler gibi cephe komutanl›¤›nca izletile-
cek ve yakalatt›r›lacakt›r.



4 - Kuvvei Seyyare mensubinin ailelerine bakmak üzere baz› yerlerde bulundurdu¤u ir-
tibat zabitlerinin flah›slar›, hükûmetçe, malûm olacak ve bu irtibat zabitleri yedinde buluna-
cak flifrenin bir sureti de bize tevdi edilecektir.

Bu flerait ifa olundu¤u takdirde, Kuvvei Seyyare, flimdiye kadar oldu¤u gi-
bi muayyen bir kadro dahilinde yine vazifesine devam edecektir. Reflit Beyle
beraber Celâl, K›l›ç Ali, Eyüp Sabri, Vehbi Beyler 23 Kânunuevel zevalinde
Ankaradan hareket ve 24 Kânunuevvel bedezzeval saat 4:45 te Kütahyaya mu-
vasalat ettiler.

Efendiler, Etem, Teyfik Beylerin Cephe Kumandan›n›n malûmat ve tensibi
olmaks›z›n m›nt›kalar›nda bulunan nizamiye k›taat›n› cepheye tevzi ederek,
Kuvvei Seyyarenin sebükkar efrad›n› Gediste ve Pehlivan A¤a müfrezesini, Kü-
tahyada cemmetmifl oldu¤unu istihbar ettim. Bunun üzerine 25/26 Kânunuevvel
1336 da, Kütahyada Celâl Bey ve rüfekas›na yazd›¤›m aç›k bir telgrafta; "Bu tar-
z› hareketten maksat ve manan›n ne oldu¤unu kat'iyyen bilmek isterim. Bu bap-
taki kanaatinizin ifl'ar›na makina bafl›nda intizar ederim" dedim. Bu telgraf›n su-
retini, ‹smet, Refet ve Fahrettin Paflalara flifre ile bildirerek nazar› dikkatlerini
celbettim. Heyet, müflterek imza ile flu k›sa cevab› verdi: "Müsterih olunuz, suite-
fehhümü mucip hiçbir maksat yoktur. Teyfik Bey yar›n gelecek, hep birlikte gö-
rüflece¤iz. Neticeyi bertafsil arzederiz." Ben, bu cevaptan, giden arkadafllar›n ya
vaziyetten haberdar edilmiyerek i¤fal edilmekte olduklar›na veyahut tevkif olu-
nup arzu edildi¤i gibi yaz› yazmaya mecbur edildiklerine hükmettim. Onun için,
vaziyeti hakikiyeyi anlamam›fl ve k›sa telgraflarile verdikleri teminata kani olmufl
görünmek istedim. Bu sebeple, Teyfik Beyle dahi mülâkatlar›ndan sonra, mem-
leket ve milletin menafii azamisini temin edecek esasat üzerinde ittifak edecekle-
rine flüphem olmad›¤›n›.. bana vâs›l olan haberleri dedikodu addederek hükû-
metçe hiçbir tedbir ittihaz›na lüzum olmad›¤› kanaatimi arz ve ifhama muvaffak
olaca¤›m›, ancak samimiyeti muhil ahvalin bir an evel zail olmufl bulundu¤u ha-
berine intizar etti¤imi, beni rencide kalp etmemelerini cevaben yazd›m.

Heyetin, 26/27 Kânunuevvel 1336 da müflterek imza ile keflide ettikleri mu-
fassal ve aç›k bir telgrafnamede, mühim noktalar flunlard›:

1 - Emniyet tertibat› al›nd›¤›na flüphe yoktur. Vaziyetleri tamamen tedafüîdir. Kendile-
rine karfl› tahsil ve ikame edilen kuvvetler ve nev icat karakollar mevazii asliyesine çekildi¤i
takdirde, bu harekâttan da sarf›nazar edeceklerdir.

2 - Hasmane harekete maruz kalmad›kça, memleketin selâmeti atiyesi için ve flahs› dev-
letlerine karfl› perverde eyledikleri muhalesete binaen, her türlü filî hareketten içtinap edecek-
lerini en büyük yeminlerle temin eylemifllerdir.

3 - Kuvayi Seyyarenin, Konya ve Alacada bulunan efradile, Konyadan Mülâz›m Sad-
rettin Efendi kumandasile gelmekte iken, Fahrettin Pafla taraf›ndan tevkif edilen seksen nefe-
rin ve Kuvayi Seyyare Müfreze Kumandanlar›ndan Kürt ‹smail A¤an›n, Kalecikten akraba-
s›ndan cihada ifltirak etmek üzere esnan› askeriye haricindeki kimselerden toplananlar›n ilti-
haklar›na mümanaat edilmemesi;

4 - Kuvayi Seyyareye para verilmesi için Kütahya mutasarr›fl›¤›na emir verilmesi;
5 - Emniyet ve itimad›n filen tesis ve idamesi için Fahrettin ve Refet Beylerin cepheden

uzaklaflt›r›lmalar›.
Bu noktalardan ç›kan mana nedir Efendiler!? Oraya giden arkadafllar›m›-

z›n kâffesinin bu manay› idrak edemiyeceklerine ihtimal verilebilir miydi? Bina-
enaleyh biraz evvel iflaret etti¤im gibi Kütahyaya giden heyet, filhakika tevkif
edilmiflti. Kendilerine bu yaz›lan fleyler, dikte ettiriliyordu. Bunun böyle olaca¤›-
n›, heyet gitmeden evvel, biliyordum. Bu sebeple idi ki, Reflit Bey, Kâz›m Paflay›
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4- Gezginci Güçlerin adamlar›n›n ailelerine bakmak üzere baz› yerlerde bulundurdu-
¤u ba¤lant› subaylar›n›n kimlikleri, hükûmetçe bilinecek ve bu ba¤lant› subaylar›n›n elinde
bulunacak flifrenin bir örne¤i de bize verilecektir.

Bu koflullar yerine getirilirse, Gezginci Güçler, flimdiye kadar oldu¤u gi-
bi belirli bir kadro içinde gene görevine devam edecektir. Reflit Beyle birlik-
te Celâl, K›l›ç Ali, Eyüp Sabri, Vehbi Beyler 23 Aral›k ö¤leyin Ankaradan yo-
la ç›karak, 24 Aral›k ö¤leden sonra saat 4:45 te Kütühyaya vard›lar.

Efendiler, Etem, Teyfik Beylerin Cephe Komutan›n›n bilgisi ve onay› ol-
maks›z›n bölgelerinde bulunan ordu birliklerini cepheye da¤›tarak, Gezginci
Güçlerin a¤›rl›ks›z erlerini Gediz ve Pehlivan A¤a birli¤ini, Kütahyada topla-
m›fl oldu¤unu haber ald›m. Bunun üzerine 25/26 Aral›k 1920 de, Kütahyada
Celâl Bey ve arkadafllar›na yazd›¤›m aç›k bir telgrafta; "Böyle bir davran›flla
ne yap›lmak istendi¤ini kesin olarak bilmek isterim. Bu konudaki düflünceni-
zin bildirilmesini makina bafl›nda bekliyorum" dedim. Bu telgraf›n örne¤ini,
‹smet, Refet ve Fahrettin Paflalara flifre ile bildirerek dikkatlar›n› çektim.
Hey'et, ortak imza ile flu k›sa karfl›l›¤› verdi: "Üzülmeyiniz, yanl›fl yorumlama-
y› gerektirecek hiçbir amaç yoktur. Teyfik Bey yar›n gelecek, hep birlikte gö-
rüflece¤iz. Sonucu ayr›nt›l› olarak bilginize sunar›z." Ben, bu karfl›l›ktan, gi-
den arkadafllar›n ya durum bildirilmeyerek aldat›lmakta olduklar› ya da tu-
tuklanm›fl olup istendi¤i gibi yaz› yazmaya zorland›klar› yarg›s›na vard›m.
Onun için, gerçek durumu anlamam›fl ve k›sa telgraflarile verdikleri güvence-
ye inanm›fl gibi görünmek istedim. Bu nedenle, Teyfik Beyle de bulufltuktan
sonra, memleket ve milletin en yüksek ç›karlar›n› sa¤layacak ilkeler üzerinde
birlefleceklerine kuflkum olmad›¤›n›.. bana gelen haberleri dedikodu sayarak
hükûmetçe önlem al›nmas› gerekmedi¤i yolundaki inanc›n› (hükûmete) an-
latmay› baflaraca¤›m›, ancak içtenli¤i bozan durumlar›n bir an önce kalkm›fl
bulundu¤u haberini bekledi¤imi, kalbimi k›rmamalar›n› karfl›l›k olarak yaz-
d›m.

Hey'etin, 26/27 Aral›k 1920 de, ortak imza ile çekti¤i uzun ve aç›k bir
telgrafda önemli noktalar flunlard›:

1- Güvenlik önlemleri al›nd›¤›na kuflku yoktur. Durumlar› tümüyle savunmaya yöne-
liktir. Kendilerine karfl› y›¤›lan ve ç›kar›lan kuvvetler ve yeni kurulan karakollar eski yerle-
rine çekilirse, bu önlemlerden de vazgeçeceklerdir.

2- Düflmanca davran›fllarla karfl›laflmad›kça, memleketin gelecekteki esenli¤i için ve
size karfl› besledikleri içten ba¤l›l›k dolay›sile, her türlü etkin davran›fltan sak›nacaklar›na
en büyük yeminler etmifllerdir.

3- Gezginci Güçlerin, Konya ve Alacada bulunan erleri ile, Konyadan Te¤men Sad-
rettin Efendi komutas›nda gelmekte iken, Fahrettin Pafla taraf›ndan al›konulan seksen erin
ve Gezginci Güçler Birlik Komutanlar›ndan Kürt ‹smail A¤an›n, Kalecikten akrabas›ndan
dinsel savafla kat›lmak üzere askerlik ça¤› d›fl›nda bulunanlardan toplananlar›n kat›lmalar›-
n›n engellenmemesi;

4- Gezginci Güçlere para verilmesi için Kütahya mutasarr›fl›¤›na emir verilmesi;
5- Güvenin etkin olarak oluflmas› ve sürdürülebilmesi için Fahrettin ve Refet Beyle-

rin cepheden uzaklaflt›r›lmalar›.
Bunlardan ç›kan anlam nedir Efendiler? Oraya giden arkadafllar›m›z›n hep-

sinin de bu anlam› kavrayam›yacaklar› düflünülebilir miydi? Öyleyse biraz evvel
belirtti¤im gibi Kütühyaya giden hey'et, gerçekten tutuklanm›flt›. Kendilerine,
bu yaz›lan fleyler, dikte ettiriliyordu. Bunun böyle olaca¤›n›, hey'et gitmeden bi-
liyordum. Bu nedenleydi ki, Reflit Bey, Kâz›m Paflay› birlikte götürmek için di-

Çerkez Ete-
me bir nasi-
hat heyeti
gönderi-
liyor



beraber götürmek için ›srar etti¤i halde esnay› müzakerede bittesadüf solumda
oturan Kâz›m Paflaya gitmemesi lâz›mgeldi¤ini ihsas etmifltim. Çünkü Kâz›m
Paflay› muvakkaten de¤il ilânihaye tevkif ederek, imzas›n› kullanmaktan çok
istifade edebilirlerdi.

Ayn› gece kendilerine flu cevab› verdim: "Telgrafnamenizi yar›n Heyeti
Vekileye arzedece¤im." Ayn› zamanda, 26/27 gecesi Eskiflehirde Garp Cephe-
si Kumandan› ‹smet Beyefendiye de, flu flifre telgraf› yazd›m:

Kütahyaya giden heyetin mufassal telgrafnamesini aynen atiye dercediyorum. Bunun
esas noktalar›n› hulâsa ederek, makina bafl›nda Refet ve Fahrettin Beylere bildirmenizi rica
ederim. Heyete makina bafl›nda verdi¤im cevap da; "telgrafnamenizi, yar›n Heyeti Vekileye
arzedece¤imden" ibarettir. Yar›n, Heyeti Vekile kararile heyete, vazifelerinin hitam buldu¤u-
nu ve serian Ankaraya avdetlerini tebli¤ edece¤im. Ondan sonra, meseleyi bütün teferruatile
Meclise izah etmek fikrindeyim.

Kuvvei Seyyareye karfl›, ‹smet ve Refet Bey kuvvetlerinin, bulunduklar› yerlerde toplu
ve müteyakk›z olmalar›n› ve ittihaz edilmifl bulunan umumî tedabire daha çok ehemmiyet ve
dikkat atfedilmesini rica ederim. Filî harekete her halde onlar bafllamadan, flimdilik bafllan-
mamas›n› taraftar›y›m.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler, ertesi günü Garp ve Cenup Cephesine flu telgraf verildi:
fiifre  27/12/1336

Garp Cephesi Erkân›harbiye Birinci fiube Müdiriyetine
Cenup Cephesi Erkân›harbiye Birinci fiube Müdiriyetine

Refet ve ‹smet Beyefendilere mahsustur. Kütahyaya giden heyetin gönderdi¤i mufas-
sal telgraf, Heyeti Vekilede mütalea edilerek atideki mukarrerat ittihaz olundu: Bu mukar-
rerat, bu akflam aç›k telgrafla Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinden do¤ruca Kütah-
yaya tebli¤ edilecek ve heyetin vazifesine hitam verilecektir. Buna nazaran icab eden teda-
birin ittihaz› ve mütaleat›n›z›n ifl'ar› mercudur. (Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Vekili Fev-
zi)

Harekât fiubesi Müdürü Salih 
Kararname 27 Kânunuevel 1336

Vatan›n selâmet ve halâs› hakikîs› için ordularda vahdeti fikriye ve itaat› mutlakan›n vü-
cup ve lüzumunu her fleyden akdem addeden Heyeti Vekile, Büyük Millet Meclisi azas›ndan,
Celâl, Reflit, Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylerin Kütahyadan 26/27 Kânunuevvel 1336
tarihli telgrafnamesini ve bu mesele etraf›nda cereyan eden ahval ve hadisat› mütalea ve mü-
zakereden sonra mukarrerat› atiyeyi ittihaz etmifltir:

1 - Birinci Kuvvei Seyyare, di¤er bütün k›taat› askeriye gibi bilâ kaydü flart Büyük Mil-
let Meclisinin kavaninine ve nizamat ve evamiri hükûmete tebaiyet ve itaatla mükellef ve zap-
tü rapt› askerî ile mukayyettir.

2 - Birinci Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›n›n, vezaif ve hususat› askeriyeden dolay› bil-
cümle teklifat ve mütaleat›, ancak taht› emrinde bulundu¤u kumandanl›¤a ve mezkûr kuman-
danl›k vas›tasile icap eden makamata iblâ¤ olunur.

3 - Hususat› mezkûre ile ifltigal Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine aittir.
Mustafa Kemal

Dahiliye Vekili Doktor Adnan Hariciye Vekili Ahmet Muhtar
Müdafaai Millîye Vekili Fevzi fier'iye Vekil Fehmi
Maliye Vekili Ferit Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti Vekili Fevzi
Kütahyada Büyük Millet Meclisi Azas›ndan Celâl, Reflit, Eyüp Sabri, Veh-

bi ve K›l›ç Ali Beylerin 26/27 Kânunuevvel 1336 tarihli mufassal telgrafname-
lerine, 27 Kânunuevvelde cevap verdim. Bunda; Heyeti Vekile karar›n› aynen
tebli¤ ettim ve dedim ki: "Buna nazaran zat› âlilerinizden rica etti¤im vazifei
hususîye hitam bulmufl olmakla avdet buyurman›z mercudur.
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retti¤i halde görüflme s›ras›nda rastlant› sonucu solumda oturan Kâz›m Pa-
flaya gitmemesi gerekti¤ini sezdirmifltim. Çünkü Kâz›m Paflay› geçici ola-
rak de¤il temelli tutuklayarak, imzas›n› kullanmaktan çok yararlanabilir-
lerdi.

Ayn› gece kendilerine flu karfl›l›¤› verdim. "Telgraf›n›z› yar›n Bakanlar
Kurulunun bilgisine sunaca¤›m." Ayn› zamanda, 26/27 gecesi Eskiflehirde Ba-
t› Cephesi Komutan› ‹smet Beyefendiye de, flu flifre telgraf› yazd›m:

Kütahyaya giden hey'etin uzun telgraf›n› afla¤›ya oldu¤u gibi yaz›yorum. Bunun temel
noktalar›n› özetleyerek, makina bafl›nda Refet ve Fahrettin Beylere bildirmenizi rica ede-
rim. Kurula makina bafl›nda verdi¤im karfl›l›k da; "Telgraf›n›z›, yar›n Bakanlar Kurulunun
bilgisine sunaca¤›m" idi. Yar›n, Bakanlar Kurulu karar› ile hey'ete, görevlerinin bitti¤ini ve
ivedilikle Ankaraya dönmelerini bildirece¤im. Ondan sonra, sorunu bütün ayr›nt›lar›yla
Meclise aç›klamay› düflünüyorum.

Gezginci Güçlere karfl›, ‹smet ve Refet Bey kuvvetlerinin, bulunduklar› yerlerde top-
lu ve uyan›k bulunmalar›n› ve al›nm›fl olan genel önlemlere daha çok önem verilmesini ve
dikkat edilmesini rica ederim. Ne olursa olsun sald›r›ya, onlar bafllamadan, flimdilik bafllan-
mamas›ndan yanay›m.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Efendiler, ertesi günü Bat› ve Güney Cephesine flu telgraf verildi:
fiifre 27/12/1920

Bat› Cephesi Kurmay Kurulu Birinci fiube Müdürlü¤üne
Güney Cephesi Kurmay Kurulu Birinci fiube Müdürlü¤üne

Refet ve ‹smet Beyefendilere özeldir. Kütahyaya giden hey'etin gönderdi¤i ayr›nt›l›
telgraf, Bakanlar Kurulunda incelenerek afla¤›daki kararlar al›nd›: Bu kararlar, bu akflam
aç›k telgrafla Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›ndan do¤ruca Kütahyaya bildirilecek
ve hey'etin görevine son verilecektir. Buna göre gereken önlemlerin al›nmas› ve düflünce-
lerinizin bildirilmesi rica olunur. (Genelkurmay Baflkan Vekili Fevzi)

Harekât fiubesi Müdürü Salih 
Kararname 27 Aral›k 1920

Vatan›n gerçek esenli¤i ve kurtulufl için ordularda görüflbirli¤inin ve emirlere yüzde-
yüz uyulmas›n›n gerekli ve zorunlu olmas›n› her fleyden önemli sayan Bakanlar Kurulu, Bü-
yük Millet Meclisi üyelerinden Celâl, Reflit, Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylerin Kütah-
yadan 26/27 Aral›k 1920 tarihli telgraf›n› ve bu sorunla ilgili olarak geçen olaylar› inceleyip
görüfltükten sonra afla¤›daki kararlar› alm›flt›r:

1- Birinci Gezginci Güçler, bütün öteki ordu birlikleri gibi kay›ts›z flarts›z Büyük Mil-
let Meclisinin kanunlar›na ve hükûmetin düzenlerine ve emirlerine uymak ve ona göre dav-
ranmakla yükümlü ve askerlik disipliniyle ba¤l›d›r.

2- Birinci Gezginci Güçler Komutanl›¤›n›n, askerlik iflleri ve görevleri ile ilgili bütün
öneri ve düflünceleri, ancak ba¤l› bulundu¤u komutanl›¤a ve o komutanl›k arac›l›¤› ile ge-
reken yerlere bildirilir.

3- Bu kararlar› Genelkurmay Baflkanl›¤› yürütecektir.
Mustafa Kemal

‹çiflleri Bakan› Doktor Adnan D›fliflleri Bakan› Ahmet Muhtar
Millî Savunma Bakan› Feyzi Diniflleri Bakan› Fehmi
Maliye Bakan› Ferit Genelkurmay Baflkanl›¤› Vekili Feyzi
Kütahyada Büyük Millet Meclisi üyelerinden, Celâl, Reflit, Eyüp Sabri,

Vehbi ve K›l›ç Ali Beylerin, 26/27 Aral›k 1920 tarihli ayr›nt›l› telgraflar›na 27
Aral›kta karfl›l›k verdim. Bunda; Bakanlar Kurulu karar›n› oldu¤u gibi bildir-
dim ve dedim ki: "Buna göre sizden rica etti¤im özel görev son bulmufl olmak-
la dönmeniz rica olunur."



28 Kânunuevvel 1336 da heyetten ald›¤›m bir telgrafname aynen flu idi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilisine      Kütahya, 28/12/1336

Heyeti Vekile karar›n› muhtevi emirnamelerini akflam tebellû¤ ettik. Esasen her birerle-
rimiz, selâmeti memleket ve millet için emrinize kemali samimiyetle ink›yat ederek buraya
geldik. Eskiflehrin ve buran›n hal ve tavr›n› gördük, muhtelifünfih olan meseleyi kemali bita-
rafî ve hakkaniyet ile tetkik ve tahkik ettik. Müzakerenin cereyan›n› ve safahat›n› oldu¤u gi-
bi arz ve samimî kanaatlerimize istinaden meselenin hal noktas›n› anlad›¤›m›z gibi yazd›k.
Maruzat›m›za nazaran Heyeti Vekilenin mübellâ¤ karar›n›n neyi ifade etti¤ini anlayamad›k.
Bilâkis vatan›n selâmet ve saadetine matuf olan maruzat›m›z›n hüsnü telâkki edilmedi¤ini
gördük. Meselenin daha ziyade imtidad›na tahammülü olmad›¤›na itimat buyurmalar›n› is-
tirham ederiz.

K›l›ç Ali Vehbi Eyüp Sabri Reflit Celâl
Bu telgrafa flu cevab› verdim:
fiifre makina bafl›nda Ankara, 28/12/1336

Kütahyada Büyük Millet Meclisi Azas›ndan Celâl,
Reflit, Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylere

C: 28/12/1336 flifreye: Selâmeti memleket ve millet için hakk› âcizanemdeki samimiyeti-
nize cidden müteflekkirim. Mevzuubahs mesele hakk›nda azimeti âlilerinizden evvel, bütün
vesaik› irae etmek suretile verdi¤im izahat neticesinde, meseleyi resmen hükûmete intikal et-
tirirken, zât› âlilerinizin münasip olan sureti hareketi oradaki arkadafllara izah ve ifham bu-
yurmak üzere seyahat külfetinde bulunman›z› rica etmifltim. Meselenin hal noktas› diye telg-
rafnamenizde iflaret buyurdu¤unuz nokta, zaten burada dahi mevzuubahs olmufl idi. Hükû-
metin tedabir ve tertibat› umumiyesi, herhangi bir taraf›n imlâsile olam›yaca¤›n› arzetmifltim.
Heyeti Vekile karar›, zaten lâzimürriaye olan tabiî ve malûm hususat› resmen ve kat'iyyen bir
defa daha ifade eder. ‹fl'arat› aliyeleri, hiçbir suretle suitelâkki edilmifl de¤ildir. Ancak, bura-
da dahi arzeyledi¤im veçhile, benim bir buçuk aydanberidir flahsî ve hususî delâlet ve tefleb-
büsat›mla ve kemali samimiyetle vukubulmufl olan ifltigalimin, maatteesüf takdir edilmemifl
oldu¤unu görüyorum ve bittabi meselenin hal ve takibini mes'ul ve alâkadar olan makama-
ta terketmifl bulunuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler, Kütahyadaki heyetin, Mecliste vaziyeti izah ederek kendilerine

daha nafî olabileceklerine Etem ve kardefllerini ikna suretile ellerinden kurtu-
labildikleri anlafl›lm›flt›r. Bittabi Reflit Bey orada kalm›flt›.

Efendiler, Kütahyaya, Heyeti Vekile karar›n› ve heyetin avdeti lüzumunu
tebli¤i müteak›p cephe kumandanlar›na da asi Etem ve kardeflleri aleyhine ha-
rekât› filiyeye geçmelerini emrettim.

Efendiler, harekât› askeriyeyi, çapulculuktan ve devlet teflkil ve idaresini,
flunun bunun masum çocuklar›n› fidyei necat dilenmek için da¤lara kald›rmak
haydutlu¤undan ibaret zanneden, flarlatanl›klarile, yaygaralarile bütün bir
Türk vatan›n› iz'aç ve Türk milletinin Büyük Meclisini kendilerile iflgal eden
hayas›z, hadnaflinas, küstah ve herhangi bir düflman›n bo¤aztoklu¤una casus-
lu¤unu, uflakl›¤›n› yapacak kadar pest ve erzel t›ynette bulunan bu kardeflleri,
ellerindeki azamî kuvvet ve istinat ettikleri düflmanlar da dahil oldu¤u halde, te-
dip ve tenkil etmek suretile, ink›lâp tarihimizde, bir ibreti müessire misali kay-
detmek, zarurî görüldü. Onun için flu tertibat› alm›flt›k:

Bursada bulunan Yunan kuvvetlerine karfl›, bir piyade f›rkas› terkoluna-
rak, iki piyade f›rkas› ve bir süvari livas›, Eskiflehrin garb›cenubisinde ve Kü-
tahya istikameti umumiyesinde tahflit edilmiflti. Uflakta bulunan Yunan kuvvet-
lerine karfl› da, yaln›z bir tabur cephede terkolunarak, iki piyade f›rkas› ve ye-
di süvari alay›, Dumlup›nar civar›nda ve kezalik Kütahya istikameti umumiye-
sinde tahflit edilmiflti.
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28 Aral›k 1920 de kuruldan ald›¤›m bir telgraf aynen flu idi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na      Kütahya, 28/12/1920

Bakanlar Kurulu karar›n› içeren emrinizi akflam ald›k. Gerçekte her birimiz, yurt ve
ulusun esenli¤i için emrinize içtenlikle uyarak buraya geldik. Eskiflehirin ve buran›n durum
ve tutumunu gördük, uyuflmazl›k konusunu tam bir tarafs›zl›k ve tam do¤rulukla inceledik
ve soruflturduk. Görüflmenin gidiflini ve evrelerini oldu¤u gibi bilginize sunduk içten inanç-
lar›m›za dayanarak sorunun çözüm yolunu akl›m›z erdi¤i gibi yazd›k. Sunular›m›z karfl›s›n-
da Bakanlar Kurulunun bildirilen karar›n›n ne anlama geldi¤ini kavrayamad›k. Tersine va-
tan›n esenlik ve mutlulu¤una yönelik sunular›m›z›n iyi karfl›lanmad›¤›n› gördük. ‹flin sürün-
cemede b›rak›lam›yaca¤›na inanman›z› dileriz.

K›l›ç Ali Vehbi Eyüp Sabri Reflit Celâl
Bu telgrafa flu karfl›l›¤› verdim:
fiifre makina bafl›nda Ankara, 28/12/1920

Kütahyada Büyük Millet Meclisi Üyelerinden Celâl, Reflit, 
Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylere

K: 28/12/1920 flifreye: Memleket ve milletin esenli¤i için bana karfl› besledi¤iniz içten
duygulara gerçekten teflekkür ederim. Sözkonusu sorunla ilgili olarak yola ç›kman›zdan ön-
ce, bütün belgeleri göstererek yapt›¤›m aç›klamalar sonunda, konuyu resmî olarak
hükûmete verirken, sizlerin, ne yolda davran›lmas› uygun olaca¤› konusunda oradaki arka-
dafllar› ayd›nlatmak için yolculuk güçlüklerine katlanman›z› rica etmifltim. Sorunun ç›kar
yolu diye telgraf›n›zda gösterdi¤iniz nokta, asl›nda burada da sözkonusu olmufl idi.
Hükûmetin genel önlem ve düzenlemelerinin, taraflardan birinin dikte etmesile olam›yaca-
¤›n› söylemifltim. Bakanlar Kurulu karar›, asl›nda uyulmas› normal ve bilinen noktalar› res-
mî ve kesin olarak bir defa daha bildirmektedir. Sizin bildirdikleriniz, hiçbir flekilde kötüye
yorulmufl de¤ildir. Ancak, burada da belirtti¤im gibi, benim bir buçuk aydan beridir kiflisel
ve özel arac›l›k ve giriflimlerimle ve tam içtenlikle yapt›¤›m ifllerin de¤erinin, ne yaz›k anla-
fl›lmad›¤›n› görüyorum ve elbette bunun sonucu olarak sorunun çözümlenmesi ve izlenme-
sini sorumlu ve ilgili olanlara b›rak›yorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Efendiler, Kütahyadaki hey'etin, mecliste durumu anlatarak kendilerine

daha çok yard›mc› olabileceklerine Etem ve kardefllerini inand›rarak ellerin-
den kurtulabildikleri anlafl›lm›flt›r. Elbette Reflit Bey orada kalm›flt›.

Efendiler, Kütahyaya, Bakanlar Kurulu karar›n› ve kurulun dönmesi ge-
re¤ini bildirdikten sonra cephe komutanlar›na da ayaklanan Etem ve kardefl-
lerine karfl› eyleme geçmelerini emrettim.

Efendiler, askerlik ifllerini, çapulculuk ve devlet kurup ve yönetmeyi, flu-
nun bunun suçsuz çocuklar›n› kurtulmal›k dilenmek için da¤lara kald›rmak
haydutlu¤u sanan, flarlatanl›klar›yla, yaygaralar›yla bütün bir Türk yurdunu
rahats›z eden ve Türk milletinin Büyük Meclisini kendilerile u¤raflt›ran utan-
maz, haddini bilmez, küstah ve herhangi bir düflman›n bo¤aztoklu¤una casus-
lu¤unu, uflakl›¤›n› yapacak kadar alçak ve rezilin rezili yarad›l›flta bulunan bu
kardeflleri, ellerindeki bütün kuvvet ve dayand›klar› düflmanlarla birlikte, te-
peleyip yola getirerek, devrim tarihimizde, bir etkili örnek oluflturmak, zorun-
lu görüldü. Onun için flu önlemleri alm›flt›k:

Bursada bulunan Yunan kuvvetlerine karfl›, bir piyade tümeni b›rak›la-
rak, iki piyade tümenine ve bir atl› tugay›na, Eskiflehirin güney bat›s›nda ve
Kütahya do¤rultusunda y›¤›nak yapt›r›lm›flt›. Uflakta bulunan Yunan kuvvet-
lerine karfl› da, sadece bir tabur cephede b›rak›larak, iki piyade tümeni ve ye-
di atl› alay›, Dumlup›nar yak›nlar›nda ve Kütahya do¤rultusunda y›¤›nak edil-
miflti.

Asi Etem
ve kardeflle-
ri aleyhine
harekât› fi-
iliye geçil-
mesini em-
rettim

Asi Etem
ve kardeflle-
rine karfl›
eyleme ge-
çilmesini
emrettim



Kuvvetlerimiz, hareket emrini al›r almaz, derhal Kütahyada bulunan asi
Etem kuvvetleri üzerine yürüyüfle geçtiler. 29 Kânunuevvel 1336 günü Kütah-
yay› iflgal ettiler. Üç gün sonra da garp ve cenup cephelerinden hareket eden bü-
tün kuvvetlerimiz, Kütahyan›n 30, 40 kilometre ilerisinde ve Gedis istikameti
umumiyesinde bir hatta birlefltiler. Asi Etem, kuvvetlerini hiçbir yerde tevkif ve
mukavemet ettirmeye cesaret edemeden Gedis üzerine çekilmiflti.

Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fluurlu ordusu kendisini ve
Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetini istisgar edecek kadar beyinsizlik ve guru-
ru eblehane gösteren bu asilere, lây›k olduklar› sillei tedibi vurmak için, zapto-
lunmaz bir hiddet ve fliddetle hareket ediyorlard›. Nefes alamaks›z›n firar eden
asi Etem, Dersaadette sadareti uzmaya diye flu telgraf› veriyordu:

Ankarada tevkif edilen rüfekayi muhteremenizin ‹stanbula iade edilmeleri için Ankara
Meclis riyasetine keflide etti¤im protestoname berveçhizir maruzdur. fiimdiki halde Millet
Meclisinin kararile taarruza maruz bulunuyorum. Kuvvetim müdafaaya hatta taarruza bile
kâfi olmakla beraber cephe ve cenah›m Yunanl›larla temasta bulundu¤undan ve sureti hare-
ket hakk›nda Yunan kumandanl›¤ile itilâf edilmifl ise de muvafakati devletlerinin inz›mam›
her cihetten lâz›m görülmekle icray› icab› ve muhaberat ve emri devletlerinin vusulünün te-
mini için, Gedis telgraf hatt›n›n tamir ve ›slah› maruzdur ferman.

Sab›k Umum Kuvvei Seyyar ve Kütahya Havalisi Kumandan› ve 
elyevm Umum Kuvayi Millîye Kumandan› Etem

Efendiler, bu telgrafnamede münderiç, protestoname denilen bir hezeyan-
name, hakikaten Meclis Riyasetine çekilmifl ve bir celsei hafiyede Meclise okun-
mufltu. Bunda kullan›lan elfaz ve tabirat, o kadar galiz ve o kadar biedebâne-
dir ki, bir defa okunduktan sonra, tekrar aynen okunmas›na ve istima›na ta-
hammül edilememiflti. Bu kadar adi bir hezeyannameyi, huzurunuzda da ar-
zetmeye lüzum görmüyorum. Bu hezeyanname ile meb'uslar›n flah›slar›na ha-
karet, Meclisi Millînin meflruiyetine tecavüz edilerek, ‹zzet Pafla heyetinin ‹s-
tanbula hakerette serbest b›rak›lmas› talep olunuyordu.

Efendiler, kuvvetlerimiz Kütahyaya girerken, ben de, Mecliste baz› meb'us-
lar taraf›ndan istizaha çekilmifl bulunuyordum. Asi Eteme karfl› hareket, ona ta-
arruz, onu takip etmemize itirazlar ediliyordu. Fuat Paflan›n Etem ve kardeflini
hüsnü idare edebildi¤inden, de¤ifltirilmemesi muvaf›k olurmufl. Bütün ihtilâfata
sebebiyet veren, yeni tayin etti¤im kumandanlar›n tecrübesizlikleri ve hale muta-
b›k tav›r ve tarz› harekette bulunmamalar› imifl.. Orduda ciddiyet ve intizam ara-
mak zaman› m› imifl, ya Allah muhafaza etsin, Etem Bey orduyu da¤›t›rsa ne ya-
pacakm›fl›m? Bu kadar mühim bir hâdiseye kim ve nas›l karar vermifl? Böyle bir
karar Meclis haberdar edilmeksizin nas›l al›n›rm›fl gibi birçok sualler ve tenkit-
lerden sonra, her halde Etem Bey ve kardeflleri, vurulmamal›d›r, talepleri serdo-
lundu. 29 Kânunuevvel gününün bütün celselerini ve 30 Kânunuevvel gününün
birkaç hafî celsesini izahat vermekle geçirdim. Vaziyetin bütün safahat›n› vesa-
ik›yle, delâliyle hakayik›yle izaha çal›flt›m. Bütün bu izahat›ma ra¤men, müna-
kafla bir türlü hitam bulmuyordu. Her fleyden sarf›nazar, yaln›z Meclisin meflru-
iyetine tecavüzü mutazamm›n telgrafname, sahiplerini H›yaneti Vataniye Kanu-
nuna çarpt›rma¤a kâfi iken, bu asilerin aylardanberi irtikâp edegelmekte olduk-
lar› isyankâr vaziyetleri ve hükûmeti millîyeyi y›kmak, kendi ak›llar›nca baflka
nevi bir hükûmet teflkil etmek fikirlerini, tatbika yeltenmeleri nazar› dikkate
al›nmak istenmiyor, bilâkis tenkilden, tecziyeden, tahlisine çal›fl›lmak isteni-
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Kuvvetlerimiz, eylem emrini al›r almaz, hemen Kütahyada bulunan asi
Etem kuvvetleri üzerine yürüyüfle geçtiler. 29 Aral›k 1920 günü Kütahyaya
girdiler. Üç gün sonra da bat› ve güney cephelerinden yürüyüfle geçen bütün
kuvvetlerimiz, Kütahyan›n 30, 40 kilometre ilerisinde ve Gediz do¤rultusun-
da bir çizgide birlefltiler. Asi Etem, kuvvetlerini hiçbir yerde durdurup diren-
meye cesaret edemeden, Gediz üzerine çekilmiflti.

Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilinçli ordusu kendisini ve
Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetini küçümseyecek kadar beyinsizlik göste-
ren ve kendini aptalca be¤enen bu asilere, hakkettikleri haddini bildirme fla-
mar›n› vurmak için, önüne geçilmez bir k›zg›nl›k ve sertlikle davran›yordu.
Nefes alamadan kaçan asi Etem, ‹stanbul Yüce Baflbakanl›¤a diye flu telgraf›
veriyordu:

Ankarada tutuklanan say›n arkadafllar›n›z›n ‹stanbula geri gönderilmeleri için Anka-
ra Meclis Baflkanl›¤›na çekti¤im protesto telgraf› afla¤›da bilginize sunulur. fiimdiki durum-
da Millet Meclisinin kararile sald›r›ya u¤ram›fl bulunuyorum. Gücüm savunmaya hem de
sald›rmaya bile yeterli olmakla birlikte cephe ve yanlar›mda Yunanl›lar bulundu¤undan ne
yol tutulaca¤› hakk›nda Yunan komutanl›¤ile anlaflma yap›lm›fl ise de sizin de uygun bul-
man›z›n eklenmesi her aç›dan zorunlu görüldü¤ünden gere¤inin yap›lmas› ve bildiri ve
emirlerinizin al›nmas›n› sa¤lamak için, Gediz telgraf hatt›n›n onar›l›p düzeltilmesini emret-
menizi onay›n›za sunar›m.

Eski Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan› ve
fiimdi Bütün Ulusal Güçler Komutan› Etem

Efendiler, bu telgrafda, "protesto telgraf›" denilen bir saçma sapan fley,
gerçekten Meclis Baflkanl›¤›na çekilmifl ve bir gizli oturumda Meclise okun-
mufltu. Bunda kullan›lan kelimeler ve terimler, o kadar çirkin ve o kadar utan-
mazca fleylerdir ki, bir kere okunduktan sonra, yeniden oldu¤u gibi okunma-
s›na ve duyulmas›na dayan›lamam›flt›. Bu kadar afla¤›l›k bir z›rva yaz›y›, sizle-
re de sunmay› gerekli görmüyorum. Bu z›rva yaz› ile meb'uslar›n kifliliklerine
sövülerek, Millî Meclisin meflrulu¤una sald›rarak, ‹zzet Pafla kurulunun ‹stan-
bula gitmekte serbest b›rak›lmas› isteniyordu.

Efendiler, kuvvetlerimiz Kütahyaya girerken, ben de, Mecliste baz› meb’us-
lar taraf›ndan sorguya çekilmifl bulunuyordum. Ayaklanan Eteme karfl› yürü-
yüp, ona sald›rmam›za, onu izlememize karfl› ç›k›l›yordu. Fuat Paflan›n Etem ve
kardeflini çekip çevirebildi¤i için, de¤ifltirilmemesi uygun olurmufl. Bütün anlafl-
mazl›klara neden olan, yeni atad›¤›m›z komutanlar›n deneyimsizlikleri ve duru-
ma uygun davranmamalar› imifl... Orduda ciddî olman›n ve disiplin araman›n za-
man› m› imifl, ya Allah korusun, Etem Bey orduyu da¤›t›rsa ne yapacakm›fl›m?
Bu kadar önemli bir olaya kim ve nas›l karar vermifl? Böyle bir karar Meclise ha-
ber verilmeksizin nas›l al›n›rm›fl gibi birçok sorular ve elefltirilerden sonra, ne
olursa olsun Etem Bey ve kardeflleri, vurulmamal›d›r, istekleri ileri sürüldü. 29
Aral›k gününün bütün oturumlar›n› ve 30 Aral›k gününün birkaç gizli oturumu-
nu aç›klama yapmakla geçirdim. Durumun bütün evrelerini belgeleriyle, kan›t-
lar›yla, gerçekleriyle anlatmaya çal›flt›m. Bütün bu aç›klamalar›ma karfl›n, tart›fl-
malar bir türlü son bulmuyordu. Her fleyden vazgeçilse, bu haydutlar›n aylardan-
beri sürdürdükleri karfl› gelici tutumlar› ve millî hükûmeti y›kmak, kendi ak›lla-
r›nca baflka türden bir hükûmet kurmak düflüncelerini, uygulamaya yeltenme-
leri dikkate al›nmak istenmiyor, tersine bunlar›, tepelenmekten, cezaland›r›l-



yor gibi idi. Bunun k›saca sebebini izah edeyim. Efendiler; meb'uslardan baz›-
lar›, vaziyetin flahsî ve hissî i¤birarlardan tevellüt etti¤ine, zahip olmufllard›. Fil-
hakika bu vadide, namütenahi propaganda yap›lm›fl ve efkâr› umumîye ›zlâl
edilmek istenmiflti. Yine kuvvetli ve mübalâ¤al› telkinlerden, Etem kuvvetleri-
nin çok ve ma¤lûp edilmesi müflkül oldu¤u zann›nda bulunarak, ordu ile mu-
sademesi halinde, ordunun çil yavrusu gibi da¤›laca¤›n› ve o zaman, hakikaten
vaziyetin feci olabilece¤ini tasavvur ediyorlar ve böyle bir musademei filiyeye
mâni olmay› muvaf›k mütalea ediyorlard›.

Efendiler, bu mütalealar› musip görüp ona göre hareket etmenin neticesi,
emirberlikten gelen ve esasen daha yüksek bir kabiliyeti fikriyeye malik bulun-
mayan Etemin, koskoca Türk vatan›nda diktatörlü¤ünü kabul ve tasdike mün-
cer olaca¤›n› anlamamak kabil mi idi?

Meclisin heyecan ve tereddüdünü izale edecek, tatminkâr bir surette idarei
kelâm ederek, hafî celseler müzakerat›n›, netayiçi filiyeye intizaren kapatt›k.

Efendiler, Etem kuvvetlerini takip eden k›taat›m›z, 5 Kânunusani 1337 gü-
nü Gedisi iflgal ederek, o civarda topland›lar. Etem ve kardeflleri de, kuvvetle-
rile beraber düflman saflar›nda lây›k olduklar› vaziyeti ald›lar. Art›k, Etem
vak'as› kalmam›flt›. Ordumuzun içinde bulunan düflman, tardedilerek, cephe-
sine irca edilmiflti. Bundan sonra, yaln›z bir düflman cephesini ve hareketini
müflahede edece¤iz. Filhakika, bir gün sonra, 6 Kânunusani 1337 umum Yu-
nan ordusu, bütün cephe üzerinde her noktadan taarruza geçti.

‹znikten, Gedis üzerinden Ufla¤a bir hat tasavvur ediniz, bu hatt›n Gedi-
sin flimalinde kalan parças›, iki yüz kilometredir. Gedisten Ufla¤a olan parças›
da, otuz kilometre kadard›r. Düflman, üç f›rka ile bu hatt›n flimal ucundan Es-
kiflehir üzerine hareket etti. Bizim Gediste bulunan mühim kuvvetlerimiz, Es-
kiflehir üzerinden bu düflman f›rkalar›n› karfl›lamaya mecbur idi. Karfl›lad›;
ma¤lûp etti. ‹nk›lâb›m›z tarihine, Birinci ‹nönü Zaferini kaydetti.

Efendiler bugünkü vaziyeti askeriyeyi basit bir flekilde izah için söyleyece-
¤im.

Cenup Cephesine ait olan kuvvetler, eski yerlerine, Dumlup›nara iade edil-
diler. Kütahyada yaln›z Altm›fl Birinci F›rka, iki alay kadar kuvvetile ‹zzettin
Bey (Ordu Müfettifli ‹zzettin Paflad›r) kumandas›nda terkedilmiflti.

Efendiler, 8 Kânunusani 1337 Cumartesi günü Meclisin alenî celsesinde,
vaziyeti izah ediyordum. Art›k herkes hakikati görmüfl ve anlam›flt›. Etem ve
kardeflleri lehinde mülayim hareket mütaleas›nda bulunanlar, bu defa aleyhle-
rinde pek coflkun idiler. Ben beyanatta bulunurken Etem, Teyfik ve Reflit Bey-
lerin diyerek konufltu¤uma itiraz olundu. Yükselen bir sada "Pafla Hazretleri,
art›k Bey demeyiniz. Hain deyiniz!" ihtar›nda bulundu. " Etem ve Teyfik ha-
inleri diyece¤im, fakat henüz Büyük Millet Meclisi azas› s›fat›n› tafl›yan Reflit
Bey hakk›nda da ayn› fleyi kullanmak mecburiyetindeyim. Heyeti aliyenize
hürmeten bunu telâffuz edemem. Evvelâ Reflit Beyin azal›ktan ›skat›na rey ver-
menizi rica ederim" dedim.

Reis "Menafii millet ve memleket aleyhine istimali silâh ederek düflmanlar-
la teflriki mesai eden Saruhan Meb'usu Reflit Beyin mebusluktan ihrac›n› kabul
buyuranlar el kald›rs›n!” dedi. Eller kalkt›, kabul olundu.
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maktan, kurtarmaya çal›fl›lmak isteniyor gibi idi. Bunun nedenini k›saca aç›k-
layay›m. Efendiler; meb'uslar›n bir k›sm›, durumun kiflisel ve duygusal k›rg›n-
l›klardan do¤du¤u san›s›na, kap›lm›fllard›. Gerçekten bu alanda, sonsuz pro-
paganda yap›lm›fl ve kamu oyu buland›r›lmak istenmiflti. Yine güçlü ve abart-
mal› söylentilerden, Etem kuvvetlerinin çok ve yenilmesi zor oldu¤u san›s›n-
da bulunarak, ordu ile çat›fl›rsa, ordunun çil yavrusu gibi da¤›laca¤›n› ve o za-
man, durumun gerçekten ac›kl› olabilece¤ini kafalar›nda kuruyorlar ve böyle
bir çat›flmay› önlemenin uygun olaca¤›n› düflünüyorlard›.

Efendiler, bu düflünceleri uygun bulup ona göre davranman›n sonucu,
emir erli¤inden gelen ve asla daha yüksek bir düflünce yetene¤i bulunmayan
Etemin, koskoca Türk vatan›na diktatör olmas›n› kabul etmeye ve onaylama-
ya varaca¤›n› anlamamak olur muydu?

Meclisin heyecan ve kuflkusunu giderecek, inand›r›c› sözler söyleyerek, giz-
li oturumlardaki görüflmeleri, çarp›flma sonuçlar›n› beklemek üzere kapatt›k.

Efendiler, Etem kuvvetlerini kovalayan birliklerimiz, 5 Ocak 1921 günü
Gedize girerek, o bölgede topland›lar. Etem ve kardeflleri de, kuvvetlerile bir-
likte düflmandan yana geçip kendilerine yarafl›r duruma girdiler. Art›k, Etem
olay› kalmam›flt›. Ordumuzun içinde bulunan düflman, kovularak, gerçek ye-
rine sürülmüfltü. Bundan sonra, yaln›z, tek bir düflman cephesini ve bununla
ilgili olaylar› görece¤iz. Gerçekten, bir gün sonra, 6 Ocak 1921 tüm Yunan or-
dusu, bütün cephe üzerinde her noktadan sald›r›ya geçti.

Efendiler, bugünkü askerî durumu kolay anlafl›l›r bir biçimde aç›klamak
için flöyle diyece¤im:

‹znikten, Gediz üzerinden Ufla¤a bir çizgi düflününüz, bu çizginin Gedi-
zin kuzeyinde kalan bölümü, iki yüz kilometredir. Gedizden Ufla¤a kadar
olan bölümü de, otuz kilometre kadard›r. Düflman, üç tümenle bu çizginin ku-
zey ucundan Eskiflehir üzerine ilerlemeye bafllad›. Bizim Gedizde bulunan
önemli kuvvetlerimiz, Eskiflehir üzerinden bu düflman tümenlerini karfl›lamak
zorunda idi. Karfl›lad›; yenilgiye u¤ratt›. Devrimimizin tarihine, Birinci ‹nönü
Zaferini yazd›.

Güney Cephesine ba¤l› olan kuvvetler, eski yerlerine, Dumlup›nara geri
gönderildiler. Kütahyada sadece Altm›flbirinci Tümen, iki alay kadar kuvve-
tile ‹zzettin Bey (Ordu Müfettifli ‹zzettin Paflad›r) komutas›nda b›rak›lm›flt›.

Efendiler, 8 Ocak 1921 Cumartesi günü Meclisin aç›k oturumunda, duru-
mu anlat›yordum. Art›k herkes gerçe¤i görmüfl ve anlam›flt›. Etem ve kardefl-
lerinden yana ›l›ml› davranmak düflüncesinde olanlar, bu kez onlara karfl› pek
coflkulu idiler. Ben konuflurken Etem, Teyfik ve Reflit Beylerin diyerek ko-
nufltu¤uma karfl› ç›k›ld›. Yükselen bir ses "Pafla Hazretleri, art›k Bey demeyi-
niz. Hain deyiniz" hat›rlatmas›nda bulundu. "Etem ve Teyfik hainleri diyece-
¤im, ama hâlâ Büyük Millet Meclisi üyesi kimli¤ini tafl›yan Reflit Bey hakk›n-
da da ayn› fleyi kullanmak zorunday›m. Yüce toplulu¤unuza sayg›m nedenile
böyle diyemem. Önce Reflit Beyi üyelikten ç›kartmaya oy vermenizi rica ede-
rim" dedim.

Baflkan "Ulus ve ülke ç›karlar›na karfl› silâh kullanarak düflmanlarla ifl-
birli¤i yapan Saruhan Meb'usu Reflit Beyin mebusluktan ç›kar›lmas›n› kabul
edenler el kald›rs›n" dedi. Eller kalkt›, kabul edildi.
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Yunan ordusunun icra etti¤i bu taarruzda, Etem ve kardeflleri de, kendile-
rine düflen vazifeyi ifadan geri durmad›lar. Tekrar Kütahyaya teveccüh ederek,
orada bulunan zay›f f›rkam›za taarruza bafllad›lar. ‹zzettin Paflan›n metîn ka-
rakteri ve vak›fane kumandas› ve maiyetindeki Türk zabit ve neferlerinin yük-
sek kahramanl›klar›, Etem ve kardefllerile sald›ran hain kuvvetleri ma¤lûp ve
ricate mecbur etti. E¤er, flah›slar› da dahil oldu¤u halde kâmilen imha edilmek-
ten kurtulabilmifllerse bunu da hiç sevmedikleri Refet Paflaya medyun bulun-
duklar›n› söylemeliyim. Bu noktay› izah edivereyim:

Refet Pafla, iki süvari f›rkasile, Dumlup›nar›n on kilometre kadar flark›n-
da Küçükköyde bulunuyordu. Kütahyada bulunan Altm›fl Birinci F›rkaya,
garptan taarruz eden Etem kuvvetlerini, seri bir surette ma¤lûp ve imha etmek
üzere hareketi emrolundu. Refet Pafla süvarilerile Etem kuvvetlerinin yan ve
arkas›na gidecekti. Bulundu¤u mevkiden flimale, Kütahyaya bak›lacak olursa,
bu vazifenin tabiî bir yürüyüflle ve pek müessir bir surette yap›labilece¤i mey-
danda idi. Halbuki Refet Pafla, icap eden yere gitmemifl, bunun aksi taraf›na,
Kütahyan›n garb›nda de¤il, flark›nda, Alayunda gitmifl. Süvari kuvvetleri, 12
Kânunusani 1337 zevaline do¤ru Alayunt m›ntakas›na vâs›l oldu.

Refet Pafla, ‹zzettin Pafla ile görüflmek üzere Kütahyaya gitti. ‹zzettin Pafla,
süvari f›rkalar›n›n Kütahya cenubundan Yellice da¤› garb›ndan, tamamen süva-
rilden ibaret olan, Etem kuvvetlerinin gerilerine sevkedilmesini teklif etmifl.

Refet Pafla, tarafeynin muharebe vaziyeti hakk›nda tam bir malûmat› olma-
d›¤›n› ileri sürerek, böyle bir harekete yanaflmam›fl.. Refet Pafla, ‹zzettin Pafla
kuvvetlerinin, flarka, Porsuk suyu gerisine çekilmesi halinde, süvarilerile Kütah-
ya ovas›ndan ussat›n yan ve gerilerine taarruzu düflünüyormufl. Atl› ussat hay-
vanlar›ndan inmifl, piyade f›rkam›z karfl›s›nda yaya cenk yapt›¤› en zay›f vazi-
yetinde üzerine yürümekte tereddüt gösteren kumandan, piyade f›rkam›z ma¤-
lûben ricat ederken atlar› üzerinde bulunacak, kuvvei maneviyeleri yükselmifl,
ussat›n, hangi yan›na ve nas›l taarruz etmeyi düflündü¤ü, hakikaten her asker
için düflünülecek bir meseledir. Böyle fley olamaz! Bu düflman süvarisi ricate
mecbur etti¤i piyadeyi b›rak›p, Refet Pafla süvarileri üzerine at›lm›yacak m›yd›?

Efendiler, muharebe meydan›na, top ve tüfek sadas›na gelen bir kuvvet,
bir tek tüfek, muharebe eden kendine mensup kuvvetin ma¤lûbiyetine intizar
etmek ve ondan sonra ifl görebilece¤i zann›nda bulunmak, yaln›z asker olanla-
r›n de¤il, en sade görüfllü insanlar›n bile, makul bulaca¤› bir fikir de¤ildir. Va-
zife ve fedekârl›k, muharebe eden k›sm›n ma¤lûp olmadan, çekilmeden, mu-
vaffak›yetini temine çal›flmakla ifa olunur.

Arkadafl› muharebe ederken ve muavenete muhtaç iken, seyirci kalm›fl ku-
mandanlar arkadafl›n›n ma¤lûbiyetine flahit olabilirlerse de, tarihin bîaman ten-
kidinden, takbihinden asla kurtulamazlar.

‹zzettin Pafla, 11 Kânunusani 1337 zevalinden 13 Kânunusani geceyar›s›na
kadar cereyan eden fliddetli ve buhranl› muharebeler esnas›nda, süvari gruplar›-
n›n da taarruza ifltiraki zaman›n›n geldi¤i hakk›nda Erkân›harbiyei Umumiye
Riyasetine de maruzatta bulunmufltu. Refet Pafla, Cenup Cephesinden celbetti¤i
Sekizinci F›rka yetiflebildi¤i takdirde, 14 Kânunusanide taarruza geçmek niye-
tinde oldu¤unu, k›taat›na bildiriyordu. ‹zzettin Pafla, 11, 12, 13 Kânunusani
günlerinde yaln›z bafl›na düflmanla muharebe ettikten sonra, akflam grup zama-
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Yunan ordusunun yapt›¤› bu sald›r›da, Etem ve kardeflleri de, kendileri-
ne düflen görevi yapmaktan geri kalmad›lar. Yeniden Kütahyaya yönelerek,
orada bulunan güçsüz tümenimize sald›rmaya bafllad›lar. ‹zzettin Paflan›n sa¤-
lam karakteri ve bilgili komutas› ve emrindeki Türk subay ve erlerinin yüksek
kahramanl›klar› Etem ve kardefllerile sald›ran hain kuvvetleri yenilgiye u¤rat-
t› ve çekilmek zorunda b›rakt›. E¤er, kendileri de baflta olmak üzere büsbü-
tün yok edilmekten kurtulabilmifllerse bunu da hiç sevmedikleri Refet Pafla-
ya borçlu bulunduklar›n› söylemeliyim. Bu noktay› aç›klayay›m:

Refet Pafla iki atl› tümeniyle, Dumlup›nar›n on kilometre kadar do¤usun-
da Küçükköyde bulunuyordu. Kütahyada bulunan Altm›flbirinci Tümene, ba-
t›dan sald›ran Etem kuvvetlerini, h›zla yenip yok etmesi için ilerlemesi emro-
lundu. Refet Pafla atl›lar›yla Etem kuvvetlerinin yan ve arkas›na gidecekti.
Bulundu¤u yerden kuzeye, Kütahyaya bak›lacak olursa, bu görevin normal
bir yürüyüflle ve pek etkin bir flekilde yap›labilece¤i meydanda idi. Oysa Re-
fet Pafla, gereken yere gitmemifl, bunun tersi taraf›na, Kütahyan›n bat›s›nda
de¤il, do¤usunda olan, Alayunda gitmifl. Atl› kuvvetler, 12 Ocak 1921 ö¤lene
do¤ru Alayunt bölgesine vard›.

Refet Pafla, ‹zzettin Pafla ile görüflmek için Kütahyaya gitti. ‹zzettin Pafla,
atl› tümenlerinin Kütahya güneyinden Yellice da¤› bat›s›ndan, tümü atl› olan,
Etem kuvvetlerinin gerilerine gönderilmesini önermifl.

Refet Pafla, iki taraf›n savafl durumu hakk›nda tam bir bilgisi olmad›¤›n›
ileri sürerek, böyle bir harekete yanaflmam›fl.. Refet Pafla, ‹zzettin Pafla kuv-
vetleri, do¤uya, Porsuk suyu gerisine çekilirse, atl›lar›yla Kütahya ovas›ndan
asilerin (Etem kuvvetlerinin yan ve gerilerine sald›rmay› düflünüyormufl. Atl›
asilerin hayvanlar›ndan inmifl, piyade tümenimiz karfl›s›nda yaya olarak sa-
vaflt›¤› en güçsüz durumlar›nda üzerine yürümekte karars›z kalan komutan,
piyade tümenimiz yenilip çekilirken atlar› üzerinde bulunacak, moralleri yük-
selmifl asilerin, hangi yan›na ve nas›l sald›rmay› düflündü¤ü, gerçekten her as-
ker için düflünülecek bir sorundur. Böyle fley olamaz. Bu düflman atl›lar›, çe-
kilmek zorunda b›rakt›¤› piyadeyi b›rak›p, Refet Paflan›n üzerine at›lm›yacak
m›yd›?

Efendiler, savafl alan›na, top ve tüfek sesine gelen bir kuvvet, bir tek tü-
fek, savaflan kendine ba¤l› kuvvetin yenilmesini bekleyip ve ondan sonra ifl
görebilece¤i san›s›nda bulunmak, yaln›z asker olanlar›n de¤il, en k›sa görüfllü
insanlar›n bile, akla yak›n bulaca¤› bir düflünce de¤ildir. Görev ve özveri, sa-
vaflan bölümün yenilmeden, çekilmeden, baflar›s›n› sa¤lamaya çal›flmakla ya-
p›l›r.

Arkadafl› savafl›rken ve yard›m beklerken, seyirci kalm›fl komutanlar ar-
kadafl›n›n yenilgisine tan›k olabilirlerse de, tarihin ac›mas›z elefltirisinden,
suçlamas›ndan hiç kurtulamazlar.

‹zzettin Pafla, 11 Ocak 1921 ö¤leninden 13 Ocak geceyar›s›na kadar süren
sert ve bunal›ml› savafllar s›ras›nda, atl› gruplar›n›n da sald›r›ya kat›lmalar› za-
man›n›n geldi¤ini Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n da bilgisine sunmufltu. Refet Pa-
fla, Güney Cephesinden getirtti¤i Sekizinci Tümen yetiflebilirse, 14 Ocakta sal-
d›r›ya geçmek niyetinde oldu¤unu, birliklerine bildiriyordu. ‹zzettin Pafla, 11, 12,
13 Ocak günlerinde yaln›z bafl›na düflmanla savaflt›ktan sonra, akflam günefl ba-
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n›, yapt›¤› bir mukabil taarruzla ussat› ma¤lûp ve firara mecbur etti. Refet Pa-
fla, muharebeye seyirci kalmak suretile büyük bir f›rsat kaç›rd› ve Etemin ve
kuvvetlerinin ricatine müsait vaziyet b›rakt›. 14 üncü günü taht› emrinde bulu-
nan bütün süvari kuvvetlerini Süvari F›rka Kumandanlar›ndan Dervifl Beyin
(Kolordu Kumandan› Dervifl Paflad›r), taht› emrine vererek onu; Etemin taki-
bine memur etti. Dervifl Pafla; Afflarda, bilhassa Gediste Etem kuvvetlerinin ge-
rilerine do¤ru, geceleri de yürümek suretile tevcih etti¤i müthifl darbelerle Etem,
Teyfik, Reflit kardeflleri sersem etti. Kuvvetlerinin toplanmas›na zaman b›rak-
mad›. Dervifl Bey, Etem ve kardefllerini 14 Kânunusaniden 22 Kânunusaniye
kadar, dokuz gün nefes ald›rmaks›z›n mütemadiyen takip etmifltir. Neticede,
bütün Etem kuvvetleri esir edilmifl, yaln›z Etem, Teyfik ve Reflit kardefller yeni
vazife almak üzere, düflman ordugâh›na firar edebilmifllerdir.

Muhterem Efendiler, Ankarada bulunan ‹stanbul misafirlerimize bir, bir
buçuk ayl›k müddeti misaferetleri esnas›nda çok fleyler göstermek f›rsatlar›na
malik oldu¤umuzu zannediyorum. Asi Etem ve kardefllerinin kuvvetleri orta-
dan kald›r›ld›. Yunanl›lar›, üç günde ‹nönünde ma¤lûp ettik. Büyük Millet
Meclisinin müsterih ve memnun olaca¤› yeni bir devir aç›ld›. Fakat, ‹zzet ve Sa-
lih Paflalar bunlar›n hiçbirinden memnun görünmüyorlar, daüss›laya müptelâ
olmufl gibi, ille payitahta gitmek istiyorlard›. ‹stanbuldaki arkadafllar›n›n da
çok merak etmekte olduklar› anlafl›l›yordu.

Ankaraya muvasalatlar›ndan on gün sonra, Frans›z telsiz telgrafile Zon-
gulda¤a bir telgraf gelmiflti. Telgraf fludur:

16 Kânunuevel 1336
Zonguldak mutasarr›fl›¤› vas›tasile Devletlû ‹zzet Pafla Hazretlerine
Taraf› samii fahimanelerinden henüz bir ifl’ar vaki olmad›¤›ndan heyeti celilenin muva-

salat› haberine intizar edilmekte oldu¤u.
Mustafa Arif 

‹ki gün sonra Adapazar› üzerinden de flu telgraf geldi:
Dahiliye Nâz›r› ‹zzet Pafla Hazretlerine

Taraf samii fahimanelerinden bir ifl’ar vaki olmad›¤›ndan muvasalat› aliyeleri haberine
intizar edilmekte oldu¤una dair birkaç gün evvel Zonguldak tarik›yle yaz›lan telgrafname ce-
vab›n›n bir an evvel imba buyurulmas› mercudur.

Dahiliye Nâz›r› Vekili Mustafa Arif
Teyfik Pafla Kabinesi nam›na, Ziya Paflan›n ‹neboluya gönderdi¤i bir me-

muru mahsus, 10/11 Kânunusani 1337 de uzun bir flifre ile birtak›m malûmat
veriyordu.

‹zzet Pafla heyetinin, Anadoluya iltihak› haberi ‹stanbulca teeyyüt etmifl..
Kabine, ‹zzet Pafladan malûmat talep ediyormufl.. Ziya Pafla, Safa, Mustafa
Arif ve Raflit Beyler de demifller ki: "Menfaati memleket, heyetin Anadoluda
kalmas›n› müstelzim ise, buna bir fley denilmez. Bu takdirde, kabinenin sukut
edece¤i muhakkakt›r. Ancak, bu halde, biz de bu vatan›n evlâtlar›y›z. Hiç ol-
mazsa bizleri de vaziyetten haberdar etsinler.. bizi tenvir etsinler, biz de ona gö-
re hareket edelim.."

Ziya Pafla, Paristen, Ahmet R›za Beyden ald›¤› bir mektup muhteviyat›ndan
ve ‹stanbulda mevsuk bir membadan elde etti¤i bir malûmattan da bahsettiriyordu.

Ahmet R›za Bey diyormufl ki, e¤er Kuvayi Millîyenin kudreti askeriyesi
müsait ise, ‹zmir meselesi, iyi haz›rlanm›fl bir hücumla emrivaki suretile halle-
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tarken, yapt›¤› bir karfl› sald›r›yla asileri yendi ve kaçmak zorunda b›rakt›. Re-
fet Pafla, savafla seyirci kalarak büyük bir f›rsat kaç›rd› ve Etemin ve kuvvet-
lerinin çekilmelerine uygun bir ortam yaratt›. 14 üncü günü emrinde bulunan
bütün atl› kuvvetlerini Atl› Tümen Komutanlar›ndan Dervifl Beyin (Kolordu
Komutan› Dervifl Paflad›r), emrine vererek onu; Etemi kovalamakla görev-
lendirdi. Dervifl Pafla; Afflarda, özellikle Gedizde Etem kuvvetlerinin gerileri-
ne do¤ru, geceleri de yürüyerek vurdu¤u korkunç yumruklarla Etem, Teyfik,
Reflit kardeflleri sersem etti. Kuvvetlerinin toplanmas›na zaman b›rakmad›.
Dervifl Bey, Etem ve kardefllerini 14 Ocaktan 22 Oca¤a kadar, dokuz gün ne-
fes ald›rmaks›z›n durmadan kovalam›flt›r. Sonunda, bütün Etem kuvvetleri
tutsak edilmifl, yaln›z Etem, Teyfik ve Reflit kardefller yeni görev almak için,
düflman ordusunun içine kaçabilmifllerdir.

Muhterem Efendiler, Ankarada bulunan ‹stanbullu konuklar›m›za bir,
bir buçuk ayl›k konukluklar› s›ras›nda çok fleyler gösterebildi¤imizi san›yo-
rum. Ayaklanan Etem ve kardefllerinin kuvvetleri ortadan kald›r›ld›. Yunan-
l›lar›, üç günde ‹nönünde yendik, Büyük Millet Meclisinin gönül rahatl›¤› ve
k›vanç duyaca¤› yeni bir dönem aç›ld›. Ama, ‹zzet ve Salih Paflalar bunlar›n
hiçbirisinden k›vanç duymufl görünmüyorlar, s›laya tutulmufl gibi, ille baflken-
te gitmek istiyorlard›. ‹stanbuldaki arkadafllar›n›n da çok kayg› duymakta ol-
duklar› anlafl›l›yordu.

Ankaraya gelifllerinden on gün sonra, Frans›z telsiz telgrafile Zongulda-
¤a bir telgraf gelmiflti. Telgraf fludur:

16 Aral›k 1920
Zonguldak mutasarr›fl›¤› arac›l›¤›yla ‹zzet Pafla Hazretlerine
Sizlerden flimdiye dek bir bilgi al›namad›¤›ndan yüksek heyetinizin var›fl haberinin

beklenmekte oldu¤u.
Mustafa Arif

‹ki gün sonra Adapazar› üzerinden de flu telgraf geldi: 
‹çiflleri Bakan› ‹zzet Pafla Hazretlerine

Sizlerden flimdiye dek bir bilgi al›nmad›¤›ndan yüksek heyetinizin var›fl haberinin bek-
lenilmekte oldu¤u hakk›nda birkaç gün evvel Zonguldak yoluyla yaz›lan telgraf›n karfl›l›¤›-
n›n çabuklaflt›r›lmas› rica olunur.

‹çiflleri Bakan Vekili Mustafa Arif
Teyfik Pafla hükûmeti ad›na, Ziya Paflan›n ‹neboluya gönderdi¤i bir özel

görevli, 10/11 Ocak 1921 de uzun bir flifre ile birtak›m bilgiler veriyordu.
‹zzet Pafla heyetinin, Anadoluya kat›ld›¤› haberi ‹stanbulca do¤rulan-

m›fl.. Hükûmet, ‹zzet Pafladan bilgi istiyormufl.. Ziya Pafla, Safa, Mustafa Arif
ve Raflit Beyler de demifller ki: "Ülke ç›kar›, heyetin Anadoluda kalmas›n› ge-
rektiriyorsa, buna bir fley denilmez. Böyle olunca, hükûmetin düflece¤i kesin-
dir. Ancak, böyle olunca, biz de bu vatan›n çocuklar›y›z. Hiç olmazsa bizlere
de durumdan haber versinler.. bizi ayd›nlats›nlar, biz de ona göre davrana-
l›m.."

Ziya Pafla, Paristen, Ahmet R›za Beyden ald›¤› bir mektupta yaz›lanlar-
dan ve ‹stanbulda güvenilir bir kaynaktan elde etti¤i bir bilgiden de sözedi-
yordu.

Ahmet R›za Bey diyormufl ki, e¤er Ulusal Güçlerin asker kuvveti elverifl-
li ise, ‹zmir sorunu, iyi haz›rlanm›fl bir sald›r›yla oldu bitti yapmak yoluyla çö-
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dilmeli imifl.. ald›¤› malûmat bunu teyit ediyormufl. K›ral Konstantini tutacak-
larm›fl.

Ziya Paflan›n hususî malûmat› da, son konferanstan evvel Yunanl›lar›n
takviye olunarak büyük bir taarruz icra ettirilece¤ine dair idi.

Damat Ferit Pafla, hummal› faaliyete bafllam›fl.. Balta Liman›nda mütead-
dit kabine listeleri tanzim edilmeye bafllanm›fl..

‹neboluya gelmifl olan memuru mahsus vas›tasile Ziya Paflaya ve rüfeka-
s›na iblâ¤ ettirdi¤im cevapta: "Verdikleri malûmata teflekkürden sonra, ‹zzet ve
Salih Paflalar, maksad› müflterekimizin icab› kat’îsi olarak Ankarada kalm›fl-
lard›r." dedim. Kendilerinin ‹stanbulda hâkim vaziyette kalmalar› caiz ise de,
sukut etmeden evvel cümlesinin, flimdiden haz›r bulunduracaklar› emin ve seri
bir vas›ta ile, hemen Anadoluya gelmelerinin menafii âliyei vataniye icab›ndan
oldu¤unu ve bu suretle ifa edecekleri hizmet ve fedakârl›¤›n nezdi millette pek
meflkûr olaca¤›n› yazd›m.

Memuru mahsusun, ‹stanbula avdetini müteak›p, ‹neboluya gönderdi¤i ve
oradan 19 Kânunusani 1337 de çekilen flifrede; Ziya Pafla ve rüfekas›n›n nok-
tai nazar›m dairesinde harekete karar verdikleri bildirilmiflti.

Efendiler, bu tarihten bir hafta kadar sonra, Kocaeli Kumandanl›¤›ndan
flöyle bir telgraf ald›m:

Büyük Millet Meclisi Riyasetine      Geyve ‹stasyonu, 26/1/1337
Memleketin menafii âliyesine müteallik bir meselei mühimme hakk›nda Sadrazam Pa-

flan›n Zat› Devletlerile makina bafl›nda görüflmek istedikleri ‹stanbul telgraf müdiri umumi-
sinin 26/1/1337 ve saat 16:30 sonra iflaretli telgrafile bildirilmektedir. Bu baptaki iradeleri arz
ve istizan olunur.

Kocaeli Kumandanl›¤›na ayn› günde makina bafl›nda verdi¤im cevapta
dedim ki:

‹stanbul, Geyve ile do¤rudan do¤ruya nas›l muhabere edebilir? ‹stanbulda Tevfik Pafla
ile veya herhangi birile, muhabere ve münasebette bulunabilmekli¤im, Heyeti Vekilenin ve bel-
ki Meclisin karar›na vabeste oldu¤undan, bu hususta flimdiden bir fley diyemem. Tevfik Pafla
ile telgraf memurunun dahi, aç›ktan aç›¤a muhaberede bulunmas›, ‹stanbula karfl› olan vazi-
yetimizin hariçteki telâkkiyat›n› teflvifl edece¤inden gayr›caizdir. Ancak Tevfik Paflan›n, benim
flahs›ma de¤il, fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine bir müracaat› varsa, bu müra-
caatin kabulü tabiîdir. Bu hususun gayr›resmi ve ayn› vas›ta ile kendisine isalinde beis yoktur.

‹stanbuldan Adapazar›na telgraf ve oradan Geyveye ciheti askeriyenin ne-
zareti alt›nda telefon hatt› mevcut idi. Tevfik Paflan›n benimle kapal› olarak gö-
rüflmek istemesi üzerine, ‹stanbul teli Ankaraya raptettirildi.

Tevfik Pafladan aç›k olarak flu telgraf› ald›m:
‹stanbul, 27/1/1337

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
25 Kânunusani tarahinde Pariste in'ikat eden meclis taraf›ndan müttehaz mukarre-

rat mucibince flark meselesinin hallini müzakere etmek üzere 21 fiubat Londrada Düveli
Müttefike murahhaslarile Osmanl› ve Yunan Hükûmetleri murahhaslar›ndan mürekkep
bir konferans içtimaa davet olunacakt›r. Mevcut muahedede, hadisat dolay›sile zarurî gö-
rülecek tadilât icra edilecektir. Hükûmeti seniyeye gönderilecek davet, Mustafa Kemal
Paflan›n veyahut mezuniyeti lâzimeyi haiz murahhaslar›n Osmanl› heyeti murahhasas›
meyan›nda bulunmalar› meflruttur. ‹flbu mukarrerat, Düveli Müttefikan›n ‹stanbul mü-
messilleri taraf›ndan tebli¤ edildi. Tayin buyuraca¤›n›z murahhaslar, buradan intihap
edece¤imiz zevatla birleflerek azimet eylemek üzere karar ve cevab›n›za intizar ediyo-
rum. Zaman›n nezaketine binaen bu gibi baz› tebligat› mühimme için hatt›n aç›k bulun-
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zümlenmeli imifl.. ald›¤› bilgiler bunu do¤ruluyormufl. Kral Konstantini tuta-
caklarm›fl.

Ziya Paflan›n özel olarak elde etti¤i bilgiler de, son konferanstan evvel
Yunanl›lar›n kuvvetleri artt›r›larak büyük bir sald›r› yapt›r›laca¤› yolunda idi.

Damat Ferit Pafla, çok s›k› çal›flmaya bafllam›fl... Balta Liman›nda birçok
hükûmet listeleri düzenlenmeye bafllanm›fl..

‹neboluya gelmifl olan özel görevli arac›l›¤›yla Ziya Paflaya ve arkadaflla-
r›na ilettirdi¤im karfl›l›kta: "Verdikleri bilgilere teflekkür ettikten sonra, ‹zzet
ve Salih Paflalar, ortak amac›m›z›n kesin gere¤i olarak Ankarada kalm›fllar-
d›r." dedim. Kendilerinin ‹stanbulda egemen durumda kalmalar› uygun ise
de, hükûmet düflmeden önce hepsinin, flimdiden haz›r bulunduracaklar› güve-
nilir ve h›zl› araçla, hemen Anadoluya gelmelerinin ülkenin yüksek ç›karlar›
gere¤inden oldu¤unu ve bu yolda yapacaklar› hizmet ve özveriye ulusun çok
de¤er verece¤ini yazd›m.

Özel görevlinin, ‹stanbula döndükten sonra, ‹neboluya gönderdi¤i ve
oradan 19 Ocak 1921 de çekilen flifrede; Ziya Pafla ve arkadafllar›n›n görüflü-
me uygun davranmaya karar verdikleri bildirilmiflti.

Efendiler, bu tarihten bir hafta kadar sonra, Kocaeli Komutanl›¤›ndan
flöyle bir mektup ald›m:

Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na      Geyve istasyonu, 26/1/1921
Yurdun yüksek ç›karlar›na iliflkin önemli bir konu üzerinde Baflbakan Paflan›n sizinle

makina bafl›nda görüflmek istedikleri ‹stanbul telgraf genel müdürünün 26/1/1921 ve saat
16:30 iflaretli telgrafile bildirilmektedir. Bu konudaki yüksek emirleriniz nedir, bildiriniz.

Kocaeli Komutanl›¤›na ayn› günde makina bafl›nda verdi¤im karfl›l›kta
dedim ki:

‹stanbul, Geyve ile do¤rudan do¤ruya nas›l haberleflebilir? ‹stanbulda Tevfik Pafla ile
veya herhangi biriyle, haberleflip iliflki kurabilmekli¤im, Bakanlar Kurulunun ve belki Mec-
lisin karar›na ba¤l› oldu¤undan, bu konuda flimdiden bir fley diyemem. Tevfik Pafla ile telg-
raf memurunun bile, aç›ktan aç›¤a haberleflebilmesi, ‹stanbula karfl› olan durumumuzun ya-
banc›larca karfl›lan›fl fleklini kar›flt›raca¤› için uygun de¤ildir. Ancak Tevfik Paflan›n, bana
de¤il, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine bir baflvurusu varsa, bu baflvuru el-
bet kabul edilir. Bunun resmî olmayan yoldan ve ayn› araçla kendisine duyurulmas›nda sa-
k›nca yoktur.

‹stanbuldan Adapazar›na telgraf ve oradan Geyveye askerlerin gözetimi
alt›nda telefon hatt› vard›. Tevfik Paflan›n benimle kapal› olarak görüflmek is-
temesi üzerine, ‹stanbul teli Ankaraya ba¤land›.

Tevfik Pafladan aç›k olarak flu telgraf› ald›m:
‹stanbul, 27/1/1921

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
25 Ocak tarihinde Pariste toplanan hey'et taraf›ndan al›nan kararlar gere¤ince

do¤u sorununun çözümlenmesine giriflmek üzere 21 fiubat Londrada ‹tilâf Devletleri
delegeleriyle Osmanl› ve Yunan Hükûmetleri delegelerinden oluflacak bir konferans
toplant›ya ça¤›r›lacakt›r. Yürürlükteki antlaflmada, olaylar dolay›sile zorunlu görüle-
cek de¤ifliklikler yap›lacakt›r. Padiflah hükûmetine gönderilecek ça¤›r› Mustafa Kemal
Paflan›n ya da kendilerine gerekli izin verilmifl delegelerin Osmanl› delege heyeti ara-
s›nda bulunmalar›n› flart koflmaktad›r. Bu kararlar, ‹tilâf Devletlerinin ‹stanbul tem-
silcileri taraf›ndan bildirildi. Atayaca¤›n›z delegeler, buradan seçece¤imiz kiflilerle
birleflerek yola ç›kmak üzere karar ve yan›t›n›z› bekliyorum. Durumun önemi nede-

Sadrazam
Tevfik Pafla
benimle te-
mas ar›yor

Sadrazam
Tevfik Pafla
benimle
iliflki ar›yor



durulmas›n› rica ederim. Makina bafl›nda hemen cevap vermek mümkün ise telgraf bafl›nda
intizar etmekteyim Efendim. Bir de flifre var Efendim.

Tevfik
fiifre mahlûlü de flu idi:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine    Dersaadet, 27 Kânunusani 1337 Saat: 8 Sonra
Londra Konferans›nda kuvvetli idarei kelâm etmek için Yunanl›lar›n bir kolorduyu ‹z-

mire sevketmekte ve Trakyadaki kuvvetlerini de Anadoluya tahrik eylemede oldu¤u ve on
güne kadar bir hareketi taarruziyeye ba¤l›yacaklar› mevsukan istihbar edilmifltir.

Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflaya verdi¤im cevabî telgraf, flu idi: 
Tel Dersaadette Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 28/1/1337
C: 27/1/1337. ‹radei millîyeye müsteniden Türkiyenin mukadderat›na vaz›ulyet olan ye-

gâne meflru ve müstakil kuvvei hâkime, Ankarada müstemirren münakit, Türkiye Büyük
Millet Meclisidir. Türkiyeye müteallik bilcümle mesailin halline memur ve her türlü münase-
bat› hariciyede muhatap, ancak iflbu Meclisin heyeti hükûmetidir. ‹stanbulda herhangi bir he-
yetin minküllilvücuh bir vaz’› meflru ve hukukisi yoktur. Binaenaleyh, böyle bir heyetin ken-
dine hükûmet nam›n› vermifl olmas›, milletin hukuku hakimiyetine sarahaten mugayir ve bu
nam alt›nda memleket ve milletin hayat›na ait mesailde harice karfl› kendini muhatap göster-
mesi nakabili tecvizdir. Heyetinize teveccüh eden vatani ve vicdanî vazife derhal hakikat ve
vaziyete ikt›fa ederek millet ve memleket nam›na meflru, muhatap hükûmetin, Ankarada ol-
du¤unu kabul ve ilân etmektir. Millet ve memleketimiz nam›na salâhiyeti meflruaya sahip hü-
kûmetin Ankarada oldu¤u Düveli ‹tilâfiyece takdir edildi¤i flüphesiz bulundu¤u halde, düve-
li mezkûrenin bu noktai nazar›n› alenen izharda teahhur etmeleri ‹stanbulda mütevass›t bir
heyetin mevcudiyeti kendileri için istifadeli olabilece¤ini zannetmelerinden nefl'et etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti sulh ve müsalemeti kemali ciddiyet ve samimi-
yetle arzu etti¤ini ve yaln›z hukuku millîyesinin tan›nmas›n› talepten ibaret olan fleraitini mü-
kerreren ilân ve iflbu hukukun tasdik› halinde, teklif olunacak müzakerat› kabule amade ol-
du¤unu beyan eylemifltir. Düveli ‹tilâfiye, Londrada aktedecekleri konferansta, flark mesele-
sini adlü hak dairesinde halletmeye karar vermifllerse, davetlerini Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükûmetine do¤rudan do¤ruya tevcih etmelidirler. fieraiti ânife dairesinde vukubulacak
davetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan hüsnü kabul edilece¤ini tekrar
beyan ederiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Saat: Dakika 30 evvel
Bunu müteak›p da re'sen ve hususî olarak ta flu telgraf› yazd›m: 
Tel Ankara, 28 Kânunusani 1337

‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine
Zat› samileri gibi bütün bir ömür bu millet ve memlekete bilâfas›la meflkûr hizmetlerde

bulunmufl bir recülü muhtereme, bütün hidemat› sab›kan›z› tetviç ve ikmal edecek müstesna
ve tarihî bir f›rsat zuhûr etti¤ine kaniiz. Biz, vahdeti tamme üzere hareket etmek istiyoruz.
Bilvas›ta med’uv oldu¤umuz konferansta memleketi ayr› ayr› temsil edecek iki heyetin neka-
dar mehaziri dai oldu¤unu tamamile takdir buyurdu¤unuza eminiz.

Milletin, s›rf hukuku hakimiyetini muhafaza daiyesile sarfetti¤i emekler, ak›tt›¤› hesaps›z
kanlar dahilî ve haricî birçok müflkülâta karfl› gösterdi¤i sebat ve mukavemet, bugün karfl›s›nda
bulundu¤umuz müsait yeni vaziyeti ihdas etti. Bir taraftan da, hadisat› âlem, sebat ve mukaveme-
tin hedefi aslisi olan istiklâli tamm›m›z› teyit edecek surette inkiflaf etmekte devam ediyor. Bizi esa-
ret ve izmihlale mahkûm etmek istemifl olan hükûmetler muvacehesinde, hukuku millîyemizi mü-
dafaa ederken... maddî ve manevî bütün kuvayi memleketin müttehiden hareket etmesi elzemdir.
Bunun için zat› flahanenin iradei millîyeye memlekette yegâne tecelligâh olan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisini tan›d›¤›n› resmen ilân etmesi art›k icap etmifltir. Bu suretle ‹stanbulun memlekete mü-
tevali zararlar ika etti¤i tecaribi mefl'ume ile sabit olan ve ancak ecnebîler lehine idame edilen
gayritabiî vaziyetine bir nihayet vermek müvesser olur. Düveli Mütelife mümessilleri taraf›ndan
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nile bu gibi baz› önemli bildirimler için hatt›n aç›k bulundurulmas›n› rica ederim. Makina
bafl›ndan hemen cevap verilebilirse telgraf bafl›nda beklemekteyim Efendim. Bir de fiifre
var Efendim.

Tevfik
fiifrenin çözülmüflü de flu idi:
Saat: 8 Sonra Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 27 Ocak 1921
Londra Konferans›nda etkili olarak konuflmak için Yunanl›lar›n bir kolorduyu ‹zmire

göndermekte ve Trakyadaki kuvvetlerini de Anadoluya yollamakta oldu¤u ve on güne ka-
dar bir sald›r›ya bafll›yacaklar› inan›l›r kaynaklardan ö¤renilmifltir.

Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflaya karfl›l›k olarak çekti¤im telgraf, flu idi: 
Tel ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 28/1/1921
K: 27/1/1921. Ulusal iradeye dayanarak Türkiyenin kaderini ele alm›fl olan tek meflru

ve ba¤›ms›z egemen güç, Ankarada sürekli olarak toplant› halinde bulunan, Türkiye Büyük
Millet Meclisidir. Türkiye ile ilgili bütün sorunlar›n çözümlenmesiyle görevli ve her türlü
d›fl iliflkilerde baflvurulacak yer, ancak bu Meclisin hükûmetidir. ‹stanbulda herhangi bir ku-
rulun hiçbir yönden meflru ve yasal durumu yoktur. Bunun için, böyle bir kurulun kendine
hükûmet ad› vermifl olmas›, milletin egemenlik hakk›na aç›kça ayk›r›d›r ve bu ad alt›nda
memleket ve milletin hayat›yla ilgili ifllerde d›fla karfl› kendini yetkili göstermesi uygun gö-
rülemez. Kurulunuza düflen vatan ödevi hemen gerçe¤e ve duruma uyarak millet ve mem-
leket ad›na meflru, yetkili hükûmetin, Ankarada oldu¤unu kabul ve ilân etmektir. Millet ve
memleketimiz ad›na meflru yetkinin sahibi Ankara hükûmeti oldu¤unun ‹tilâf Devletlerin-
ce anlafl›ld›¤›na kuflku yokken, sözü edilen devletlerin bu düflüncelerini aç›kça belirtmede
gecikmeleri ‹stanbulda arac› bir kurulun bulunmas›n›n ifllerine yarayabilece¤ini sanmala-
r›ndand›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti bar›fl ve esenli¤i gerçek bir önem ve içtenlik-
le istedi¤ini ve yaln›z ulusal haklar›n›n tan›nmas›n› istemekten ibaret olan flartlar›n› çok ke-
re duyurmufl ve bu haklar› tan›n›rsa, önerilecek görüflmelere kat›lmaya haz›r oldu¤unu söy-
lemifltir. ‹tilâf Devletleri, Londrada yapacaklar› konferansta, do¤u sorununu hak ve adale-
te uygun olarak çözümlemeye karar vermifllerse, ça¤›r›lar›n› Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmetine do¤rudan do¤ruya yapmal›d›rlar. Yukar›daki koflullara uygun olarak yap›la-
cak ça¤›r›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan iyi karfl›lanaca¤›n› yeni-
den bildiririz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Saat: Dakika 30 evvel
Bunun arkas›ndan da kendim özel olarak da flu telgraf› yazd›m: 
Tel ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 28 Ocak 1921
Sizin gibi yaflad›¤› bütün süre bu millet ve memlekete aral›ks›z de¤erli hizmetlerde bu-

lunmufl bir say›n ergin kifli için, bütün geçmifl hizmetlerinizi tamamlay›p yüceltecek eflsiz ve
tarihsel bir f›rsat ç›kt›¤› kan›s›nday›z. Biz, tam birlik içinde ifl görmek istiyoruz. Arac› kana-
l›yla ça¤›r›lm›fl oldu¤umuz konferansta memleketi ayr› ayr› temsil edecek iki kurulun ne
denli sak›ncalar do¤uraca¤›n› iyice anlad›¤›n›za inan›yoruz.

Milletin, salt egemenlik haklar›n› korumak u¤runda harcad›¤› emekler, ak›tt›¤› hesaps›z
kanlar iç ve d›fl birçok güçlüklere karfl› gösterdi¤i dayan›fl ve direnç, bugün karfl›s›nda bulundu-
¤umuz yeni elveriflli durumu yaratt›. Bir yandan da, dünya olaylar›, dayan›fl ve direncin temel
amac› olan tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› do¤rulayacak flekilde gelifliyor. Bizi tutsakl›¤a ve y›k›lmaya zor-
lamak istemifl olan hükûmetler karfl›s›nda, ulusal haklar›m›z› savunurken.. nesnel ve tinsel bü-
tün ulusal güçlerin birlikte davranmalar› çok gereklidir. Bunun için padiflah›n, ulusal iradenin
memlekette belirdi¤i tek yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisini tan›d›¤›n› resmî olarak duyur-
mas› art›k gerekli olmufltur. Böylece ‹stanbulun memlekete arka arkaya verdi¤i zararlar kötü
denemelerle anlafl›lm›fl olan ve ancak yabanc›lar yarar›na sürdürülen ola¤and›fl› durumuna son
verilebilir. ‹tilâf Devletleri temsilcilerinin yapt›¤› bildirimler gösteriyor ki, ‹stanbuldan gidecek
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vaki olan tebligat gösteriyor ki, ‹stanbuldan hareket edecek bir heyeti murahhasan›n Londra
Konferans›na ifltirak edebilmesi ancak onun, Ankara Hükûmeti taraf›ndan salâhiyeti tamme
ile terhis edilmifl mümessilleri ihtiva etmesile meflruttur. Bu suretle ‹tilâf Devletleri, Türkiye
nam›na, sulh müzakerat›na girecek murahhaslar›n, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmeti taraf›ndan gönderilebilece¤ini kâfi bir vuzuh ile itiraf etmifl oluyorlar. Filen ve huku-
ken memlekette yegâne hükûmeti meflrua olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
vaz'ü ilân etti¤i esasat› kabul ve bu esasat›n düflmanlar›m›z taraf›ndan dasdik›n› teshil için,
bize iltihak suretile vaziyetinizi tashih ve tespit buyurman›z› tarih ve millet muvacehesinde
deruhde etmifl oldu¤umuz vazife ve salâhiyetle teklif ederiz. Bu suretle mücadelemizi bir ne-
ticei mes'udeye erifltirmek hususu tesri edilmifl olur. Müttehiden hareket ve amali millîyeyi
azamî kuvvetle müdafaa etmek fikrile vaki olan bu teklifat› samimanemiz, kabul ve infaz bu-
yurulmad›¤› takdirde, câlisi makam› saltanat ve hilâfet olan zat› flahanenin vaziyeti mütezel-
zil olmak tehlikesinden bihakk›n korkulur ve biz, iradei millîyenin bahfletmifl oldu¤u filî ve
hukukî bütün salâhiyetleri haiz bir hükûmet s›fatile, flimdiden kay›t ve iflaret ederiz ki, bun-
dan tevellüt edecek mes’uliyet nakabili tahmin olan bütün vak›bile do¤rudan do¤ruya zat› fla-
haneye aittir. Zat› samilerinin bu vaziyet karfl›s›nda vicdanî ve tarihî vazifenizi tamamile ifa
ve netayicini taraf›m›za kat’î ve sarih olarak ifl'ar buyurman›za intizar ediyoruz. Bu vesile ile
ihtiramat› mahsusam›z›n kabulünü rica ederiz Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, zâten manen ve maddeten hükmü kalmam›fl ve fakat

muhafazai mevcudiyeti çok muz›r olan ‹stanbul hükûmetini, bertaraf etmek
mühimdi. Buna, bafll›ca mâni olanlar›n bafl›nda, padiflah ve halife, bulunuyor-
du. Binaenaleyh, bu makama, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Hükûmetini
tan›tmak, vaziyetin vuzuh peyda etmesi için bittabi ilk teflebbüs olmak lâz›mge-
lirdi. Zâten elimizde ve temas›m›zda olmayan bu makama, henüz baflka bir
muamele tatbik›na imkân› maddî de yoktu. Binaenaleyh Tevfik Paflaya ayn›
günde flu üçüncü telgraf› da yazd›m:

Ankara, 28 Kânunusani 1337
Dersaadette Tevfik Pafla Hazretlerine

Resmî ve hususî telgrafnamemizdeki mütaleât ve teklifat›m›z› berveçhiati hulâsaten tek-
rar ve icabat›n›n sürati ifasile neticesinin ifl'ar›n› rica ederiz:

1 - Zât› flahane Türkiye Büyük Millet Meclisini tan›d›¤›n› k›sa bir hatt› humayun ile ilân
buyuracaklard›r. Bu hatt› humayun makam› hilâfet ve saltanat›n masuniyetini esas olarak kabul
etmifl olan Türkiye Büyük Millet Meclisini flekil ve mahiyet ve salâhiyeti haz›rasile kabul buyur-
duklar›n› ihtiva edecektir. Tafsilat ve teferruat› sairenin ilâvesi, flimdilik mucibi teflevvüfl olabilir.

2 - Birinci madde hükmü infaz olundu¤u takdirde ailevî olan dahilî vaziyetimizin tan-
zimi berveçhiati olabilir:

Zat› flahane kemafissab›k Dersaadette ikamet buyururlar. Sahibi salâhiyet ve mes'uliyet
olup her türlü tecavüzden masun ve her türlü fleraiti istiklâli cami olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve hükûmet flimdilik Ankarada bulunur. Bittabi ‹stanbulda art›k kabine nam› alt›n-
da bir heyet kalmaz. Ancak, ‹stanbulun vaziyeti mahsusas› ilcasile nezdi flahanede Büyük
Millet Meclisinden vazife ve salâhiyeti haiz bir heyet bulundurulur.

3 - ‹stanbul flehir ve havalisi umuru idaresinin sureti tanzimi badehu teemmül ve tatbik
olunur.

4 - fieraiti mezkûrenin kabul ve tatbik›yle beraber, Büyük Millet Meclisince musaddak
bütçemizde, esasen mevcut tahsisat› seniye ve hanedan› saltanat tahsisatile beraber, bilûmum
memurîni lâzime ve sair ashab› maafl›n muhassasatlar›n› itaya muktazi mebali¤ hükûmetçe
temin ve tediye edilecektir. Kudreti maliyemiz bu hususu mütekefilldir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Tevfik Paflan›n bu uzunca telgraf›m›za gece verdi¤i cevap çok k›sa oldu,

Tevfik Paflan›n cevab› flu idi:
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bir delegeler kurulunun Londra Konferans›na kat›labilmesi ancak bu kurulun, Ankara Hü-
kûmeti taraf›ndan tam yetki ile görevlendirilmifl temsilcilerin de bulunmas› kofluluna ba¤l›-
d›r. Böylece ‹tilâf Devletleri, Türkiye ad›na, bar›fl görüflmelerine kat›lacak delegelerin, an-
cak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan gönderilebilece¤ini yeter bir aç›k-
l›kla kabullenmifl oluyorlar. Pratikte ve hukuk aç›s›ndan memlekette tek meflru hükûmet
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin koydu¤u ve yay›mlad›¤› ilkeleri kabul bu-
yurman›z› ilkelerin düflmanlar›m›zca da kabulünü kolaylaflt›rmak için, bize kat›larak duru-
munuzu düzelterek saptaman›z› tarih ve millet karfl›s›nda yüklenmifl oldu¤umuz görev ve
yetkiyle öneririz. Böylece savafl›m›m›z› mutlu bir sonuca erifltirmek ifli çabuklaflt›r›lm›fl olur.
Birlik olarak çal›flmak ve ulusal emelleri olanca gücümüzle savunmak düflüncesile ve içten-
likle yapt›¤›m›z bu önerimiz, kabul olunmaz ve uygulanmazsa, saltanat ve hilâfet makam›n-
da oturan padiflah›n durumunun sars›lmas›ndan hakl› olarak korkulur ve biz, ulusal irade-
nin vermifl oldu¤u etkin ve yasal tüm yetkilere sahip bir hükûmet olarak, flimdiden bildirir
ve belirtiriz ki, bundan do¤acak sorumluluk önceden kestirilemiyecek olan bütün sonuçla-
r›yla do¤rudan do¤ruya padiflaha ait olacakt›r. Sizin bu durum karfl›s›nda vicdan ve tarih
ödevinizi tam olarak yapman›z› ve sonucu bize kesin ve aç›k olarak bildirmenizi bekliyoruz.
Özel sayg›lar›m›z›n kabulünü rica ederiz Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, asl›nda tinsel ve nesnel etkisi kalmam›fl ve ama

varl›¤›n› sürdürmesi çok zararl› duruma gelmifl olan ‹stanbul hükûmetini,
ortadan kald›rmak önemliydi. Buna, bafll›ca engel olanlar›n bafl›nda, padi-
flah ve halife, bulunuyordu. Bundan dolay› bu makama, Türkiye Büyük
Millet Meclisini ve Hükûmetini tan›tmak durumun aç›kl›k almas› için el-
bette ilk yap›lacak ifl olmak gerekirdi. Gerçekte elimiz alt›nda ve yak›n›-
m›zda olmayan bu makama karfl›, baflka bir ifllem uygulamaya flimdilik ke-
sinlikle olanak yoktu. Bunun için Tevfik Paflaya ayn› günde flu üçüncü telg-
raf› da yazd›m:

Ankara, 28 Ocak 1921
‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine

Resmî ve özel telgraf›m›zdaki düflünce ve önerilerimizi afla¤›da özel olarak yeniler ve
gere¤inin tezelden yap›lmas›yla sonucunun bildirilmesini rica ederiz:

1 - Padiflah Türkiye Büyük Millet Meclisini tan›d›¤›n› k›sa bir buyrukla duyuracakt›r.
Bu buyruk halifelik ve padiflahl›k makam›n›n dokunulmazl›¤›n› temel saym›fl olan Türkiye
Büyük Millet Meclisini flimdiki biçim ve nitelik ve yetkisile tan›d›¤›n› içerecektir. Baflka ay-
r›nt›lar›n eklenmesi, flimdilik kar›fl›kl›¤a yol açabilir.

2 - Birinci madde hükmü yerine getirildi¤inde yanl›z bizleri ilgilendiren iç durumumu-
zun düzenlenmesi flöyle olabilir:

Padiflah eskisi gibi ‹stanbulda oturur. Yetkili ve sorumlu olup her türlü sald›r›dan ko-
runmal› ve her türlü ba¤›ms›zl›k koflullar›n› özünde toplam›fl olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve hükûmeti flimdilik Ankarada bulunur. Elbette ‹stanbulda art›k hükûmet ad›na
bir kurul kalmaz. Ancak, ‹stanbulun özel durumu nedenile padiflah›n yan›nda Büyük Mil-
let Meclisinden görev ve yetki alm›fl bir kurul bulundurulur.

3 - ‹stanbul flehri ve dolaylar›n›n yönetim ifllerinin düzenleme flekli sonra düflünülür ve
uygulan›r.

4 - Bildirilen koflullar›n kabul edilip uygulanmas›yla birlikte, Büyük Millet Meclisince
onayl› bütçemizde, zaten var olan padiflah ve ailesi ödenekleriyle birlikte, tüm gerekli gö-
revlilerin ve öbür maafl ba¤lanm›fl kiflilerin personel ayl›klar›n› vermek için gereken paralar
hükûmet taraf›ndan sa¤lan›p ödenecektir. Malî gücümüz bunu garanti eder.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Tevfik Paflan›n bu uzunca telgraf›m›za gece verdi¤i karfl›l›k çok k›sa oldu,

Tevfik Paflan›n yan›t› flu idi:



Tel 28/29/1/1337
Telgrafhaneleri ald›m. Yar›n heyeti topl›yarak saat alt›da arz› malûmat ederim Efendim. 
Tevfik Pafla, heyetini toplam›fl, cevap verdi. Bunu da aynen arzedece¤im.

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Dersaadet, 29/1/1337 
28 Kânunusani 1337 tarihli üç k›t'a telgrafnamelerine cevapt›r:
Hükûmeti haz›ra, ‹stanbul ve Anadolunun ittihad› hususundaki menafii ötedenberi tak-

dir eyledi¤inden bu maksatla ifl bafl›na gelmifl ve flimdiye kadar bu u¤urda sarf› mesai eyle-
mifltir.

Milletin hukuku hakimiyetini muhafaza daiyesile sarfetti¤iniz emeklerin ve verdi¤iniz
kurbanlar›n karfl›s›nda bulundu¤umuz vaziyeti müsaideyi ihdas eyledi¤ine, külli tesiri oldu-
¤una kaniiz. Binaberin bir faidei millîye temin edecek teklifat›n›z› kabule haz›r›z. Bu cihetle
ifl'arat›n›z hakk›ndaki noktai nazar›m›z› berveçhiati izah eyliyorum:

Konferansa bilvas›ta davet edilmeniz tabiîdir. Çünkü Hükûmat› Mûtelifenin mümessil-
leri buradad›r. Binaenaleyh ‹stanbulda bulunan ve sizinle teflriki mesaiye çal›flan bir hükû-
met vas›tasile ifayi tebligat, pek tabiî görülmelidir. fiimdiye kadar Anadoluyu tan›maya bile
lüzum görmiyen Avrupa hükûmat›n›n, bilhassa Anadolu murahhaslar›n›n konferansta vücu-
dunu flart ittihaz eylemeleri mucibi memnuniyettir. Bu cihetle, bir flekil meselesi tasavvurile
bu tahavvülü mes'uttan istifade etmemek, millete karfl› deruhde buyurdu¤unuz vazife ile as-
la tevafuk etmez. Zaten beynimizde ittihat eyledi¤imiz ilân edildikten sonra murahhaslar›m›z
ayr› gayr› de¤il, yekvücut demek olur. Esasat› müttehaze dairesinde idarei kelâm edecekleri-
ne nazaran bu bapta bir mahzur tasavvur edilemez. Binaberin devlet ve millete karfl› mükel-
lef oldu¤umuz vazife, bu an› tarihîde bize uzat›lan elden istifade edilmesini kat'iyyen âmir-
dir. Bundan istinkâf, Yunan müddeayat›n›n müdafisiz kalmas›n› ve memleketimizin daha ne-
kadar müddet mesaibi harbîyeye sahne olmas›n› mucip olaca¤› teemmül buyurulmal›d›r.
Esasen metalibimizi konferans huzurunda dermeyan eylemek ve hakk›m›z› Avrupada iflaa
etmek, bilfarz konferans neticesiz bile kalm›fl olsa, mucibi mazarrat de¤ildir. Zat› Alileri ve
rüfekan›z›n hamiyeti vataniyeleri bu f›rsat› fevt ettirmemeye kâfildir. fiimdiye kadar sab›k ka-
bineler taraf›ndan ittihaz edilmifl ve her iki taraf için fena netice vermifl olan mukarrerat, re-
fedilmek tabiî bulundu¤undan ayr›l›k ve gayr›l›k kalmam›flt›r. Ancak ‹stanbulun taht› iflgal-
de bulunmas›na binaen buras›n›n kuvvei icraiyeden hâli kalmas› idarei hükûmetin kâmilen
ve tamamen Düveli ‹tilâfiye eline geçmesini ve binaberin muahedede münderiç ‹stanbul hak-
k›ndaki kuyudun mevkii tatbika konulmas›na sebebiyet verilmifl olaca¤› gibi muharip bulun-
du¤umuz Yunan askerinin flimdiki halde ‹stanbul ve havalisinde mevcudiyeti dahi, bu tekli-
fat› gayr›kabili icra bir hale koymufltur. Heyetimizce muhafazai makam fikrinin, bu mütale-
atta varit olmad›¤›n› temine bile lüzum görmem. Esasen bugün en ziyade müstacelen halli
icap eden mesele, vakti takarrüp etmekte bulunan konferansa delegelerimizi yetifltirmekten
ibaret oldu¤undan ve biz konferansta isbat› vücut eylemedi¤imiz halde Yunanl›lar ifltirak
ederek konferansta hükmü g›yabîye duçar ve binaberin davam›z› kaybetmek muhataras›nda
kalaca¤›m›zdan bu bapta taraf›m›zdan mes’uliyet kabul edilemiyece¤ini beyan ve konferans-
ta vakt› merhunundan evvel bulunmak mucibi menfai olaca¤›na binaen murahhaslar›n›z›n
serian buraya izam›n› rica ederim.

Sadrazam Tevfik
Muhterem Efendiler, Tevfik Pafla ve hükûmeti, ‹stanbul veAnadolunun itti-

had› için çal›flm›fl oldu¤unu söylüyor. Do¤rudur. Biz de, ayn› fley için çal›flmakta
idik; flu fark ile ki, Tevfik Pafla ve rüfekas›, Anadoluyu kemafissab›k ‹stanbula
rapt ve esir etmek istiyordu. O ‹stanbula ki, düflman kuvvetlerinin taht› iflgalinde
bulunuyordu. Tevfik Pafla ve rüfekas›, Anadoluyu ‹stanbul hükûmetine rapta ça-
l›fl›yor. Öyle bir hükûmette ki, cihanda, mevcudiyetine itiraz olunmuyorsa, düfl-
man amalini teshile medar olacak mahiyette telâkki edildi¤i içindi. Tevfik Pafla ve
rüfekas›na göre müsait vaziyet hudusuna Anadolu mücadelesinin küllî tesiri var-
d›r. Ama vaziyeti ihdas eden mahza Anadolu mücadelesi de¤ildir. ‹htimal ki
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Tel 28/29/1/1921
Telgraflar›n›z› ald›m. Yar›n Kurulu toplayarak saat alt›da bilgi sunar›m Efendim.
Tevfik Pafla, kurulunu toplam›fl, yan›t verdi. Bunu da oldu¤u gibi bilgini-

ze sunaca¤›m.
Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine       ‹stanbul, 29/1/1921

28 Ocak 1921 tarihli üç parça telgraf›n›za karfl›l›kt›r:
fiimdiki hükûmet, ‹stanbul ve Anadolunun birleflmesindeki yararlara ötedenberi de-

¤er verdi¤inden bu amaçla ifl bafl›na gelmifl ve flimdiye kadar bu u¤urda çal›flm›flt›r.
Milletin egemenlik haklar›n› korumak için harcad›¤›n›z emeklerin ve verdi¤iniz kur-

banlar›n içinde bulundu¤umuz elveriflli durumu yaratt›¤›na, buna büyük ölçüde etki yapt›-
¤›na inanmaktay›z. Bundan ötürü bir ulusal yarar sa¤layacak önerilerinizi kabule haz›r›z.
Bu bak›mdan bildirdikleriniz hakk›ndaki düflüncelerimizi afla¤›da aç›kl›yorum:

Konferansa dolayl› olarak ça¤›r›lman›z do¤ald›r. Çünkü ‹tilâf Hükûmetlerinin temsil-
cileri buradad›r. Bunun için ‹stanbulda bulunan ve sizinle iflbirli¤i yapmaya çal›flan bir hü-
kûmet arac›l›yla bildirim yap›lmas›, çok do¤al görülmelidir. fiimdiye kadar Anadoluyu tan›-
maya bile gerek görmiyen Avrupa hükûmetlerinin, özellikle Anadolu delegelerinin konfe-
ransta bulunmalar›n› koflul yapmalar› sevindiricidir. Bu bak›mdan, bir biçim sorunu düflü-
nerek bu mutlu de¤ifliklikten yararlanmamak, millete karfl› yüklenmifl oldu¤unuz ödevle hiç
ba¤daflmaz. Do¤rusu aran›rsa aram›zda birleflti¤imiz duyurulduktan sonra delegelerimiz ay-
r› ayr› de¤il, hepbirlik say›l›r. Delegeler kabul edilen ilkeler çerçevesinde konuflacaklar›na
göre bu konuda bir sak›nca düflünülemez. Bundan ötürü devlet ve millete karfl› yükümlü ol-
du¤umuz ödev, bu tarihsel zamanda bize uzat›lan elden yararlanmay› kesinlikle emretmek-
tedir. Bundan kaç›nman›n, Yunan iddialar›na karfl› savunma yap›lmamas›na ve memleketi-
mizin daha uzun süre savafl y›k›nt›lar› içinde kalmas›na neden olaca¤› düflünülmelidir. As-
l›nda isteklerimizi konferansta ileri sürmek ve hakk›m›z› Avrupada duyurmak, söz gelifli,
konferans sonuçsuz kalm›fl olsa bile, bir zarar getirmez. Sizin ve arkadafllar›n›z›n yurtsever-
likleri bu f›rsat› kaç›rmamay› gerektirir. fiimdiye kadar eski hükûmetler taraf›ndan al›nm›fl
ve her iki taraf için kötü sonuç vermifl olan kararlar, elbette kald›r›laca¤›ndan ayr›l›k ve
gayr›l›k kalmam›flt›r. Ancak ‹stanbul iflgal alt›nda bulundu¤undan buras›n›n yürütme gü-
cünden bofl b›rak›lmas› hükûmet ifllerinin tümüyle ve bütünüyle ‹tilâf Devletlerinin eline
geçmesini ve bundan ötürü ‹stanbul ile ilgili olarak antlaflmada yaz›l› ba¤lay›c› hükümleri-
nin uygulamaya konulmas›na neden verilmifl olaca¤› gibi savaflmakta bulundu¤umuz Yunan
askerinin flimdiki durumda ‹stanbul ve dolaylar›nda bulunmas› da, bu önerileri yürütülemez
bir duruma getirmifltir. Kurulumuzca koltuk korumak istemenin bu düflüncelerimizde akla
bile gelmedi¤ini söylemeye gerek görmem. Bugün en çok ivedilikle çözümlenmesi gereken
sorun, yaklaflmakta olan konferansa delegelerimizi yetifltirmekten baflka bir fley olmad›¤›n-
dan ve biz konferansa kat›lmazsak Yunanl›lar kat›larak konferansta g›yapta karar al›nma-
s›yla karfl›laflmak ve dâvam›z› bundan ötürü de kaybetmek tehlikesinde kalaca¤›m›zdan bu
konuda taraf›m›zdan sorumluluk kabul edilemiyece¤ini bildirir ve konferansta toplant› gü-
nünden evvel bulunmak yararl› olaca¤›ndan delegelerinizin ivedilikle buraya gönderilmesi-
ni rica ederim.

Baflbakan Tevfik
Muhterem Efendiler, Tevfik Pafla ve hükûmeti, ‹stanbul ve Anadolunun

birleflmesi için çal›flm›fl oldu¤unu söylüyor. Do¤rudur. Biz de, ayn› fley için çal›fl-
makta idik; flu fark ile ki, Tevfik Pafla ve arkadafllar›, Anadoluyu eskisi gibi ‹s-
tanbula ba¤lay›p tutsak etmek istiyordu. O ‹stanbula ki, düflman kuvvetlerinin
iflgali alt›nda bulunuyordu. Tevfik Pafla ve arkadafllar›, Anadoluyu ‹stanbul hü-
kûmetine ba¤lamaya çal›fl›yor. Öyle bir hükûmete ki, dünyada, varl›¤›na karfl› ç›-
k›lm›yorsa, düflman›n emellerini kolaylaflt›r›c› nitelikte say›ld›¤› içindi. Tevfik
Pafla ve arkadafllar›na göre elveriflli durumun do¤mas›na Anadolu savafl›m›n›n
büyük etkisi vard›r. Ama bu durumu do¤uran sadece Anadolu savafl›m› de¤ildir.
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bu ihtiyar diplomat, bu kerameti, kendisinin mevkii iktidara gelmesinde tahay-
yül ediyordu.

Tevfik Paflaya flu suretle cevap verdim:
‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1337

27/1/1337 ve 28/1/1337 tarihlerinde yazd›¤›m üç telgrafname ile zat› samilerine icap
eden ve tatbik ve tervici zarurî olan bilcümle hususat› sarahat ve kat'iyetle bildirmifl oldu¤u-
ma kaniim. Buna ra¤men 29 Kânunusani 1337 tarihli telgrafnamenizle vaziyetin henüz lüzu-
mu derecede vukuf ve isabetle mütalaâ edilememekte oldu¤unu gördüm. Vaziyetin ehemmi-
yeti ve zaman›n nezaketi, zat› samilerile beraber rüfekayi kiram›n›z›n ve bilhassa zat› flaha-
nenin her hususta bir defa daha tenvirine delâletinizi bir vazife hükmüne koyuyor. Mütalea
ve muhakemat›n›zdan netayici musibe istihrac›n› teshil maksadile Türkiye Büyük Millet
Meclisince vaz'ü tatbik edilen Teflkilât› Esasiye Kanununun mevadd› esasiyesini berveçhiati
aynen tebli¤ ediyorum:

Teflkilât› Esasiye Kanunu
Mevadd› Esasiye

1 - Hakimiyet bilâkaydüflart milletindir. ‹dare usulü, halk›n mukadderat›n› bizzat ve
bilfiil idare etmesi esas›na müstenittir.

2 - ‹cra kudreti ve teflri salâhiyeti, milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Mil-
let Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

3 - Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur ve hükûmeti "Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" unvan›n› tafl›r.

4 - Büyük Millet Meclisi vilâyetler halk›nca müntehap azadan mürekkeptir.
5 - Büyük Millet Meclisinin intihab›, iki senede bir kere icra olunur. ‹ntihap olunan aza-

n›n azal›k müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sab›k heyet,
lâhik heyetin içtima›na kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icras›na imkân görülmedi-
¤i takdirde içtima devresinin yaln›z bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azas›n›n
herbiri, kendini intihap eden vilâyetin ayr›ca vekili olmay›p umum milletin vekilidir.

6 - Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi, Teflrinisani iptidas›nda davetsiz içtima eder.
7 - Ahkâm› fler'iyenin tenfizi, umum kavaninin vaz’›, tadili, feshi ve muahede ve sulh

akti ve vatan müdafaas› ilân› gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve
nizamat tanziminde, muamelât› nasa erfak ve ihtiyac› zamana evfak ahkâm› f›khiye ve huku-
kiye ile adap ve muamelât esas ittihaz k›l›n›r. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti kanunu
mahsusla tayin edilir.

8 - Büyük Millet Meclisi, hükûmetin ink›sam eyledi¤i devairi, kanunu mahsus mucibin-
ce intilapkerdesi olan vekiller vas›tasile idare eder. Meclis, icraî hususat için vekillere veçhe
tayin ve ledelhace bunlar› tebdil eyler.

9 - Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi taraf›ndan intihap olunan reis, bir int›hap
devresi zarf›nda Büyük Millet Reisidir. Bu s›fatla Meclis nam›na imza vaz'›na ve Heyeti Ve-
kile mukarrerat›n› tasdika salâhiyettard›r. ‹cra Vekilleri Heyeti içlerinden birini kendilerine
reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi Vekiller Heyetinin de reisi tabiîsidir.

10 - Kanunu Esasinin iflbu mevat ile tearuz etmiyen ahkâm› kemakân mer'iyülicrad›r.
Bizce tadat eyledi¤im esas maddelere mugayir hareket etmeye imkân ve salâhiyet olmad›¤›n›
nazar› dikkati samilerine ehemmiyetle vazederim. Meclis riyasetile bafll›yan muhaberenizin
istilzam etti¤i muamelenin takibi ‹cra Vekilleri Heyetine tevdi edilmifltir Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, bu telgrafnamemde mevadd› esasiyesi bildirilen Tefl-

kilât› Esasiye Kanunu; bu tarihten, henüz on gün evvel yani 20 Kânunusani
1337 tarihinde Meclisten ç›km›flt›. Meclisin ve hükûmeti millîyenin vaziyet ve
salâhiyetini ve fleklü mahiyetini tespit ve ifade eden ilk kanundur. Meclis 23 Ni-
san 1336 da aç›ld›¤›na göre, bu esas kanunun Meclisten ç›kar›labilmesi için do-
kuz ay kadar bir zaman›n geçmesi zarurî olmufltu. Bu zaruretin menflei hak-
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Belki bu ihtiyar diplomat, bir ermifl gibi kendisinin iflbafl›na gelmesinin bu du-
rumu sa¤lad›¤›n› hayal ediyordu.

Tevfik Paflaya flöyle karfl›l›k verdim:
‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1921

27/1/1921 ve 28/1/1921 tarihlerinde yazd›¤›m üç telgrafla size gereken ve uygula-
n›p benimsenmesi zorunlu olan bütün iflleri aç›k ve kesin olarak bildirmifl oldu¤uma
inan›yorum. Buna karfl›n 29 Ocak 1921 tarihli telgraf›n›zla durumun daha yeterince an-
lafl›lmad›¤›n› ve do¤ru olarak düflünülememekte oldu¤unu gördüm. Durumun önemi ve
zaman›n nezaketi, sizinle birlikte say›n arkadafllar›n›z›n ve özellikle padiflah›n her ba-
k›mdan bir daha ayd›nlat›lmas›na çal›flmam›z› bir ödev k›l›yor. Düflünce ve yarg›lar›n›z-
dan do¤ru sonuçlar al›nmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla Türkiye Büyük Millet Meclisin-
ce konulan ve uygulanan Anayasan›n temel maddelerini afla¤›da oldu¤u gibi bildiriyo-
rum:

Anayasa Temel Maddeler
1 - Egemenlik s›n›rs›z ve koflulsuz olarak ulusundur. Yönetim usulü, halk›n kaderini

kendisinin edimli olarak yönetmesi ilkesine dayan›r.
2 - Yürütme erki ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet

Meclisinde belirir ve toplan›r.
3 - Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan yürütülür ve hükûmeti "Türkiye

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" ad›n› tafl›r.
4 - Büyük Millet Meclisi seçimi, iki senede bir yap›l›r. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki

senedir ama üyeler yeniden seçilebilirler. Eski meclis, yeni meclis toplanana kadar göreve
devam eder. Yeni seçim yap›lam›yaca¤› anlafl›l›rsa toplant› dönemi sade bir sene uzat›labi-
lir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin herbiri, kendini seçen ilin vekili olmay›p bütün ulusun
vekilidir.

6 - Büyük Millet Meclisinin genel kurulu, Kas›m bafl›nda ça¤›r›lmadan toplan›r.
7 - fieriat kurallar›n›n yerine getirilmesi, bütün kanunlar›n konulmas›, de¤ifltirilmesi

kald›r›lmas› ve antlaflma ve bar›fl yapmak ülke savunmas› ilân› (savafl karar›) gibi temel hak-
lar Büyük Millet Meclisinindir. Kanunlar ve tüzükler düzenlenirken, halk›n ifline en uygun
ve zaman›n gereklerine en elveriflli din ve hukuk kurallar›yla töreler ve tüzeler esas al›n›r.
Bakanlar Kurulunun görev ve sorumlulu¤u kanunla belirlenir.

8 - Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin bölümleri, özel kanununa göre seçti¤i bakanlar
elile yürütür. Meclis, yürütme iflleri için bakanlara yön verir ve gerekti¤inde bunlar› de¤ifl-
tirir.

9 - Büyük Millet Meclisi genel kurulu taraf›ndan seçilen baflkan, bir seçim dönemi sü-
resince Büyük Millet Meclisi Baflkan›d›r. Bu kimlikle Meclis ad›na imza atmaya ve Bakan-
lar Kurulu kararlar›n› onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu içlerinden birini kendilerine
baflkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi Baflkan› Bakanlar Kurulunun da do¤al baflka-
n›d›r.

10 - Anayasan›n* bu maddelerle çeliflmeyen hükümleri oldu¤u gibi yürürlüktedir. Say-
d›¤›m temel maddelere ayk›r› davranmayaca¤›m›z gibi buna yetkimiz de olmad›¤›n› dikka-
tinize önemle sunar›m. Meclis Baflkanl›¤›yla bafll›yan yaz›flmalar›n›z›n gerektirdi¤i ifllerin
yap›lmas› Bakanlar Kuruluna verilmifltir Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, bu telgraf›mda temel maddeleri bildirilen Anayasa;

bu tarihten, daha on gün önce yani 20 Ocak 1921 tarihinde Meclisten ç›km›flt›.
Meclisin ve millî hükûmetin durum ve yetkisini ve biçim ve niteli¤ini saptay›p
belirten ilk kanundur. Meclis 23 Nisan 1920 de aç›ld›¤›na göre, bu esas kanu-
nun Meclisten ç›kar›labilmesi için dokuz ay kadar bir zaman›n geçmesi zorun-
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k›nda bir fikir verebilmek için, müsaade buyurursan›z, k›sa bir izahta buluna-
y›m:

Malûmdur ki, Meclisin küflad›n› müteak›p, elzem olan esasat› muhtevi bir
takrir vermifltim. Meclis ve onun ‹cra Vekilleri Heyeti, o esasat› amelî olarak ilk
günden tatbika bafllam›flt›. Bir taraftan da, teflekkül eden Hukuku Esasiye En-
cümeni, bu takrir muhteviyat› esas olmak üzere, bir kanun lâhiyas› haz›rlama-
ya bafllad›. Nihayet dört ay kadar bir müddet sonra, bu Encümen "Büyük Mil-
let Meclisinin fiekil ve Mahiyetine Dair Mevadd› Kanuniye" serlevhal› sekiz
kanun maddesi Meclise getirdi. 18 A¤ustos 1336 tarihinde müstaceliyet karari-
le taht› müzakereye al›nan bu mevadd› kanuniyenin, uzunca bir de esbab› mu-
cibesi vard›r.

Encümen mazbatas›n›n, Büyük Millet Meclisinin tarifine ait sat›rlar› me-
yan›nda, flu cümleler yaz›l› idi: "Halife ve padiflah›n esareti ve hadisat› sairenin
de telâhukundan tahassul eden zaruretin sevku ilcasile teflekkül eden Meclisi-
mizin, ebediyen bugünkü flekilde istimrar›n› kabul etmek, hâd ve istisnaî vazi-
yetlere flekli tabiî vermek oldu¤una ve halbuki eflkâli gayr›tabiiye payidar ola-
m›yaca¤› düsturuna binaen ihlâl edilen hakk› hilâfet ve saltanat ve istiklâli mil-
let ve vatan›n istihsal ve teyidine de¤in istimrar› ve ancak maksudu esasî olan
bu mukaddes ümniyelerin husulile Meclisin flekli tabiî almas› muvaf›k görül-
müfl ve onun için ikinci maddenin birinci f›kras› (gayenin husulüne de¤in) iba-
resile takyit edilmifltir." Filhakika Meclisin in'ikad› müddeti zamanla tasrih ve
takyit olunmam›flt›.

Bu esbap ve mütaleaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1336 A¤us-
tosunda, henüz daimî vaziyet ve mahiyetinin tabiî olmad›¤› telâkkisinin cari
bulundu¤u anlafl›l›yor.

Mevadd› kanuniyenin birincisi de: "Büyük Millet Meclisi, teflri ve icra kud-
retlerini haiz ve idarei devlete bizzat ve müstakillen vaz›ulyettir." suretinde idi.
Bu madde ile Meclise verilen salâhiyetin dahi, esbab› mucibeye nazaran mu-
vakkat olmas› lâz›mgelece¤i tabiî idi. Mahiyeti muvakkat olan bir müessesenin
salâhiyeti dahi, mevcudiyeti müddetile kaim olur.

Hukuku Esasiye Encümeninin telâkki ve mütaleas›, Mecliste de aynen te-
barüz etti. Hatta Meclis azas›ndan birçoklar›, maksad›n izah›nda, Encümenin
ifadelerini nak›s bularak, tasrihat teklifinde bulundular. Dediler ki, birinci
maddenin bafl›na, "hilâfet ve saltanat›n ve istiklâli vatan ve milletin istihlâs›na
kadar.." sarahatini ilâve etmek lâz›md›r. ‹kinci maddedeki "gayenin istihsaline
de¤in" ibaresi yerine dahi, ayn› sarahatin ikamesi lüzumu talep olundu. Bu me-
sele çok münakaflat› mucip oldu. Baz› meb'uslar, yaln›z "hilâfet" kelimesini
koyal›m, saltanat onda mündemiçtir, dediler.

Baz› hoca efendiler, buna raz› olmad›lar. Hilâfet bir emri manevîdir mü-
taleas›nda bulundular. Hilâfette, rühbaniyet yoktur, itiraz›na, hoca efendiler, flu
yolda cevap verdiler: "Saltanat hükmetti¤i memalike flamildir. Hilâfet bütün
kürei arzdaki ‹slâma flamildir."

Bu münakaflalar günler ve günlerce devam etti. Muarazada bulunan fikir-
lerden biri sarih idi: "Halife ve padiflah vard›r ve var olacakt›r. O mevcut olun-
ca bugünkü vaziyet, flekil, salâhiyet muvakkatt›r, makam› hilâfet ve saltanat, ic-
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lu olmufltu. Bu zorunlulu¤un nereden ç›kt›¤› konusunda biraz bilgi verebil-
mek için, izniniz olursa, k›sa bir aç›klama yapay›m:

Bilirsiniz ki, Meclisin aç›lmas›ndan sonra, çok gerekli olan ilkeler içeren
bir önerge vermifltim. Meclis ve onun Bakanlar Kurulu, o ilkeleri pratik ola-
rak ilk günden uygulamaya bafllam›flt›. Bir yandan da, kurulmufl olan Temel
Haklar Komüsyonu, bu önergede yaz›lanlar esas olmak üzere, bir yasa tasa-
r›s› haz›rlamaya bafllad›. Dört ay kadar bir süre sonunda, bu Komüsyon "Bü-
yük Millet Meclisinin Biçim ve Niteli¤ine ‹liflkin Kanun Maddeleri" bafll›kl›
sekiz kanun maddesi Meclise getirdi. 18 A¤ustos 1920 tarihinde ivedilik ka-
rarile görüflülmeye bafllanan bu kanun maddelerinin, uzunca bir de gerekçe-
si vard›r.

Komüsyon tutana¤›n›n, Büyük Millet Meclisinin tan›mlanmas›yla ilgili
sat›rlar› aras›nda, flu cümleler yaz›l› idi: "Halife ve padiflah›n tutsak oluflundan
ve baflka olaylar›n da buna eklenmesinden do¤an zorunluk üzerine kurulan
Meclisimizin, sonsuza kadar bugünkü biçimde sürüp gidece¤ini kabul etmek,
afl›r› ve ola¤and›fl› durumlara do¤al biçim vermek oldu¤una ve oysa ola¤and›-
fl› biçimlerin kal›c› olam›yaca¤› kural› gere¤ince sald›r›ya u¤rayan halifelik ve
saltanat›n ve vatan›n ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› elde edip kabullenmesine de-
¤in sürmesi ve ancak temel amaç olan bu kutsal umular›n elde edilmesiyle
Meclisin normal biçimini almas› uygun görülmüfl ve onun için ikinci madde-
nin birinci f›kras› (amaç elde edilene de¤in) sözleriyle s›n›rland›r›lm›flt›r."
Gerçekten Meclisin toplanma süresi zamanla belirlenip s›n›rlanmam›flt›.

Bu nedenlere ve görüfle göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920
A¤ustosunda, daha kal›c› durumu olmad›¤› ve niteli¤inin do¤al bulunmad›¤›
düflüncesinin var oldu¤u anlafl›l›yor.

Kanun maddelerinin birincisi de: "Büyük Millet Meclisi, yasama ve yü-
rütme erkine sahip olup devletin yönetimi ba¤›ms›z olarak ve sadece onun
elindedir." fleklinde idi. Bu madde ile Meclise verilen yetkinin de, gerekçeye
göre geçici olmas› gerekti¤i do¤al idi. Niteli¤i geçici olan bir kurumun yetkisi
de, varl›¤› süresince olur.

Temel Haklar Komüsyonunun görüfl ve düflüncesi, Mecliste de böyle be-
lirdi. Dahas› Meclis üyelerinden birçoklar›, amac›n aç›klanmas›nda, Komüs-
yonun sözlerini yetersiz bularak, iyice aç›klanmas›n› önerdiler. Dediler ki, bi-
rinci maddenin bafl›na, "hilâfet ve saltanat›n ve ülke ve ulus ba¤›ms›zl›¤›n›n
sa¤lanmas›na de¤in.." aç›klamas›n› eklemek gerekir. ‹kinci maddedeki "ama-
c›n elde edilmesine de¤in" sözleri yerine de, ayn› aç›klay›c› sözlerin konulma-
s› istendi. Bu konu çok tart›flmalara yol açt›. Kimi meb'uslar, yaln›z "hilâfet"
kelimesini koyal›m, bu saltanat› da kavrar, dediler.

Kimi hoca efendiler bunu kabul etmediler. Hilâfet dinsel bir görevdir dü-
flüncesinde bulundular. Hilâfette, rahiplik yoktur, diye karfl› ç›kanlara, hoca
efendiler, flu yolda karfl›l›k verdiler: "Saltanat egemenli¤indeki ülkelerle ilgi-
lidir. Halifelik yeryüzündeki bütün müslümanlar› kapsar."

Bu tart›flmalar günler ve günlerce sürdü. Çarp›flan görüfllerden biri aç›k idi:
"Halife ve padiflah vard›r ve var olacakt›r. O var olunca bugünkü durum, biçim,
yetki geçicidir, halife ve padiflah çal›flma f›rsat› bulunca, yasal ve anayasal kuru-



rayi faaliyete f›rsat bulunca, teflkilât› siyasîye ve esasiyenin ne oldu¤u muayyen-
dir, malûmdur. O noktai nazardan yeni bir fley tasavvur etmek mevzuubahs de-
¤ildir. Makam› hilâfet ve saltanat›n icrayi faaliyetini temin edinciye kadar, An-
karaya toplanm›fl olan birtak›m insanlar, muvakkat tedbirlerle çal›flacaklard›r."

Buna muar›z olan fikirde vuzuh yoktu. "Saltanat, millete intikal etmifltir;
saltanat kalmam›flt›r; hilâfet de, saltanat demektir; binaenaleyh onun da hikme-
ti mevcudiyeti yoktur" tarz›nda aç›k ve sarih konuflulam›yordu. Otuz yedi gün
sonra, 25 Eylûlde bir celsei hafiyede Meclise baz› izahatta bulunmay› faydal› ad-
dettim. Cari efkâr ve hissiyat› tatminden sonra, bafll›ca flu mütaleat› serdetmifl-
tim:

"Türk milletinin ve onun yegâne mümessili bulunan Meclisi Alinin, vatan
ve milletin istiklâlini, hayat›n› temin için çal›fl›rken; hilâfet ve saltanatla, halife ve
sultanla bu kadar çok meflgul olmas› mahzurludur. fiimdilik, bunlardan hiç
bahsetmemek menafii âliye ikt›zas›ndand›r. E¤er maksat, bugünkü halife ve pa-
diflaha muhafazai merbutiyet ve sadakat edildi¤ini ifade ve teyit etmekse, bu zât
haindir. Düflmanlar›n, vatan ve millet aleyhinde vas›tas›d›r. Buna halife ve pa-
diflah deyince millet, onun emirlerine mutavaat ederek düflman amalini yerine
getirmek mecburiyetinde kal›r. Hain veyahut makam›n›n kudretü salâhiyetini
kullanmaktan memnu olan zat, zaten padiflah ve halife olamaz. O halde, onu
haledip yerine derhal di¤erini intihap ederiz. Demek istiyorsan›z, buna da, bu-
günün vaziyet ve fleraiti müsait de¤ildir. Çünkü hal'i lâz›mgelen zat, milletin
nezdinde de¤il, düflmanlar›n elindedir. Onun vücudunu keenlemyekün addede-
rek di¤er birine biat edilmek tasavvur olunuyorsa, bugünkü halife ve sultan hu-
kukundan feragat etmiyerek ‹stanbuldaki kabinesile, bugün oldu¤u gibi muha-
fazai makam ve idamei faaliyete devam edebilece¤ine nazaran, millet ve Mecli-
si Ali, as›l maksad›n› unutup halifeler davasile mi u¤raflacak? Ali ile Muaviye,
devrini mi yafl›yaca¤›z? Hulâsa, bu mesele vâsi, nazik ve mühimdir. Halli, bu-
günün ifllerinden de¤ildir.

Meseleyi esas›ndan halle giriflecek olursak, bugün içinden ç›kamay›z. Bu-
nun da zaman› gelecektir.

Bugün vazedece¤imiz esasat› kanuniye, mevcudiyet ve istiklâlimizi kurta-
racak olan Millet Meclisini ve millî hükûmeti takviyeye matuf mana ve salâhiye-
ti zamin ve nat›k olmal›d›r!"

Efendiler, bu izahat›mdan bir hafta evvel, ben de, Meclise bir proje vermifl-
tim. 13 Eylûl 1336 tarihli olup siyasî, içtimaî, idarî, askerî noktai nazarlar› telhis
ve teflkilât› idariye hakk›ndaki mukarrerat› ihtiva eden bu program, Meclisin 18
Eylûl 1336 günkü içtima›nda okundu. ‹flte, bu tarihten, daha dört ay geçtikten
sora takarrür eden ilk Teflkilât› Esasiye Kanunu, bu programdan ç›km›flt›r.

*
*   *

fiimdi arzu buyurursan›z ‹stanbul ile muhabereye devam edelim.
Tevfik Pafla 27 Kânunusani tarihli telgrafnamesi muhteviyat›n› 29 Kânunu-

sani tarihli bir telgrafname ile tekrar etti. ‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetinden flu
cevap verildi:

‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1337
‹tilâf siyasetinde Türkiye lehine vukubulan inkiflaf› âhir, milletin azmi fedakârisi mahsulü-
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luflun ne olaca¤› bellidir, bilinmektedir. O bak›fl aç›s›ndan yeni bir fley düflün-
mek sözkonusu de¤ildir. Halifenin ve padiflah›n çal›flmas›n› sa¤lay›ncaya de-
¤in, Ankaraya toplanm›fl olan birtak›m insanlar, geçici önlemlerle çal›flacak-
lard›r."

Buna karfl›t olan düflüncede aç›kl›k yoktu. "Saltanat, millete geçmifltir;
padiflahl›k kalmam›flt›r; halifelik de, padiflahl›k demektir; bu nedenle onun
varl›¤›n›n da bir anlam› yoktur" diye apaç›k konuflulam›yordu. Otuzyedi gün
sonra, 25 Eylûlde gizli bir oturumda Meclise baz› aç›klamalar yapmay› yarar-
l› sayd›m. Ortada dolaflan düflünce ve duygulara doyurucu karfl›l›klar verdik-
ten sonra, flu düflünceleri ileri sürmüfltüm:

"Türk milletinin ve onun tek temsilcisi olan Yüce Meclisin, vatan ve mil-
letin ba¤›ms›zl›¤›n›, yaflamas›n› sa¤lamak için çal›fl›rken; halifelikle ve padi-
flahl›kla, halife ve padiflahla bu kadar çok u¤raflmas› sak›ncal›d›r. fiimdilik,
bunlardan hiç sözetmemek yüksek ç›karlar›m›z gereklerindendir. E¤er amaç
bugünkü halife ve padiflaha ba¤l›l›¤›n ve sadakatin korundu¤unu söyleyip pe-
kifltirmek ise, bu kifli haindir. Vatan ve millete karfl› düflmanlar›n maflas›d›r.
Buna halife ve padiflah deyince millet, onun emirlerine uyarak düflmanlar›n is-
tediklerini yapmak zorunda kal›r. Hain ya da makam›n›n güç ve yetkisini kul-
lanmaktan yasaklanm›fl olan kifli, asl›nda padiflah ve halife olamaz. O halde,
onu indirip yerine hemen bir baflkas›n› seçeriz. Demek istiyorsan›z, buna da
bugünün durumu ve koflullar› elveriflli de¤ildir. Çünkü indirilmesi gereken ki-
fli, milletin yan›nda de¤il, düflmanlar›n elindedir. Onun varl›¤›n› olmam›fl sa-
yarak baflka birine kulluk etmek düflünülüyorsa, bugünkü halife ve padiflah
haklar›ndan vaz geçmeyerek ‹stanbuldaki hükûmetiyle, bugün oldu¤u gibi
makam›n› korumay› ve ifl yapmay› sürdürebilece¤ine göre, millet ve yüce
Meclis, as›l amac›n› unutup halifeler davasile mi u¤raflacak? Ali ile Muaviye,
dönemini mi yafl›yaca¤›z? K›sas›, bu sorun genifl, ince ve önemlidir. Çözüm-
lenmesi, bugünün ifllerinden de¤ildir.

Sorunu kökünden çözümlemeye kalk›flacak olursak, bugün içinden ç›ka-
may›z. Bunun da zaman› gelecektir.

Bugün koyaca¤›m›z kanun kurallar›, varl›¤›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› kur-
taracak olan Millet Meclisini ve millî hükûmeti güçlendirmeye yönelik anlam
ve yetkiyi içermeli ve dile getirmelidir."

Efendiler, bu aç›klamalardan bir hafta evvel, ben de, Meclise bir proje
vermifltim. 13 Eylûl 1921 tarihli olup siyasal, toplumsal, yönetimsel, askerî gö-
rüfl aç›lar›n› özetleyen ve yönetim örgütleri hakk›ndaki kararlar› içeren bu
program, Meclisin 18 Eylûl 1921 günkü toplant›s›nda okundu. ‹flte, bu tarih-
ten, daha dört ay geçtikten sonra kabul edilen ilk Anayasa, bu programdan
ç›km›flt›r.

*
*   *

fiimdi isterseniz yeniden ‹stanbul ile yap›lan yaz›flmalara dönelim. Tevfik
Pafla 27 Ocak tarihli telgraf›nda yaz›lanlar›n› 29 Ocak tarihli bir telgraf ile yi-
neledi. Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan flu karfl›l›k verildi:

‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1921
‹tilâf Devletlerinin politikas›nda Türkiye yarar›na beliren son geliflme, milletin özve-
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dür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sevr Ahitnamesini külliyen reddetmesi üzerine hâdis
olan flu vaziyetten, menafii millîyeye en muvaf›k netayiç istihsali, Londra Konferans›na iflti-
rak edecek murahhaslar›n do¤rudan do¤ruya iradei millîyeyi temsil eden Büyük Millet Mec-
lisi taraf›ndan intihap ve terhis edilmifl olmasile kabildir. Sevr Muahedei mefl'umesini imza-
lam›fl bir heyetin varisi hususîsi olan heyetiniz murahhaslar›n›n, mülkü millete nafi flerait is-
tihsal edebilmeleri gayr›mümkündür. Binaenaleyh, vatan›n menafii âliyesi icab› iflbu müza-
kerat› sulhiyede sizin aradan ç›karak Büyük Millet Meclisi murahhaslar›n›, vahdeti millîyeyi
tamamen irae eder bir flekilde serbest b›rakmakl›¤›n›z lâz›md›r. Bu sebeple, evelki tebligat›-
m›z hakk›nda cereyan edecek müzakerat› bir taraftan takip ve icra eylemekle beraber berveç-
hiati mukarrerat› müstacelen kabul ve tenfiz eylemeniz rica olunur:

1 - Londra Konferans›na ifltirak edecek Türkiye heyeti murahhasas›, münhas›ran Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan intihap ve izam edilecektir.

2 - ‹flbu heyeti murahhasa refakatine verilmesini lüzumlu gördü¤ümüz baz› mütehass›s
müflavirler ile evrak ve vesaiki lâzime taraf›n›zdan ihzar ve heyete iltihak etmek üzere izam›
ve irsal edilecektir.

3 - Taraf›m›zdan gönderilecek iflbu heyeti murahhasan›n, umum Türkiye menafiini
temsil edecek yegâne heyet oldu¤unu da Düveli ‹tilâfiyeye tebli¤ edeceksiniz.

4 - Vakt›n darl›¤› hesabile kat’î ve nihaî olarak ittihaz edilen iflbu mukarrerat›n ademi
tervici halide selâmeti mülkü millet nam›na terettüp edecek mes’uliyeti tarihîye, tamamen he-
yetinize ait bulunacakt›r.

‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi
Efendiler, Tevfik Paflan›n refik› mesaisi olup Ankarada bulunan ‹zzet Pa-

fla taraf›ndan da bir telgraf yaz›lmas› faydal› olur zann›nda bulunduk. ‹zzet
Paflan›n telgraf› flu idi:

fiifre ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1337
fiubat evahirinde Londrada in'ikat edecek konferansa mütedair Türkiye Büyük Millet

Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerile zat› samileri aras›nda cari aç›k muhaberat
muhteviyat›na muttali bulunuyoruz. Heyetimizin duçar oldu¤u ademi muvaffak›yet üzerine
yine irad› mütaleaya mücaseret müstelzimi hacalet olmakla beraber zat› fahimanelerini vazi-
yeti hakikiye ve burada hükümferma nikat› nazar hakk›nda tenvir etmeye flevki vatanperverî-
le lüzum hissediyoruz. ‹stanbulun taht› iflgalde olmas› hesabile oradaki bir hükûmetin mena-
fii esasiyei milleti müdafaadan âciz olaca¤› buraca tabiî görülmektedir. Ayr› iki heyet halinde
konferansta ispat› vücut etmekten, bilâhare Anadolu ile ‹stanbulun tefrik›na yol aç›laca¤› en-
diflesile de tevakki edilmektedir. Mustafa Kemal Pafla Hazretleri de, telgrafnamelerindeki ni-
kat› nazardan esas itibarile sarf›nazar etmeye salâhiyettar de¤ildir. Anadoluda avni hakla mu-
halefet ve isyanlar kesrü izale ve çeteler tenkil olunarak kuvvetli bir ordu ve hükûmet teflekkül
etmifltir. Avrupay›, Sevr Muahedesinin lehimize tadiline sevkedebilecek müzakerat›n ink›ta›na
mahal verilmiyecek surette bideri¤i himmet buyurulmas›n› hasbessadâka istirham eyleriz. Bu-
radaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin taraf› padiflahîden tan›nmas› flart› esasisi baki kalmak
üzere teferruat ve zevahire ait baz› hususat için dahi müdavelei efkâr imkân› mevcuttur. Bu
imkân›n ifatesine mahal verilmemek üzere ifl'ar› keyfiyet buyurulmas› maruzdur.

Ahmet izzet
Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paflan›n bu telgrafa verdi¤i cevab› da ar-

zedeyim:
fiifre Ankarada ‹zzet Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 31/1/1337
C: 30 Kânunusani 1337
Cümlemizin muhafazai ahkâm›na yemin etti¤imiz Kanunu Esasiye muhalif tadilât› esasiye

icras› ve an›n tasdik› sarahati kanuniye ile ne derece kabili telif olaca¤› cayi mülâhazad›r. Bu hu-
sus, ancak Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin..........vas›tasile gönderdi¤i telgrafla beyan olunan
ve bizce mültezem bulunan tadilât›n Düveli ‹tilâfiyece kabul edilmesine ihtimam olunup inflallah
istihsali matlup olunduktan sonra usulü dairesinde hallolunacak mesaili dahiliyedendir. Aksi hal,
dünkü telgraf›m›zla dahi izah olundu¤u üzere konferansa ademi kabulümüzü ve ‹stanbulun
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rili kararl›l›¤›n›n ürünüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sevr Antlaflmas›n› hiç kabul
etmemesi üzerine ortaya ç›kan flu durumlardan, ulusal ç›karlar›m›za en uygun sonuçlar el-
de edilmesi Londra Konferans›na kat›lacak delegelerin do¤rudan do¤ruya millet iradesini
temsil eden Büyük Millet Meclisi taraf›ndan seçilip görevlendirilmesile olabilir. U¤ursuz
Sevr Antlaflmas›n› imzalam›fl bir kurulun özel mirasç›s› olan kurulunuzun delegeleri, ülke
ve ulusa yararl› koflullar elde edemezler. Bunun için, yurdun yüce ç›karlar› gere¤i bu bar›fl
görüflmelerine sizin aradan ç›karak Büyük Millet Meclisi delegelerini, ulusal birli¤i eksiksiz
gösterir bir biçimde serbest b›rakman›z gerekir. Bu nedenle, bir yandan önceki bildirimiz
üzerinde yap›lacak görüflmeleri izleyip yürütmeniz öbür yandan afla¤›daki kararlar› ivedi-
likle al›p uygulaman›z rica olunur:

1 - Londra Konferans›na kat›lacak Türkiye delege kurulu, yaln›z Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Hükûmeti taraf›ndan seçilip gönderilecektir.

2 - Bu delege kurulun yan›na verilmesini gerekli gördü¤ümüz kimi uzman dan›flman-
larla gerekli kâ¤›tlar ve belgeler sizce haz›rlan›p kurula kat›lmak üzere gönderilecektir.

3 - Bizim gönderece¤imiz bu delege kurulun, bütün Türkiye ç›karlar›n› temsil edecek
tek kurul oldu¤unu da ‹tilâf Devletlerine bildireceksiniz.

4 - Vakt›n darl›¤› yüzünden kesin ve de¤iflmez olarak al›nan bu kararlara uymazsan›z
ülke ve ulus esenli¤i aç›s›ndan do¤acak tarihsel sorumluluk bafltan bafla kurulunuzun ola-
cakt›r.

Bakanlar Kurulu Baflkan› Fevzi
Efendiler, Tevfik Paflan›n çal›flma arkadafl› olup Ankarada bulunan ‹zzet

Pafla taraf›ndan da bir telgraf yaz›lmas› yararl› olur sand›k. ‹zzet Paflan›n telg-
raf› flu idi:

fiifre ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1921
fiubat sonlar›nda Londrada toplanacak konferansla ilgili olarak Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerile aran›zda yap›lan aç›k yaz›flmalar
içeri¤ini ö¤renmifl bulunuyoruz. Kurulumuzun u¤rad›¤› baflar›s›zl›ktan sonra yeniden dü-
flünce bildirmeye kalk›flmak utanç verici olmakta ise de sizleri gerçek durum ve burada
egemen olan görüfller hakk›nda ayd›nlatmaya yurtseverli¤imizin itisiyle gerek duyuyoruz.
‹stanbulun iflgal alt›nda olmas› yüzünden oradaki bir hükûmetin ulusun temel ç›karlar›n›
koruyam›yaca¤› buraca do¤al say›lmaktad›r. Ayr› iki kurul olarak konferansa kat›lmak-
tan da, ileride Anadolu ile ‹stanbulun ayr›lmas›na yol aç›laca¤› korkusuyla çekinilmekte-
dir. Mustafa Kemal Pafla Hazretleri de, telgraflar›ndaki görüfllerden vazgeçmeye asl›nda
yetkili de¤ildir. Anadoluda Allah›n yard›m›yla karfl› koymalar ve ayaklanmalar k›r›l›p or-
tadan kald›r›lm›fl ve çeteler da¤›t›larak kuvvetli bir ordu ve hükûmet kurulmufltur. Avru-
pay›, Sevr Antlaflmas›n› bizden yana de¤ifltirmeye zorlayabilecek görüflmelerin kesilmesi-
ne yer verilmiyecek flekilde yard›mlar›n›z›n esirgenmemesini ba¤l›l›¤›n›za dayanarak dile-
riz. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin padiflah taraf›ndan tan›nmas› yolundaki
temel koflul de¤iflmeden ayr›nt›lar ve görünüflle ilgili birtak›m konular için düflünce al›fl
verifli yap›labilir. Bu olana¤›n kaç›r›lmas›na yol açmamak için görüfllerinizin bildirilmesi-
ni rica ederiz.

Ahmet ‹zzet
Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paflan›n bu telgrafa verdi¤i karfl›l›¤› da

bilginize sunay›m:
fiifre Ankarada ‹zzet Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 31/1/1921
K: 30 Ocak 1921
Hepimizin hükümlerini korumaya ant içti¤imiz Anayasaya ayk›r› temel de¤ifliklikler yapma-

n›n ve bunu kabul etmenin kanunun aç›k hükümleriyle nas›l ba¤daflabilece¤i düflünülme¤e de¤er.
Bu konu, ancak Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin.....arac›l›¤›yla gönderdi¤i telgrafda bildirilen ve
bizce uygun bulunan de¤iflikliklerin ‹tilâf Devletlerince kabul edilmesine özenle çal›fl›l›p Allah›n
izniyle baflar›labildikten sonra usulüne göre çözümlenebilecek iç sorunlardand›r. Tersine tutum,
dünkü telgraf›m›zla da aç›kland›¤› gibi konferansa kabul edilmememize ve ‹stanbulun hemen



derhal hakimiyeti Osmanîyeden ihrac›n› ve Yunanîlerin davas›n›n bilâ müdafaa kalmas›n›
belki muhik görülmesini mucip olacakt›r. Telgraflardan bir cihetin anlafl›lmad›¤›n› istidlâl
ediyoruz. Konferansa sizin ve bizim diyerek iki heyet izam edilece¤inin nereden ç›kar›ld›¤›
anlafl›lam›yor. Dava ayn›, esbaba müdafaa ayn› olmakla beraber bu hususta ittiad› tam olun-
ca, oraca tayin olunacak murahhaslar, Düveli ‹tilâfiyenin tan›makta oldu¤u hükûmetin ter-
fik edece¤i murahhaslarla beraber gidince, heyet, müttehit ve yekvücut ve salâhiyeti lâzimeyi
haiz olur ve bilâihtiraz müttehiden davay› millîyi müdafaa eder. Bu lüzumun oraca da tak-
dir buyuruldu¤u, murahhaslar›n Düveli ‹tilâfiyeye tan›tt›r›lmalar›n› bizden talep buyurulma-
sile müsbettir. Tebli¤ olunan nota ve beyanat›n›z vaz›han göstermektedir ki, Düveli ‹tilâfiye
Londra Konferans›na yaln›z olarak Anadolu murahhaslar›n› kabul etmemektedir. Bunlar,
hükûmet murahhaslarile birlikte bulunmak suretile kabul olunacakt›r. Böyle ayr›l›k muhafa-
za edilecek olursa a¤lebi ihtimal hiçbir taraf›n murahhaslar› kabul edilmiyecektir. Bu bapta
yaln›z buradan murahhas kabul edilmesi muhtemel ise de Anadolu için bu ihtimal de yoktur.
Binaenaleyh pek büyük fedakârl›klar mahsulü olan bu tebeddül, zarar›m›za hallolunur.
Çünkü ‹tilâf mehalifilinde Yunan muhipleri fazla olup kendilerine Türkler flarkta harbin ida-
mesine taraftar ve sulhü itilâfa talip de¤ildir diye propaganda ile lehdar olanlar› kendilerine
celp, bizi haks›z ve düflman›m›z› hakl› göstermeye salâhiyet verilmifl olur. Müflterek murah-
haslardan mürekkep bir heyet gönderilirse metalibimiz kabul olunmasa bile, lehimize olan
efkâr› aleyhe çevirmemifl ve belki aleyhtar olanlar›n bir k›sm› mühimmini kazanm›fl oluruz.
Vak›t pek dard›r. Muhaberat ile zayi edilecek zaman kalmam›flt›r. Murahhaslar›n hemen iza-
m› menafii vatanîye ve millîye icab›d›r. Zat› devletlerile rüfekayi muhteremenizin dahi avdet-
leri lâz›md›r. Zira ora efkâr›na ancak anmüflahedetin vukufunuzdan bihakk›n istifade edecek
zamanda ve orada efkâr›n bu nikat› nazara celbi lüzumunda müttefik oldu¤umuz kanaatin-
deyiz Efendim.

Sadrazam Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflan›n Fevzi Pafla Hazretlerine olan cevabî telgraf›n›

da okuyal›m:
fiifre Ankarada Mustafa Fevzi Pafla Hazretlerine Dersaadet, 1/2/1337
C: 30 Kânunusani 1337. K›ral Konstantin'in Atinaya avdeti üzerine Düveli ‹tilâfiye me-

halifinde ve efkâr› umumiyede "Yunanistan aleyhine husule gelen tebeddül münasebetile Av-
rupada lehimize bir cereyan tevellüt etmekle beraber, bu cereyana mukabil, Rumlara muza-
hir ve Sevr Muahedesinin tamamen veya cüz'î tadilâtla tatbik› suretile Türkiyeyi imha fikrin-
de mus›r baz› ricali siyasîye de mevcut bulunmas›na, hususîle ald›¤›m›z malûmat› mevsuka-
ya göre, ricali mezkûrenin Anadolu mümessillerinin dahi konferansa davet edilmesini kabul
ve terviç eylemeleri Anadolunun böyle bir davete icabet etmiyece¤ine kani olmalar›ndan ile-
ri gelmifl ve bundan maksatlar› da flu ademi icabet keyfiyetini öne sürerek ve aleyhimize te-
dabiri zecriye ittihaz›n› muhik göstererek efkâr› umumiyeyi siyasetlerine ›kt›faya mecbur ey-
lemekten ibaret bulunmufl olmas›na binaen konferansa bir an evvel ve müfltereken gidilerek
ihkak› hakka çal›fl›lmak lâbüttür. fiayet orada meflru ve muhik mutalebat›m›z›n reddolundu-
¤unu görür ve konferans› terke mecburiyet hissedersek, bu keyfiyet husemam›z›n elinde aley-
himize bir silâh› müessir olamaz. Telgrafnamelerinde beyan olunan mutalebat›n, evvelce de
bildirilen esbaba ve ‹stanbulun vaziyeti mahsusas›na mebni kabulü mümkün de¤ildir. Bun-
larda ›srar ile konferansa vaktü zaman›nda ifltirak f›rsat› fevtedilirse, evvelâ temini vahdet
olunmamas›ndan dolay› ‹stanbul ve Bo¤azlar›n büsbütün hakimiyeti Osmaniyeden ç›kmas›,
saniyen Düveli ‹tilâfiyenin Yunanistana muaveneti nakdiye ve askeriye ifa ve Anadoluda
müflterek bir hareketi taarruziye icras›na kalk›flarak zaten mesaibi mütevaliyei harbiyeden
adedi pek ziyade tenakus etmifl olan Türk unsurunun bir kat daha mahvü periflaniye maruz
kalmas›, salisen büyük nispette fedekârl›klar ihtiyar› mukabilinde haricî muavenete ihtiyaç
mecburiyeti hâs›l olarak binnetice gayei emel olan istiklâlin heder edilmesi gibi netayici vahi-
me tahaddüs eyler. Murahhaslar›n›z›n Dersaadete tesrii hareketi elzemdir Efendim.

Sadrazam Tevfik
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Osmanl› egemenli¤inden ç›kar›lmas›na ve Yunan istekleri karfl›s›nda savunmas›z kalmas›na
ve belki de onlar›n hakl› görülmesine yol açacakt›r. Telgraflardan bir noktan›n anlafl›lmad›-
¤›n› seziyoruz. Konferansa sizin ve bizim diye iki kurul gönderilece¤inin nereden ç›kar›ld›-
¤› anlafl›lam›yor. Dava birdir, savunma dayanaklar› da birdir; böylece bu konuda tam bera-
berlik oldukta, oraca atanacak delegeler, ‹tilâf Devletlerinin tan›makta oldu¤u hükûmetin
kataca¤› delegelerle birlikte gidince, kurul, bir ve bütün olur ve gerekli yetkiye sahip olur
ve çekinmeden birlikte millî davay› savunur. Bu gere¤in oraca da anlafl›ld›¤›, delegelerin ‹ti-
lâf Devletlerine tan›tt›r›lmalar›n› bizden istemeleriyle kan›tlanm›fl bulunmaktad›r. Verilen
nota ve sizin sözleriniz aç›kça göstermektedir ki, ‹tilâf Devletleri Londra Konferans›na
Anadolu delegelerini tek bafllar›na kabul etmemektedir. Bunlar, hükûmet delegeleriyle bir-
likte bulunurlarsa kabul olunacakt›r. Böyle ayr›l›k sürdürülecek olursa hiçbir taraf›n dele-
gelerinin kabul edilmemesi en büyük olas›l›kt›r. Bu konuda yaln›z buradan delege kabul
edilmesi olas› ise de Anadolu için bu olas›l›k da yoktur. Bundan ötürü pek büyük özveriler-
le elde edilmifl olan bu de¤ifliklikten, bizim zarar›m›za sonuç ç›kar. Çünkü ‹tilâf Devletleri
çevrelerinde Yunan dostlar› çoktur ve kendilerine Türkler do¤uda savafl›n sürmesinden ya-
nad›rlar ve bar›fl›p anlaflmak istemiyorlar diye propangada yaparak bizden yana olanlar›
kendilerine çekerek, bizi haks›z ve düflman›m›z› hakl› göstermek için tutanak verilmifl olur.
Ortak delegelerden oluflan bir kurul gönderilirse isteklerimiz kabul olunmasa bile, bizden
yana olan görüflleri tersine çevirmemifl ve belki bize karfl› olanlar›n önemli bir bölümünü
kazanm›fl oluruz. Vak›t pek dard›r. Yaz›flma ile yitirilecek zaman kalmam›flt›r. Delegelerin
hemen gönderilmesi yurt ve ulus ç›karlar› gere¤idir. Sizinle say›n arkadafllar›n›z›n da ‹stan-
bula dönmeleri gerekir. Çünkü, oradaki görüfller üzerinde birinci elden edindi¤iniz bilgiler-
den gere¤i gibi yararlanma zaman›n›n geldi¤ine ve oradaki görüfllerin bizimkilere do¤ru çe-
kilmesi gerekti¤inde birleflti¤imize inan›yoruz Efendim.

Baflbakan Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflan›n Fevzi Pafla Hazretlerine olan yan›t telgraf›n› da

okuyal›m:
fiifre Ankarada Mustafa Fevzi Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 1/2/1921
K: 30 Ocak 1921. Kral Konstantin'in Atinaya dönmesi üzerine ‹tilâf Devletleri çevre-

lerinde ve kamu oyunda Yunanistan'a karfl› oluflan de¤ifliklik dolay›s›yla Avrupada bizden
yana bir ak›m do¤mufl olmakla birlikte, bu ak›ma karfl›, Rumlar› destekleyen ve Sevr Ant-
laflmas›n› tümüyle ya da küçük de¤iflikliklerle uygulayarak Türkiyeyi yok etmek düflünce-
sinde direnen kimi politikac›lar da bulunmas›na, özellikle ald›¤›m›z güvenilir bilgilere göre,
bu politikac›lar›n Anadolu temsilcilerinin de konferansa ça¤›r›lmas›n› uygun görüp kabul
etmeleri Anadolunun böyle bir ça¤›r›ya gitmiyece¤ine inanmalar›ndan ileri gelmifl ve bun-
dan amaçlad›klar› da flu ça¤›r›ya gitmemek olay›n› öne sürerek ve bize karfl› bask› önlemle-
ri almay› hakl› göstererek kamu oyunu politikalar›na uymaya zorlamaktan baflka bir fley ol-
mamas› nedenile konferansa bir an önce ve birlikte gidilerek hakk›m›z› almaya çal›flmak
çok gereklidir. E¤er orada meflru ve hakl› olan isteklerimizin kabul edilmedi¤ini görür de
konferansdan ayr›lmak zorunda kal›rsak, bu durum düflmanlar›m›z›n elinde bize karfl› kul-
lan›lacak etkili bir silâh olamaz. Telgraf›n›zda bildirilen istekleriniz, önce de bildirilen ne-
denlerle ve ‹stanbulun özel durumuna göre kabul edilemez. Bunlarda direnme sonucu kon-
feransa zaman›nda kat›lma f›rsat› kaç›r›l›rsa, birinci olarak birlik sa¤lanmamas›ndan dolay›
‹stanbul ve Bo¤azlar›n büsbütün Osmanl› egemenli¤inden ç›kmas›, ikinci olarak ‹tilâf Dev-
letlerinin Yunanistana para ve asker yard›m› yapmaya ve Anadoluda ortaklafla bir sald›r›-
ya kalk›flarak zaten birbirini kovalayan savafl y›k›mlar› sonucu say›s› çok azalm›fl olan Türk
halk› bir kat daha ezilir yok olur, üçüncü olarak büyük ölçüde özverilerde bulunmak yüzün-
den d›fl yard›m gereksinimi zorunlu¤u do¤arak sonunda son amac›m›z olan ba¤›ms›zl›¤›m›-
z›n ifle yaramaz hale gelmesi gibi a¤›r sonuçlar do¤ar. Delegelerinizin ‹stanbula gönderilme-
sinin çabuklaflt›r›lmas› çok gereklidir Efendim.

Baflbakan Tevfik

Tevfik Pafla
yeminle
ba¤l› oldu-
¤u Kanunu
Esasiye sa-
dakatten
ayr›lam›yor

Tevfik Pafla
yeminle
ba¤l› oldu-
¤u Osmanl›
Anayasas›-
na ba¤l›l›k-
tan ayr›l-
m›yor



Muhterem Efendiler, Osmanl› Sadrazam›n›n daha baz› tavsiye ve ihbarla-
r› vard›r. Müsaade buyurursan›z onlar› da okuyal›m:

fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Dersaadet, 5/2/1337
Londrada içtima edecek olan konferansa Devleti Aliyenin dahi davet edilmesinden do-

lay› telâfla düflen Yunanl›lar, aleyhimizdeki propagandalar›na bir kat daha germi vermifller-
dir. Paristeki murahhas›m›zdan ald›¤›m›z malûmata nazaran Fransada efkâr› umumîyeyi
aleyhimize çevirmek için gûya Anadoluda bir Alman heyeti askeriyesi mevcut oldu¤unu ve
harekât ve siyasetinizin bu heyetin telkinat›ndan tevellüt eyledi¤ini Frans›z mehalifinde nefl-
retmekte olduklar› gibi Türkiyedeki h›ristiyanlar›n katliam edilmekte oldu¤undan bahsile
bunlar›n tahlisi için Papa taraf›ndan bilcümle parlâmentolara müracaat edildi¤i mesmu ol-
du¤u murahhas› muflarileyh taraf›ndan ilâveten bildirildi¤inden fevkalâde suitesirat› mucip
olacak olan iflbu flayiat›n serian tekzip edilmesi rica ve tavsiye olunur,

Sadrazam Tevfik
fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Dersaadet, 8/2/1337
Konferansa tesir etmek maksadile flubat›n yirmi birinde Yunanl›lar›n 70-80 bin kifli ile

taarruza geçecekleri Hariciye Nezaretinden mevsukan istihbar k›l›nm›flt›r. Taarruzun Kara-
hisar-Eskiflehir istikametinde olmas›na ihtimal verilir. Ankara murahhaslar›n›n yaln›z olarak
konferansa kabul edilemiyece¤i mümessillerin cümlei ifadat›ndand›r.

Sadrazam Tevfik
Bu telgraf›n yaz›lmas›ndan maksat, Yunanl›lar›n taarruz edece¤ini bildir-

mek mi idi; veyahut, Ankara murahhaslar›n›n yaln›z olarak kabul edilemiyece-
¤ini söylemek mi idi, bunu anlamak müflküldür. Yoksa 70-80 bin kiflilik düfl-
man kuvvetinin taarruzu tehdidile ikinci f›kra müeddas› temin edilmek mi iste-
niyordu?

Murahhas izam› hakk›nda, bizim, serdetti¤imiz noktai nazarlar› ifl'arat›-
m›z veçhile Tevfik Pafla ‹tilâf mümessillerine tebli¤ etmifl de, telgraf›n son f›k-
rasile ald›¤› cevab› m› ibla¤ ediyordu; bu da vâz›h de¤ildir.

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine       Dersaadet, 8/2/1337
Frans›z efkâr› umumiyesini rencide etmemek için Kilikyada taarruzdan tevakki edilme-

si, hay›rhahl›¤›nda flüphe olm›yan baz› Frans›z ricalinin tavsiyesi üzerine Paris murahhas›-
m›zdan kemali ehemmiyetle bildirilmifltir.

Sadrazam Tevfik
Efendiler, bu gibi tavsiyeleri, ‹stanbul hükûmetlerinden çok dinlemifltik.

Bizim taarruzdan tevakki etmemizi tavsiye eden hay›rhah›n muhatab›, iflitti¤i-
ni bir gramofon gibi bize isal ederken, hay›rhaha, bize de taarruzdan tevakki
edilmesini icap edenlere tavsiye edip etmedi¤ini sormufl mu acaba? Ald›¤› ce-
vap, menfi idise, onun hay›rhahl›¤›na nereden hükmetmifl idi? Vatan›m›z› iflgal
edenlerin, efkâr› umumiyesini rencide etmemeyi tavsiye edenlere, vatan› iflgal
olunan milleti, niçin rencide ettiklerini ve etmekte devam eylediklerini sorma-
mak, neden, bu Osmanl› ricalinin havass› mümtazesi olmufltu?

Hulâsa, Muhterem Efendiler, görülüyor ki, Tevfik Pafla ve arkadafllarile
esasta, fikirde, telâkkide, anlaflmak mümkün olam›yordu. Nihayet, mesele,
Meclise intikal ettirildi.

Meclise iki teklif dermeyan ettim. Birisi: memleketin ve milletin vaziyet ve
maksad›n› ‹stanbula sarahaten bildirmek; ikincisi: ayr›ca davet vukuunda
Londraya müstakil bir heyet göndermekti. Her iki teklifim kabul edildi.

Efendiler, Meclisin noktai nazar ve karar›n›, Tevfik Paflaya ibla¤ eden
telgrafname aynen flöyle idi:
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Muhterem Efendiler, Osmanl› baflbakan›n›n bir tak›m baflka öneri ve bil-
dirileri de vard›r. ‹zin verirseniz onlar› da okuyal›m:

fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 5/2/1921
Londrada toplanacak olan konferansa Osmanl› Devletinin de ça¤›r›lmas›ndan telâfla

düflen Yunanl›lar, bize karfl› propagandalar›n› bir kat daha artt›rm›fllard›r. Paristeki delege-
mizden ald›¤›m›z bilgilere göre Fransada kamu oyunu bize karfl› çevirmek için sözde Ana-
doluda bir Alman askerî hey'eti bulundu¤unu ve ifllerinizle politikan›z›n bu hey'etin etki-
sinden do¤du¤unu Frans›z çevrelerinde yaymakta olduklar› gibi Türkiyedeki H›ristiyanla-
r›n k›r›ma u¤rat›lmakta oldu¤undan söz ederek bunlar›n kurtar›lmas› için Papa taraf›ndan
bütün parlâmentolara baflvuruldu¤unun duyuldu¤u o delege taraf›ndan ayr›ca bildirildi¤in-
den ola¤anüstü kötü etkiler yapacak olan bu söylentilerin tezelden yalanlanmas›n› rica eder
ve ö¤ütlerim.

Baflbakan Tevfik
fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 8/2/1921
Konferans› etkilemek amac›yla fiubat›n yirmibirinde Yunanl›lar›n 70-80 bin kifli ile

sald›r›ya geçecekleri D›fliflleri Bakanl›¤›nca güvenilir kaynaklardan ö¤renilmifltir. Sald›r›n›n
Afyon-Eskiflehir do¤rultusunda olmas› olas›d›r. Ankara delegelerinin yaln›z olarak konfe-
ransa kabul edilemiyece¤i temsilcilerin tümünce söylenmektedir.

Baflbakan Tevfik
Bu telgraf›n yaz›lmas›ndan amaç, Yunanl›lar›n sald›raca¤›n› birdirmek

miydi; ya da, Ankara delegelerinin yaln›z olarak kabul edilemiyece¤ini söyle-
mek mi idi, bunu anlamak zordur. Yoksa 70-80 bin kiflilik düflman kuvveti sal-
d›racak diye göz da¤› vererek ‹stanbul delegelerinin de konferansa gitmesini
sa¤lamak m› isteniyordu?

Delege göndermek iflinde, bizim, ileri sürdü¤ümüz düflünceleri bildirim-
lerimize uyarak Tevfik Pafla ‹tilâf Devletleri temsilcilerine duyurmufl da, telg-
raf›n son bölümünde, ald›¤› karfl›l›¤› m› bize duyuruyordu; bu da aç›k de¤ildir.

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 8/2/1921
Frans›z kamu oyunu incitmemek için Kilikyada sald›r›dan sak›n›lmas›, kuflkusuz çok

iyilik sever nitelikte olan Frans›z devlet adamlar›n›n ö¤ütleri üzerine Paris delegemizce bü-
yük önemle bildirilmifltir.

Baflbakan Tevfik
Efendiler, bu gibi ö¤ütleri, ‹stanbul hükûmetlerinden çok dinlemifltik. Bi-

zim sald›r›dan sak›nmam›z› ö¤ütleyen adam, iflitti¤ini bir gramofon plâ¤› gibi
bize ulaflt›r›rken, iyilik sevene, bize de sald›rmaktan sak›n›lmas›n› gereken ki-
flilere ö¤ütleyip ö¤ütlemedi¤ini sormufl mu acaba? Ald›¤› karfl›l›k, olumsuz
idiyse, onun iyilikseverli¤ini nereden ç›karm›flt›? Vatan›m›z› iflgal edenlerin,
kamu oyunu incitmeme ö¤üdünü verenlere, vatan› iflgal olunan milleti, niçin
incittiklerini ve etmekte devam eylediklerini sormamak, neden, bu Osmanl›
devlet adamlar›n›n belirgin niteli¤i durumuna gelmiflti?

K›sacas›, Muhterem Efendiler, görülüyor ki, Tevfik Pafla ve arkadafllari-
le temelde, görüflte, anlay›flta, uzlafl›lam›yordu. Sonunda, ifl, Meclise götürül-
dü.

Mecliste iki öneride bulundum. Birisi: memleketin ve milletin tutum ve
amac›n› ‹stanbula aç›kça bildirmek; ikincisi: ayr›ca ça¤›r› yap›l›rsa Londraya
ba¤›ms›z bir hey'et göndermekti. Her iki önerim kabul edildi.

Efendiler, Meclisin görüfl ve karar›n›, Tevfik Paflaya duyuran telgraf, ol-
du¤u gibi, flöyle idi:

Osmanl›
ricalinin
havass›
mümtazesi

Osmanl›
Devlet
adamlar›-
n›n belirgin
nitelikleri



Londra konferans›na davet dolay›sile Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke-
mal Pafla Hazretleri ve ‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Pafla Hazretlerile ‹stanbulda Tevfik
Pafla Hazretleri aras›nda teati edilen muhaberat, heyeti umumîyede okunmak suretile, Mec-
lisin dahili ›tt›la› oldu. Tevfik Pafla Hazretleri taraf›ndan dermeyan buyurulan mütaleat,
memleketin bugünkü vaziyeti hakk›nda sarih bir fikir edinmekten pek uzak olduklar›n› tees-
sürle bize gösterdi. ‹stanbulda mütarekedenberi iki nevi hükûmet biribirini takip etmifltir. Bi-
ri Damat Feridin riyaseti alt›nda, muhtelif zevat›n ifltirakile teflekkül eden hükûmetler ki, her-
ne behas›na olursa olsun, ‹tilâf Devletlerine karfl› mutavaat› mutlaka fikrini temsil etmifl ve
memleketin kendi hukuku hakimiyetini idame için bezletti¤i fedekârl›klar›, düflmanlarla be-
raber çal›flmak suretile takim etmeyi bir mesleki mahsus edinmifltir. Bu fikrin salikleri, mem-
leketin fler ve h›yanete müstait nekadar nankör evlâd› varsa, hepsini tahrik ve teçhiz ederek,
müdafaai millîyeye hasr› nefs eden vatanperverler aleyhine mütemadi kulland›lar. fier'i mü-
bin nam›na neflredilen sahte fetvalar›n, mazhan taltif olan mirimiran Anzavurlarla fikri istik-
lâl ve müdafaa aleyhine neflrettikleri manevî ve maddi zehrü ifsat kuvvetleri aleyhine, Ana-
dolu aylarca müddet çarp›flmaya mecbur oldu. Onlar, düflmanlar hesab›na cephelerimizi kaç
defa arkadan vurdular. ‹slâm›n ilk asr›ndanberi, fleref ve hak, din nam›na cihat eden milleti-
miz, tarihimizin ilk günlerindenberi, devlet ve memleket ne vak›t tehlikeye düflmüflse kan›n›
mebzulen ak›tmaktan hâli kalm›yan milletimiz, bu defa muazzam vatandan bakiye kalan son
parçada, son kaleye çekilmifl, en son müdafaas›n› yaparken hükûmet nam›n› alan heyetler,
düflmanlar hesab›na, düflman saflar› aras›nda kendi milletleri aleyhine çal›fl›yorlard›. Bizan-
s›n son günlerinde, Fatihin teslim davetine karfl› "Allah›n bana bir vedias› olan bu memleke-
ti, ancak Allaha teslim ederim" diyen son Kayseri Rûmun taht›na vâris bir hanedandan ge-
len bugünkü halife ve sultan›n hükûmeti, esir olmamak isteyen milleti, kendi elile ba¤l›yarak
düflmanlara teslim etmeye çal›fl›yordu. Bu birinci safha, o hükûmetlerin ve müttefiklerinin he-
zimetile netice buldu. ‹kinci nevi hükûmet, Tevfik Paflan›n riyaset ettikleri heyettir ki, maksat
itibarile Anadolu müdafaas›na taraftar oldu¤unu söylemekle beraber, icraat itibarile, memle-
ketin samimiyetle istihsal etmek istedi¤i sulha nakabili tevciz bir gaflet ve inat ile mâni olmak-
ta devam ediyor. fiûray› saltanatta, ‹tilâf Devletlerinin uzatt›¤› ilân› esareti aya¤a kalkmak, ib-
raz› hürmet etmek suretile kabul ve imza eden rical ve ayan, bütün memlekette hiçbir hak ve
salâhiyeti temsil etmiyen bir kuvveti sâk›ta halindedir. Anadolu ve ‹stanbul, istiklâl ile esare-
tin, hürriyetle mahkûmiyetin tearuz ve tehalüf etti¤i iki ayr› parça halinde kalm›flt›r.

Biz, memleketin, esir edilmifl, ihtiyar›n› kaybetmifl parças›n› hür ve müstakil k›sma il-
hak etmek istiyoruz. ‹stanbul ricali, küllü teflkil eden ve bütün bir cihan› husumete karfl› ken-
dini fleref ve salâbetle müdafaa eden hür k›sm›, esir ve mahkûm cüz'e tâbi etmek, ilhak etmek
istiyorlar. Bütün Anadoluyu, hürriyet ve istiklâline âfl›k bütün evlâd› memleketi ve bugünkü
ruhu mazlumu islâm› temsil eden Büyük Millet Meclisi, ‹stanbulun malûl ve mahrumu hür-
riyet bir heyetine tâbi olmay›, hiçbir zaman kabul edemez.

Meclisimiz taraf›ndan kabul ve ilân edilen ve bütün memlekette muta olan Teflkilât›
Esasiye Kanunlar›m›z mucibince, hakimiyet, bilâkaydüflart milletindir ve milletin teflri ve ic-
ra kudreti ise, onun hakikî ve yegâne mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli eder. Bu
esasata binaen heyeti murahhasam›z›n ‹stanbula gitmesi ve oradan intihap edilecek bir heye-
te dahil olmas› ve oran›n verece¤i salâhiyetname ile cihana karfl› davay› millîmizi deruhde et-
mesine imkân yoktur. E¤er isterseniz bilfiil ve bilhak haizi istiklâli mutlak olan, bütün teflki-
lât› idariyesile memleketi tedvir eden, ordular› flarkta ve garpta düflmanlara hadlerini bildire-
rek memlekete sulhün yollar›n› açan Meclisimizin, heyeti murahhasas›n›, memleketi temsil
edebilecek yegâne heyet olarak tan›rs›n›z. Yoksa, biz kendi heyetimizi, kendimiz göndermek
karar›m zaten alm›fl bulunuyoruz. Bu karar›m›za verilecek cevab›n, birtak›m sözler de¤il, fa-
kat filiyat olmas› bizce matluk ve mültezemdir.

Efendiler, Hariciye Vekili bulunan Bekir Sami Beyin taht› riyasetinde ay-
r›ca ve müstakil bir heyeti murahhasa tertip edildi. Heyet, Londra Konferans›-
na sureti mahsusada davet vukuunda icabet ve ifltirak etmek kaydile ve fakat
zamandan istifade maksadile, Antalya üzerinden Romaya hareket ettirildi.
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Londra konferans›na ça¤r›lmam›z dolay›sile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri ve Baflbakan Fevzi Pafla Hazretlerile ‹stanbulda Tevfik Pa-
fla Hazretleri aras›nda yap›lan yaz›flmalar, genel kurulda okunarak Meclis bilgi edindi. Tev-
fik Pafla Hazretleri taraf›ndan ileri sürülen düflünceler, memleketin bugünkü durumu hak-
k›nda belirgin görüfle varmaktan pek uzak olduklar›n› bize üzüntüyle gösterdi. ‹stanbulda
ateflkesten bu yana iki tür hükûmet biribirini izlemifltir. Biri Damat Feridin baflkanl›¤›nda,
de¤iflik kiflilerin kat›lmalar›yla kurulan hükümetler ki, herne pahas›na olursa olsun, ‹tilâf
Devletlerine karfl› kesin boyun e¤me düflüncesini temsil etmifl ve memleketin kendi ege-
menlik haklar›n› korumak için yapt›¤› özverileri, düflmanlarla birlikte çal›flmak yoluyla so-
nuçsuz b›rakmay› özel bir ifl edinmifltir. Bu düflüncede olanlar memleketin kötülü¤e ve ha-
inli¤e yatk›n nekadar iyilik bilmez adam› varsa, hepsini k›flk›rt›p silâhland›rarak, kendileri-
ni ulusal savunmaya adam›fl yurtseverere karfl› sürekli kulland›lar. Din ad›na yay›mlanan
uydurma fetvalara sivil paflal›k rütbesi verilip sevindirilen Anzavur arac›l›¤›yla ba¤›ms›zl›k
ve savunma fikrine karfl›, yayd›klar› nesnel ve tinsel zehirleyici ve kar›flt›r›c› güçlere karfl›,
Anadolu aylarca çarp›flmak zorunda kald›. Onlar, düflmanlar›n yarar›na cephelerimizi kaç
defa arkadan vurdular. Müslümanl›¤›n ilk yüzy›l›ndan beri, fleref ve hak, u¤runa savaflan
milletimiz, tarihimizin ilk günlerindenberi, devlet ve memleket ne vak›t tehlikeye düflmüfl-
se kan›n› bol bol ak›tmaktan kaç›nmadan milletimiz, bu kere koca vatandan arta kalan son
parçada, son kaleye çekilmifl, en son savunmas›n› yaparken hükûmet ad›n› alan kurullar,
düflmanlar yarar›na, düflmanlar›n yan›nda kendi milletlerine karfl› çal›fl›yorlard›. Bizans›n
son günlerinde, Fatihin teslim ça¤›r›s›na karfl› "Allah›n bana emanet olarak b›rakt›¤› bu
memleketi, ancak Allaha veririm" diyen son Rum Kayserinin yerine geçmifl bir soydan ge-
len bugünkü halife ve padiflah›n hükûmeti, tutsak olmamak isteyen milleti, kendi elile ba¤-
l›yarak düflmanlara teslim etmeye çal›fl›yordu. Bu birinci evre, o hükûmetleri ve onlarla bir-
lik olanlar›n bozguna u¤ramalar›yla son buldu. ‹kinci türden hükûmet, Tevfik Paflan›n bafl-
kanl›k etti¤i kuruldur ki, amaç bak›m›ndan Anadolu savunmas›ndan yana oldu¤unu söyle-
mekle birlikte, yapt›klar› ifllerle, memleketin içtenlikle elde etmek istedi¤i bar›fla uygun gö-
rülemiyecek aymazl›k ve direnmeyle engel olmay› sürdürüyor. Padiflahl›k Dan›flma Kuru-
lunda, ‹tilâf Devletlerinin uzatt›¤› tutsakl›k belgesini aya¤a kalkarak, sayg› göstererek ka-
bul ve imza eden devlet adamlar› ve ileri gelenler, bütün memlekette hiçbir hak ve yetkisi
olmayan düflük bir kuvvet durumundad›r. Anadolu ve ‹stanbul, ba¤›ms›zl›k ile tutsakl›¤›n,
özgürlük ile tutuklulu¤un çat›flt›¤› ve karfl›laflt›¤› iki ayr› bölüm durumunda kalm›flt›r.

Biz memleketin tutsak edilmifl, özerkli¤ini yitirmifl parças›n› özerk ve ba¤›ms›z bölüme
ba¤lamak istiyoruz. ‹stanbulun ileri gelenleri, bütünü oluflturan ve bütün bir düflman dünya-
s›na karfl› kendini fleref ve dirençle savunan özgür bölümü, tutsak ve ba¤›ml› parçaya uyruk
k›lmak ba¤lamak istiyorlar. Bütün Anadoluyu, özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›na tutkun bütün yurt
çocuklar›n› ve bugünkü zulme u¤ram›fl ‹slâm ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, ‹s-
tanbulun hasta ve özgürlükten yoksun bir kuruluna uymay›, hiçbir zaman kabul edemez.

Meclisimiz taraf›ndan kabul ve ilân edilen ve bütün memlekette yürürlükte olan Ana-
yasalar›m›z gere¤ince, egemenlik, kay›ts›z flarts›z milletindir ve milletin yasama ve yürütme
erki ise, onun gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir. Bu temel kurallar
karfl›s›nda delegelerimizin ‹stanbula gitmesi ve oradan seçilecek bir kurula kat›lmas› ve ora-
n›n verece¤i yetki mektubuyla dünyaya karfl› millî davam›z› üstlenmesine olanak yoktur. E¤er
isterseniz edimli ve hakl› olarak ba¤›ms›zl›¤› kesin olan, bütün yönetim örgütleriyle memleke-
ti yöneten, ordular› do¤uda ve bat›da düflmanlara hadlerini bildirerek memlekete bar›fl yolla-
r›n› açan Meclisimizin, delegelerini, memleketi temsil edebilecek tek kurul olarak tan›rs›n›z.
Yoksa, biz kendi kurulumuzu, kendimiz göndermek karar›n› çoktan alm›fl bulunuyoruz. Bu
karar›m›za verilecek karfl›l›¤›n, birtak›m sözler de¤il, edimli ifller olmas›n› ister ve ye¤leriz.

Efendiler, D›fliflleri Bakan› bulunan Bekir Sami Beyin baflkanl›¤›nda ay-
r› ve ba¤›ms›z bir delege kurulu düzenlendi. Kurul, Londra Konferans›na özel
olarak ça¤›r›ld›¤›m›zda kat›lmak kofluluyla ve ama zamandan yararlanmak
amac›yla, Antalya üzerinden Romaya do¤ru yola ç›kar›ld›.
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Heyetimiz, ‹talya Hariciye Naz›r› Kont Sforza vas›tasile, konferansa res-
men davet olunduklar› kendilerine tebli¤ olunduktan sonra Londraya gitmifl-
lerdir.

Londra Konferans›, 27 fiubat 1337 den 12 Mart 1337 ye kadar devam etti.
Müsbet hiçbir netice vermedi.

Düveli ‹tilâfiye, ‹zmir ve Trakya nüfuslar› hakk›nda kendileri taraf›ndan
bir tahkikat›n neticesini kabul edece¤imize dair, bizden vâdalmak istediler. He-
yeti murahhasam›z, evvelâ, bunu kabul etmiflti. Ankaradan vukubulan ihtar
üzerine, bilâhare, tahkikat›n icras›n›, Yunan idaresinin ref'ine talik teklifinde
bulundu. Düveli ‹tilâfiyenin, Sevr muahedesinin ahkâm› sairesinin, bilâitiraz
taraf›m›zdan samimiyetle tatbik›n› temin etmek istedi¤i anlafl›lm›flt›. Heyeti mu-
rahhasam›z, bu husustaki teklifata, ret mahiyetinde cevaplar vermiflti. Yunan
murahhaslar›, tahkikat› esas›ndan reddetmifllerdi. Bunun üzerine, Düveli ‹tilâ-
fiye murahhaslar›, Türk ve Yunan heyeti murahhasalar›na, baz› teklifat› havi
bir proje vererek, hükûmetlerinden bu projeler muhteviyat›na dair alacaklar›
cevaplar›n, konferansa bildirilmesini talep etmifllerdi.

Bizim heyeti murahhasam›za verilen projede, Sevr Muahedesi ahkâm›nda
icra olunacak tadilâta müteallik flu noktalar vard›:

Bize b›rak›lan jandarma ve k›taat› mahsusa m›ktarlar›n› cüz’î surette art-
t›rmak. Memleketimizde kalacak ecnebî zabitan adedini biraz tenkis etmek.
Bo¤azlar m›ntakas›n› biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine mevzu tahdidat› biraz
hafifletmek. Umuru naf›aya müteallik imtiyaz vermek hakk›m›z üzerine mev-
zuu tahdidat› da, biraz tahfif etmek.. Bundan baflka adlî kapitülâsyonlar, ecne-
bî postalar›, Kürdistan.. hakk›nda Sevr projesinde tadilât icras›n› ümit ettirecek
baz› müphem vaitler..

Ayn› teklifat projesinde, Ermenistan hudutlar›n›n tayini hususu, Cemiyeti
Akvam›n gönderece¤i bir komisyona terkedilmekte idi. ‹zmir m›ntakas›nda da
hususî bir idare teflekkül edecekti. Gûya, ‹zmir vilâyeti bize iade olunacakt›.
Fakat ‹zmir flehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, ‹zmir sanca¤› asayi-
fli ‹tilâf zabitan› taraf›ndan idare olunacak, bu sancaktaki jandarma kuvveti,
nüfusu nispetine göre muhtelif anas›rdan teflekkül edecek, vilâyete Cemiyeti
Akvam taraf›ndan bir h›ristiyan vali tayin olunacak, izmir vilâyeti Türkiyeye
varidat›n tezayüdile artacak, senevî bir meblâ¤, tediye edecek idi.

‹zmir vilâyeti hakk›nda teklif olunan bu tarz› hal ve tesviye, befl sene son-
ra, tarafeynden birinin talebi üzerine Cemiyeti Akvamca tadil olunabilecekti.

Efendiler, ‹tilâf Devletleri, heyeti murahhasam›z vas›tasile yapt›klar› tekli-
fat›n cevab›n› almaya intizar etmeden, daha murahhaslar›m›z yolda iken, Yu-
nanl›lar, bütün ordusile, bütün cephelerimize karfl› taarruza geçtiler.

Görüyorsunuz ki Efendiler, Yunan taarruzu, konferans ve sulh hikâyesi-
ni bize bizzarure terkettiriyor. fiimdi müsaade buyurursan›z, size, bu taarruzu
ve neticesini arzedeyim:

Yunan ordusunun Bursa ve flark›nda mühim bir grubu; Uflak ve flark›nda di-
¤er bir grubu vard›. Bizim de kuvvetlerimiz, Eskiflehir flimaligarbisinde ve Dum-
lup›nar ve flark›nda olmak üzere iki grup halinde idi. Bundan baflka, Yunanl›-
lar›n, ‹zmitte bir f›rkalar›, bizim de ona mukabil Kocaeli Grubu bulunuyordu.
Yunanl›lar›n, Menderes boyundaki k›taat›na karfl› da k›taat›m›z vard›. Yunan
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Delegelerimiz, ‹talya D›fliflleri Bakan› Kont Sforza arac›l›¤›yla, konferansa
resmî olarak ça¤›r›ld›klar› kendilerine bildirildikten sonra Londraya gitmifllerdir.

Londra Konferans›, 27 fiubat 1921 den 12 Mart 1921 e kadar sürdü. Hiç-
bir olumlu sonuç vermedi.

‹tilâf Devletleri, ‹zmir ve Trakya halklar›yla ilgili olarak kendileri tara-
f›ndan yap›lacak bir soruflturman›n sonucunu kabul edece¤imize, söz verme-
mizi istediler. Delege kurulumuz, önce, bunu kabul etmiflti. Ankaradan yap›-
lan uyar› üzerine, sonradan, soruflturman›n yap›lmas›n›n, Yunan yönetiminin
çekilmesine dek ertelenmesini önerdi. ‹tilâf Devletlerinin Sevr Antlaflmas›n›n
öteki hükümlerinin, karfl› ç›kmaks›z›n taraf›m›zdan içtenlikle uygulanmas›n›
sa¤lamak istedi¤i anlafl›lm›flt›. Delegeler kurulumuz bu konudaki önerilerin,
kabul edilmedi¤i yolunda karfl›l›k vermiflti. Yunan delegeleri, soruflturma ya-
p›lmas› önerisini hiç kabul etmemifllerdi. Bunun üzerine, ‹tilâf Devletleri de-
legeleri, Türk ve Yunan delege kurullar›na, birtak›m öneriler içeren bir taslak
vererek, hükûmetlerinden bu taslaklarda yaz›lanlar hakk›nda alacaklar› ya-
n›tlar›n, konferansa bildirilmesini istemifllerdi.

Bizim delege kurulumuza verilen taslakta, Sevr Antlaflmas› hükümlerin-
de yap›lacak de¤iflikliklerle ilgili flu noktalar vard›:

Bize b›rak›lan jandarmalar›n ve özel birliklerin say›lar›n› birazc›k artt›r-
mak. Memleketimizde kalacak yabanc› subaylar›n say›s›n› biraz azaltmak.
Bo¤azlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine konulan k›s›tlamalar› bi-
raz hafifletmek. Bay›nd›rl›kla ilgili ayr›cal›k vermek hakk›m›z üzerine konu-
lan s›n›rlamalar› da, biraz hafifletmek. Bundan baflka adalet ifllerinde ki kapi-
tülâsyonlar, yabanc› postalar›, Kürdistan ile ilgili Sevr tasar›s›nda de¤ifliklik
yap›laca¤›n› umduracak birtak›m belirsiz sözler..

Gene bu öneri tasar›s›nda, Ermenistan s›n›rlar›n›n belirlenmesi ifli, Mil-
letler Cemiyetinin gönderece¤i bir komüsyona b›rak›lmaktayd›. ‹zmir bölge-
sinde de özel bir yönetim kurulacakt›. Sözde, ‹zmir ili bize geri verilecekti.
Ama ‹zmir flehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, ‹zmir sanca¤›n›n iç
düzeni ‹tilâf Devletleri subaylar› taraf›ndan yönetilecek, bu sancaktaki jan-
darma kuvveti, nüfuslar› oranlar›na göre çeflitli unsurlardan oluflacak, ile Mil-
letler Cemiyeti taraf›ndan bir H›ristiyan vali atanacak, ‹zmir ili Türkiyeye ge-
lirlerindeki art›flla ço¤alacak, senelik bir para, ödeyecek idi.

‹zmir ili için önerilen bu çözüm ve düzenleme, befl sene sonra, iki taraf-
tan birinin istemesi üzerine Milletler Cemiyetince de¤ifltirilebilecektir.

Efendiler, ‹tilâf Devletleri, delege kurulumuz arac›l›¤›yla yapt›klar› öne-
rinin karfl›l›¤›n› almay› beklemeden, daha delegelerimiz yolda iken, Yunanl›-
lar, bütün ordusuyla, tüm cephelerimize karfl› sald›r›ya geçtiler.

Görüyorsunuz ki Efendiler, Yunan sald›r›s›, konferans ve bar›fl öyküsü-
nü bize zorunlu olarak b›rakt›r›yor. fiimdi izin verirseniz, bu sald›r›y› ve sonu-
cunu bilginize sunay›m:

Yunan ordusunun Bursa ve do¤usunda önemli bir grubu; Uflak ve do¤usun-
da baflka bir grubu vard›. Bizim de kuvvetlerimiz, Eskiflehir kuzeybat›s›nda ve
Dumlup›nar ve do¤usunda olmak üzere iki grup durumunda idi. Bundan baflka,
Yunanl›lar›n, ‹zmitte bir tümenleri, bizim de ona karfl› Kocaeli Grubu bulunu-
yordu. Yunanl›lar›n, Menderes boyundaki birliklerine karfl› da birliklerimiz var-
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ordusunun Bursa ve Uflak gruplar›, 23 Mart 1337 günü ileri harekâta geçtiler.
‹smet Pafla Kumandas›nda bulunan Garp Cephesi k›taat›, arzetti¤im gibi, Es-
kiflehir flimaligarbisinde tahaflflüt etmiflti. Karar, muharebeyi ‹nönü mevaziinde
kabul etmekti. Ona göre tedabir ve tertibat al›n›yordu. Düflman, 26 Mart akfla-
m›, ‹smet Paflan›n iflgal ettirdi¤i mevaziin sa¤ cenah› ilerisine yanaflt›. Ertesi gü-
nü, bütün cephede temas hâs›l oldu. Düflman, 28 de sa¤ cenah›m›za taarruza
geçti. 29 da her iki cenahtan taarruz etti. Düflman, mevziî, mühim muvaffak›-
yetler elde ediyordu. 30 Mart günü fliddetli muharebelerle geçti. Bu muharebe-
lerin de neticesi düflman lehine tecelli etti.

Bundan sonra, s›ra bize geliyordu. ‹smet Pafla, 31 Mart günü, mukabil ta-
arruza geçti ve düflman› ma¤lûp ederek, 31/1 Nisan gecesi ricate mecbur etti. Bu
suretle, tarihi ink›lâb›m›z›n bir sahifesi, ‹kinci ‹nönü zaferile imlâ edildi.

Efendiler, düflman çekilirken Garp Cephesi Kumandanile 1 Nisan günü
cereyan eden muhaberat, o günün tahassüsat›n› tesbit eden vesaiktir. O tahas-
süsat› ihya için müsaade buyurursan›z o günkü muhaberattan baz› telgraflar›
aynen okuyaca¤›m.

Metristepeden, 1/4/1337
Saat 6.30 sonrada Metristepeden gördü¤üm vaziyet: Gündüzbey flimalinde, sabahtanbe-

ri sebat eden ve dümdar olmas› muhtemel bulunan bir düflman müfrezesi, sa¤ cenah grubu-
nun taarruzile gayr›muntazam çekiliyor. Yak›ndan takip ediliyor. Hamidiye istikametinde te-
mas ve faaliyet yok, Bozöyük yan›yor. Düflman, binlerce maktullerile doldurdu¤u muharebe
meydan›n› silâhlar›m›za terketmifltir.

Garp Cephesi Kumandan› ‹smet 
Ankara, 1/4/1337

‹nönü muhabere meydan›nda Metristepede Garp Cephesi Kumandan› ve
Erkân›harbiye Umumiye Reisi ‹smet Paflaya

Bütün tarihi âlemde, sizin ‹nönü meydan muharebelerinde deruhde etti¤iniz vazife ka-
dar a¤›r bir vazife deruhde etmifl kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklâl ve hayat›, dahi-
yâne idareniz alt›nda flerefle vazifelerini gören kumanda ve silâh arkadafllar›n›z›n kalp ve ha-
miyetine büyük emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yaln›z düflman› de¤il milletin makûs ta-
lihini de yendiniz. ‹stilâ alt›ndaki bedbaht topraklar›m›zla beraber bütün vatan, bugün mün-
tehalar›na kadar zaferinizi tes'it ediyor. Düflman›n h›rs› istilâs›, azim ve hamiyetinizin yalç›n
kayalar›na bafl›n› çarparak hurdahafl oldu.

Nam›n›z›, tarihin kitabei mefahirine kaydeden ve bütün milleti hakk›n›zda ebedi min-
net ve flükrana sevkeden büyük gazâ ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durdu¤unuz tepe-
nin size binlerce düflman ölülerile dolu bir meydan› fleref seyrettirdi¤i kadar milletimiz ve
kendiniz için flaflaai itilâ ile dolu bir ufku istikbale de nâz›r ve hâkim oldu¤unu söylemek is-
terim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Zulmü istibdat dünyas›n›n en zalimane hücumlar›na karfl›, yaln›z ve flaflk›n kalan mil-

letimizin maddî ve manevî bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki ateflle topl›yan ve hare-
kete getiren Büyük Millet Meclisinin Reisi Mustafa Kemal Pafla!

Kahraman askerlerimiz, zabitlerimiz ve askerlerimizle avc› hatlar›nda omuz omuza vu-
ruflan f›rka ve kolordu kumandanlar› nam›na takdirat ve tebrikât›n›za kemali fahr ile arz›
flükran ederim.

Garp Cephesi Kumandan› ‹smet
Muhterem Efendiler, ‹nönü muharebe meydan›n›, ikinci defa olarak ma¤-

lûben terk ve Bursa istikametinde eski mevzilerine ricat eden düflman›n takibin-
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d›. Yunan ordusunun Bursa ve Uflak gruplar›, 23 Mart 1921 günü ileri yürüyü-
fle geçtiler. ‹smet Pafla komutas›nda bulunan Bat› Cephesi birlikleri, bildirdi-
¤im gibi, Eskiflehir kuzeybat›s›nda toplanm›flt›. Karar›m›z, savafl› ‹nönü mev-
zilerinde kabul etmekti. Ona göre önlemler al›n›yor ve düzenlemeler yap›l›-
yordu. Düflman, 26 Mart akflam›, ‹smet Paflan›n iflgal ettirdi¤i mevzilerin sa¤
kanad›n›n ilerisine yanaflt›. Ertesi günü, bütün cephede çat›flmalar oldu. Düfl-
man, 28 de sa¤ kanad›m›za sald›r›ya geçti. 29 da her iki kanattan sald›rd›. Düfl-
man, s›n›rl›, önemli baflar›lar elde ediyordu. 30 Mart günü sert çarp›flmalarla
geçti. Bu çarp›flmalar da düflman yarar›na sonuç verdi.

Bundan sonra, s›ra bize geliyordu. ‹smet Pafla, 31 Mart günü karfl› sald›-
r›ya geçti ve düflman› yenerek, 31Mart/l Nisan gecesi çekilmek zorunda b›rak-
t›. Böylece, devrim tarihimizin bir sayfas›, ‹kinci ‹nönü zaferiyle yaz›ld›.

Efendiler, düflman çekilirken Bat› Cephesi Komutan›yla l Nisan günü
yapt›¤›m›z yaz›flmalar, o günün duygular›n› saptayan belgelerdir. O duygular›
canland›rmak için izin verirseniz o günkü yaz›flmalardan bâz› telgraflar› oldu-
¤u gibi okuyaca¤›m.

Metristepeden, 1/4/1921
Saat 6:30 sonrada Metristepeden gördü¤üm durum: Gündüzbey kuzeyinde, sabahtan-

beri dayanan ve artç› oldu¤u san›lan bir düflman birli¤i, sa¤ kanat grubunun sald›r›s› sonu-
cu düzensiz olarak çekiliyor. Yak›ndan kovalan›yor. Hamidiye do¤rultusunda karfl›laflma ve
çat›flma yok, Bozöyük yan›yor. Düflman, binlerce ölülerile doldurdu¤u savafl alan›n› silâhla-
r›m›za b›rakm›flt›r.

Bat› Cephesi Komutan› ‹smet 
Ankara, 1/4/1921

‹nönü savafl alan›nda Metristepede Bat› Cephesi Komutan› ve
Genelkurmay Baflkan› ‹smet Paflaya

Bütün dünya tarihinde, sizin ‹nönü meydan savafllar›nda yüklendi¤iniz görev kadar
a¤›r bir görev yüklenmifl komutanlar pek azd›r. Milletimizin ba¤›ms›zl›¤› ve varl›¤›, çok üs-
tün yönetiminiz alt›nda flerefle görevlerini yapan komuta ve silâh arkadafllar›n›z›n yürekli-
li¤ine ve yurtseverli¤ine büyük güvenle dayan›yordu. Siz orada yaln›z düflman› de¤il mille-
tin ters al›n yaz›s›n› da yendiniz. Düflman çizmesi alt›ndaki bahts›z topraklar›m›zla birlikte
bütün vatan, bugün en köflede kalm›fl yerlerine kadar zaferinizi kutluyor. Düflman›n istilâ
h›rs›, kararl›l›¤›n›z›n ve yurtseverli¤inizin yalç›n kayalar›na bafl›n› çarparak parça parça ol-
du.

Ad›n›z›, tarihin övünç kitab›na yazan ve bütün millette hakk›n›zda sonsuz borçluluk
ve minettarl›k yaratan büyük savafl ve zaferinizi kutlarken, üstünde durdu¤unuz tepenin si-
ze binlerce düflman ölülerile dolu bir fleref alan› gösterdi¤i kadar milletimiz ve kendiniz için
yükselifl par›lt›s› dolu bir gelece¤i de belirgin olarak gösterdi¤ini söylemek isterim.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Zalimlik ve zorbal›k dünyas›n›n en k›yas›ya hücumlar›na karfl›, yaln›z ve flaflk›n kalan

milletimizin nesnel ve tinsel tüm yetenek ve güçlerini ruhundaki ateflle toplayan ve hareke-
te geçiren Büyük Millet Meclisinin Baflkan› Mustafa Kemal Pafla!

Kahraman askerlerimiz, subaylar›m›z ve erlerimizle avc› hatlar›nda omuz omuza vu-
ruflan tümen ve kolordu komutanlar› ad›na övgü ve kutlamalar›n›za büyük bir övünçle te-
flekkür ederim.

Bat› Cephesi Komutan› ‹smet
Muhterem Efendiler, ‹nönü savafl alan›ndan, ikinci kez yenik olarak ayr›l›p

Bursa do¤rultusunda eski mevzilerine çekilen düflman›n kovalanmas›nda, piyade
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de, piyade ve süvari f›rkalar›m›z›n gösterdikleri flayan› tezkâr kahramanl›klar›
izah etmiyece¤im. Yaln›z, umumî vaziyeti askeriyeyi itmam için müsaade bu-
yurursan›z Cenup Cephemize ait m›ntakada cereyan etmifl olan harekât› hulâ-
sa edeyim.

Cenup Cephesi Kumandan› Refet Paflan›n emrinde bulunan üç piyade f›r-
kas›, Dumlup›narda, müstahzar bir mevzide bulunuyorlard›. Bundan baflka,
bir süvari f›rkas› ve bir de süvari livas› vard›. Bu mevziin sol cenah›nda bulu-
nuyordu. Cenup Cephesi Kumandan›n›n ald›¤› vazife, bu mevzide düflman›
tevkif etmekti. Uflak flark›ndaki mevzilerinden hareket eden üç piyade f›rkas› ve
bir k›s›m süvari, Dumlup›nar mevaziine temas ve taarruz ettiler. 26 Martta k›-
taat›m›z, mevzilerini terke mecbur oldu. Cenup Cephesi Kumandan›, bundan
sonra esasl› bir hatta kuvvetlerini tevkif ve yeniden tertibat almaya muvaffak
olam›yarak iki k›sma ayr›ld›. Bir k›sm› ki, (Sekizinci ve Yirmi Üçüncü Piyade
F›rkalarile ‹kinci Süvari F›rkas›ndan mürekkep idi) kendi taht› emrinde, Alt›n-
tafl istikametinde çekildi. Di¤er k›s›m ki, (Kolordu Kumandan› Fahrettin Pafla-
n›n taht› emrinde bulunuyordu. Elli Yedinci Piyade F›rkasile Dördüncü Süva-
ri Livas›ndan ibaret idi). Düflman, bütün kuvvetile Fahrettin Pafla kuvvetlerine
teveccüh ederek flarka yürüdü. Refet Pafla kuvvetlerine karfl›, Dumlup›narda,
yaln›z bir piyade alay› b›rakt›. Refet Pafla, bilâhare Yirmi Üçüncü F›rkay› Al-
t›ntafl üzerinden cenuba, Fahrettin Pafla emrine iade etti. Alt›ntafl istikametinde,
düflman›n hiçbir hareketi olmad›¤› tahakkuk edince, Refet Pafla, yan›nda bulu-
nan kuvvetlerle flimale celbolundu.

fiark istikametinde ilerliyen düflmana karfl›, Fahrettin Pafla kuvvetleri,
muhtelif mevakide muharebeler vererek Afyon flark›na çekildi. Düflman, Af-
yon Karahisar›n› iflgal ettikten sonra, Çay-Bolvadin hatt›na kadar ilerledi ve
orada tevakkuf etti. Bu düflman karfl›s›nda, Fahrettin Pafla, Elli Yedinci, Yirmi
Üçüncü F›rkalarla beraber, cenuptan Adana m›ntakas›ndan gelen K›rkbirinci
F›rkay› da alarak, mukabil bir hat vücuda getirdi.

Efendiler, fazla mülâhazat› sevkulceyfliyeden içtinap taraftar› olmakla be-
raber, Yunan ordusunun bu defaki umumî taarruz plân›nda, nazar› dikkati
çok calip bir hatay› iflaret etmek isterim. Yunan ordusunun Uflak grubu, Dum-
lup›nardan sonra, Eskiflehir istikameti umumîyesinde yürümek lâz›md›. Afyon
üzerinden Konya istikameti umumîyesinde teveccüh etmesi, as›l neticei kat'iye
sahas›ndan kuvvetlerini uzaklaflt›rarak, onlar› at›l ve tehlikeli bir vaziyette b›-
rakm›flt›r. ‹nönünde, muvaffak›yet bizim tarafta kald›ktan sonra, bu kuvvetle-
rin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an evvel ve serian ricatlerini temin-
den baflka bir fley düflünemiyeceklerine flüphe yoktu. ‹nönünde muzaffer olan
kuvvetlerimizin, Eskiflehir, Alt›ntafl üzerinden Dumlup›nara teveccüh ederek
ve bu mesafenin mühim bir k›sm›nda flimendifer hatt›ndan azami istifade
mümkün oldu¤una göre, Afyon Karahisar›n flark›nda bulunan Yunan grubu-
nun hatt› ricatini kat'etmesi ve bu suretle o grubu büyük bir felâkete duçar ey-
lemesi pek kuvvetli bir ihtimal dahilinde idi. Nitekim, bu fikrin tatbikat›na geç-
mekte bir an teahhur edilmemifltir. Derhal Cenup Cephesi Kumandan› Refet
Paflan›n emrine, ilk serbest kalan f›rkalar verilerek tahrik edilmifltir.

Yunan ordusunun Uflak grubu, ‹nönü Meydan Muharebesinin neticesi üze-
rine derhal ricate bafllad›. Refet Pafla, 7 Nisan 1337 tarihinde karargâhile Çekür-
lerde, Dördüncü ve On Birinci F›rkalar Alt›ntafl m›ntakas›nda, Beflinci Kafkas
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ve atl› tümenlerimizin gösterdikleri övgüye de¤er kahramanl›klar› anlatmaya-
ca¤›m. Yaln›z, askerlik bak›m›ndan genel durumun aç›klamas›n› tamamlamak
için izin verirseniz Güney Cephemiz bölgesinde yap›lm›fl olan çarp›flmalar›
özetleyeyim.

Güney Cephesi Komutan› Refet Paflan›n emrinde bulunan üç piyade tü-
meni, Dumlup›narda, haz›rlanm›fl bir mevzide bulunuyorlard›. Bundan baflka,
bir atl› tümeni ve bir de atl› tugay› vard›. Bu mevziin sol kanad›nda bulunu-
yordu. Güney Cephesi Komutan›n›n ald›¤› görev, bu mevzide düflman› dur-
durmakt›. Uflak do¤usundaki mevzilerden ilerleyen üç piyade tümeni ve bir
k›s›m atl›, Dumlup›nar mevzilerine gelerek sald›rd›lar. 26 Martta birlikleri-
miz, mevzilerini b›rakmak zorunda kald›. Güney Cephesi Komutan›, bundan
sonra önemli bir çizgide kuvvetlerini durdurarak yeniden düzenleme yapma-
y› baflaramayarak ikiye bölündü. Bir k›sm› ki, (Sekizinci ve Yirmiüçüncü Pi-
yade Tümenlerile ‹kinci Atl› Tümeninden oluflmakta idi) kendi emri alt›nda,
Alt›ntafl do¤rultusunda çekildi. Öbür k›sm› ki, (Kolordu Komutan› Fahrettin
Paflan›n emri alt›nda bulunuyordu. Elliyedinci Piyade Tümenile Dördüncü
Atl› Tugay›ndan ibaret idi). Düflman, bütün kuvvetile Fahrettin Pafla kuvvet-
lerine yönelerek do¤uya yürüdü. Refet Paflan›n kuvvetlerine karfl›, Dumlup›-
narda, yaln›z bir piyade alay› b›rakt›. Refet Pafla, sonradan Yirmiüçüncü Tü-
meni Alt›ntafl üzerinden güneye, Fahrettin Pafla emrine geri gönderdi. Alt›n-
tafl do¤rultusunda, düflman›n hiçbir k›p›rdamas› olmad›¤› anlafl›l›nca, Refet
Pafla, yan›nda bulunan kuvvetlerle kuzeye getirildi.

Do¤uya do¤ru ilerleyen düflmana karfl›, Fahrettin Pafla kuvvetleri, çeflitli
yerlerde çarp›flarak Afyon do¤usuna çekildi. Düflman, Afyonu ele geçirdikten
sonra, Çay-Bolvadin çizgisine kadar ilerledi ve orada durdu. Bu düflman kar-
fl›s›nda, Fahrettin Pafla, Elliyedinci, Yirmiüçüncü Tümenlerle birlikte, güney-
den Adana bölgesinden gelen K›rkbirinci Tümeni de alarak, düflmana karfl›
bir cephe oluflturdu.

Efendiler, ordular› yönetme bilimiyle ilgili fazla bir fleyler söylemekten
kaç›nmaktan yana olmama karfl›n, Yunan ordusunun bu defaki genel sald›r›
plân›nda, dikkati çok çeken bir yan›lg›y› göstermek isterim. Yunan ordusunun
Uflak grubu, Dumlup›nardan sonra, Eskiflehir genel do¤rultusunda yürümek
gerekirdi. Afyon üzerinden Konya genel do¤rultusuna yönelmesi, as›l kesin
sonuç al›nabilecek alandan kuvvetlerini uzaklaflt›rarak, onlar› ifl göremez ve
tehlikeli bir durumda b›rakm›flt›r. ‹nönünde, baflar› bizim tarafta kald›ktan
sonra, bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an evvel ve
h›zla çekilmelerini sa¤lamaktan baflka bir fley düflünemiyeceklerine kuflku
yoktu. ‹nönünde zafer kazanm›fl olan kuvvetlerimizin, Eskiflehir, Alt›ntafl
üzerinden Dumlup›nara yönelerek, ve bu yolun önemli bir bölümünde demir-
yolundan maksimum derecede yararlanabilece¤ine göre, Afyonun do¤usunda
bulunan Yunan grubunun çekilme hatt›n› kesmesi ve böylece o grubu büyük
bir bozguna u¤ratmas› pek kuvvetli bir olas›l›k idi. Nitekim, bu düflünceyi uy-
gulamakta bir an gecikilmemifltir. ‹lk serbest kalan tümenler hemen Güney
Cephesi Komutan› Refet Paflan›n emrine verilerek gönderilmifltir.

Yunan ordusunun Uflak grubu, ‹nönü Meydan Savafl›n›n sonucu üzerine he-
men çekilmeye bafllad›. Refet Pafla, 7 Nisan 1921 tarihinde karargâhile Çekürler-
de, Dördüncü ve On Birinci Tümenler Alt›ntafl bölgesinde, Beflinci Kafkas Tü-
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F›rkas› ve kuvvetli bir alay mahiyetinde bulunan Meclis Muhaf›z Taburu Çe-
kürler cenubunda, Birinci ve ‹kinci Süvari F›rkalar›, Kütahya m›ntakas›nda
bulunuyorlard›. Fahrettin Pafla, Çay ve Afyondan çekilen düflman› takip ve
tazyik ederken, Refet Pafla da, düflman›n Asl›hanlar civar›nda bulunan bir ala-
y›na, bu sayd›¤›m›z kuvvetlerle, yani, üç piyade f›rkas› ve bir taburla, taarruz
etti. Bir taraftan da, flimalden daha iki f›rka, Yirmi Dördüncü ve Sekizinci F›r-
kalar, cenuba tahrik edildi. Asl›hanlardaki Yunan alay›, Refet Paflan›n taarru-
zunu tevkif etti. Çok zaman kazand›, bu müddet zarf›nda geriden gelen k›taat-
la iki f›rkaya kadar takviye olundu. Bu kuvvetler, Afyondan çekilen kuvvetle-
rin kendilerine iltihak›n› temin eti.

12 Nisan 1337 günü Refet Paflan›n emrinde flimalden cenuba ve flarktan
garba taarruz eden kuvvetlerin mecmuu flu idi:

fiimalden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24; flarktan ilerliyen 57, 23 ve 41 inci F›rkalar
ki cem'an sekiz piyade f›rkas› ve bir piyade taburu.. Birinci ve ‹kinci Süvari
F›rkalar› çok uzak mesafelerden dolaflt›r›larak ancak düflman ma¤lûp edildi¤i
takdirde müessir olabilecek, fakat o günün muharebesinde hiç te müessir bu-
lunmayan, düflman gerisinde Banaz hedefine sevkolunmufltu. Refet Paflan›n
taht› kumandas›na verilen kuvvetler, taarruzlar›nda muvaffak olamad›lar, bilâ-
kis fazla zayiat verildi. Düflman, Dumlup›nar mevaziine hâkim olarak yerleflti
ve orada kald›. Refet Pafla kuvvetleri de, Dumlup›nardan on kilometre flark›fli-
malide olmak üzere, Aydemir, Çalköy, Silkisaray hatt›na çekilip durdu. Asl›-
hanlar Muharebesi diye yadolunan, bu hareket, bu suretle hitam buldu.

Efendiler, muharebenin cereyan› esnas›nda muharebe hatlar›ndan baz› k›-
s›mlar›n ileri geri vukubulan dalgalar› ve bilhassa Afyon flark›nda bulunan
düflman f›rkalar›n›n, Dumlup›nar ilerisinde b›rakt›klar› bir alaylar›n›n ma¤lûp
ve bertaraf edilememesi yüzünden, Dumlup›nara kadar çekilebilmelerini müte-
ak›p Yunan kuvvetlerinin esasl› bir hat iflgal etmek üzere tertibat al›rken, iler-
deki parçalar›n›n o hatta vâs›l olmak üzere geri yürüyüflleri, Refet Paflan›n mu-
harebe neticesini yanl›fl hükmetmesine bais oldu. Filhakika, Refet Pafla, kendi-
si ma¤lûp oldu¤u halde düflman› ma¤lûp ve ricat eder kabul etti ve bunu befl
gün devam eden Dumlup›nar Meydan Muharebesinde düflmana son darbeyi
vurmak nasip oldu¤unu bildiren, telgrafile bize de ibla¤ etti. Biz de, bittabi
memnun olarak tehalükle, büyük takdirat ve tebrikâtta bulunduk. Fakat, vazi-
yeti tamamile meydana ç›karmak için telgraf bafl›nda kendisine sordu¤um su-
allere ald›¤›m cevaplardan, vaziyetin bildirildi¤i gibi oldu¤unda flüphe ve tered-
düde düfltük. Nihayet anlafl›ld› ki, düflman, tamamen maksad›na muvaf›k ve
vaziyeti umumiyesine mutab›k olarak, Dumlup›narda müdafaas› sehil, hâkim
ve esasl› bir mevzi al›yordu. Bilâkis Refet Paflan›n, biraz geride, bütün kuvvet-
lerile Aydemir, Çalköy, Silkisaray hatt›n› tutmas›, lâz›mgeldi.

Efendiler, vaziyette sükûnet peyda olduktan sonra Refet Paflan›n kumanda
etti¤i orduda, kendisine karfl› itimad›n münselip oldu¤u anlafl›ld›. Vaziyeti ma-
hallinde tetkik etmek üzere, Fevzi Pafla Hazretleri, Ankaradan ve ‹smet Pafla da,
Garp Cephesinden birlikte bizzat Refet Paflan›n karargâh›na gittiler. Refet Pa-
flan›n kumanda vaziyetinin bir müddet daha idamesi ciheti tercih edilmekte ol-
du¤undan, meseleyi ona göre hal ve tespite çal›flt›lar. Fakat zaman geçmeden
bu vaziyetin idamesi gayr›mümkün ve gayr›caiz oldu¤u kanaat› hâs›l oldu. Bu
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meni ve kuvvetli bir alay niteli¤inde bulunan Meclis Koruyucu Taburu Çekür-
ler güneyinde, Birinci ve ‹kinci Atl› Tümenleri Kütahya bölgesinde bulunu-
yorlard›. Fahrettin Pafla, Çay ve Afyondan çekilen düflman› kovalay›p bast›-
r›rken, Refet Pafla da, düflman›n Asl›hanlar yak›nlar›nda bulunan bir alay›na,
bu sayd›¤›m›z kuvvetlerle, yani, üç piyade tümeni ve bir taburla, sald›rd›. Bir
taraftan da, kuzeyden iki tümen daha, Yirmidördüncü ve Sekizinci Tümenler,
güneye gönderildi. Asl›hanlardaki Yunan alay›, Refet Paflan›n sald›r›s›n› dur-
durdu. Çok zaman kazand›, bu arada geriden gelen birliklerle iki tümene ka-
dar güçlendirildi. Bu kuvvetler, Afyondan çekilen kuvvetlerin kendilerine ka-
t›lmas›n› sa¤lad›.

12 Nisan 1921 günü Refet Paflan›n emrinde kuzeyden güneye ve do¤udan
bat›ya sald›ran kuvvetlerin toplam› flu idi:

Kuzeyden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24; do¤udan ilerliyen 57, 23 ve 41 inci Tü-
menler ki toplam sekiz piyade tümeni bir piyade taburu.. Birinci ve ‹kinci At-
l› Tümenleri çok uzaklardan dolaflt›r›larak ancak düflman yenilirse etkili ola-
bilecek, fakat o günün çat›flmas›nda hiç te etkili olmayan, düflman gerisinde
Banaz hedefine gönderilmiflti. Refet Paflan›n komutas› alt›na verilen kuvvet-
ler, sald›r›lar›nda baflar›l› olamad›lar, tersine kay›p verildi. Düflman, Dumlu-
p›nar mevzilerine egemen olarak yerleflti ve orada kald›. Refet Pafla kuvvetle-
ri de, Dumlup›nardan on kilometre, do¤u kuzeyinde olmak üzere, Aydemir,
Çalköy, Silkisaray çizgisine çekilip durdu. Asl›hanlar Savafl› diye an›lan, bu
çarp›flma, böyle bitti.

Efendiler, savafl s›ras›nda cephelerden kimi k›s›mlar›n ileri geri dalga-
lan›fl› ve özellikle Afyon do¤usunda bulunan düflman tümenlerinin, Dum-
lup›nar ilerisinde b›rakt›klar› bir alay›n yenilgiye u¤rat›l›p ortadan kald›r›l-
mamas› yüzünden, Dumlup›nara kadar çekilebilmelerinden sonra Yunan
kuvvetlerinin kuvvetli bir cephe oluflturmak üzere haz›rlan›rken, ilerdeki
parçalar›n›n o cepheye ulaflmak için geri yürüyüflleri, Refet Paflan›n savafl
sonucunu yanl›fl anlamas›na neden oldu. Gerçekten, Refet Pafla, kendisi ye-
nildi¤i halde düflman› yenilmifl ve çekilmekte sayd› ve bunu befl gün süren
Dumlup›nar Meydan Savafl›nda düflmana son yumru¤u vurmak olas›l›¤›
geldi¤ini bildiren, telgrafile bize de bildirdi. Biz de elbette sevinerek ivedi-
likle, onu çok övdük ve kutlad›k. Ama, durumu iyice anlamak için telgraf
bafl›nda kendisine sordu¤um sorulara ald›¤›m yan›tlardan, durumun bildi-
rildi¤i gibi olmad›¤› kuflkusuna düfltük. Sonunda anlafl›ld› ki, düflman, tü-
müyle amac›na ve genel durumuna uygun olarak, Dumlup›narda savunma-
s› kolay, sa¤lam ve kuvvetli bir mevzi al›yordu. Refet Paflan›n ise tersine,
biraz geride, bütün kuvvetlerile Aydemir, Çalköy, Silkisaray cephesini tut-
mas›, gerekti.

Efendiler, durum durgunlaflt›ktan sonra Refet Paflan›n komuta etti¤i orduda,
kendisine karfl› güven kalmad›¤› anlafl›ld›. Durumu yerinde incelemek için, Fevzi
Pafla Hazretleri, Ankaradan ve ‹smet Pafla da, Bat› Cephesinden birlikte Refet Pa-
flan›n karargâh›na gittiler. Refet Paflan›n bir süre daha komutada kalmas› ye¤len-
mekte oldu¤undan, bu sorunu ona göre çözümlemeye çal›flt›lar. Ama zaman geç-
meden bu durumun sürdürülemiyece¤i ve sürdürülmemesi gerekti¤i anlafl›ld›.
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sebeple, ben, bizzat Fevzi ve ‹smet Paflalar› alarak Refet Pafla nezdine gittim.
Vaziyeti yak›ndan tetkik ettim ve derhal flu tarz› halli tatbik ettim. Taht› kuman-
das›nda bulunan Cenup Cephesini, Garp Cephesine raptederek ‹smet Pafla ku-
mandas›na tevdi ettim. Kendisine Ankarada bir vazife verilmek üzere oraya av-
deti lüzumunu bildirdim.

Refet Pafla, Ankaraya avdet etti¤i zaman flöyle bir sureti hal tasavvur et-
mifltim. ‹smet Pafla art›k Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden istifa ederek,
tamamen tevsi edilmifl olan Garp Cephesi Kumandanl›¤ile ifltigal edecek, Mü-
dafaai Millîye Vekili bulunan Fevzi Pafla Hazretleri de vekâleten ifa etmekte ol-
du¤u Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetini asil olarak deruhde edecek. Ondan
inhilâl edecek Müdafaai Millîye Vekâleti vazifesini de Refet Pafla ifa edecek.

Refet Pafla, esas itibarile, yine askerî bir vazife deruhde etmek taraftar›yd›.
Fakat, benim tarz› tesviyemi be¤enmedi. Diyordu ki, Müdafaai Millîye Vekili
bulunan Fevzi Paflan›n makam›ndan istifa etmesine sebep yoktur. ‹smet Pafla-
n›n Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden istifas›n› zarurî görüyor ve bana da
bu aral›k bir vazife vermeyi düflünüyorsan›z tarz› tesviyenin ona göre tanzimi
mümkündür.

Ben, birdenbire Refet Paflan›n mütaleas›nda mündemiç maksada nas›lsa
intikal edemedim. Çünkü biraz sonra anlar gibi oldu¤um noktai nazar asla ha-
t›r›ma gelmemiflti. Mütereddit oldu¤um noktay› tavzih için bizzat kendisine
sordum. Dedim ki, yani siz mi Erkân›harbiye Reisi olmak istiyorsunuz? Gerçi
vaz›h bir cevap vermedi ama, ben maksad›n tamamen bundan ibaret oldu¤unu
kabul ettim. Bunun üzerine flu mütaleay› dermeyan eyledim: "Erkân›harbiyei
Umumiye Riyaseti, bizim teflkilât›m›za göre, bugün, filen Baflkumandanl›k ma-
kam›d›r. Siz, henüz Türk ordusuna baflkumandan olacak evsaf› ihraz etmifl de-
¤ilsiniz. Bunu flimdilik hat›r›n›zdan ç›kar›n›z!"

Refet Pafla, verdi¤i cevapta dedi ki, öyle ise ben de Müdafaai Millîye Ve-
kâletini kabul etmem. O sizin bilece¤iniz ifltir, dedim ve b›rakt›m. Filhakika ka-
bul etmedi ve ald›¤› mezuniyet üzerine Kastamonu ormanlar›nda Ecevit deni-
len yerde bir müddet istirahate çekildi. Refet Paflan›n Müdafaai Millîye Vekâ-
leti bundan sonra hâs›l olan di¤er bir vaziyet üzerine vukubulmufllur.

Muhterem Efendiler, ‹kinci ‹nönü zaferinden sonra, Londraya gitmifl olan
heyeti murahhasam›z avdet etti. Konferans›n müsbet bir neticeye iktiran etme-
mifl oldu¤u malûmunuzdur. Fakat Heyeti Murahhasa Reisi ve Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey; kendili¤inden ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ricali siyasîyesi ile te-
mas ve mükâlemelerde bulunarak ayr› ayr› herbirile birtak›m mukavelename-
ler imzalam›fl bulunuyordu.

Bekir Sami Beyin, ‹ngiltere ile imzalad›¤› bir mukavele mucibince, yedi-
mizde bulunan bilcümle ‹ngiliz üseras›n› iade edecektik. Buna mukabil ‹ngiliz-
ler de bize, esirlerimizi iade edeceklerdi. Yaln›z Türk esirleri meyan›nda Erme-
nilere ve ‹ngiliz üseras›na zulüm veya suimuamele etmifl oldu¤u iddia edilenler
istisna edilecekti.

Hükûmetimiz, bittabi böyle bir mukaveleyi tasvip ve tasdik edemezdi.
Çünkü böyle bir mukaveleyi tasvip etmek Türk tebaas›n›n, Türkiye dahilinde-
ki harekât› üzerinde, ecnebî hükûmetinin bir nevi hakk› kazas›n› tasdik etmek
olurdu.
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Bu nedenle, ben, Fevzi ve ‹smet Paflalar› yan›ma alarak Refet Paflan›n ya-
n›na gittim. Durumu yak›ndan inceledim ve hemen flu çözümü uygulad›m.
Komutas›nda bulunan Güney Cephesini, Bat› Cephesine ba¤layarak ‹smet
Paflan›n komutas›na verdim. Kendisine Ankarada bir görev verilmek üzere
oraya dönmesi gerekti¤ini bildirdim.

Refet Pafla, Ankaraya döndü¤ünde flöyle bir çözüm yolu düflünmüfltüm.
‹smet Pafla art›k Genelkurmay Baflkanl›¤›ndan ayr›larak, bütün zaman›n› ge-
niflletilmifl olan Bat› Cephesi Komutanl›¤›na verecek. Millî Savunma Bakan›
bulunan Fevzi Pafla Hazretleri de vekil olarak yürütmekte oldu¤u Genelkur-
may Baflkanl›¤›n› asil olarak üstlenecek. Ondan boflalacak Millî Savunma Ba-
kanl›¤› görevini de Refet Pafla yapacak.

Refet Pafla, asl›nda, yine askerlik görevi almaktan yanayd›. Ama, benim
çözüm fleklimi be¤enmedi. Diyordu ki, Millî Savunma Bakan› bulunan Fevzi
Paflan›n görevinden çekilmesine gerek yoktur. ‹smet Paflan›n Genelkurmay
Baflkanl›¤›ndan çekilmesini zorunlu say›yor ve bana da bu aral›k bir görev
vermeyi düflünüyorsan›z çözüm yolu ona göre düzenlenebilir.

Ben, birdenbire Refet Paflan›n düflüncesinin içerdi¤i amac› nas›lsa kavra-
yamad›m. Çünkü biraz sonra anlar gibi oldu¤um görüfl hiç akl›ma gelmemifl-
ti. Anlar gibi oldu¤um görüflünü aç›klamas› için kendisine sordum. Dedim ki,
yani siz mi Genelkurmay Baflkan› olmak istiyorsunuz? Gerçekte aç›k bir ya-
n›t vermedi ama, ben amac›n tam bu oldu¤unu kabul ettim. Bunun üzerine flu
düflünceyi ileri sürdüm: "Genelkurmay Baflkanl›¤›, bizim örgütlerimize göre,
bugün, edimli olarak Baflkomutanl›k görevidir. Siz, daha Türk ordusuna bafl-
komutan olacak niteliklere sahip de¤ilsiniz. Bunu flimdilik akl›n›zdan ç›kar›-
n›z."

Refet Pafla, verdi¤i karfl›l›kta dedi ki, öyle ise ben de Millî Savunma Ba-
kanl›¤›n› kabul etmem. O sizin bilece¤iniz ifltir, dedim ve b›rakt›m. Gerçekten
de kabul etmedi ve ald›¤› izinle Kastamonu ormanlar›nda Ecevit denilen yer-
de bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paflan›n Millî Savunma Bakanl›¤› bun-
dan sonra ortaya ç›kan baflka bir durum üzerine olmufltur.

Muhterem Efendiler, ‹kinci ‹nönü zaferinden sonra, Londraya gitmifl
olan delege kurulumuz döndü. Konferans›n olumlu bir sonuca varmad›¤›-
n› bilirsiniz. Ama Delege Kurul Baflkan› ve D›fliflleri Bakan› Bekir Sami
Bey; kendili¤inden ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ileri gelenleriyle iliflki ku-
rup görüflerek ayr› ayr› herbirile birtak›m anlaflmalar imzalam›fl bulunu-
yordu.

Bekir Sami Beyin, ‹ngiltere ile imzalad›¤› bir anlaflma gere¤ince, elimiz-
de bulunan bütün ‹ngiliz tutsaklar›n› geri verecektik. Buna karfl› ‹ngilizler de
bize, tutsaklar›m›z› geri vereceklerdi. Yaln›z Türk tutsaklar› aras›nda Erme-
nilere ve ‹ngiliz tutsaklara zulüm yapm›fl ya da kötü davranm›fl oldu¤u iddia
edilenleri geri vermiyeceklerdi.

Hükûmetimiz, elbette böyle bir anlaflmay› uygun bulup onaylayamazd›.
Çünkü böyle bir anlaflmay› uygun bulmak Türk uyruklar›n›n, Türkiye içinde-
ki davran›fllar› üzerinde, yabanc› hükûmetin bir türden yarg› hakk›n› kabul-
lenmek olurdu.
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Bu mukaveleyi tasdik etmemekle beraber, ‹ngilizler baz› Türk üseras›n›
serbest b›rakt›klar›ndan biz de bilmukabele elimizde bulunan ‹ngiliz üseras›n-
dan bir k›sm›n› serbest b›rakt›k.

Bilâhare 23 Teflrinievvel 1337 tarihinde, Hilâliahmer Reisi Sanisi Hâmit
Beyle ‹stanbulda ‹ngiliz komiseri aras›nda hâs›l olan itilâf üzerine, Maltada
bulunan bilcümle Türk mevkufini ile nezdimizde bulunan bilcümle ‹ngiliz
mevkufinin mübadelesi, kararlaflt›r›larak tatbik edilmifltir.

Efendiler, Bekir Sami Bey, resmî müzakerat ve mükâlemat haricinde s›rf
flahsî olarak da Lloyd Ceorge ile bir mülâkatta bulunmufl.. beyinlerinde, söyle-
nen sözler stenografiye edilmifl.. bu zab›t imza da edilmifl.. Bekir Sami Beyin
yedinde bulunan nüshan›n muhteviyat›na muttali edildi¤imi derhat›r etmiyo-
rum. Son zamanda Hariciye Vekâleti vas›tasile Bekir Sami Beyden bu nüshay›
talep ettirdim ise de vekâlete gönderdi¤i bir mektupta, olzaman bu nüsha tercü-
melerinin bana gösterildi¤ini, gerek asl›n›n ve gerek tercümelerinin Hariciye
Vekâletinden infisalinde ait oldu¤u dosyas›nda b›rak›ld›¤›n› bildirmifltir. Dos-
yalarda bu vesika bulunamam›flt›r. Ve Hariciyede kimse bu vesikadan ve muh-
teviyat›ndan malûmattar bulunmuyor. Ben de arzetti¤im gibi hiçbir vak›t ha-
berdar edildi¤imi tahattur etmiyorum.

Efendiler, Bekir Sami Beyle Frans›z Baflvekili Mösyö Briand aras›nda da
11 Mart 1337 tarihli bir mukavele imza edilmifltir. Bu mukaveleye nazaran
Fransa ile hükûmeti millîye aras›nda muhasamata nihayet verilecek. Frans›z-
lar, müsellâh çeteleri; biz de, mücahitlerimizi silâhtan tecrit edece¤iz.. Kuvayi
zab›tam›za Frans›z zabitleri ithal olunacak.. Frans›zlarca teflkil olunan zab›ta,
muhafaza edilecek.. Fransan›n tahliye edece¤i yerlerle, Mamuretülâziz, Diyar-
bekir ve S›vas vilâyetlerinin ink›flaf› iktisadîsi için yap›lacak teflebbüsatta hakk›
rüçhan ve Ergani maden imtiyaz› da Frans›zlara verilecek.. ilâ.

Hükûmetimizce, bu mukavelenin de ademi kabulü esbab›n› tadada hacet
yoktur zannederim.

Bekir Sami Bey; ‹talya Hariciye Nâz›r› bulunan Kont Sforza ile de 12
Mart 1337 de bir mukavele imza etmifl.. Buna nazaran, ‹talyan›n ‹zmir ve
Trakyan›n bize iadesi z›mm›ndaki metalibimizi konferans nezdinde terviç et-
mesine mukabil, biz de, ‹talya Devletine Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta san-
caklarile Afyon Karahisar, Kütahya, Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n bilâhare
tayin edilecek aksam›nda teflebbüsat› iktisadiye için hakk› rüçhan verecektik.
Bundan baflka, iflbu menat›kta Türk hükûmeti veya Türk sermayesi taraf›ndan
yap›lmayacak olan iktisadî ifllerin ‹talyan sermayesine verilmesi ve Ere¤li ma-
denlerinin bir ‹talyan-Türk flirketine devri kabul edilmekte idi.

Bittabi bu mukavele de; hükûmetimizce retten baflka bir muameleye ma-
ruz kalamazd›.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin, Londraya tesisi sulh için gönderdi¤imiz He-
yeti Murahhasam›z Reisi Bekir Sami Beye imza ettirdikleri mukaveleler muh-
teviyat›, Sevr projesini müteak›p beyinlerinde aktettikleri "Accord tripartite"
tesmiye olunan ve Anadoluyu menat›k› nüfuza taksim eden itilâfnameyi, baflka
namlar all›nda, hükûmeti millîyemize kabul ettirmek maksad›na matuf oldu¤u
pek aflikârd›r. ‹tilâf ricali siyasîyesi bu maksatlar›n›, Bekir Sami Beye kabul
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Bu anlaflmay› onaylamamakla birlikte, ‹ngilizler baz› Türk tutsaklar› ser-
best b›rakt›klar›ndan biz de karfl›l›k olarak elimizde bulanan ‹ngiliz tutsakla-
r›n bir bölümünü serbest b›rakt›k.

Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde, K›z›lay ‹kinci Baflkan› Hamit Beyle
‹stanbulda ‹ngiliz komiseri aras›nda var›lan anlaflma üzerine, Maltada bulu-
nan bütün Türk tutuklular› ile bizde bulunan bütün ‹ngiliz tutuklular›n›n de-
¤ifl tokufl edilmesini, kararlaflt›rd›k. Bu anlaflma uygulanm›flt›r.

Efendiler, Bekir Sami Bey, resmî görüflmeler ve konuflmalar d›fl›nda salt
kiflisel olarak da Lloyd George ile bir görüflme yapm›fl.. aralar›nda, söylenen
sözler steno ile yaz›lm›fl.. bu tutanak imza da edilmifl.. Bekir Sami Beyin elin-
de bulunan kopyada yaz›lanlardan bana bilgi verildi¤ini an›msam›yorum. Son
zamanda D›fliflleri Bakanl›¤› kanal›yla Bekir Sami Beyden bu kopyay› iste-
dimse de bakanl›¤a gönderdi¤i bir mektupta, zaman›nda bu kopyan›n çeviri-
lerinin bana gösterildi¤ini, gerek asl›n›n ve gerek çevirilerinin D›fliflleri Ba-
kanl›¤›ndan ayr›l›rken ilgili dosyas›nda b›rak›ld›¤›n› bildirmifltir. Dosyalarda
bu belge bulunamam›flt›r. Ve D›flifllerinde kimsenin bu belgeden ve içeri¤in-
den bilgisi yoktur. Ben de söyledi¤im gibi hiçbir vak›t bana bilgi verildi¤ini
an›msam›yorum.

Efendiler, Bekir Sami Beyle Frans›z Baflvekili Mösyö Briand aras›nda
da 11 Mart 1921 tarihli bir sözleflme imza edilmifltir. Bu sözleflmeye göre
Fransa ile millî hükûmet aras›nda çarp›flmalara son verilecek. Frans›zlar, si-
lâhl› çeteleri; biz de, savaflç›lar›m›z› silâhtan ar›nd›raca¤›z.. Güvenlik kuv-
vetlerimize Frans›z subaylar› al›nacak.. Frans›zlarca kurulmufl olan, güven-
lik kuvvetleri görevlerinde kalacaklar.. Fransan›n boflaltaca¤› yerlerle, Ela-
z›¤, Diyarbak›r ve S›vas illerinin ekonomik geliflmesi için yap›lacak giriflim-
lerde öncelik hakk› ve Ergani maden iflletme hakk› da Frans›zlara verile-
cek...vb.

Hükûmetimizce bu sözleflmenin de kabul edilmemesinin nedenlerini say-
maya gereklilik yoktur san›r›m.

Bekir Sami Bey; ‹talya D›fliflleri Bakan› olan Kont Sforza ile de 12 Mart
1921 de bir sözleflme imza etmifl. Buna göre, ‹talyan›n ‹zmir ve Trakyan›n bi-
ze geri verilmesi yolundaki iste¤imizi konferansda desteklemesine karfl›, biz
de, ‹talya Devletine Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon, Kü-
tahya, Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n sonradan belirtilecek bölümlerinde eko-
nomik giriflimler için ‹talyanlara öncelik verecektik. Bundan baflka, bu bölge-
lerde Türk hükûmeti veya Türk sermayesi taraf›ndan yap›lmayacak olan eko-
nomik ifllerin ‹talyan sermayesine verilmesi ve Ere¤li madenlerinin bir ‹tal-
yan-Türk flirketine devri kabul edilmekte idi.

Elbette bu sözleflmeyi de; hükûmetimiz kabul edemezdi.
Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin, Londraya bar›fl yapmak için gönderdi¤imiz

Delege Kurulumuz Baflkan› Bekir Sami Beye imza ettirdikleri sözleflmelerin içe-
rikleri, Sevr tasar›s›ndan sonra aralar›nda yapt›klar› "Üçlü Anlaflma" denilen ve
Anadoluyu etki bölgelerine bölen anlaflmay›, baflka isimler alt›nda, millî hükû-
metimize kabul ettirmek amac›na yönelik oldu¤u aç›kça bellidir. ‹tilâf Devletle-
ri idarecilerinin ileri gelenleri bu amaçlar›n›, Bekir Sami Beye kabul ettirmekte



ettirmeye muvaffak da olmufllard›r. Bekir Sami Beyin Londrada konferans
müzakerat›ndan ziyade münferit mükâlemelerle meflgul edildi¤i anlafl›l›yor.
Hükûmeti millîye prensiplerile, Hariciye Vekili olan zat›n takip etti¤i meslek
aras›ndaki tefavüt, maatteessüf gayr›kabili izaht›r.

Bekir Sami Bey; bu itilâfnamelerle, Ankaraya avdet etti¤i zaman, fevkalâ-
de nazar› dikkat ve isti¤rab›m› mucip oldu¤unu itiraf etmeliyim. Bekir Sami
Bey, vaz'› imza eyledi¤i mukavelenameler muhteviyat›n›n menafii âliyei mem-
lekete mutab›k oldu¤u kanaatini izhar ve bunu Mecliste dahi müdafaa ve ispat
edebilece¤ini iddia ediyordu. Kanaatinde isabet, iddias›nda mant›k olmad›¤›na
flüphe yoktu. Mütalealar›n›n Mecliste tasvip olam›yaca¤›ndan baflka Hariciye
Vekâletinden ›skat edilece¤i de muhakkakt›. Fakat Meclisi, mesaili siyasîye mü-
zakere ve münakaflat›na bo¤may› o günlerin fleraitine muvaf›k görmedi¤imden;
Bekir Sami Beye isabetsizli¤ini bizzat söyliyerek Hariciye Vekâletinden çekil-
mesini teklif ettim. Bekir Sami Bey, bu teklifimi kabul ederek istifanamesini
verdi.

Fakat, Bekir Sami Bey, heyeti murahhasa riyaseti vazifesile, Avrupadaki
seyahati esnas›nda yapt›¤› muhtelif temaslar›n kendisinde hâs›l etti¤i intibaata
göre, ‹tilâf Devletlerile prensiplerimiz dahilinde anlaflmak imkân› bulundu¤u
kanaatinde ›srar ediyordu. Ve kendisinin bu anlaflmalar› temine medar olabile-
ce¤ini dermeyan ediyordu. Bunun üzerine kendisine flu hususî mektubu yaz-
d›m:

Amasya Meb'usu Bekir Sami Beyefendiye 19/5/1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin flimdiye kadar muhtelif vesile ve vas›talar-

la bütün âleme ilân edilmifl olan prensipleri malûmu âliniz olup bu prensiplerin hututu esa-
siyesi flu k›sa cümle ile kabili ifadedir: "Malûm olan hududu millîyemiz dahilinde memleke-
timizin tamamiyetini ve milletin istiklâli tamm›n› temin etmek." Heyeti murahhasa riyaseti
vazifesile vukubulan son seyahat ve temaslar›n›z›n sizde hâs›l etti¤i tesirat ve int›baata naza-
ran Hükûmât› ‹tilâfiyenin mevzu prensiplerimizi ihlâl etmeksizin memleketimizle anlaflma-
ya mütemayil olduklar› kanaatinde bulundu¤unuz anlafl›l›yor. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, Müteliflerin bu temayülât›na delâlet edecek ciddî ve samimî aflar ve netayici henüz göre-
memektedir. Bu baptaki tahminat›n›z›n tahakkukuna imkân bahflolacak bir zemin bulman›z
mümkün oldu¤u takdirde, bu neticenin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti taraf›n-
dan memnuniyetle kabul edilebilece¤ini temin eylerim Efendim.

Mustafa Kemal
Bekir Sami Bey, bundan sonra tekrar Avrupaya gitti. Bu seyahatinden de

bir fayda hâs›l olmad›. Yaln›z, Ankarada Mösyö Franclin Bouillion ile cereyan
eden müzakerat, Bekir Sami Beyin Pariste baz› teflebbüsatile iflkâl edilmekte ol-
du¤u anlafl›lmas› üzerine, hükûmetçe Bekir Sami Beyin, bir vazifei resmiyesi
olmad›¤›n›n, ajansla ilân› zarurî görülmüfltür.

Bekir Sami Bey, ikinci defa Avrupada bulundu¤u s›rada, bana baz›
ifl'aratta bulundu¤u gibi avdetinde de bir rapor vermiflti. Gerek ifl'arat›nda ve
gerek raporunda tesadüf edilen baz› mütalealar, maatteessüf Bekir Sami Beyin,
Türk milletinin takip etti¤imiz emel ve mefkûresini, tamamen ihata etmifl ve o
daire dahilinde hareket eylemekte bulunmufl oldu¤unda flüphe ve tereddüdü
mâni mahiyette de¤ildi.

Bekir Sami Bey, Avrupada ald›¤› tesirat ve intibaata göre beyan› mütalea
ediyordu.
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baflar›l› da olmufllard›r. Bekir Sami Beyin Londrada konferans görüflmelerin-
den çok ayr› ayr› görüflmelerle u¤raflt›r›ld›¤› anlafl›l›yor. Millî hükûmetin ilke-
leriyle, D›fliflleri Bakan› olan kiflinin tuttu¤u yol aras›ndaki fark, üzülerek söy-
lemeliyim ki anlafl›lamaz niteliktedir.

Bekir Sami Bey; bu anlaflmalarla, Ankaraya döndü¤ü zaman, durumun
çok dikkatimi çekti¤ini ve beni flafl›rtt›¤›n› aç›kça söylemeliyim. Bekir Sami
Bey, imza koydu¤u sözleflmelerde yaz›l› olanlar›n ülkenin yüksek ç›karlar›na
uygun oldu¤u kan›s›n› belirtiyor ve bunu Mecliste de savunup kan›tl›yabilece-
¤ini iddia ediyordu. Kan›s›n›n yerinde olmad›¤›, iddias›nda mant›k bulunma-
d›¤› kuflkusuzdu. Düflüncelerinin Meclisce benimsenmiyece¤inden baflka D›-
fliflleri Bakanl›¤›ndan düflürülece¤i de kesindi. Ama Meclisi, siyasî sorunlar›n
görüflülüp tart›fl›lmas›na bo¤may› o günlerin durumuna uygun görmedi¤im-
den; Bekir Sami Beye yapt›klar›ndaki yersizli¤i kendim söyliyerek D›fliflleri
Bakanl›¤›ndan çekilmesini önerdim. Bekir Sami Bey, bu önerimi kabul ede-
rek çekilme yaz›s›n› verdi.

Ama, Bekir Sami Bey, Delege Kurul Baflkan› göreviyle, Avrupadaki ge-
zisi s›ras›nda yapt›¤› çeflitli görüflmelerin kendisinde oluflturdu¤u izlenime gö-
re, ‹tilâf Devletlerile ilkelerimize uygun olarak anlaflmak yolu bulundu¤u ka-
n›s›nda direniyordu. Ve kendisinin bu anlaflmalar› sa¤layabilece¤ini ileri sürü-
yordu. Bunun üzerine kendisine flu özel mektubu yazd›m:

Amasya Meb'usu Bekir Sami Beyefendiye 19/5/1921
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin flimdiye kadar çeflitli elveriflli durumlar-

dan yararlanarak ve çeflitli araçlarla bütün dünyaya duyurulmufl olan ilkelerini bilirsiniz. Bu
ilkelerin ana hatlar› flu k›sa cümle ile anlat›labilir: "Bilinen ulusal s›n›rlar›m›z içinde ülke-
mizin bütünlü¤ünü ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak." Delege Kurul Baflkan› göreviy-
le yapt›¤›n›z son yolculuk ve görüflmelerin sizde b›rakt›¤› etki ve izlenimlere göre ‹tilâf Dev-
letleri Hükûmetlerinin saptanm›fl olan ilkelerimizi bozmaks›z›n memleketimizle anlaflmaya
e¤ilimli olduklar› kan›s›nda bulundu¤unuz anlafl›l›yor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‹tilâf
Devletlerinin bu e¤ilimlerini gösterecek güvenilir gerçek davran›fl ve belirtileri daha göre-
memektedir. Bu konudaki san›lar›n›z›n gerçekleflmesine yol açabilecek bir ortam bulabilir-
seniz, bu sonucun Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti taraf›ndan sevinçle kabul edi-
lebilece¤ine inanman›z› isterim Efendim.

Mustafa Kemal
Bekir Sami Bey, bundan sonra tekrar Avrupaya gitti. Bu gezisinden de

bir yarar ç›kmad›. Yaln›z, Ankarada Mösyö Franclin Bouillion ile yap›lan gö-
rüflmelerin, Bekir Sami Beyin Pariste bir tak›m giriflimleri yüzünden güçlü¤e
u¤rad›¤› anlafl›lmas› üzerine, hükûmetçe Bekir Sami Beyin, bir resmî görevi
olmad›¤›n›n, ajansla duyurulmas› zorunlu bulunmufltur.

Bekir Sami Bey, ikinci kez Avrupada bulundu¤u s›rada, bana baz› fleyler
bildirdi¤i gibi dönüflünde de bir rapor vermiflti. Gerek bana bildirdiklerinde
ve gerek raporunda rastlan›lan baz› düflünceler, Bekir Sami Beyin, yaz›k ki
Türk milletinin gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› emel ve ülküsünü, tam olarak kav-
ramam›fl ve ona göre davranmakta olmad›¤› yolundaki kuflkular› önleyecek
nitelikte de¤ildi.

Bekir Sami Bey, Avrupada ald›¤› etkiler ve izlenimlere göre düflünce yü-
rütüyordu.



12 A¤ustos 1337 tarihli bir flifre telgrafnamesinde, bizim siyasetimizi tenkit
ettikten sonra diyordu ki: "Henüz f›rsat elde iken âk›lâne bir siyaset takibi,
memleketi düfltü¤ü girdab› azîmden kurtarabilir. Vukuat tamamile tetkik edile-
rek selâmeti memleket nam›na bir hatt› hareket elzemdir. Aksi takdirde, tarih
ve millet nazar›nda mes’uliyetten hiçbirimiz kurtulamay›z.

Saadeti millet ve selâmeti islâmiyet nam›na musip bir hatt› hareketin ittihaz
ve bir an evvel tebli¤ buyurulmas›n› rica eylerim".

Bekir Sami Bey, herçibadabat sulh yapmak taraflar› oldu. Bu noktai na-
zar›n›, 24 Kânunuevvel 1337 tarihli raporunda flu suretle izah ediyordu:

"... devam› harbin bu memleketi, milletin mevcudiyetini tehlikeye koyacak kadar tahrip
ve imha edece¤i ve bütün iktiham edilen fedakârl›klar›n beyhude izaa edilmifl olaca¤› fikri
kavisindeyim. Harbin idamesi, haricî ve dahilî düflmanlar›m›z›n ekme¤ine ya¤ sürece¤ine ve
korktu¤umuz belâyâ ve mesaibi kendi kendine milletin bafl›na celp ve davet eyliyece¤ine bü-
tün mevcudiyetimle kaniim. Zat› Samilerinin uhdesine düflen vazife dünyada hemen hiçbir
recülü siyasînin dufli iktidar›na tahmil edilmiyen en a¤›r bir yüktür. Tarihle befl, alt› as›rda de-
¤il, belki on, on befl as›rda bir ferde ancak k›smet olabilen bir vazife deruhde buyuruldu. ‹f-
rat ve tefritten sak›narak bugünkü faideye, müstakbelin menafii hakikiyesini feda etmiyerek,
Türklük ile beraber bütün âlemi islâmiyetin istikbalini temin için, pek yak›n bir zamanda ma-
aziyadetin istihsali mümkün gayei millîye ve islâmiyeyi kurtarmak ve tahkim eylemek için,
hatta muvakkaten fedakârl›¤› bile kabul eylemek, sayesinde, tarihi âlemde lâyemut bir nam
kazanmak ve müceddidi bünyan› islâmiyet olmak Zat› Fahimaneleri için mümkündür. Aksi
halde, Türk milleti ve dolay›sile bütün âlemi islâmiyet mahkûmu esaret ve zillet olaca¤› ben-
denizce flüphesizdir. ‹sminizi ilâ yevmilk›yam bütün ensali islâmiye için Hazreti Fahri Kâinat
Efendimizden sonra en mukaddes bir nam ve yadigâr olmak üzere terketmek flerefini ve f›r-
sat›n› kaybetmemenizi, saikai hamiyet ve islâmiyet olarak arzetmeyi bir vazifei mukaddese
addederim Efendim Hazretleri."

Bütün bu mütaleat›n hulâsas›, felâketten, zilletü esaretten kurtulmak için
kendisinin Londrada yapt›¤› mukavelenameler hududu dahilinde millî müca-
deleye nihayet vermeyi teklif ediyordu.

Efendiler, Bekir Sami Beyin bu mütaleat› bende müsbet tesir hâs›l etme-
miflti. Dermeyan etti¤i fikirler ve tarz› muhakemeler, kendisile müzakere ve
münakaflay› dahi bilüzum ve bifayda telâkki ettirmiflti.

*
*   *

Efendiler, heyeti aliyenizi biraz da Büyük Millet Meclisi dahilinde cereyan
etmekte olan ahval ile temasa getirmek istiyorum. Malûmu âlinizdir ki, Birinci
Büyük Millet Meclisine, milletçe aza intihap olunurken Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaai Hukuk Cemiyetinin heyetleri de müntehibi sânîler meyan›nda bulundu-
lar. Buna nazaran, denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi, heyeti umumîyesile, ay-
n› zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin siyasî bir grubu
mahiyetinde idi. Filhakika, bidayette bu yolda hareket edilmiflti. Meclis heyeti
umumîyesinin umdei esasiyesini, cemiyetin umdei esasiyesi teflkil ediyordu. Ma-
lûmdur ki, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tespit olunan esasat, son ‹stanbul
Meclisi Meb'usan›nca kabul ve teyit olunup, Misak› Millî nam› alt›nda, zübde
edilmifl idi. Bu esasat, Birinci Büyük Millet Meclisi taraf›ndan da kabul edilerek,
o daire dahilinde memleketin tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin edecek
sulhü müsalemeti istihsale çal›fl›l›yordu. Fakat, zaman geçtikçe, Mecliste müfl-
terek mesainin temin ve tanziminde müflkülât zuhûr etmeye bafllad›. En basit
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12 A¤ustos 1921 tarihli bir flifre telgraf›nda, bizim politikay› elefltirdikten
sonra diyordu ki: "Daha f›rsat elde iken ak›ll›ca bir siyaset gütmek, memleke-
ti karfl›laflt›¤› büyük tehlikeden kurtarabilir. Olaylar bütünüyle incelenerek
ülkenin esenli¤ine yarayacak bir yol izlemek zorunludur. Yoksa, tarih ve mil-
let önünde sorumluluktan hiçbirimiz kurtulamay›z.

Milletin mutlulu¤u ve Müslümanl›¤›n esenli¤ini sa¤layacak bir yol tutul-
mas›n› ve bir an önce bildirilmesini rica ederim."

Bekir Sami Bey, ne pahas›na olursa olsun bar›fl yapmaktan yana idi. Bu
görüfllerini, 24 Aral›k 1921 tarihli raporunda flöylece aç›kl›yordu:

".... savafl›n sürüp gitmesi bu memleketi, milletin varl›¤›n› tehlikeye koyacak kadar y›-
k›p yok edece¤i ve katlan›lan bütün özverilerin bofluna yap›lm›fl olaca¤›n› kesinlikle düflün-
mekteyim. Savafl›n sürdürülmesi, d›fl ve iç düflmanlar›m›z›n ekme¤ine ya¤ sürece¤ine ve
korktu¤umuz belâlar› ve y›k›mlar› kendi kendine milletin bafl›na çekece¤ine bütün varl›-
¤›mla inan›yorum. Size düflen ödev dünyada hemen hiçbir politikac›n›n s›rt›na yükletilme-
yen en a¤›r bir yüktür. Tarihte befl, alt› yüzy›lda de¤il, belki on, onbefl yüzy›lda bir kifliye an-
cak k›smet olabilen bir görevi üstlendiniz. Her türlü afl›r›l›ktan sak›narak bugünkü yararlar
u¤runa, gelece¤in gerçek ç›karlar›n› feda etmiyerek, Türklük ile birlikte bütün ‹slâm dün-
yas›n›n gelece¤ini güven alt›na almak için, pek yak›n bir zamanda fazlas›yla elde edilebile-
cek olan millet ve ‹slâml›k amac›n› kurtarmak ve güçlendirmek için, hatta geçici olarak ba-
z› isteklerden vaz geçmek, yoluyla, dünya tarihinde ölümsüz bir san kazanabilir ve Müslü-
manl›k yap›s›n›n yenileyicisi olabilirsiniz. Yoksa, Türk Milleti ve dolay›sile bütün ‹slâm
dünyas›n›n tutsakl›¤a ve afla¤›l›k bir duruma düflece¤i bence kesindir. ‹sminizi k›yamet gü-
nüne kadar bütün Müslüman kuflaklar için Peygamberimizden sonra en kutsal bir san ve ar-
ma¤an olmak üzere b›rakmak flerefini ve f›rsat›n› yitirmemenizi, yurtseverlik ve Müslüman-
l›k gere¤i bildirmeyi bir kutsal görev sayar›m Efendim Hazretleri."

Bütün bu düflüncelerin özeti, y›k›mdan, afla¤›l›ktan tutsakl›ktan kurtul-
mak için kendisinin Londrada yapt›¤› sözleflmeler s›n›rlar› içinde ulusal sava-
fl›ma son vermeyi öneriyordu.

Efendiler, Bekir Sami Beyin bu düflünceleri bende olumlu etki yapma-
m›flt›. ‹leri sürdü¤ü düflünceler ve düflünme flekli kendisile görüflüp tart›flmay›
bile gereksiz ve yarars›z sayd›rm›flt›.

*
*   *

Efendiler, yüksek toplulu¤unuza biraz da Büyük Millet Meclisi içinde
geçmekte olan olaylara iliflkin bilgi vermek istiyorum. Bilirsiniz ki, Birin-
ci Büyük Millet Meclisine, milletçe üye seçilirken Anadolu ve Rumeli
Haklar› Savunma Derne¤inin kurullar› da ikinci seçmenler aras›ndayd›.
Buna göre, denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi, bütünüyle ayn› zamanda
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin siyasî bir grubu niteli-
¤inde idi. Gerçekten, bafllang›çta böyle davran›lm›flt›. Meclis genel kuru-
lunun temel ilkesini, Derne¤in temel ilkesi oluflturuyordu. Bilinir ki, Er-
zurum ve S›vas Kongrelerinde saptanan ilkeler, son ‹stanbul Meb’uslar
Meclisince kabul edilip pekifltirilerek, Ulusal Ant* ad› alt›nda özetlenmifl-
ti. Bu ilkeler, Birinci Büyük Millet Meclisi taraf›ndan da kabul edilerek, o
çerçeve içinde memleketin bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤la-
yacak bar›fl›n sa¤lanmas›na çal›fl›l›yordu. Ama, zaman geçtikçe, Mecliste
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meselelerde âra teflettüt ediyor, Meclisten ifl ç›kam›yordu. Baz› zevat buna çare
olmak üzere 1336 senesi evas›t›nda birtak›m teflekküller vücuda getirmek tefleb-
büsüne bafllad›lar. Bütün bu teflebbüsler, Meclis müzakerat›n›n muntazam ce-
reyan›n› temin etmek ve mevzu mesail hakk›nda âray› teksif ederek, müsbet ifl
ç›karmak gayesine matuf bulunuyordu.

Bilmünasebe arzetmifltim ki, ilk Teflkilât› Esasiye Kanunumuza menfle tefl-
kil eden 13 Eylûl 1336 tarihli bir program›, Meclise takdim etmifltim. Bu prog-
ram›n, Mecliste 18 Eylûlde okunan k›sm›ndan baflka, buna da esas olmak üze-
re, Büyük Millet Meclisinin mahiyeti esasiyesini ve usulü idare hakk›ndaki
noktai nazarlar› tesbit eden ve Meclisin küflad›n› müteak›p k›raat ve kabul olu-
nan takririmi de, bu k›s›mla beraber, halkç›l›k program› unvan› alt›nda tab ve
neflrettirmifltim. Arzetti¤im teflekküller, benim bu program›mdan mülhem ola-
rak birtak›m unvanlar tak›nmaya ve programlar tespit etmeye bafllad›lar. Bir fi-
kir vermifl olmak için bu teflekkülât›n bellibafll›lar›n›n isimlerini sayay›m:

a) Tesanüt Grubu;
b) ‹stiklâl Grubu;
c) Müdafaai Hukuk Zümresi;
d) Halk Zümresi;
e) Islahat Grubu;
Bu hiziplerden baflka, isimsiz olarak, hususî maksatlar etraf›nda baz› kü-

çük teflekküllerin de hali faaliyette bulunduklar› mahsus idi.
Efendiler, bu isimlerini sayd›¤›m hiziplerin herbiri Meclis müzakerat›nda

temini inz›bat ve tevhidi âra maksadile teflekkül etmifl olduklar› halde mevcudi-
yetleri aksini bais oluyordu.

Filhakika adetleri çok, azalar› mahdut olan bu hizipler, biribirile müsaba-
kaya kalk›flm›fllar ve yekdi¤erini dinlememek yüzünden adeta Mecliste bir su-
rifl vücuduna sebep olmaya bafllam›fllard›. Bilhassa Teflkilât› Esasiye Kanunu,
Meclisten ç›kt›ktan sonra, yani Kânunusani 1337 evahirinde, Meclis azalar›n›n
ve teflekkül eden hiziplerin, her meselede alel›tlak ifltirak ve ittihad› mesailerini
temin etmek, bir kat daha müflkül olmaya bafllad›¤› görülüyordu. Çünkü, Mi-
sak› Millînin tesbit etti¤i esasatta, bilâkaydüflart müttehit ve müttefik olan fikir-
ler ve emeller, Teflkilât› Esasiye Kanununun vazetti¤i noktai nazarlarda tama-
men ifltirak etmifl manzaras›n› arzetmiyordu. Mevcut hizipleri birlefltirmek ve-
yahut mevcut hiziplerden birini takviye ederek ifl görmek için, bilvas›ta çok ça-
l›flt›m. Fakat, bu suretle hâs›l olan neticelerin payidar olamad›klar› görüldü. ‹fle
bizzat müdahale zarurî olmaya bafllad›. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafa-
ai Hukuk Grubu unvanile bir grup teflkiline karar verdim. Bu grup için yapt›-
¤›m program›n bafl›na bir maddei esasiye koydum. Bu maddenin ruhu, iki nok-
tadan ibaretti: Birinci nokta; grup, Misak› Millî esasat› dairesinde memleketin
tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin edecek sulhü müsalemeti istihsal için,
milletin bilcumum kuvay› maddîye ve manevîyesini icab eden hedeflere tevcih
ve istimal edecek ve memleketin resmî ve hususî bilûmum teflkilât ve tesisat›n›
bu maksad› esasîye hâdim k›lmaya çal›flacakt›r.

‹kinci nokta; grup, devlet ve milletin teflkilât›n›, Teflkilât› Esasiye Kanunu
dairesinde flimdiden peyderpey tesbit ve ihzara sâyedecektir.

Efendiler, bütün hizipleri ve Meclisin ekser azas›n› davet ederek bu iki esas
üzerinde birleflmelerini temin ettim. Bu iflaret etti¤im maddei esasiyeye ve bun-
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birlik olarak çal›flman›n sa¤lan›p düzenlenmesinde güçlükler ç›kmaya bafllad›.
En önemsiz konularda oylar da¤›l›yor, Meclisten ifl ç›kam›yordu. Baz› kifliler
buna ç›kar yol bulmak için 1920 senesi ortalar›nda birtak›m örgütler kurmaya
girifltiler. Bütün bu giriflimler, Meclis görüflmelerinin düzenli yürümesini sa¤-
lamak ve ele al›nan konular üzerinde oylar› birlefltirip, olumlu ifl ç›karmak
amac›na yönelik bulunuyordu.

Yeri gelince söylemifltim ki, ilk Anayasan›n kayna¤› olan 13 Eylûl 1920
tarihli bir program›, Meclise sunmufltum. Bu program›n, Mecliste 18 Eylûlde
okunan bölümlerden baflka, buna da esas olmak üzere, Büyük Millet Meclisi-
nin temel niteli¤i ve yönetim yöntemi hakk›ndaki görüflleri saptayan ve Mec-
lisin aç›lmas›ndan sonra okunup kabul edilen önerimi de, bu bölümle birlikte
halkç›l›k program› ad› alt›nda bast›r›p yay›mlatm›flt›m. Bildirdi¤im örgütler,
benim bu program›mdan esinlenerek birtak›m adlar tak›nmaya ve program-
lar saptamaya bafllad›lar. Bir fikir vermifl olmak için bu örgütlerin bellibafll›la-
r›n›n isimlerini sayay›m:

a) Dayan›flma Grubu
b) Ba¤›ms›zl›k Grubu
c) Haklar› Savunma Grubu
d) Halk Grubu
e) Reform Grubu
Bu gruplardan baflka, isimsiz olarak, özel amaçlar etraf›nda baz› küçük

örgütlerin de çal›flmakta oldu¤u seziliyordu.
Efendiler, bu isimlerini sayd›¤›m hiziplerin hepsi de Meclis görüflmelerin-

de düzen ve oylar›n da¤›lmamas›n› sa¤lamak amac›yla kurulmufl olduklar›
halde varl›klar› tersine sonuç veriyordu.

Gerçekten say›lar› çok üyeleri az olan bu gruplar, biribirile yar›flmaya
kalk›flm›fllar ve birbirlerini dinlememek yüzünden hemen hemen Mecliste bir
kargafla ç›kmas›na neden olmaya bafllam›fllard›. Özellikle Anayasa, Meclisten
ç›kt›ktan sonra, yani Ocak 1921 sonlar›nda, Meclis üyelerinin ve kurulan
gruplar›n, genel olarak görüflmelere kat›lmalar›n› ve birlikte çal›flmalar›n› sa¤-
laman›n, bir kat daha zorlaflmaya bafllad›¤› görülüyordu. Çünkü, Ulusal
Ant'›n saptad›¤› ilkelerde, kay›ts›z flarts›z birlik olan düflünceler ve emeller,
Anayasan›n koydu¤u prensiplere bütünüyle kat›lm›fl görünümü vermiyordu.
Gruplar› birlefltirmek ya da gruplardan birini güçlendirerek ifl görmek için,
dolayl› olarak çok çal›flt›m. Ama, bu yoldan elde edilen sonuçlar›n uzun
ömürlü olamad›klar› görüldü. ‹fle benim kar›flmam zorunlu olmaya bafllad›.
Sonunda, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Grubu ad›yla bir grup kur-
maya karar verdim. Bu grup için yapt›¤›m program›n bafl›na bir temel madde
koydum. Bu maddenin ruhu, iki noktadan ibaretti: Birinci nokta; grup, Ulu-
sal Ant ilkeleri içinde memleketin bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤-
layacak bar›fl› elde etmek için, milletin tüm nesnel ve tinsel güçlerini gereken
hedeflere yöneltecek ve bu amaçla kullanacak ve memleketin resmî ve husu-
sî bütün örgüt ve kurulufllar›n› bu temel amaca yararl› k›lmaya çal›flacakt›r.

‹kinci nokta grup, devlet ve milletin örgütlerini, Anayasaya uygun olarak
flimdiden yavafl yavafl saptay›p haz›rlamaya çal›flacakt›r.

Efendiler, bütün gruplar› ve Meclis üyelerinin ço¤unu ça¤›rarak bu iki ilke
üzerinde birleflmelerini sa¤lad›m. Belirtti¤im bu ana madde ve bundan sonra
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dan sonra grubun nizamnamei dahilisine ait olan maddeler, 10 May›s 1337 gü-
nü vukubulan içtimada kabul olundu. Grup heyeti umumîyesinin intihabile,
grubun bizzat riyasetini de deruhde etmifltim.

Efendiler, memleket dahilinde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce-
miyeti mevcut oldu¤u gibi, onun, Mecliste ayn› unvan alt›nda bir de siyasî gru-
bu teflekkül etmifl oldu. ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n yapmaktan içtinap etti-
¤i ifl, ancak onlar›n da¤›lmas›ndan 14 ay sonra Ankarada yap›lm›fl oldu. Bu
grup, Birinci Büyük Millet Meclisinin bütün müddeti devam›nca, hükûmetin
ifay› vazife etmesine hâdim olabilmifltir. Fakat, grup nizamnamesi maddei
esasiyesinin ihtiva etti¤i ikinci noktay› manidar bulanlar oldu. Bu gibiler,
mahsusatlar›n› iffla etmemekle beraber, bu noktada mündemiç mana ve mak-
sudun husulpezir olmamas› için derhal faaliyete geçmekte teahhur etmediler.
Menfi faaliyet diye tavsif edebilece¤imiz bu nevi teflebbüsat, iki suretle vuku-
bulmakta idi.

Birincisi; grubun dahilinde efkâr› ifsbat ve aleyhte ihzar tarz›nda oluyor-
du.

‹kincisi; memleket dahilinde ve yine teflkilât›m›z içinde.. bu noktay› izah
eden en bariz misali, Erzurum Meb'usu Hoca Raif Efendinin ve baz› arkadafl-
lar›n›n, grubun teflekkülünden evvel Teflkilât› Esasiye Kanununun ç›kmas›n›
müteak›p ald›klar› teflebbüs teflkil eder. Arzu ederseniz bu hususta bir nebze ar-
z› malûmat edeyim.

Hoca Raif Efendi ve arkadafllar›, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Erzurum Heyeti Merkeziyesinin unvan›n› tadil etti. Muhafazai Mu-
kaddesat Cemiyeti dedi. Mevcut cemiyet esasat›n›n bafl›na da, hilâfet ve saltanat
makam›n›n ve flekli devletin temini mahfuziyetine müteallik birtak›m ilâveler-
de de bulunmufl, bu teflebbüsünü di¤er vilâyetlere, bilhassa flark vilâyetlerine de
birtak›m beyannameler göndererek teflmile kalk›flm›flt›r. Ben, bundan haberdar
olur olmaz, fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n nazar› dik-
katini celbettim. Hoca Raif Efendiyi ve arkadafllar›n› ikaz ve bu nevi teflebbü-
sattan sarf›nazar ettirmesini rica ettim.

Sar›kam›flta bulunan Kâz›m Kara Bekir Pafla ile Erzurumda bulunan Ho-
ca Raif Efendi aras›nda, baz› muhaberat cereyan ettikten sonra Raif Hoca, biz-
zat Paflan›n karargâh›na gitmifl, orada muhafazai mukaddesat unvan›n›n isti-
malindeki esbab› izah ederken demifl ki, maksat, hukuku hilâfet ve padiflahiyi
muhafaza etmek ve memleket ve âlemi islâm›n hayat› haz›ra ve müstakbelesi
için azîm teflettüt ve mahzurlar› davet eden cümhuriyet fleklinden kat'iyyen sa-
k›nmakt›r. Hoca, "Büyük Millet Meclisinde teflekkül eden Müdafaai Hukuk
Grubu maksad›n›n hilâfet ve saltanat fleklinin cümhuriyete ink›lâb›n› istihdaf
eyledi¤i mahsustur." mütaleas›nda bulunduktan sonra, bu gibi teflebbüsat› mu-
tâ tan›mamakta, mazur olduklar›n› bildirmifl..

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu malûmat› veren 11 Temmuz 1337 tarihli flif-
re telgraf›nda, Kâz›m Pafla da, dermeyan eyledi¤i mütaleat meyan›nda diyordu
ki: "fiekli hükûmete ait esasat›, Büyük Millet Meclisince kabul edilen Teflkilât›
Esasiye Kanununun tespit etmifl oldu¤u görülüyor. Halbuki bendeniz, bu kanun
muhteviyat›n›n nihayet bir f›rka program› halinde kalmas›n›, kabiliyeti ameliye-
sinde zuhûrunu tahmin etti¤im müflkülâta karfl›, daha faydal› buluyorum. Bu fik-
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grubun iç tüzü¤üyle ilgili olan maddeler, 10 May›s 1921 günü yap›lan toplan-
t›da kabul olundu. Grup genel kurulunca seçilerek, grubun baflkanl›¤›n› da
üzerime alm›flt›m.

Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Der-
ne¤i oldu¤u gibi, onun, Mecliste ayn› ad alt›nda ve bir de siyasî grubu kurul-
mufl oldu. ‹stanbul Meb’uslar Meclisinin yapmaktan çekindi¤i ifl, ancak onla-
r›n da¤›lmas›ndan 14 ay sonra Ankarada yap›lm›fl oldu. Bu grup, Birinci Bü-
yük Millet Meclisinin çal›flt›¤› sürece, hükûmetin ifl görmesine yard›mc› olabil-
mifltir. Ama, grup tüzü¤ünün ana maddesindeki ikinci noktadan kuflkulanan-
lar oldu. Bu gibiler, özel düflüncelerini aç›¤a vurmamakla birlikte, bu nokta-
daki anlam ve amac›n gerçekleflmemesi için derhal ifle giriflmekte gecikmedi-
ler. Olumsuz çal›flmalar diyebilece¤imiz bu türden giriflimler, ortaya iki yol-
dan ç›k›yordu.

Birincisi; grubun içindeki düflünceleri kar›flt›rma ve görüflülecek konula-
ra karfl› haz›rl›k yapma biçiminde oluyordu.

‹kincisi; memleket içinde ve yine örgütümüz içinde.. bunu aç›klayan en
belirgin örnek, Erzurum Meb’usu Hoca Raif Efendinin ve baz› arkadafllar›-
n›n, grubun kuruluflundan evvel Anayasan›n ç›kmas›ndan sonra yapt›klar› gi-
riflimlerdir. ‹sterseniz bu konuda biraz bilgi sunay›m.

Hoca Raif Efendi ve arkadafllar›, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Erzurum Heyeti Merkez Kurulunun ad›n› de¤ifltirdi. "Kutsal De¤er-
leri Koruma Derne¤i" dedi. Eldeki dernek tüzü¤ünün bafl›na da, halifeli¤in ve
padiflahl›¤›n ve devlet biçiminin dokunulmazl›¤›na de¤inen birtak›m ekler de
yap›lm›fl, bu giriflimini öbür illere, özellikle do¤u illerine de birtak›m bildirge-
ler göndererek yaymaya kalk›flm›flt›r. Ben, bunu ö¤renir ö¤renmez, Do¤u
Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n dikkatini çektim. Hoca Raif
Efendiyi ve arkadafllar›n› uyarmas›n› ve bu tür giriflimlerden vaz geçirtmesini
rica ettim.

Sar›kam›flta bulunan Kâz›m Kara Bekir Pafla ile Erzurumda bulunan Ho-
ca Raif Efendi aras›nda, baz› yaz›flmalar olduktan sonra Raif Hoca, bizzat Pa-
flan›n karargâh›na gitmifl, orada kutsal de¤erleri korumak ad›n›n kullan›lma-
s›n›n nedenlerini aç›klarken demifl ki, amaç, halifeli¤in ve padiflahl›¤›n hakla-
r›n› korumak ve memleket ve ‹slâm dünyas›n›n bugünü ve gelece¤i için büyük
uyuflmazl›klara ve sak›ncalara yol açan cumhuriyetten kesin olarak sak›nmak-
t›r. Hoca, "Büyük Millet Meclisinde kurulan Haklar› Savunma Grubunun
amac›n›n halifelik ve padiflahl›¤›n cumhuriyete dönüfltürülmesini hedef ald›¤›
sezilmektedir." düflüncesini belirttikten sonra, bu gibi giriflimlere uyam›ya-
caklar›n›, bildirmifl.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu bilgiyi veren 11 Temmuz 1921 tarihli flifre
telgraf›nda, Kâz›m Pafla da, ileri sürdü¤ü düflünceler aras›nda diyordu ki: "Hü-
kûmet biçimiyle ilgili ilkeleri, Büyük Millet Meclisince kabul edilen Anayasa-
n›n saptam›fl oldu¤u görülüyor. Oysa ben, bu kanun içeri¤inin daha çok bir f›r-
ka program› niteli¤inde kalmas›n›, uygulamaya kalk›fl›l›rsa ortaya ç›kaca¤›n›
kestirdi¤im güçlüklere karfl›, daha yararl› buluyorum. Bu düflüncemi çok iyi ta-
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rimi yakinen nüfuz edebildi¤im m›nt›kam efkâr ve hissiyat›na göre mücmelen
izah etmek isterim. Mecliste Teflkilât› Esasiye Kanunu taraflarl›¤ile teflekkül
eden gruba dahil olan ekser zevat; yeni bir ink›lâb› idaride memleket mukad-
derat›na amil olmak hevesinde görünenlerdir. Halk aras›nda, ancak bin hizbi
kalil yeni teflkilât fikirlerini terviç eder. Meb'uslar›n Teflkilât› Esasiye Kanunu-
na taraftarl›klar›, ancak fikri zatîleri olabilir. Devlet fleklinin bu azîm ve tarihî
tebeddülat› teflebbüslerinde, memleket mukadderat› hayatîyesinde, mes'ul ve
müflterek olan ricali askerîye ve mülkîyeden ve Müdafaai Hukuk merkezlerin-
den lâz›m› gibi mütaleat al›nmas› ve fevkalâde bir mecliste tetkikini müteak›p
keyfiyetin bir karara raptolunmas› lâz›md›r kanaatindeyim."

Efendiler, kat’î zaferden sonra da ‹kinci Büyük Millet Meclisi, cümhuriye-
ti ilân etti¤i zaman dahi, Kâz›m Kara Bekir Pafla ‹stanbul gazetecilerine beya-
nat›nda, ötedenberi gelen hissiyat ve flikâyat›n› "cümhuriyet ilân›n› bize sorma-
d›lar" suretinde hulâsa etmekte idi.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, mütaleatile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin,
millet taraf›ndan fevkalâde salâhiyetlerle mezun k›l›nan azadan mürekkep fev-
kalâde bir meclis oldu¤unu unutmufl gibi görünüyor. Böyle bir meclisin vazet-
ti¤i kanuna, hem de Teflkilât› Esasiye Kanununa, muar›z bulundu¤unu ima
ediyor. Daha garibi, teflkilât› devletin tebeddülünde müessir olacak kararlar
alabilmek için, ricali askerîye ve mülkîyenin ve Müdafaai Hukuk merkezleri-
nin mütalealar› al›nmak lüzumuna kani bulundu¤unu söylüyor.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, benim Müdafaai Hukuk Grubuyla alâkama da
itiraz ederek "bendeniz Zât› hamilerinin bu kabîl siyasî f›rkalara.............. iflti-
rakten berî kalmas›na bilhassa taraftar›m." dedikten sonra benim, bitaraf bir
vaziyet muhafaza eylememi tavsiye ediyor.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, bu telgraf›na, 20 Temmuz 1337 de cevap ver-
dim. Biraz uzunca olan bu cevab›n baz› hususat› tenvire medar olacak nokta-
lar›n› zikretmekle iktifa edece¤im. Cevab›mda demifltik ki: "Müdafaai Hukuk
Grubu, memleketin tam istiklâlini temin gibi k›sa ve kat’î bir gaye ile vücuda
gelmifltir. Teflkilât› Esasiye Kanununun tatbiki ciheti de, gayesi dahilindedir.
Teflkilât› Esasiye Kanunu, bütün fürurat› idariyeyi ve Türkiye Hükûmetinin
vaz'› hukukîsini ihtiva eden mufassal ve tam bir kanun olmay›p memleketin
teflkilât› mülkîye ve idarîyesinde icabat› zaman›n istilzam eyledi¤i halkç›l›k esa-
s›n› ifade eden bir düsturdan ibarettir. Bu kanunda, cümhuriyeti ifade eden bir
fley yoktur. Raif Efendinin saltanat fleklinin cümhuriyetçili¤e kalbi mahsus ol-
du¤u hakk›ndaki fikri vehimdir."

‹darei merkeziyenin tevdi edildi¤i zevat aras›nda, flahsiyetleri ve ef'ali sab›-
kalarile müstahakk› tenkit olanlar›n bulundu¤u hakk›ndaki iddia ise, daha
müsbet bir ifade ile muhtac› tevsik bir mahiyettedir. Her ifli, bütün secayayi ida-
rîye ve fezaili flahsîye ile mükemmelen yetiflmifl adamlara tevdi etmek, pek k›y-
metli ve tatl› bir temenni olmakla beraber, muhitimiz için de¤il, hatta dünyan›n
en ileri gitmifl milletleri için bile her mahfil, her m›nt›ka, her sahibi meslek tara-
f›ndan flayan› hürmet addedilecek bu kadar çok adam bulmak gayr›kabildir.
Mevhum ve gayr›müsbet efkâr ve müddeayat ile memleketin mabihülistinad›
olacak yegâne kuvvet ve teflkilât›, duçar› zâfedecek tedabire tevessül etmek, e¤er ca-
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n›yabildi¤im bölgemin düflünce ve duygular›na göre özetle aç›klamak isterim.
Mecliste Anayasa yandafll›¤›yla kurulan gruba girenlerin ço¤u; yeni bir yöne-
tim devriminde memleketin kaderinde rol almak hevesinde görünenlerdir.
Halk aras›nda, ancak çok küçük bir az›nl›k yeni örgüt düflüncelerini uygun bu-
lur. Meb'uslar›n Anayasadan yana olmalar›, olsa olsa kiflisel düflünceleri ola-
bilir. Devlet biçiminin böyle büyük ve tarihsel nitelikte de¤ifltirilmesi giriflim-
lerinde, memleketin ölüm ve kal›m kaderinde, sorumlu ve birlikte olan asker
ve sivil ileri gelenlerden ve Haklar› Savunma merkezlerinden gere¤i gibi ne
düflündüklerinin sorulmas› ve ola¤anüstü bir mecliste incelenmesinden sonra
konunun bir karara ba¤lanmas› gerekir kan›s›nday›m."

Efendiler, kesin zaferden sonra da ‹kinci Büyük Millet Meclisi, cumhuri-
yeti ilân etti¤i zaman bile, Kâz›m Kara Bekir Pafla ‹stanbul gazetecilerine ver-
di¤i demeçte, ötedenberi süren duygu ve yak›nmalar›n› "cumhuriyet ilân›n›
bize sormad›lar" diye özetlemekteydi.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, düflünceleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin, millet taraf›ndan ola¤anüstü yetkilerle görevlendirilen üyelerden kurulu
ola¤anüstü bir meclis oldu¤unu unutmufl gibi görünüyor. Böylece bir meclisin
koydu¤u kanuna, hem de Anayasaya, karfl› oldu¤unu sezinletecek biçimde
konufluyor. Daha flafl›lacak yönü, devletin örgütlerinin de¤ifltirilmesinde etki-
li olacak kararlar alabilmek için, asker ve sivillerin ileri gelenlerinin ve Hak-
lar› Savunma merkezlerinin görüfllerinin al›nmas› gere¤ine inand›¤›n› söylü-
yor.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, benim Haklar› Savunma Grubuyla olan ilgime
de karfl› ç›karak "Ben sizin böyle siyasî partilere.....kat›lmaktan uzak kalma-
n›z› özellikle uygun görüyorum." dedikten sonra benim, yans›z bir tutum sür-
dürmemi ö¤ütlüyor.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu telgraf›na, 20 Temmuz 1921 de karfl›l›k
verdim. Biraz uzunca olan bu yan›t›n baz› konular› ayd›nlatmaya yarayacak
noktalar›n› tekrarlamakla yetinece¤im. Yan›t›mda demifltim ki: "Haklar› Sa-
vunma Grubu, memleketin tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak gibi k›sa ve kesin bir
amaçla kurulmufltur. Anayasan›n uygulanmas› da, amac›n›n içindedir. Anaya-
sa, bütün yönetim kollar›n› ve Türkiye Hükûmetinin hukukî durumunu kap-
sayan ayr›nt›l› ve tam bir kanun olmay›p memleketin sivil yönetim örgütlerin-
de zaman›n gerektirdi¤i halkç›l›k ilkesini ortaya koyan bir kurald›r. Bu ka-
nunda, cumhuriyeti belirleyen bir fley yoktur. Raif Efendinin padiflahl›¤›n
cumhuriyetçili¤e dönüfltürülece¤inin sezinlenmekte oldu¤u hakk›ndaki dü-
flüncesi kuruntudur."

Yönetim merkezlerinde görevlendirilen kifliler aras›nda, kiflilikleri ve geç-
miflleri yönünden elefltirilmesi gerekli olanlar›n bulundu¤u hakk›ndaki iddia ise,
daha inand›r›c› sözlerle kan›tlanmak gerekir. Her ifli, bütün yönetsel yetenekler
ve kiflisel erdemleri ile kusursuz yetiflmifl adamlara vermek, pek de¤erli ve tatl›
bir istek olmakla birlikte, yaln›z bizim çevremiz için de¤il, hatta dünyan›n en ile-
ri milletleri için bile her çevre, her bölge, her meslek sahibi taraf›ndan sayg›de-
¤er say›lacak bu kadar çok adam bulmak olanak d›fl›d›r. Hayal ürünü ve kan›t-
lanmam›fl düflünceler ve savlarla memleketin dayana¤› olacak tek güç ve örgü-
tü, y›pratacak yollara baflvurmak, e¤er cahilce bir delilik de¤ilse, her halde bir



hilâne bir cinnet de¤ilse, her halde bir h›yanet olarak telâkki edilmelidir. Malû-
mu devletleridir ki, ilerlemek yolunda vukubulacak her mühim teflebbüsün,
kendine göre mühim mahzurlar› vard›r. Bu mahzurlar›n haddi asgarîye indi-
rilmesi için tedabir ve teflebbüsatta kusur etmemek lâz›md›r."

Bundan sonra Efendiler; Teflkilât› Esasiye Kanunu yap›l›rken, ricali mül-
kîye ve askerîyeden ve Müdafaai Hukuk manzumesinden rey almak hususun-
daki fikrimi flöyle izah ettim: "Malûmu devletleri oldu¤u üzere bir hükûmet
fleklinde yafl›yoruz ve onun bütün mefhumlar›na tebaiyet mecburiyetindeyiz.
Kanunun Meclis encümenlerinden sonra heyeti umumiyede geçen münakafla-
t›nda tebellür edecek flekil üzerine, uzaktan telâkki edilecek efkâr ile icray› tesi-
re imkân olmad›¤› elbette teslim buyurulur."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Teflkilât› Esasiye Kanununun yap›lmas›ndaki is-
ticalin ve bunun tatbik›ndeki müflkülât›n ve hilâfet ve saltanat meselesi hakk›n-
daki noktai nazar›n izah›n› da talep etmiflti. Bu noktalara ait cevaplar›mda de-
mifltim ki: "Teflkilât Kanununun yap›lmas›nda istical telâkki buyurulan tarz›
hareketin hikmeti; bütün dünyada ve memleketimizde mahsus olan halkç›l›k
cereyan›n›, esasl› bir flekil üzerinde tesbit ile bu mevzuda baflka ihtilâtata mahal
vermemek ve ayn› zamanda as›rlardanberi mütemadiyen naehiller elinde suis-
timal edilen hukuku millîyeyi s›yanet için, bu hukukun sahibi aslîsi olan mille-
te de hakk› kelâm bahfleylemek ve bu yüksek fikrin inkiflaf› için fleraiti haz›rai
fevkalâdeden istifade eylemektir.

Kanunun ciheti tatbik›yesindeki imkân›n derecesini ölçmek için de, bu ifl-
le ifltigale f›rsat bulacaklar›n azim ve kabiliyeti iradiyesini mevzuubahs eyle-
mek lâz›mgelir.

Hilâfet ve saltanat meselesi, bir meselei esasiye olarak mevcut de¤ildir.
Mevzuubahs olan mesele, hükümdar›n hukuku olup onun tayin ve tahdidi için
son birkaç asr›n tecarübü ve devlet mefhumundaki millet hukukunun manayî
hakikîsi âmil olmal›d›r. Bu esas üzerinde henüz tesbit edilmifl kat’î bir düsturu-
muz yoktur."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, grup reisi olmay›p bitaraf kalmakl›¤›m husu-
sundaki teklifine de verdi¤im cevapta, flu mütaleat› serdetmifltim: "Meclisi
Meb'usan mahiyetinde bir meclisin reisi bulunmuyorum. Böyle dahi olsa bir
f›rkaya mensubiyet tabiîdir. Halbuki Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti icra-
iyesi de bulundu¤undan nev'ama hükûmet mahiyetindeki bir meclisin reisi bu-
lunmaktay›m. ‹craî bir reis için bir ekseriyet f›rkas›n›n mensubu bulunmak el-
zemdir. Buna nazaran mufassal bir programla ortaya at›lm›fl siyasî bir f›rkan›n
da reisi olabilir. Bütün hüviyetimle kar›flm›fl bulundu¤um cemiyetten ayr›lmak-
l›¤›ma imkân olmad›¤› gibi o cemiyetin mevlûdu olan grup dahilinde bulun-
makl›¤›m da zarurîdir. Esasen grup, hemen Meclis heyeti umumîyesine yak›n
bir ekseriyeti azîmeyi ihtiva etmektedir. Hariçte kalanlar Erzurum Meb'usla-
r›ndan Celâlettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç emsalinden ve
tavrü hareketlerinde serbest kalmak istiyen bir k›s›m zevattan ibarettir..."

*
*   *

Efendiler, Ankarada bulunan ‹zzet ve Salih Paflalar bir türlü Ankaraya
›s›namad›lar. ‹stanbulda aileleri nezdine terhisimiz için bilâvas›ta ve bilvas›ta
mütemadiyen rica ediyorlar ve ‹stanbula avdetlerinde hiçbir vazifei siyasîye alm›-
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hainlik say›lmal›d›r. Siz de bilirsiniz ki, ilerlemek yolunda yap›lacak her
önemli giriflimin, kendine göre önemli sak›ncalar› vard›r. Bu sak›ncalar›n ola-
bildi¤ince azalt›lmas› için zaman›nda önlem almak ve giriflimde bulunmaktan
geri kal›nmamal›d›r."

Bundan sonra Efendiler; Anayasa yap›l›rken, sivil ve askerden ileri ge-
lenlerin ve Haklar› Savunma örgütlerinin görüflünü almak konusundaki dü-
flüncemi flöyle aç›klad›m: "Bildi¤iniz gibi bir hükûmetle yafl›yoruz ve onun bü-
tün kavramlar›na uymak zorunday›z. Kanunun Meclis Komüsyonlar›ndan
sonra genel kuruldaki tart›flmalarda belirecek biçimi üzerine, uzaktan al›na-
cak düflüncelerle etki yap›lam›yaca¤›n› elbette kabul edersiniz."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Anayasan›n yap›lmas›ndaki acelenin ve bunun
uygulanmas›ndaki güçlüklerin ve halifelik ve padiflahl›k konusundaki görüflün
de aç›klanmas›n› istemiflti. Bu noktalarla ilgili olarak verdi¤im karfl›l›kta de-
mifltim ki: "Anayasan›n yap›lmas›nda acele sayd›¤›m›z davran›fl›n nedeni; bü-
tün dünyada ve memleketimizde sezinlenen halkç›l›k ak›m›n› sa¤lam bir bi-
çim üzerinde saptayarak bu konuda baflka kar›fl›mlara yer vermemek ve ayn›
zamanda yüzy›llardan beri durmadan yeteneksizler elinde kötüye kullan›lan
ulusal haklar›m›z› korumak için, bu haklar›n gerçek sahibi olan millete söz
hakk› vermek ve bu yüksek düflüncenin geliflmesi için bugünkü ola¤anüstü
flartlardan yararlanmakt›r.

Kanunun ne derecede uygulanabilir oldu¤unu anlamak için de bu ifller
üzerinde çal›flmak f›rsat› bulacaklar›n kararl›l›klar›n› ve irade yeteneklerini
hesaba katmak gerekir.

Halifelik ve padiflahl›k sorunu, diye önemli bir sorun yoktur. Sözkonusu
olan sorun, hüküm sahibi olan›n haklar› olup onun belirlenip s›n›rlanmas› için
son birkaç yüzy›l›n deneyimleri ve devlet kavram›ndaki millet haklar›n›n ger-
çek anlam› etken olmal›d›r. Bu konu üzerinde flimdilik saptanm›fl kesin bir il-
kemiz yoktur."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, grup baflkan› olmay›p yans›z kalmakl›¤›m yo-
lundaki önerisine de verdi¤im yan›tta, flu düflünceleri ileri sürmüfltüm:
"Meb'uslar Meclisi niteli¤inde bir meclisin baflkan› de¤ilim. Böyle olsa bile bir
partinin üyesi olmak do¤ald›r. Oysa Büyük Millet Meclisinin yürütme yetkisi
de bulundu¤undan bir bak›ma hükûmet niteli¤inde olan bir meclisin baflkan›-
y›m. Yürütücü bir baflkan için bir ço¤unluk partisinin üyesi olmak çok gerek-
lidir. Buna göre ayr›nt›l› bir programla ortaya at›lm›fl siyasî bir partinin de
baflkan› olabilir. Bütün benli¤imle kar›flm›fl bulundu¤um dernekten ayr›lama-
yaca¤›m gibi o dernekten do¤an grup içinde bulunmakl›¤›m da zorunludur.
Gerçekte grup, hemen hemen Meclis toplulu¤un tümüne yak›n büyük bir ço-
¤unluktad›r. D›flarda kalanlar Erzurum Meb'uslar›ndan Celâlettin Arif Bey
ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç benzerleri ve tutumlar›nda serbest kalmak
istiyen birkaç kiflidir..."

*
*   *

Efendiler, Ankarada bulunan ‹zzet ve Salih Paflalar bir türlü Ankaraya ›s›-
namad›lar. ‹stanbulda ailelerine gönderilmeleri için do¤rudan do¤ruya ve dolay-
l› olarak durmadan rica ediyorlar ve ‹stanbula döndüklerinde hiçbir siyasî görev



yacaklar›na dair teminat veriyorlard›. 1337 senesi Mart iptidalar›nda, ‹smet Pa-
flan›n baz› hususat için Ankaraya gelmifl bulundu¤u bir s›rada, paflalar ricala-
r›n› tekrar ettiler. Bir gün ‹smet Paflan›n huzurile Heyeti Vekile hali içtimada
iken Ahmet ‹zzet Pafla daireye gelerek haber göndermifl ve ‹smet Pafla kendisi-
le mülâkat eylemifltir. ‹zzet Pafla, bizim teklifimiz üzerine ‹stanbulda vazifei si-
yasîye alm›yaca¤›na uzunuzad›ya izahat ile söz vererek, ‹stanbulda ailesi nez-
dine terhis için rica etmifl, Salih Paflan›n da ayn› suretle söz vererek serbes b›-
rak›lmas› ricas›nda bulundu¤unu ilâve etmifl.

‹smet Pafla, bu izahat ve ricay› Heyeti Vekileye ibla¤ etti. Zaten mevcudi-
yetlerinin mesaii millîyemizde flayan› istifade olmad›¤›, bilâkis Ankarada bir
yük, bir s›klet teflkil etmekte bulunduklar›, fazla olarak baz› menfi cereyanlara
da sebep teflkil eyledikleri anlafl›lm›fl bulundu¤undan Heyeti Vekile, bu paflala-
r›n ‹stanbula avdetlerinde bir mahzur görmedi. Fakat, ben, Ahmet ‹zzet Pafla
ve refikinin verdikleri sözde ciddiyet ve samimiyet olmad›¤›n›, ‹stanbula avdet-
lerinde behemehal ‹stanbul hükûmetinde vazife alarak bizi iz'aca devam ede-
ceklerine kani bulundu¤umu söyledim. Namuslar› üzerine söz veriyor dendi.
fiifahen verdikleri sözü, tahrirî olarak imzalan taht›nda verirlerse müsaade
edilmek caiz olaca¤›n› beyan ettim. ‹smet Pafla, bu teklifimi yan›m›zdaki oda-
da intizar eden ‹zzet Paflaya ibla¤ etti. ‹zzet Pafla, derhal bir kalem, kâ¤›t ala-
rak kabineden istifa edeceklerini, bir taahhütname olarak yazm›fl ve imza etmifl
ve hat›ramda aldanm›yorsam Salih Paflaya da imza ettirmiflti.

Ben, bu k›sa taahhüdü kâfi görmedim, flifahen söyledi¤i flamil manada de-
¤ildi ve derakap bunun bir hile oldu¤una arkadafllar›n nazar› dikkatini celbe-
derek, flifahen ‹smet Paflaya söylediklerini yazarak imza etsin dedim. ‹zzet Pa-
flan›n flifahen de bu kadar izahat ve teminat verdikten sonra, baflka maksat ile
bir taahhüt yazm›fl olaca¤› tahmin edilmedi ve bu k›sa taahhüdün kâfi görül-
mesi iltimas edildi. ‹flte ‹zzet ve Salih Paflalar böyle hileli bir taahhütle ‹stanbu-
la gitmek yolunu temin etmifllerdir.

Filhakika, ‹zzet ve Salih Paflalar ‹stanbula muvasalatlar›n› müteak›p istifa
ettiler. Fakat pek k›sa bir müddet sonra, ayn› kabinede, di¤er nezaretleri iflgal
ettiler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. ‹stanbul hükûmetinin hariciye nâz›rl›-
¤›n› deruhde etmifl olan ‹zzet Pafla, millet ve memlekete müteveccih büyük bir
fenal›¤›n önüne geçmek için, hükûmete geldi¤ini söyliyerek, bize de birtak›m
nesayihte bulunuyordu. ‹zzet Paflaya flu cevab› verdim:

‹stanbulda Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine         29 Haziran 1337
Telgrafnamenizi Zonguldak ‹stihbarat Müdürü vas›tasile ald›m. Vaziyetinizi, Salih Pa-

fla Hazretlerile birlikte vermifl oldu¤unuz ahde muhalif gördüm. Yaln›z bir nokta, lehinizde
tereddüdümü mucip oldu. O da fludur: Deruhdei vazife etmekle hakikaten millet ve memle-
kete müteveccih azîm bir fenal›¤›n önüne geçmifl olman›z ihtimalidir. Çünkü Ankaraya tefl-
rifinizden evvel hüsnü niyetle ve memlekete nafi olabilece¤iniz ümidile vazife deruhde etmifl
olman›z› istinat ettirdi¤iniz esbab›n nekadar zay›f oldu¤unu ilk mülâkat›m›zda takdir ve iti-
raf buyurmufltunuz. Telgrafnamenizin muhteviyat›, sizi bu yeni vaziyete sevkeden esbab› kâ-
fi bir sarahatla göstermiyor. Tavsiye buyurdu¤unuz hususattan, menafii millet ve memlekete
ve aktetti¤imiz muahedata velhas›l Misak› Millîmize mutab›k olanlar›, esasen nazar› dikkat-
te tutulmakta ve icab›na tevessül edilmektedir. Binaenaleyh, vaziyeti umumîyeye ve zat› dev-
letinize telkin edilmifl olan efkâra nazaran evvelce oldu¤u gibi bu defa da i¤fal edilmifl olmak-
tan korkuyorum. Bu tahmin ve mahkememizi iptal edecek izahata mazhar ve hadisat›n ona
göre müsbet inkiflafat›na flahit olursak bahtiyar olaca¤›m›z› arzederim Efendim.

Mustafa Kemal
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alm›yacaklar›na iliflkin güvence veriyorlard›. 1921 senesi Mart bafllar›nda, ‹s-
met Paflan›n baz› ifller için Ankaraya gelmifl bulundu¤u bir s›rada, paflalar ri-
calar›n› yinelediler. Bir gün ‹smet Paflan›n kat›ld›¤› Bakanlar Kurulu toplan-
t›da iken Ahmet ‹zzet Pafla daireye gelerek haber göndermifl ve ‹smet Pafla
kendisile görüflmüfltür. ‹zzet Pafla, bizim önerimiz üzerine ‹stanbulda siyasî
görev alm›yaca¤›na uzunuzad›ya aç›klamalarla söz vererek, ‹stanbulda ailesi-
ne gönderilmesi için rica etmifl, Salih Paflan›n da ayn› biçimde söz vererek, ser-
best b›rak›lmas› ricas›nda bulundu¤unu eklemifl.

‹smet Pafla, bu aç›klamalar› ve ricay› Bakanlar Kuruluna iletti. Gerçekte
burada bulunmalar›n›n ulusal çal›flmalar›m›zda yararlanabilecek bir niteli¤i
olmad›¤›, tersine, Ankarada bir yük, bir a¤›rl›k oluflturmakta bulunduklar›,
üstelik birtak›m olumsuz ak›mlara da neden olduklar› anlafl›lm›fl bulundu¤un-
dan Bakanlar Kurulu, bu paflalar›n ‹stanbula dönmelerinde bir sak›nca gör-
medi. Ama, ben, Ahmet ‹zzet Pafla ve arkadafl›n›n verdikleri sözde ciddîlik ve
içtenlik olmad›¤›n›, ‹stanbula döndüklerinde yüzdeyüz ‹stanbul hükûmetinde
görev alarak bafl›m›z› a¤r›tmay› sürdüreceklerine inand›¤›m› söyledim. Na-
muslar› üzerine söz veriyor dendi. A¤›zdan verdikleri sözü, yaz›l› olarak im-
zalar›yla verirlerse izin vermek uygun olaca¤›n› söyledim. ‹smet Pafla, bu öne-
rimi yan›m›zdaki odada bekleyen ‹zzet Paflaya iletti. ‹zzet Pafla, hemen bir ka-
lem, kâ¤›t alarak hükûmetten çekileceklerini, bir yüklenim belgesi olarak yaz-
m›fl ve imza etmifl ve yanl›fl an›msam›yorsam Salih Paflaya da imza ettirmiflti.

Ben, söz verme belgesini yeter saymad›m, a¤›zdan söyledi¤i gibi kapsam-
l› anlamda de¤ildi ve hemen bunun bir düzen oldu¤una arkadafllar›n dikkati-
ni çekerek, ‹smet Paflaya a¤›zdan söylediklerini yazarak imza etsin dedim. ‹z-
zet Paflan›n da sözlü olarak bu kadar aç›klama yap›p güvence verdikten son-
ra, baflka amaçla bir yüklenim belgesi yazm›fl olaca¤› düflünülmedi ve bu k›sa
belgenin yeterli görülmesinden yana ç›k›ld›. ‹flte ‹zzet ve Salih Paflalar böyle
hileli bir sözvermeyle ‹stanbula gitmek yolunu sa¤lam›fllard›r.

Gerçekten, ‹zzet ve Salih Paflalar ‹stanbula vard›ktan sonra görevden çe-
kildiler. Ama pek k›sa bir süre sonra, ayn› hükûmette, baflka bakanl›klara gel-
diler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. ‹stanbul hükûmetinin d›fliflleri bakanl›-
¤›n› üstlenmifl olan ‹zzet Pafla, millet ve memlekete yönelik büyük bir kötülü-
¤ün önüne geçmek için, hükûmete geldi¤ini söyliyerek, bize de birtak›m ö¤üt-
ler veriyordu. ‹zzet Paflaya flu cevab› verdim:

‹stanbulda Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine 29 Haziran 1921
Telgraf›n›z› Zonguldak Haber Alma Müdürü arac›l›¤›yla ald›m. Tutumunuzu, Salih

Pafla Hazretlerile birlikte vermifl oldu¤unuz söze ayk›r› buldum. Yaln›z bir nokta, beni siz-
den yana duraksatt›. O da fludur: görev almakla gerçekten millet ve memlekete yönelik bü-
yük bir kötülü¤ün önüne geçmifl olman›z olas›l›¤›d›r. Çünkü Ankaraya gelmenizden önce
iyi niyetle ve memlekete yararl› olabilece¤iniz umusuyla görev üstlenmifl olman›z› dayan-
d›rd›¤›n›z nedenlerin nekadar zay›f oldu¤unu ilk buluflmam›zda anlam›fl ve teslim etmiflti-
niz. Telgraf›n›zda yaz›lanlar, sizi bu yeni tutuma iten nedenleri yeterli bir aç›kl›kla göster-
miyor, ö¤ütledi¤iniz fleylerden, millet ve memleket ç›karlar›na ve yapt›¤›m›z andlaflmalara
k›saca Ulusal And›m›za uygun (ilanlar›, gerçekten dikkate al›nmakta ve gere¤i yap›lmakta-
d›r. Bunun için, genel duruma ve size telkin edilmifl olan düflüncelere göre evvelce oldu¤u
gibi bu kez de aldat›lm›fl olmaktan korkuyorum Bu sezifl ve düflüncemizi yersiz k›lacak aç›k-
lama al›r ve olaylar›n ona göre olumlu yönde geliflti¤ine tan›k olursak mutlu olaca¤›m›z› bil-
ginize sunar›m Efendim.

Mustafa Kemal
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‹zzet Pafla, bu ifl'ar›m›za 6 Temmuz tarihli bir flifre telgrafname ile flu mu-
kabelede bulundu:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Salih Pafla ile birlikte verdi¤imiz, söz, vürudumuzu müteak›p memuriyetimizden istifa

idi. An› da incaz ettik. ‹lelebet hizmeti devletten iba ve alelhusus Düveli ‹tilâfiyenin Yunanis-
tana muaveneti filiyeleri, ‹stanbulun üssülhareke olarak Yunanl›lara terkedilmesi ihtimali
olan bir kara günde teklif olunan fedekârl›ktan isti¤na, bizim elimizden gelmeli ve sizce de
tensip edilmeli midir bilmem?... Bilecik ve Ankarada tan›mad›¤›m zevat muvacehesinde va-
ki olan mubahaseyi uzatmakta mahzur mütaleasile, tevakki ederek teslimiyet gösterir gibi ol-
mufl, hatta avdetimizde cidden de vaki olan beyanat›m›zda vukuat›n mes'uliyetini tamamen
üstümüze almak cesareti medeniyesini de göstermifl idim. ‹lk muhaverelerde bulunan zevat-
tan birinin, sonra tebeyyün eden ahvali, tevakkideki hakk›m› da isbat etmifltir. Fakat, hiçbir
vak›t hiçbir kimse taraf›ndan aldat›ld›¤›m› itiraf etmedim. Beni nezdinize sevkeden fikri iti-
lâfta sabit kald›m. Heyeti Vükelâ ile vaki olan müzakerat ve kendilerine tevdi etti¤im muht›-
ra bunu ispat eder. ‹snat buyurulan itiraf› gaflet flöyle dursun, flimdiki gibi ahvali siyasîyeyi
muflikâfane takdir etmifl oldu¤umu görmekle nefsime ve efkâr ve mülâhazat›ma itimad›m te-
zayüt etmifltir. Bu esnada vazife deruhde etmekli¤imizden fayda hâs›l olup olmad›¤›n› zikir,
âcizlerine düflmez. Yaln›z bunda oraca tasavvur olunan mahzur izah buyurulursa minnettar
olurum. Bura hükûmetinin vaziyeti hukukiyesine ve alâkadar devletler süferas›n›n burada
bulunmas›na binaen mevkiinin hiçe indirilmesi ne mümkün ve ne de muvaf›kt›r. Ancak flim-
diki kabine, ekseriyeti azimesi itibarile hal ve istikbale ait hiçbir emeli flahsî arkas›ndaki ol-
may›p selâmeti vatana hasr› fikir ve niyet eylemifltir. Bu maksatla sureti makule ve münasibe-
de Ankara ricalile telif ve tevhidi efkâr ve mesai etmeyi ansamim arzu ve bu samimiyet tara-
f›n›zdan hüsnü mukabele görürse hay›rl› hidemat ve muavenette bulunabilir. Bu ümniyesi
reddolundu¤u takdirde ademi tefahümden tevellüt edebilecek sehiv ve hatalar›n mes'uliyeti
maneviyesinden kendisini müteberri addetti¤ini arzederim Efendim.

Ahmet ‹zzet
Bu telgrafname zirine kurflukalemile flu sat›rlar› yazm›flt›m:
Zaman› münasibinde muamelei tazime yap›lmak üzere evrak› müteallikas› meyan›nda

h›fz› Heyeti Vekile karar› iktizas›ndand›r. Mustafa Kemal
Efendiler, Ahmet ‹zzet Pafla, nanü nimetile yetiflti¤i Türk milletinin içinde

kalarak, ona en ac› ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettinin hâdimi ol-
ma¤a tercih edememiflti. Dürrüzade Esseyit Abdullah›n fetvas›na tâbi kal›p,
emri sultanî haricine ç›kmaktan, âsim ve tarizi fler'iye müstahak olmaktan içti-
nap etti. Ahmet izzet Paflan›n daha baflka marifetleri de olmufltur. Ondan da
haber vereyim.

Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmifl zevata da, hususî mektup-
larile, bütün muharebeler devam ederken ve milletin maddî ve manevî kuvvet-
lerini düflman karfl›s›na toplamaya çal›flt›¤›m›z günlerde, yeis ve kesel verecek
bedbinliklerini, ibla¤ etmekte devam ediyordu. Benim, düflman ordusunu be-
hemehal ma¤lûp edece¤iz, vatan›, behemehal kurtaraca¤›z sözlerimle istihza
ederek, ‹kinci ‹nönünden sonra tekrar flarka Sakaryaya kadar yürümekte olan
Yunan ordusunun hareketini makam› tehditte iflaret ederek, aklü iz'an dersi
vermekten hâli kalm›yordu.

Efendiler, ne gariptir ki, kendisini dev aynas›nda gören bu dima¤›n takip
etti¤im hatt› hareketin mucibi felâket olaca¤›na dair bir mektubu, Sakaryada
düflmana mukabil taarruz yaparak ricate mecbur etti¤imiz gün hasbelvazife
gösterilmiflti. Bu mektup bizi hayretler içinde b›rakm›flt›.

Ahmet ‹zzet Pafla, Yunan ordusunun Sakaryadan ve en nihayet ‹zmir körfe-
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‹zzet Pafla, bu bildirdiklerimize 6 Temmuz tarihli bir flifre telgrafla flu kar-
fl›l›¤› verdi:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Salih Pafla ile birlikte verdi¤imiz söz, ‹stanbula geldikten sonra görevimizden ayr›lmak-

t›. Onu da yerine getirdik. Ömürboyu devlet hizmeti kabul etmemek ve özellikle ‹tilâf Dev-
letlerinin Yunanistana edimli yard›mlar›, ‹stanbulun hareket üssü olarak Yunanl›lara b›ra-
k›lmas› olas›l›¤› bulunan kara bir günde önerilen özveriden çekinmek, bizim elimizden gel-
meli ve sizce de uygun görülmeli midir, bilmem?.. Bilecik ve Ankarada tan›mad›¤›m kiflile-
rin yan›nda yap›lan tart›flmay› uzatmakta sak›nca gördü¤ümden, tart›flmay› b›rakarak sizlere
hak verir gibi görünmüfl, dahas› dönüflümüzde verdi¤imiz demeçte olaylar›n sorumlulu¤unu
bütünüyle üstümüze almak medenî cesaretini de göstermifl idim. ‹lk görüflmelerimizde ora-
da bulunanlardan birinin, sonradan belli olan durumu, çekinmekte hakl› oldu¤umu kan›tla-
m›flt›r. Ama, hiçbir vak›t hiçbir kimse taraf›ndan aldat›ld›¤›m› kabullenmedim. Beni yan›n›-
za götüren anlaflma düflüncesinden sapmad›m. Bakanlar Kurulu ile yapt›¤›m görüflmeler ve
kendilerine verdi¤im not bunu kan›tlar. Bana yak›flt›rd›¤›n›z›n tersine aymazl›¤› kabullen-
mem flöyle dursun, flimdiki gibi siyasî olaylar› k›l› k›rk yararcas›na de¤erlendirmifl oldu¤umu
görmekle kendime ve düflünce ve görüfllerime güvenim artm›flt›r. Bu aralarda görev üstlen-
memizin yararl› olup olmayaca¤›n› söylemek, bana düflmez. Yaln›z görev almakl›¤›m›zda siz-
ce ne sak›nca görüldü¤ü aç›klan›rsa çok sevinirim. Bura hükûmetinin, hukukî durumuna ve
ilgili devletlerin elçilerinin burada bulunduklar›na göre de¤erinin hiçe indirilmesi ne uygun-
dur ve ne de buna olanak vard›r. fiimdiki hükûmet, üyelerinin büyük ço¤unlu¤u bugüne ve
yar›na iliflkin hiçbir kiflisel ç›kar arkas›nda olmay›p düflündüklerinin ve dilediklerinin yurdun
esenli¤i oldu¤u da bilinmelidir. Bu amaçla akla yatk›n ve uygun bir yolda Ankara ileri gelen-
leriyle görüfl ve iflbirli¤i yapmay› yürekten dilemektedirler ve bu içtenlik sizce iyi karfl›lan›r-
sa yararl› ifller ve yard›mlar yap›labilir. Bu dilek kabul edilmezse anlaflmazl›ktan do¤abilecek
yan›lg›lar›n tinsel sorumlulu¤unun kendisinde olmayaca¤›n› bilginize sunar›m Efendim.

Ahmet ‹zzet
Bu telgraflar›n alt›na kurflun kalemile flu sat›rlar› yazm›flt›m:
Uygun zamanda gere¤i yap›lmak üzere ilgili belgeler aras›nda saklanmas› Bakanlar

Kurulu karar› gere¤idir. Mustafa Kemal
Efendiler, Ahmet ‹zzet Pafla, ekme¤i ve az›¤›yla yetiflti¤i Türk milletinin

içinde kalarak, ona en ac› ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettine hiz-
met etmekten üstün sayamam›flt›. Dürrüzade Esseyit Abdullah›n fetvas›na
ba¤l› kal›p, padiflah emri d›fl›na ç›k›p, suçlanmaktan dinsel tafllamalara u¤ra-
maktan çekindi. Ahmet ‹zzet Paflan›n daha baflka marifetleri de olmufltur.
Onlardan da bilgi vereyim.

Bütün savafllar sürerken ve milletin nesnel ve tinsel güçlerini düflman
karfl›s›na toplamaya çal›flt›¤›m›z günlerde, kayg› ve uyuflukluk verici karam-
sarl›klar›n›, Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmifl kiflilere de, özel
mektuplarile bildirip duyuruyordu. Benim, düflman ordusunu yüzdeyüz yene-
ce¤iz, yurdu, yüzdeyüz kurtaraca¤›z sözlerimle alay ederek, ‹kinci ‹nönünden
sonra tekrar do¤uya Sakaryaya kadar yürümekte olan Yunan ordusunun iler-
leyiflini gözda¤› verircesine belirterek ak›l ve anlay›fl dersi vermekten geri kal-
m›yordu.

Efendiler, ne tuhaft›r ki, kendisini dev aynas›nda gören bu kafan›n izle-
di¤im yolun y›k›mla sonuçlanaca¤›n› bidiren bir mektubu, Sakaryada düflma-
na karfl›sald›r› yaparak çekilmek zorunda b›rakt›¤›m›z gün görev gere¤i bana
gösterilmiflti. Bu mektuba pek flafl›rm›flt›k.

Ahmet ‹zzet Pafla, Yunan ordusunun Sakaryadan ve en sonunda ‹zmir kör-
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zinden çekildi¤ini gördükten ve Lozan Sulhnamesini okuduktan sonra acaba
bana yazd›¤› 6 Temmuz 1337 tarihli telgrafnamesindeki flu cümleyi:

"‹snat buyurulan itiraf› gaflet flöyle dursun, flimdiki gibi ahvali siyasîyeyi
muflikâfane takdir etmifl oldu¤umu görmekle nefsime ve efkâr ve mülâhazat›-
ma itimad›m tezayüt etmifltir." cümlesini tekrar terennüm etmifl midir?

Ben, buna da ihtimal veririm!
Efendiler, ‹zzet ve Salih Paflalar aylarca Ankarada oturdular. Millî pren-

siplerimizi kabul etmeleri flartile, kendilerine millî hizmet ve vazife vermeye
müheyya idik. Temayül etmediler. Bir defa olsun Meclisi Millînin kap›s›ndan
içeri ayak basmad›lar. Fakat her halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazet-
ti¤i kanunlardan haberdar bulunuyorlard›. Bu kanunlar ahkâm›n› ve Millet
Meclisinin ve Hükûmetinin ‹stanbula karfl› taayyün etmifl olan vüz'ü tavr›n›,
pek âlâ biliyorlard›. Bu kanunlara ve malûm olan vaziyete ra¤men, ‹stanbulda
tekrar ifl bafl›na geçip mevcudiyet ve teflebbüsat› millîyenin kadrü nüfuzunu iza-
leye; düflmanlar›n elinde baziçe bulunan Vahdettinin temini hakimiyetine, has-
r› mevcudiyet eylemelerine, verilecek hakikî manan›n ne oldu¤unu ben söyle-
miyece¤im! Onu, Türk milletine ve Türk milletinin ensali cedide ve müteak›be-
sine terkederim.

Efendiler, bu vesile ile muhterem milletime flunu tavsiye ederim ki: sinesin-
de yetifltirerek bafl›n›n üstüne kadar ç›karaca¤› adamlar›n kan›ndaki, vicdan›n-
daki cevheri aslîyi, çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an feragat etmesin!

Muhterem Efendiler, vukuat› Sakarya Meydan Muharebesine temas ettir-
mek istiyorum. Fakat, bunun için, müsaade buyurursan›z, ufak bir mukadde-
me yapaca¤›m. ‹kinci ‹nönü muharebesinden sonra, üç ay kadar bir zaman
geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1337 tarihinde, Yunan ordusu tekrar cephemi-
ze umumî taarruza geçti. Tarafeynin bu tarihe takaddüm eden günlerdeki vazi-
yeti flöyle idi:

Bizim ordumuz; bafll›ca Eskiflehir ve flimaligarbisinde ‹nönü mevaziinde
ve Kütahya -Alt›ntafl havalisinde tekasüf ettirilmiflti. Afyon Karahisar havali-
sinde iki f›rkam›z vard›. Geyvede ve Mendres havalisinde birer f›rkam›z bulu-
nuyordu.

Yunan ordusu da; Bursada bir ve Uflak flark›nda iki kolordusunu toplu
bulunduruyordu. Mendreste de bir f›rkas› vard›.

Yunanl›lar›n bu taarruzile vukua gelen ve Kütahya-Eskiflehir Muharebat›
unvan› alt›nda yadolunan bir silsilei muharebat vard›r. On befl gün devam et-
mifltir. Ordumuz, 25 Temmuz 1337 akflam› k›sm› küllisile Sakarya flark›na çe-
kilmiflti. Ordumuzun çekilmesini zarurî k›lan esbab›n esaslar›na iflaret edeyim:

‹kinci ‹nönü muharebesinden sonra, umumî seferberlik yapm›fl olan Yunan
ordusu, insan, tüfek, makinal› tüfek ve top m›ktar›nca ordumuza mühim derece-
de faik idi. Temmuzda Yunan ordusu taarruza bafllad›¤› zaman, millî hükûme-
tin ve mücadelenin tekâmülât›, bizim umumî seferberlik ilân›m›za ve bu suretle
milletin bütün menabiini ve vesaitini, baflka hiçbir mülâhazaya tâbi olmaks›z›n,
düflman karfl›s›na toplamaya henüz müsait ve mütehammil görülmemiflti. ‹ki or-
du aras›ndaki kuvvet, vesait ve flerait nispetsizli¤inin bafll›ca bariz sebebi bunda-
d›r. Bunun neticesi olarak biz, henüz f›rkalar›m›z›n, bilhassa vesaiti nakliyesini
tedarik ve ikmal edemedi¤imizden, kabiliyeti hareketleri yok idi. Yunan milleti-
nin bütün kuvvetile yapt›¤› bu taarruz karfl›s›nda, bizim askerî olan esas vazi-
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fezinden çekildi¤ini gördükten ve Lozan Bar›fl Antlaflmas›n› okuduktan son-
ra, acaba bana yazd›¤› 6 Temmuz 1921 tarihli telgraf›ndaki flu cümleyi:

"Bana yak›flt›rd›¤›n›z›n tersine, aymazl›¤› kabullenmem flöyle dursun, flimdiki gibi si-
yasî olaylar› k›l›k›rk yararcas›na de¤erlendirmifl oldu¤umu görmekle kendime ve düflünce
ve görüfllerime güvenim artm›flt›r." terennüm* etmifl midir?

Ben, bunu da yapm›fl olabilece¤ine inan›r›m.
Efendiler, ‹zzet ve Salih Paflalar aylarca Ankarada oturdular. Millî pren-

siplerimizi benimsemeleri kofluluyla, kendilerine ulusal görev vermeye haz›r-
d›k. Yanaflmad›lar. Bir defa olsun Millî Meclisin kap›s›ndan içeri ayak bas-
mad›lar. Ama her halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin koydu¤u kanunlar-
dan haberleri vard›. Bu kanunlar›n hükümlerini ve Millet Meclisinin ve Hü-
kûmetinin ‹stanbula karfl› belirmifl olan tutumunu, çok iyi biliyorlard›. Bu ka-
nunlara ve bilinen duruma karfl›n, ‹stanbulda tekrar ifl bafl›na geçip ulusal
varl›¤›m›z›n ve giriflimimizin de¤erini ve erkini yok etmek; düflmanlar›n elin-
de oyuncak olan Vahdettinin egemenli¤ini sürdürmeye, bütün varl›klar›yla
çal›flmalar›na, verilecek gerçek anlam›n ne oldu¤unu ben söylemiyece¤im.
Onu, Türk milletine ve Türk milletinin yeni ve gelecek kuflaklar›na b›rak›-
r›m.

Efendiler, flimdi s›ras› gelmiflken sayg›de¤er ulusuma flunu ö¤ütlerim ki:
ba¤r›nda yetifltirerek bafl›n›n üstüne kadar ç›karaca¤› adamlar›n kan›ndaki,
vicdan›ndaki öz mayay›, çok iyi incelemekten, hiçbir zaman vaz geçmesin.

Muhterem Efendiler, olaylar› Sakarya Meydan Savafl›na de¤indirmek is-
tiyorum. Ama, bunun için, izin verirseniz, ufak bir bafllang›ç yapaca¤›m. ‹kin-
ci ‹nönü savafl›ndan sonra, üç ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Tem-
muz 1921 tarihinde, Yunan ordusu yeniden cephemize karfl› genel sald›r›ya
geçti. ‹ki taraf›n bu tarihten hemen evvelki günlerdeki durumu flöyle idi:

Bizim ordumuz, bafll›ca Eskiflehir ve kuzeybat›s›nda ‹nönü mevzilerinde
ve Kütahya-Alt›ntafl dolaylar›nda y›¤›nak yapm›flt›. Afyon dolaylar›nda iki tü-
menimiz vard›. Geyvede ve Menderes dolaylar›nda birer tümenimiz bulunu-
yordu.

Yunan ordusu da; Bursada bir ve Uflak do¤usunda iki kolordusunu top-
lu bulunduruyordu. Mendereste de bir tümeni vard›.

Yunanl›lar›n bu sald›r›s› üzerine yap›lan ve Kütahya-Eskiflehir Savafllar›
ad›yla an›lan bir çat›flmalar dizisi vard›r. Onbefl gün sürmüfltür. Ordumuz, 25
Temmuz 1921 akflam› büyük bölümüyle Sakarya do¤usuna çekilmiflti. Ordu-
muzun çekilmesini zorunlu k›lan nedenlerin dayanaklar›n› belirteyim:

‹kinci ‹nönü savafl›ndan sonra, genel seferberlik yapm›fl olan Yunan ordu-
su, insan, tüfek, makinal› tüfek ve top say›s›nca ordumuza çok üstündü. Tem-
muzda Yunan ordusu sald›r›ya geçti¤i zaman, millî hükûmetin ve ulusal savafl›-
m›n geliflimi, bizim genel seferberlik yapmam›za ve böylece milletin bütün kay-
nak ve araçlar›n›, baflka hiçbir düflünceye ba¤l› olmaks›z›n, düflman karfl›s›na
toplamaya, daha, elveriflli ve uygun görülmemiflti. ‹ki ordu aras›ndaki güç, araç
ve koflul orans›zl›¤›n›n görünür bafll›ca nedeni budur. Bunun sonucu olarak biz,
daha tümenlerimizin, özellikle tafl›t araçlar›n› sa¤lay›p tamamlayamad›¤›m›zdan
bunlar›n hareket yetenekleri yok idi. Yunan milletinin bütün gücüyle yapt›¤› bu
sald›r› karfl›s›nda, bizim askerlikle ilgili bulunan ana ödevimiz, ulusal savafl›m›n
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femiz, millî mücadelenin bidayetinden itibaren takip etti¤imiz vazife idi ki, o;
her Yunan taarruzu karfl›s›nda kald›kça, bu taarruzu mukavemet ve münasip
harekât ile tevkif ve iptal etmek ve yeni orduyu vücuda getirmek için zaman ka-
zanmak suretinde hulâsa olunabilir. Son düflman taarruzu karfl›s›nda da, bu
esasî vazifeyi, nazardan uzak tutmamak elzem idi. Bu mülâhazaya binaen 18
Temmuz 1337 günü ‹smet Paflan›n Eskiflehir cenubugarbisinde, Karacahisarda
bulunan karargâh›na giderek, vaziyeti yak›ndan mütalea ettikten sonra, ‹smet
Paflaya umumî olarak flu direktifi vermifl idim: "Orduyu, Eskiflehir flimal ve ce-
nubunda toplad›ktan sonra, düflman ordusile araya büyük bir mesafe koymak
lâz›md›r ki, ordunun tanzim, tensik ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için
Sakarya flark›na kadar çekilmek caizdir. Düflman, bilâtevakkuf takip ederse,
üssülharekelerinden uzaklaflacak ve yeniden menzil hatlar› tesisine mecbur ola-
cak; her halde memul etmedi¤i birçok müflkülâtla karfl›laflacak; buna mukabil
bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha müsait fleraite malik olacakt›r. Bu tar-
z› hareketimizin en büyük mahzuru, Eskiflehir gibi mühim mevakiimizi ve çok
araziyi düflmana terketmekten dolay› efkâr› umumiyede hâs›l olabilecek mane-
vî sars›nt›d›r. Fakat az zamanda, istihsal edebilece¤imiz muvaffak›yetli netayiç-
le, bu mahzurlar kendili¤inden zail olacakt›r. Askerli¤in icab›n› bilâtereddüt
tatbik edelim. Di¤er nevi mahzurlara mukavemet ederiz."

Efendiler, filhakika tahmin etti¤im manevî mahzurlar derakap görüldü. ‹lk
teessürat, Mecliste tezahür etti. Bilhassa muhalifler bedbinane nutuklarla ferya-
da bafllad›lar: "Ordu nereye gidiyor; millet nereye götürülüyor? Bu harekât›n el-
bette bir mes'ulü vard›r; o nerededir? onu göremiyoruz. Bugünkü elîm halin fe-
ci vaziyetin âmili hakikîsini ordunun bafl›nda görmek isterdik." diyorlard›.

Bu mealde irad› kelâm eden zevat›n ima ve ifade etmek istediklerinin, ben
oldu¤uma, flüphe yoktu.

Nihayet Mersin Meb'usu Salâhattin Bey, kürsüden benim ismimi telâffuz
ederek "ordunun bafl›na geçsin!" dedi. Bu teklife ifltirak edenler ço¤ald›. Buna
muar›z olanlar da vard›.

Efendiler, bu tehalüfü efkâr›n esbab› hakk›nda biraz izahatta bulunmak
muvaf›k olur. Bir defa, benim, filen ordunun bafl›na geçmem teklifinde bulu-
nanlar›n, fikir ve maksatlar›n›, ikiye ay›rmak mümkündür. Benim ve benimle
beraber birçoklar›n›n o zaman anlad›¤›m›za göre, bir k›s›m zevat, art›k ordu-
nun tamamen ma¤lûp oldu¤una, vaziyetinin iadesine imkân kalmad›¤›na, bina-
enaleyh davan›n, takip etti¤imiz davay› millînin kayboldu¤una hükmetmifllerdi.
Bu sebeplerle duyduklar› hiddet ve fliddeti, benim üzerimde teskin etmek istiyor-
lard›. ‹stiyorlard› ki, kendi tasavvurlar›na göre münhezim olmufl ve inhizam›
devam edecek olan ordunun bafl›nda benim de flahsiyetim münhezim olsun! Di-
¤er bir k›s›m zevat, diyebilirim ki ekseriyet, bana olan emniyet ve itimatlar›ndan
dolay›, samimî olarak ordunun filen bafl›na geçmemi arzu ediyorlard›.

Henüz filen kumandanl›¤› deruhde etmemi mahzurlu görenlerin de müta-
leas› flu idi:

Ordunun, teakup edecek herhangi bir muharebede muvaffak olamamas›,
tekrar ricat etmesi baidülihtimal de¤ildir. Bu vaziyetlerde ben, filen ordunun
bafl›nda bulunursam, telâkki umumiye nazaran son ümidin de zeval bulmufl ol-
du¤u gibi bir zihniyetin tevellüt etmesi ihtimali vard›r. Halbuki henüz vaziyeti
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bafl›ndan beri izledi¤imiz ödev idi ki, o; her Yunan sald›r›s› karfl›s›nda kald›kça,
bu sald›r›y› direnerek ve uygun devinimler yaparak durdurmak bofla ç›kartmak
ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak diye özetlenebilir. Son düflman
sald›r›s› karfl›s›nda da, bu ana ödevi, gözden uzak tutmamak çok gerekli idi. Bu
düflünce ile 18 Temmuz 1921 günü ‹smet Paflan›n Eskiflehir güneybat›s›nda,
Karacahisarda bulunan karargâh›na giderek, durumu yak›ndan inceledikten
sonra, ‹smet Paflaya genel olarak flu direktifi vermifl idim: "Orduyu, Eskiflehir
kuzey ve güneyinde toplad›ktan sonra, düflman ordusile aram›zda büyük bir
mesafe b›rakmak gerekir ki, ordunun düzenlenmesi ve güçlendirilmesi baflar›-
labilsin. Bunun için Sakarya do¤usuna kadar çekilinebilir. Düflman, hiç durma-
dan ilerlerse, hareket üssünden uzaklaflacak ve yeniden destek hatlar› kurmak
zorunda kalacak; her halde beklemedi¤i birçok zorluklarla karfl›laflacak; buna
karfl›l›k bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elveriflli koflullar içinde ola-
cakt›r. Böyle yapmam›z›n en önemli sak›ncas›, Eskiflehir gibi önemli yerleri ve
genifl topraklar›m›z› düflmana b›rakmaktan dolay› kamu oyunda meydana ge-
lebilecek moral bozuklu¤udur. Ama k›sa zamanda, elde edebilece¤imiz baflar›-
l› sonuçlarla, bu sak›ncalar kendili¤inden ortadan kalkacakt›r. Askerli¤in gere-
¤ini duraksamadan uygulayal›m. Baflka türden sak›ncalara dayan›r›z."

Efendiler, düflündü¤üm tinsel sak›ncalar gerçekten hemen belirdi. ‹lk
üzüntülü duyarl›klar, Mecliste belirdi. Özellikle bize karfl› olanlar karamsar
nutuklarla yaygaraya bafllad›lar: "Ordu nereye gidiyor; millet nereye götürü-
lüyor? Bu gidiflin elbette bir sorumlusu vard›r; o nerededir? Onu göremiyo-
ruz. Bugünkü ac›kl› durumun korkunç gidiflin gerçek yarat›c›s›n› ordunun ba-
fl›nda görmek isterdik." diyorlard›.

Bu anlamda söz söyleyenlerin dolayl› olarak anlatmak istediklerinin, ben
oldu¤um kuflku götürmez.

En sonunda Mersin Meb'usu Salâhattin Bey, kürsüden benim ad›m› söy-
leyerek "ordunun bafl›na geçsin" dedi. Bu öneriye kat›lanlar ço¤ald›. Buna
karfl› ç›kanlar da vard›.

Efendiler, bu görüfl ayr›l›klar›n›n nedenleri hakk›nda biraz aç›klama yap-
mak uygun olur. Bir kere, benim, edimli olarak ordunun bafl›na geçmem öne-
risinde bulunanlar›n, düflünce ve amaçlar›n›, ikiye ay›rabiliriz. Benim ve be-
nimle birlikte birçoklar›n›n o zaman anlad›¤›m›za göre, bir k›s›m kifliler, art›k
ordunun tamamen yenildi¤ine, durumun düzeltilemiyece¤ine, böylece ama-
c›n, güttü¤ümüz ulusal amac›n yitirildi¤i yarg›s›na varm›fllard›. Bu nedenlerle
duyduklar› k›zg›nl›¤› ve öfkeyi, benim üzerimde yat›flt›rmak istiyorlard›. ‹sti-
yorlard› ki, kendi düflüncelerine göre bozulmufl ve bozgunlu¤u sürecek olan
ordunun bafl›nda benim de kiflili¤im bozulsun gitsin. Öteki bir k›s›m kifliler,
diyebilirim ki ço¤unluk, bana olan güvenlerinden ötürü, içtenlikle, edimli ola-
rak ordunun bafl›na geçmemi istiyorlard›.

fiimdilik edimli olarak komutanl›¤› üstlenmemi sak›ncal› bulanlar›n da
düflüncesi fluydu:

Ordunun, bundan sonraki herhangi bir savaflta baflar›l› olamamas›, yeniden
geri çekilmesi uzak bir olas›l›k de¤ildir. Bu durumlarda ben, edimli olarak ordu-
nun bafl›nda bulunursam, genel kan›ya göre son ümidin de yitirilmifl oldu¤u gibi
bir inan›fl do¤abilir. Oysa genel durum, daha son önleme, son çareye baflvurulma-

Ordunun
bafl›na
geçmemi
isteyenler

Ordunun
bafl›na
geçmemi
isteyenler



umumiye, son tedbir, son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini istilzam ede-
cek mahiyette de¤ildir. Binaenaleyh, efkâr› umumiyede son ümidin mahfuziye-
ti için benim flahsan harekât› askeriyeyi idare etmem zaman› gelmemifltir.

Ben, müzakerat ve münakaflat ile tebellür eden bu kanaatleri, lüzumu ka-
dar mütalea ve tetkik ediyordum. Son fikirde bulunanlar, kuvvetli esbab› man-
t›k›ye serdediyorlard›. Kumanday› deruhde etmemi samimî olarak teklif eden-
ler de, gayr›samimî metalipte bulunanlar›n yaygaralar›, derin ve flayan› endifle
tesirler yapmaya, bafllad›. Benim filen kumanday› deruhde etmem, bütün Mec-
liste son çare ve son tedbir olarak telâkki edildi. Meclisin bu telâkkisi, süratle,
Meclis haricinde de intiflar etti. Adeta benim sükûtum kumanday› filen deruhte
etmeye ademi tehalüküm, felâketin muhakkak ve karip oldu¤u fikir ve telâkki-
sini, umumî bir hale koydu. Bunu, anlar anlamaz, derhal kürsüye ç›kt›m.

Efendiler, bu bahsetti¤im vaziyet, 4 A¤ustos 1337 günü bir celsei hafiyede
vukubuluyordu. Azan›n, hakk›mda izhar eyledikleri teveccüh ve itimad› teflek-
kür ettikten sonra makam› riyasete flöyle bir takrir verdim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Meclis azay› kirâm›n›n umumî surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine

Baflkumandanl›¤› kabul ediyorum. Bu vazifeyi; flahsan deruhde etmekten ta-
hassul edecek fevaidi, azamî süratle istihsal edebilmek ve ordunun maddî ve
manevî kuvvetini azamî surette tezyid ve ikmal ve sevku idaresini bir kat daha
tarsin için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin haiz oldu¤u salâhiyeti, filen istimal
etmek flartile deruhde ediyorum. Müddeti ömrümde, hakimiyeti millîyenin en
sâd›k bir hâdimi oldu¤umu nazar› millette bir defa daha teyit için bu salâhiye-
tin üç ay gibi k›sa bir müddetle takyid edilmesini ayr›ca talep ederim.

4 A¤ustos 1337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal

Efendiler; bu takririm sureti haktan görünerek teklifatta bulunanlar›n muz-
merrat›n›, meydan› aleniyete ç›karmaya vesile teflkil etti. Derhal itirazat bafllad›.
Bir defa; Baflkumandanl›k unvan›n› veremeyiz dediler. O, Büyük Millet Mecli-
sinin flahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Baflkumandan vekili, denilmelidir.

Saniyen; Meclisin salâhiyetini istimal etmek gibi bir imtiyaz›n itas› asla
mevzuubahs olamaz, mütaleas›nda bulundular.

Ben, padiflah ve halifeler taraf›ndan tevcih olunagelmifl köhne bir unvan›
tak›nam›yaca¤›m›; ifa edece¤im vazife, filen baflkumandanl›k olduktan sonra
bu unvan› oldu¤u gibi tevcihten içtinaba mahal bulunmad›¤›n› serdederek,
noktai nazar›mda ›srar ettim. Vaziyetin, Meclisin takdir ve izah etti¤i gibi fev-
kalâde oldu¤una göre benim de ittihaz edece¤im mukarrerat ve tatbik edece¤im
icraat›n, fevkalâde olmas› lâz›mgelece¤ine, flüphe yoktu. Tasavvurat ve karar-
lar›m›, serî ve fledit bir surette mevkii fiil ve tatbika koymak zarureti vard›. ‹c-
ra Vekilleri Heyetinden, Meclisten istizanlarla, teahhurata meydan vermeye,
vaziyet müsait olm›yabilirdi. Bütün memlekete ve memleketin bütün menabiine
flamil olmas› lâz›mgelen evamir ve tebligat›m için, her umurun vekilinden veya-
hut Vekiller Heyetinden rey ve mezuniyet almak, benim ifa edece¤im Baflku-
mandanl›ktan memul fevaidi, temin edemezdi. Onun için bilâkaydüflart emir
verebilmeli idim. Bunun için de, Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti, benim flah-
siyetime izafe olunmal›yd›. Bunu, muvaffak›yet için zarurî görüyordum. Onun
için bu noktada ›srar ettim.
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s›n› son kuvvetlerin gözden ç›kar›lmas›n› gerektirecek nitelikte de¤ildir. Bun-
dan dolay›, kamu oyunda son ümidin kalabilmesi için benim do¤rudan do¤ru-
ya savafl› yönetmem zaman› gelmemifltir.

Ben, konuflmalar ve tart›flmalarla beliren bu görüflleri, gere¤ince düflü-
nüp inceliyordum. Son görüflü savunanlar mant›¤a dayanan sa¤lam nedenler
ileri sürüyorlard›. Yapmac›k isteklerde bulunanlar›n yaygaralar›, komutay›
üstlenmemi içtenlikle önerenlerde, derin ve kayg› verici etkiler yapmaya bafl-
lad›. Benim edimli olarak komutay› ele almam, bütün Mecliste son çare ve son
önlem olarak görüldü. Meclisin bu görüflü, h›zla, Meclis d›fl›na da yay›ld›. San-
ki benim susmam komutay› edimli olarak ele almaya yanaflmad›¤›m, y›k›nt›-
n›n kesin ve yak›n oldu¤u düflünce ve görüflünü, çok yayg›nlaflt›rd›. Bunu, an-
lar anlamaz, hemen kürsüye ç›kt›m.

Efendiler, bu anlatt›¤›m durum, 4 A¤ustos 1921 günü bir gizli oturumda
belirdi. Üyelerin, bana gösterdikleri yak›nl›k ve güvene teflekkür ettikten son-
ra baflkanl›¤a flöyle bir önerge verdim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na
Meclisin say›n üyelerinin genel olarak beliren dilek ve istekleri üzerine

Baflkomutanl›¤› kabul ediyorum. Bu görevi; kendi üzerime almaktan do¤acak
yararlar›, en k›sa zamanda elde edebilmek ve ordunun nesnel ve tinsel gücü-
nü en k›sa zamanda art›r›p tamamlamak ve yönetimini bir kat daha kuvvet-
lendirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini, edimli olarak kul-
lanmak koflulu ile yükleniyorum. Yaflad›¤›m sürece, ulusal egemenli¤in en sa-
d›k bir emekçisi oldu¤umu ulusa bir defa daha göstermek için bu yetkinin üç
ay gibi k›sa bir süreyle s›n›rlanmas›n› da ayr›ca dilerim. 

4 A¤ustos 1921
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal

Efendiler; bu önergem do¤ruluktan yanaym›fl gibi görünerek önerilerde
bulunanlar›n gizli düflüncelerini, aç›¤a vurmalar›na yol açt›. Hemen karfl› ç›-
k›fllar bafllad›. Bir defa; Baflkomutanl›k san›n› veremeyiz dediler. O, Büyük
Millet Meclisinin özündedir. Baflkomutan vekili, denilmelidir.

‹kinci olarak; Meclisin yetkisini kullanmak gibi bir ayr›cal›k verilmesi hiç
söz konusu olamaz, düflüncesini ileri sürdüler.

Ben, padiflah ve halifeler taraf›ndan verilegelmifl köhne bir san› tak›nam›-
yaca¤›m›; yapaca¤›m görev, edimli olarak baflkomutanl›k olduktan sora bu sa-
n› oldu¤u gibi vermekten kaç›nman›n yeri olmad›¤›n› ileri sürerek, görüflüm-
de direndim. Durumun, Meclisin anlad›¤› ve belirtti¤i gibi ola¤anüstü oldu¤u-
na göre benim de alaca¤›m kararlar ve yapaca¤›m ifller, ola¤anüstü olmak ge-
rekece¤inde, kuflku yoktu. Düflünce ve kararlar›m›, çabuk ve sert olarak yü-
rütüp uygulamaya koymak zorunlu¤u vard›. Bakanlar Kurulundan, Meclisten
izin istemekle, gecikmeler oluflturmaya, durum elveriflli olm›yabilirdi. Bütün
memleketi ve memleketin bütün kaynaklar›n› kapsamas› gereken emirlerim
ve bildirilerim için, her iflin bakan›ndan ya da Bakanlar Kurulundan onay ve
izin almak, benim yapaca¤›m Baflkomutanl›ktan umulan yararlar›, sa¤laya-
mazd›. Onun için kay›ts›z ve flarts›z emir verebilmeli idim. Bunun için de, Bü-
yük Millet Meclisinin yetkisi, bana verilmeli idi. Bunu, baflar› için zorunlu gö-
rüyordum. Onun için bu noktada direndim.
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Salâhattin Bey, Hulûsi Bey gibi birtak›m meb'uslar, Meclis; salâhiyetini
bir flahsa vermekle atalete duçar olaca¤›ndan, milletten ald›¤› vekâleti, baflkas›-
na devretmeye mezun bulunmad›¤›ndan ve esasen orduya kumanda edecek zâ-
ta, Meclis salâhiyetinin tevdii mevzuubahs olam›yaca¤›ndan ve buna lüzum ol-
mad›¤›ndan bahsettiler. Meclisin salâhiyetini istimal edebilecek bir zat taraf›n-
dan, meb'uslar›n flahsan emin olamamalar› ihtimalinden de bahsedenler oldu.

Ben, bu mütaleat›n hiçbirini reddetmedim. Hepsini do¤ru buldu¤umu be-
yan ettim. Meclisin bu noktay› çok dikkatle ve ehemmiyetle mütalea ve tetkik
eylemesini söyledim. Yaln›z, flah›slar›ndan korkanlar›n telâfllar›na mahal ol-
mad›¤›n›, beyan ettim. 4 A¤ustosta mesele bir karara iktiran edemedi. Müzake-
re, 5 A¤ustos 1337 günü de devam etti. Bu gün, baz› meb'uslar›n, tereddütleri-
nin iki noktada tekâsüf etti¤i anlafl›ld›. Birincisi: Meclis mevcudiyetinin herhan-
gi bir flekil ve surette duçar› akamet edilmesi; ikincisi: azadan herhangi biri hak-
k›nda keyfî, örfî muamele tatbik›...

Bu flüphe ve tereddütleri izale edecek izahat ve beyanatta bulunduktan
sonra, yap›lacak kanunda da bu hususata dair kuyudu lâzime dercinin müna-
sip oldu¤unu dermeyan ettim ve vermifl oldu¤um takriri buna göre baz› mad-
delere kalbederek, bir proje olmak üzere Meclise takdim ettim. ‹flte, bu proje
mevad› üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde, 5 A¤ustos 1337 tarihli,
bana Baflkumandanl›k tevcihine dair olan kanun ç›kt›. Bu kanunun ikinci
maddesine göre bana verilmifl olan salâhiyet flu idi:

"Baflkumandan; ordunun maddî ve manevî kuvvetini azamî surette tezyid
ve sevku idaresini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin buna müteallik salâhiyetini Meclis nam›na filen istimale mezundur."

Bu maddeye nazaran benim verece¤im emirler kanun olacakt›.
Efendiler, bu tevcihten dolay›, "Meclisin hakk›mda izhar etti¤i itimat ve

emniyete lây›k oldu¤umu az zamanda göstermeye muvaffak olaca¤›m" dedik-
ten sonra, Meclisten baz› ricalarda bulundum: meselâ; henüz Müdafaai Millîye
Vekâleti ve Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti vezaifini uhdesinde bulunduran
Fevzi Pafla Hazretlerinin Erkân›harbiyei Umumiye umuruna hasr› mesai ede-
bilmesi için Dahiliye Vekâletinde bulunan Refet Paflan›n Müdafaai Millîye Ve-
kâletine getirilmesi ve yerine di¤er birinin intihab›.

Bilhassa, Meclisin ve Heyeti Vekilenin dahile ve harice karfl› sakin ve çok
kuvvetli vaziyet ve manzaras›n›n mahfuziyeti mühim oldu¤unu ve ufaktefek se-
beplerle Heyeti Vekileyi sarsmak caiz olmad›¤›n› arzettim. Teklifi kanunî, ayn›
günde, celsei aleniyede okundu. Müstacelen müzakeresi icra olundu ve tayini
esami ile reye vazedildi. Müttefikan kabul olundu.

Bu münasebetle irat etti¤im k›sa bir hitabenin bir iki cümlesini tekrar et-
meme müsaade buyurman›z› rica ederim. O cümleler flunlard›:

"Efendiler, zavall› milletimizi esir etmek istiyen düflmanlar› behemehal
ma¤lûp edece¤imize dair olan emniyet ve itimad›m, bir dakika olsun sars›lma-
m›flt›r. Bu dakikada, bu itminan› tamm›m›, heyeti celilenize karfl›, bütün mille-
te karfl› ve bütün âleme karfl› ilân ederim."

Muhterem Efendiler, Baflkumandanl›¤›, filen deruhde ettikten sonra bir-
kaç gün Ankarada çal›flt›m.
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Salâhattin Bey, Hulusi Bey gibi birtak›m meb'uslar, Meclis; yetkisini bir
kifliye vermekle ifllemez duruma düflece¤inden, milletden ald›¤› vekâleti, bafl-
kas›na aktarmaya yetkili bulunmad›¤›ndan ve asl›na bak›l›rsa orduya komuta
edecek kifliye, Meclis yetkisinin verilmesi sözkonusu olam›yaca¤›ndan ve bu-
na gerek bulunmad›¤›ndan söz ettiler. Meclisin yetkisini kullanabilecek birisi-
ne, meb’uslar›n kiflisel olarak güvenememeleri olas›l›¤›ndan da söz edenler ol-
du.

Ben, bu düflüncelerin hiçbirine karfl› ç›kmad›m. Hepsini do¤ru buldu¤u-
mu söyledim. Meclisin bu konuyu çok dikkatle ve önemle düflünüp inceleme-
sini söyledim. Yaln›z, kendi bafllar›ndan korkanlar›n kayg›lar›na yer olmad›-
¤›n›, belirttim. 4 A¤ustosta konu üzerinde bir karara var›lamad›. Görüflme, 5
A¤ustos 1921 günü de sürdü. Bu gün, baz› meb'uslar›n, duraksamalar›n›n iki
noktada yo¤unlaflt›¤› anlafl›ld›. Birincisi: Meclisin varl›¤›n›n herhangi bir biçim
ve yolda ifl göremez hale getirilmesi; ikincisi: üyelerden herhangi biri için key-
fe göre, yasa d›fl› ifllem yap›lmas›....

Bu kuflku ve duraksamalar› giderecek aç›klamalarda bulunduktan sonra,
yap›lacak kanunda da bu konularla ilgili ba¤lay›c› gerekli hükümler konulma-
s›n›n uygun oldu¤unu ileri sürdüm ve vermifl oldu¤um öneriyi buna uygun
maddeler biçimine koyarak, bir tasar› niteli¤inde Meclise sundum. ‹flte, bu ta-
sar› maddeleri üzerinde yap›lan görüflmeler sonunda, 5 A¤ustos 1921 tarihli,
bana Baflkomutanl›k verilmesiyle ilgili kanun ç›kt›. Bu kanunun ikinci madde-
sine göre bana verilmifl olan yetki flu idi:

"Baflkomutan; ordunun nesnel ve tinsel gücünü olabildi¤ince artt›rmak
ve yönetimini bir kat daha sa¤lamlaflt›rmak iflinde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin bu konuyla ilgili yetkisini Meclis ad›na edimli olarak kullanabilir."

Bu maddeye göre benim verece¤im emirler kanun olacakt›.
Efendiler, bu görevin verilmesi dolay›s›yla, "Meclisin bana gösterdi¤i

inan ve güvene yarafl›r oldu¤umu az zamanda göstermeyi baflaraca¤›m" de-
dikten sonra, Meclisten baz› dileklerde bulundum: örne¤in; Millî Savunma
Bakanl›¤› ve Genelkurmay Baflkanl›¤› görevlerinde bulunan Fevzi Pafla Haz-
retlerinin yanl›z Genel Kurmay ifllerile u¤raflabilmesi için ‹çiflleri Bakan› olan
Refet Paflan›n Millî Savunma Bakanl›¤›na getirilmesi ve yerine baflka birinin
seçilmesi.

Özellikle, Meclisin ve Bakanlar Kurulunun içeriye ve d›flar›ya karfl› din-
gin ve çok kuvvetli durum ve görünümünün korunmas›n›n önemli oldu¤unu
ve ufaktefek nedenlerle Bakanlar Kurulunu sarsman›n uygun olmad›¤›n› be-
lirttim. Kanun önerisi, ayn› günde aç›k oturumda okundu. ‹vedilikle görüflül-
dü ve ad okunarak oya sunuldu. Oybirli¤iyle kabul olundu.

Bunun üzerine yapt›¤›m k›sa bir konuflman›n bir iki cümlesini yineleme-
me izin vermenizi rica ederim. O cümleler flunlard›:

"Efendiler, zavall› milletimizi tutsak etmek istiyen düflmanlar› yüzdeyüz
yenece¤imize olan inan ve güvenim, bir dakika olsun sars›lmam›flt›r. Bu daki-
kada, bu tam inanc›m›, yüksek kurulunuza karfl›, bütün millete karfl› ve bütün
dünyaya karfl› ilân ederim."

Muhterem Efendiler, Baflkomutanl›¤›, edimli olarak üzerime ald›ktan
sonra birkaç gün Ankarada çal›flt›m.
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Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetile Müdafaai Millîye Vekalâünin heyeti
camias› ile Baflkumandanl›k Karargâh›n› teflkil ettim. Bu iki makam›n müflte-
rek mesaisini Baflkumandan nezdinde tevhit ve tevzin için ve bundan baflka, or-
duyu alâkadar eden ve Baflkumandanl›kla halli ikt›za eyliyen di¤er vekâletler-
le ait muamelât›n tedviri için de yan›nda küçük bir kalem teflkil ettim.

Ankaradaki mesaim münhas›ra, ordunun insan ve vesaiti nakliyece kuv-
vetini tezyide ve iaflesini ve libas›n› temin ve tanzime ait tedabir ve tertibat al-
makla geçti.

Bu bahsetti¤im hususat› temin için, iki gün zarf›nda, 7, 8 A¤ustos 1337 ta-
rihlerinde, tekâlifi millîye emri nam› alt›nda yapt›¤›m tebligat› umumiyeden
herbirinin, k›saca muhteviyat›ndan bahsedeyim. Bir harbin kazan›lmas› için ne
derece hurda fleylerin bile nazar› dikkate al›nmas› lâz›mgeldi¤ine dair bir fikir
vermifl olmak için, bu muhteviyat› flayan› arz görürüm:

"1 numaral›" emrimle her kazada birer "tekâlifi millîye komisyonu" teflkil
ettim. Bu komisyonlar has›lai mesailerinin, ordunun muhtelif aksam›na sureti
tevziini tanzim eyledim.

"2 numaral›" emrime nazaran vatanda her hane birer kat çamafl›r; birer
çift çorap ve çar›k ihzar edip tekâlifi millîye komisyonuna teslim edecekti.

"3 numaral›" emrimle, tüccar ve ahali yedinde mevcut olan çamafl›rl›k bez,
amerikan, patiska, pamuk, y›kanm›fl ve y›kanmam›fl yün ve tiftik, erkek elbise-
si imaline salih her nevi k›fll›k ve yazl›k kumafl, kal›n bez, kösele, vaketa, taban
astarl›¤›, sar› ve siyah meflin, sahtiyan, mamul ve gayr›mamul çar›k, fotin, de-
mir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipli¤i, nall›k demir ve mamul nal,
m›h, yem torbas›, yular, belleme, kolan, kafla¤›, gebre, semer ve urgan stokla-
r›ndan yüzde k›rk›na bedeli bilâhare tesviye edilmek üzere vaz›yet ettim.

"4 numaral›" emrimle, mevcut bu¤day, saman, un, arpa, fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, kasapl›k hayvanat, fleker, gaz, pirinç, sabun, ya¤, tuz, zeytin-
ya¤›, çay, mum stoklar›ndan keza yüzde k›rk›na, bedeli bilâhare tesviye olun-
mak üzere vaz›yet ettim.

"5 numaral›" emrimle, ordu ihtiyac› için al›nan vesaiti nakliyeden maada,
ahalinin yedinde kalan vesaiti nakliye ile, meccanen yüz kilometrelik bir mesa-
feye kadar ayda bir defaya mahsus olmak üzere, askerî nakliyat icra edilmesi-
ni mecbur k›ld›m.

"6 numaral›" emrimle, ordunun ilbas ve iaflesine yarayan bilcümle emvali
metrukeye vaz›yet ettim.

"7 numaral›" emrimle, ahali yedinde muharebeye salih bilcümle esliha ve
cephanenin üç gün zarf›nda teslimini talep ettim.

"8 numaral›" emirle, benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi ve taban
ya¤lar›, vazelin, otomobil, kamyon lâsti¤i, solisyon, buji, so¤uk tutkal, Frans›z
tutkal›, telefon makinas›, kablo, pil, ç›plak tel, mücerrit ve bunlara mümasil
malzeme, asit sülfürik stoklar›n›n yüzde k›rk›na vaz›yet ettim.

"9 numaral›" emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, araba-
c› esnaflar› ve imalâthanelerile bu esnafat ve imalâthanelerin kabiliyeti imaliye-
leri ve kasatura, k›l›ç, m›zrak ve eyer yapabilecek san'atkârlar›n isimleri zikre-
dilmek üzere m›ktar ve vaziyetlerini tespit ettirdim.
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Genelkurmay Baflkanl›¤› ile Millî Savunma Bakanl›¤›n›n tümü ile Baflko-
mutanl›k Karargâh›n› kurdum. Bu iki görev yerinin ortak ifllerini Baflkomu-
tanl›kta toplay›p dengelemek için ve bir de, orduyu ilgilendiren ve öbür ba-
kanl›klar›n Baflkomutanl›ktan alacaklar› direktiflere göre yürütülmesi gere-
ken iflleri yürütmek için de yan›mda küçük bir yaz›iflleri örgütü kurdum.

Ankaradaki çal›flmalar›m sadece, ordunun insan ve tafl›t araçlar› mevcu-
dunu artt›rmak ve ordunun beslenme ve giydirilmesini sa¤lay›p yoluna koya-
cak önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmakla geçti.

Sözünü etti¤im bu fleyleri sa¤lamak için, iki gün içinde, 7, 8 A¤ustos 1921
tarihlerinde, tekâlifi millîye* emri ad› alt›nda yapt›¤›m genelgelerden herbiri-
nin içeri¤inden, k›saca sözedeyim. Bir savafl›n kazan›lmas› için ne denli küçük
fleylerin bile dikkate al›nmas› gerekti¤ini anlatabilmek için, bu içerikleri bilgi-
nize sunulmaya de¤er görürüm:

"1 numaral›" emrimle, her ilçede birer "ulusal vergi komüsyonu" kur-
dum. Bu komüsyonlarca toplanacak fleylerin, ordunun türlü bölümlerine da-
¤›t›m›n› düzenledim.

"2 numaral›" emrime göre vatanda her ev birer kat çamafl›r; birer çift ço-
rap ve çar›k haz›rlay›p ulusal vergi komüsyonuna verecekti.

"3 numaral›" emrimle, tüccar ve halk elinde bulunan çamafl›rl›k bez,
amerikan, patiska, pamuk, y›kanm›fl ve y›kanmam›fl yün ve tiftik, erkek giysi-
si yapmaya yarar her türden k›fll›k ve yazl›k kumafl, kal›n bez, kösele, vaketa,
taban astarl›¤›, sar› ve siyah meflin, sahtiyan, dikilmifl ve dikilmemifl çar›k, fo-
tin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipli¤i, nall›k demir ve ma-
mul nal, m›h, yem torbas›, yular, belleme, kolan, kafla¤›, gebre, semer ve ur-
gan stoklar›ndan yüzde k›rk›na, paras› sonra ödenmek üzere el koydum.

"4 numaral›" emrimle, eldeki bu¤day, saman, un, arpa, fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, kasapl›k hayvanlar, fleker, gaz, pirinç, sabun, ya¤, tuz, zey-
tinya¤›, çay, mum stoklar›ndan da yüzde k›rk›na, paras› sonra ödenmek üzere
el koydum.

"5 numaral›" emrimle, ordu gereksinimi için al›nan tafl›t araçlar›ndan
baflka, halk›n elinde kalan tafl›t araçlar›yla ayda bir kere yüz kilometrelik bir
uzakl›¤a kadar ücretsiz olarak, askerlikle ilgili tafl›ma iflleri yap›lmas›n› zorun-
lu k›ld›m.

"6 numaral›" emrimle, ordunun giydirilip beslenmesine yarayan bütün
b›rak›lm›fl mallara el koydum.

"7 numaral›" emrimle, halk›n elinde bulunan savafla elveriflli bütün silâh-
larla cephanenin üç gün içinde hükûmete verilmesini istedim.

"8 numaral›" emirle, benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi ve taban
ya¤lar›, vazelin, otomobil, kamyon lâsti¤i, solüsyon, buji, so¤uk tutkal, Fran-
s›z tutkal›, telefon makinas›, kablo, pil, ç›plak tel, yal›tkan ve bunlara benzer
gereçlerle, asit sülfürik stoklar›n›n yüzde k›rk›na el koydum.

"9 numaral›" emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, ara-
bac› esnaflar› ve atölyeleriyle bu esnaf›n ve atölyelerin kapasiteleri ve kasatu-
ra, k›l›ç, m›zrak ve eyer yapabilecek ustalar›n isimleri belirtilerek say› ve du-
rumlar›n›n saptanmas›n› sa¤lad›m.
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* Ulusal vergiler, salmalar



"10 numaral›" emirle, ahali yedinde bulunan dört tekerlekli yayl› araba,
dört tekerlekli at ve öküz arabalarile ka¤n› arabalar›n›n bilûmum teçhizat ve
hayvanlarile beraber ve binek ve topkeflan hayvanat, ester ve mekâri hayvana-
t›, deve ve merkep m›ktarlar›n›n yüzde yirmisine vaz›yet ettirdim.

Efendiler, emirlerimin ve tebligat›m›n temini icras› için, teflkil etti¤im ‹stik-
lâl Mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskiflehir m›ntakalar›na gön-
derdim. Ankarada da bir mahkeme bulundurdum.

Ondan sonra Efendiler, 12 A¤ustos 1337 günü, Erkân›harbiyei Umumiye
Reisi Fevzi Pafla Hazretlerile beraber Polatl›da cephe karargâh›na gittim.

Düflman ordusunun cephemize temas ederek sol cenah›m›zdan ihata ede-
ce¤ine hüküm vermifltik. Tedabir ve tertibat›m›z› kemali cesaretle bu noktai na-
zardan ald›rd›m. Vakayi, isabetimizi gösterdi. Düflman ordusu, 23 A¤ustos
1337 de ciddî olarak cephemize temas ve taarruza bafllad›. Birçok kanl› ve buh-
ranl› safhalar ve dalgalar oldu. Düflman ordusunun faik gruplar›, hatt› müda-
faam›z›n birçok parçalar›n› k›rd›lar. Bu suretle ilerliyen düflman aksam›n›n
karfl›s›na, kuvvetlerimizi yetifltirdik.

Meydan muharebesi, 100 kilometrelik cephe üzerinde cereyan ediyordu.
Sol cenah›m›z, Ankaran›n elli kilometre cenubuna kadar çekilmiflti. Ordumu-
zun cephesi, garba iken cenuba döndü, arkas› Ankaraya iken flimale verildi.
Tebdili cephe edilmifl oldu. Bunda hiç beis görmedik. Hatta müdafaalar›m›z,
k›s›m k›s›m k›r›l›yordu. Fakat derakap k›r›lan her k›s›m, en yak›n bir mesafe-
de yeniden tesis ettiriliyordu. Hatt› müdafaaya çok rapt› ümit etmek ve onun k›-
r›lmasile, ordunun büyüklü¤ü ile, mütenasip, uzun mesafe geriye çekilmek na-
zariyesini k›rmak için memleket müdafaas›n› baflka bir tarzda ifade ve bu ifa-
demde ›srar ve fliddet göstermeyi faydal› ve müessir buldum. Dedim ki: "Hatt›
müdafaa yoktur, sath› müdafaa vard›r. O sat›h, bütün vatand›r. Vatan›n, her
kar›fl topra¤›, vatandafl›n kanile ›slanmad›kça terkolunamaz. Onun için küçük,
büyük her cüzütam, bulundu¤u mevziden at›labilir. Fakat küçük, büyük her
cüzütam, ilk durabildi¤i noktada, tekrar düflmana karfl› cephe teflkil edip mu-
harebeye devam eder. Yan›ndaki cüzütam›n çekilmeye mecbur oldu¤unu gören
cüzütamlar, ona tâbi olamaz. Bulundu¤u mevzide nihayete kadar sebat ve mu-
kavemete mecburdur."

‹flte, ordumuzun her ferdi, bu sistem dahilinde, her hatvede azamî fedekâr-
l›¤›n› göstermek suretile, düflman›n faik kuvvetlerini imha ederek, y›pratarak ni-
hayet onu, taarruzuna devam kabiliyet ve kudretinden mahrum bir hale getirdi.

Muharebe vaziyetinin bu safhas›n› ihtisas eder etmez, derhal bilhassa sa¤
cenah›m›zla Sakarya nehri flark›nda, düflman ordusunun sol cenah›na ve müte-
ak›ben cephenin mühim aksam›nda mukabil taarruza geçtik. Yunan ordusu
ma¤lûp ve ricate mecbur oldu. 13 Eylûl 1337 günü Sakarya nehrinin flark›nda
düflman ordusundan eser kalmad›. Bu suretle 23 A¤ustos gününden 13 Eylûl gü-
nüne kadar, bugünler de dahil olmak üzere, yirmi iki gün ve yirmi iki gece bilâ-
fas›la devam eden, Sakarya Melhamei Kübras›, yeni Türk Devletinin tarihine;
cihan tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesi misali kaydetti.

Muhterem Efendiler, Baflkumandanl›k vazifesini filen deruhte etti¤im za-
man, Meclise ve millete behemehal muvaffak olaca¤›m›za dair kat’î olan kana-
atimi arz ve ilân etmekle ve bu kanaatimi bütün haysiyeti mevcudiyetimi ortaya
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"10 numaral›" emirle, halk›n elinde bulunan dört tekerlekli yayl› araba,
dört tekerlekli at ve öküz arabalarile ka¤n› arabalar›n›n bütün donat›m› ve
hayvanlarile birlikte ve binek ve topçeker hayvanlar, kat›r ve yük hayvanlar›-
n›n, deve ve efleklerin yüzde yirmisine el koydurdum.

Efendiler, emirlerimin ve bildirilerimin yerine getirilmesini sa¤lamak
için, kurdu¤um ‹stiklâl Mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskifle-
hir bölgelerine gönderdim. Ankarada da bir mahkeme bulundurdum.

Ondan sonra Efendiler, 12 A¤ustos 1921 günü, Genelkurmay Baflkan›
Fevzi Pafla Hazretlerile birlikte Polatl›da cephe karargâh›na gittim.

Düflman ordusunun cephemize kadar ilerleyerek sol kanad›m›zdan kuflata-
ca¤› yarg›s›na varm›flt›k. Bu görüfle dayanarak hiç çekinmeden gerekli önlemle-
ri ald›rd›m düzenlemeleri yapt›rd›m. Olaylar, görüflümüzün yerinde oldu¤unu
gösterdi. Düflman ordusu, 23 A¤ustos 1921 de ciddî olarak cephemize do¤ru
ilerleyip sald›rmaya bafllad›. Birçok kanl› ve bunal›ml› evreler ve dalgalar oldu.
Düflman ordusunun üstün gruplar›, savunma çizgimizin birçok parçalar›n› k›rd›-
lar. Böylece ilerliyen düflman bölümlerinin karfl›s›na, kuvvetlerimizi yetifltirdik.

Meydan savafl›, 100 kilometrelik cephe üzerinde oluyordu. Sol kanad›m›z,
Ankaran›n elli kilometre güneyine kadar çekilmiflti. Ordumuzun yönü, bat›ya
iken güneye döndü, arkas› Ankaraya iken kuzeye verildi. Yön de¤ifltirilmifl ol-
du. Bunda hiç sak›nca görmedik. Savunma hatt›m›z (çizgimiz), k›s›m k›s›m k›-
r›l›yordu. Ama k›r›lan her bölüm hemen, en yak›n uzakl›kta yeniden kurulu-
yordu. Savunma hatt›na çok umut ba¤lamak ve onun k›r›lmasile. ordunun bü-
yüklü¤ü ile, orant›l›, uzakl›kta geriye çekilmek kuram›n› k›rmak için memleket
savunmas›n› baflka türlü anlatmay› ve bunda kesinlikle direnmeyi ve sert dav-
ranmay› yararl› ve etkili buldum. Dedim ki: "Savunma çizgisi yoktur, savunma
alan› vard›r. O alan, bütün vatand›r. Vatan›n, her kar›fl topra¤›, vatandafl›n ka-
nile ›slanmad›kça, düflmana b›rak›lamaz. Onun için küçük, büyük her birlik,
bulundu¤u mevziden at›labilir. Ama küçük, büyük her birlik, ilk durabildi¤i
noktada, yeniden düflmana karfl› cephe kurup savaflmaya devam eder. Yan›n-
daki birli¤in çekilmek zorunda oldu¤unu gören birlikler, ona ba¤l› olamaz. Bu-
lundu¤u mevzide sonuna kadar direnip dayanmak zorundad›r."

‹flte ordumuzun her bireyi, bu kurala uyarak, her ad›mda en büyük özve-
riyi göstererek, düflman›n üstün kuvvetlerini yok ederek, y›pratarak sonunda
onu, sald›r›s›n› sürdürmek yetenek ve gücünden yoksun bir duruma getirdi.

Savafl durumunun bu evresini sezinler sezinlemez, hemen özellikle sa¤ ka-
nad›m›zla Sakarya nehri do¤usunda, düflman ordusunun sol kanad›na ve son-
ra da cephenin önemli bölümlerinde karfl› sald›r›ya geçtik. Yunan ordusu ye-
nildi ve çekilmek zorunda kald›. 13 Eylûl 1921 günü Sakarya nehrinin do¤u-
sunda düflman ordusundan iz kalmad›. Böylece 23 A¤ustos gününden 13 Eylûl
gününe kadar, bugünler de içinde olmak üzere, yirmi iki gün ve yirmi iki gece
aral›ks›z süren, Sakarya Melhamei Kübras›,* yeni Türk Devletinin tarihine;
dünya tarihinde benzeri az bulunan büyük bir meydan savafl› örne¤ini yazd›.

Muhterem Efendiler, Baflkomutanl›k görevini edimli olarak üzerime ald›-
¤›m zaman, Meclise ve millete yüzdeyüz baflar›l› olaca¤›m›z yolundaki kesin inan-
c›m› bildirip ilân etmekle ve bu inanc›m› bütün onurumu ortaya atarak pekifltir-
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atarak teyit eylemekle, ilk manevî vazifemi yapm›fl oldu¤umu zannederim. On-
dan sonra maddî, mühim vazifelerim de vard›. Onlardan biri, harp ve muhare-
be karfl›s›nda millete ald›rma¤a mecbur oldu¤um vaziyet idi.

Malûmunuzdur ki, harp ve muharebe demek; iki milletin, yaln›z iki ordu-
nun de¤il, iki milletin bütün mevcudiyetler ile ve bütün mameleklerile, bütün
maddiyet ve maneviyetlerile yekdi¤erile karfl› karfl›ya gelmesi ve biribirile vu-
ruflmas› demektir. Binaenaleyh, bütün Türk milletini, cephede bulunan ordu
kadar fikren, hissen ve filen alâkadar etmeli idim. Millet efrad›, yaln›z düflman
karfl›s›nda bulunanlar de¤il, köyde, evinde, tarlas›nda bulunan herkes, silâhla
vuruflan muharip gibi, kendini vazifedar hissederek, bütün mevcudiyetini mü-
cadeleye hasredecekti. Bütün maddî ve manevî varl›¤›n›, vatan müdafaas›na
hasretmekte teenni ve müsamaha gösteren milletler, harp ve muharebeyi cidden
göze alm›fl ve baflarabileceklerine kani olmufl addedilemezler.

‹stikbal harplerinin yegâne muvaffak›yet flart› da, en ziyade bu arzetti¤im
hususta mündemiç olacakt›r. Daha flimdiden Avrupan›n büyük askerî milletle-
ri, bu tarz› hareketi kanun haline getirmeye bafllam›fllard›r. Biz, baflkumandan
oldu¤umuz zaman, Meclisten bir müdafaai memleket kanunu talep etmedik.
Fakat Meclisten ald›¤›m›z salâhiyetle, ayn› maksad› temin etmek için, kanun
mahiyetinde olan muayyen emirlerle maksad›n teminine çal›flt›k. Millet, bun-
dan sonra, bugüne kadar olan tecarübü de, nazar› tetkikten geçirerek aziz va-
tan›, gayr›kabili taarruz bulunduran esbap ve fleraiti, daha vâsi ve daha vaz›h
ve daha kat’î bir surette tespit eder.

Efendiler, di¤er bir vazifem de, ordu içinde muharebe saflar› aras›nda biz-
zat muharebeye temas etmek ve bizzat mücadeleyi idare etmekti. Bunu da isti-
taatim derecesinde, hatta bir kaza neticesi olarak sol kaburga kemiklerimden
biri k›r›lm›fl olmas›na ra¤men, hüsnü ifaya hasr› mevcudiyet eyledi¤imi zanne-
derim. Sakarya muharebesi neticesine kadar, bir rütbei askeriyeyi haiz de¤il-
dim. Ondan sonra, Büyük Millet Meclisince Müflür rütbesile Gazi unvan› tev-
cih edildi. Osmanl› Devletinin rütbesinin, yine o devlet taraf›ndan al›nm›fl oldu-
¤u malûmdur.

Efendiler, Sakarya muzafferiyetinden sonra, garp ile olan müspet ve neti-
celi temas ve münasebetimizi, Ankara ‹tilâfnamesi teflkil eder. Bu ‹tilâfname,
Ankarada, 20 Teflrinievvel 1337 de imza edilmifltir. Bu hususta mücmel bir fi-
kir vermek için, k›sa bir izahta bulunay›m.

Bekir Sami Bey Heyeti Murahhasas›n›n, gitti¤i Londra Konferans›n› mü-
teak›p, malûmunuz oldu¤u veçhile ‹kinci ‹nönü zaferile neticelenen Yunan ta-
arruzu, bertaraf edilmiflti. Bir zaman için, askerî vaziyette sükûn hâs›l oldu.
Rusya ile Moskova Muahedesi aktedilmifl ve flarktaki vaziyetimiz vuzuh kes-
petmiflti. ‹tilâf Devletlerinden de millî esasat›m›za riayetkâr olabileceklerle, an-
laflmak flayan› arzu mütalea edilmekte idi. Bilhassa, Adana, Ay›ntap ve havali-
sini ecnebî iflgalinden kurtarmak bizce mühim görülmekte idi.

Muhtelif esbaptan dolay›, Suriyeden maada bu bahsetti¤im vilâyetlerimizi
taht› iflgalinde bulunduran Frans›zlar›n da, bizimle anlaflmaya mütemayil olduk-
lar›, anlafl›lmakta idi. Gerçi, Bekir Sami Beyin mösyö Briand'la yapt›¤›, hükû-
meti millîyemizce gayr›kabili kabul ‹tilâfname, reddolunmus idise de, ne Fran-
s›zlar ve ne de biz, idamei muhasamata hahiflker bulunmuyorduk. Bu sebeple
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mekle, ilk tinsel ödevimi yapm›fl oldu¤umu san›r›m. Ondan sonra nesnel, tin-
sel önemli ödevlerim de vard›. Onlardan biri, savafl ve çarp›flmalar karfl›s›nda
millete ald›rmak zorunda oldu¤um durumdu.

Bilirsiniz ki, savafl ve savaflma demek; iki milletin, yaln›z iki ordunun
de¤il, iki milletin bütün varl›klar›yla ve bütün mallar›yla, bütün nesnel ve
tinsel güçleriyle birbiriyle karfl› karfl›ya gelmesi ve biribirile vuruflmas› de-
mektir. Bunun için, bütün Türk milletini, cephede bulunan ordu kadar dü-
flüncesi ve duygusuyla ve edimli olarak savaflla ilgilendirmeliydim. Millet bi-
reyleri, yaln›z düflman karfl›s›nda bulunanlar de¤il, köyde, evinde, tarlas›n-
da bulunan herkes, silâhla vuruflan savaflç› gibi, kendini görevli bilerek, bü-
tün varl›¤›n› savafla verecekti. Bütün nesnel ve tinsel gücünü, yurt savunma-
s›na vermekte gevflek davranan ve yersiz hoflgörü gösteren milletler, savafl›
ve savaflmay› gerçekten göze alm›fl ve baflarabileceklerine inanm›fl say›la-
mazlar.

Gelecekte savafllar›n tek baflar› koflulu da, en çok bu söylediklerimin
içindedir. Daha flimdiden Avrupan›n askerlikçe büyük milletleri, bu tutumu
kanun haline getirmeye bafllam›fllard›r. Biz, Baflkomutan oldu¤umuz zaman,
Meclisten bir ülke savunmas› yasas› istemedik. Ama Meclisten ald›¤›m›z yet-
kiyle, ayn› amac› sa¤lamak için, kanun niteli¤inde olan belirli emirlerle ama-
c› gerçeklefltirmeye çal›flt›k. Millet, bundan sonra, bugüne kadar olan dene-
yimleri de, gözden geçirip inceleyerek aziz vatan›, sald›r›lamaz duruma geti-
recek önlem ve koflullar›, daha genifl ve daha aç›k ve daha kesin olarak sap-
tar.

Efendiler, baflka bir görevim de, ordu içinde, savaflan birlikler aras›nda
kendim çarp›flmalara kat›lmam ve savafl› kendim yönetmem idi. Bunu da gü-
cüm yetti¤ince, dahas› bir kaza sonucu olarak sol kaburga kemiklerimden bi-
ri k›r›lm›fl olmas›na bakmadan, iyi yapmaya bütün varl›¤›mla çal›flt›¤›m› san›-
r›m. Sakarya savafl›n›n sonuna kadar, bir askerî rütbem yoktu. Ondan sonra,
Büyük Millet Meclisince Mareflal rütbesile Gazi san› verildi. Osmanl› Devle-
tinin rütbesinin, yine o devlet taraf›ndan al›nm›fl oldu¤unu bilirsiniz.

Efendiler, Sakaryada zafer kazand›ktan sonra, bat› ile olan olumlu ve ve-
rimli buluflma ve görüflmelerimiz, Ankara Anlaflmas› ile sonuçlanm›flt›r. Bu
Anlaflma, Ankarada, 20 Ekim 1921 de imza edilmifltir. Bu konuda özet olarak
bilgi vermek için, k›sa bir aç›klama yapay›m.

Bekir Sami Bey baflkanl›¤›ndaki Delege Kurulun kat›ld›¤› Londra Kon-
ferans›ndan sonra, bildi¤iniz gibi ‹kinci ‹nönü zaferile sonuçlanan Yunan sal-
d›r›s› k›r›lm›flt›. Bir zaman için, çat›flmalarda dinginlik oldu. Rusya ile Mosko-
va Antlaflmas› yap›lm›fl ve do¤udaki durumumuz aç›kl›¤a kavuflmufltu. ‹tilâf
Devletlerinden de ulusal ilkelerimizi kabul edebileceklerle, anlaflman›n yarar-
l› olaca¤› düflünülmekte idi. Özellikle, Adana, Gaziantep ve dolaylar›n› ya-
banc› iflgalinden kurtarmak bizce önemli say›lmakta idi.

Türlü nedenlerden ötürü, Suriyeden baflka bu sözünü etti¤im illerimizi de
iflgal alt›nda bulunduran Frans›zlar›n da, bizimle anlaflmaya e¤ilimli olduklar›,
anlafl›lmakta idi. Gerçi, Bekir Sami Beyin Mösyö Briand'la yapt›¤›, millî hükû-
metimizce uyun görülmeyip kabul edilmeyen anlaflma, benimsenmemifl idiyse
de, ne Frans›zlar ve ne de biz, savafl› sürdürmeye istekli de¤ildik. Bu nedenle iki
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tarafeyn, yekdi¤erile temas aramaya bafllad›. Fransa Hükûmeti, Nüzzar› sab›-
kadan Mösyö Franclin Bouillon'u, evvelâ gayr›resmî olarak, Ankaraya gön-
dermiflti. 9 Haziran 1337 tarihinde Ankaraya muvasalat eden Mösyö Franclin
Bouillon ile Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ve Fevzi Pafla Hazretlerinin hu-
zurlarile bizzat iki hafta kadar müzakeratta bulundum.

Biribirimizi tan›makla geçen hususî bir mülâkattan sonra, 13 Haziran
1337 Pazartesi günü Ankara istasyonundaki dairei mahsusamda aktetti¤imiz
ilk içtimada, müzakerat›m›za bir noktai hareket tayini lüzumundan bahsede-
rek müdavelei efkâra bafllad›k. Ben, bizim için noktai hareketin, Misak› Millî
muhteviyat› oldu¤u esas›n› vazettim.

Mösyö Franclin Bouillon, prensipler üzerinde münakafla etmenin müflkülâ-
t›n› dermeyan ederek, Sevr Muahedesinin bir emrivaki olarak mevcut oldu¤unu
söyledikten sonra, Londrada Bekir Sami Beyle Mösyö Briand'›n yapt›klar› itilâf-
nameyi esas ittihaz etmek ve bu itilâfname muhteviyat›n›n, Misak› Millîye muha-
lif olan noktalar› üzerinde, münakaflada bulunmak münasip olaca¤› mütaleas›n›
serdetti. Bu teklifin de hakl› oldu¤unu teyiden, Londraya giden murahhaslar›m›-
z›n Misak› Millîden bahsetmediklerini ve Misak› Millînin ve hareketi millîyenin,
de¤il Avr››pada, henüz ‹stanbulda bile takdir edilmemifl oldu¤unu zikretti.

Ben, verdi¤im cevaplarda dedim ki: "Eski Osmanl› ‹mparatorlu¤undan
yeni bir Türkiye Devleti vücuda gelmifltir. Bunu tan›mak lâz›md›r. Bu yeni
Türkiye, her müstakil millet gibi hukukunu tan›tacakt›r. Sevr Muahedesi, Türk
milleti için o kadar mefl'um bir idam kararnamesidir ki, onun bir dost a¤z›n-
dan ç›kmamas›n› talep ederiz. Bu mükâlememiz esnas›nda dahi Sevr Muahe-
desini telâffuz etmek istemem. Sevr Muahedesini, dima¤›ndan ç›karmayan mil-
letlerle, itimat esas›na müstenit muamelâta giriflemeyiz. Bizim nazar›m›zda
böyle bir muahede yoktur. Londraya giden Heyeti Murahhasam›z Reisi, bun-
dan bahsetmemifl ise verdi¤imiz talimat ve salâhiyet dairesinde hareket etmemifl
demektir. Hata irtikâp etmifltir. Bu hata yüzünden, Avrupa ve bilhassa Fransa
efkâr› umumiyesinde makûs tesirler hâs›l oldu¤u görülüyor. Bekir Sami Beyin
gitti¤i yoldan hareket edersek, biz de ayn› veçhile hata etmifl oluruz. Avrupan›n
Misak› Millîden haberdar olmamas›na imkân yoktur. Avrupa, Misak› Millî ta-
birini ö¤renmemifl olabilir. Fakat, senelerdenberi kan döktü¤ümüzü gören Av-
rupa ve bütün dünya, flu kanl› mücadelât›n neden ileri geldi¤ini elbette düflün-
mektedirler. Misak› Millî ve hareketi millîye hakk›nda ‹stanbulun haberdar ol-
mad›¤›na dair beyanat, do¤ru de¤ildir. ‹stanbul halk›, bütün Türk milleti gibi,
hareketi millîyeye vâk›f ve onun taraftar›d›r. Gayr›vâk›f ve aleyhtar görünen
zevat ve tevabii, mahdut ve milletçe malûmdur".

Franclin Bouillon, Bekir Sami Beyin talimat ve salâhiyeti haricinde hareket
etmifl oldu¤una dair olan beyanat›m üzerine dediler ki, bundan bahsedebilir mi-
yim? Beyanat›m› istedi¤i yerlere ilâm ve hikâye edebilece¤ini söyledim. Mösyö
Franclin Bouillon, Bekir Sami Bey itilâfnamesinden ayr›lmamak için serdi ma-
zeret ederken, Bekir Sami Beyin bir Misak› Millî oldu¤undan ve onun hududu
haricine ç›kam›yaca¤›ndan bahsetmedi¤ini ve e¤er bahsetseydi o zaman ona gö-
re görüflülüp icab› gibi hareket olunabilece¤ini, fakat flimdi meselenin müflkül
oldu¤unu tekrar etti. Efkâr› umumiye; bu Türkler, murahhaslar› vas›tasile, bun-
dan, niçin bahsetmemifller, flimdi, yeni yeni meseleler ç›kar›yorlar diyeceklerdir.
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taraf, birbiriyle iliflki kurma yollar› aramaya bafllad›. Fransa Hükûmeti, Eski
Bakanlardan Mösyö Franclin Bouillon’u ilkin özel olarak, Ankaraya gönder-
miflti. 9 Haziran 1921 tarihinde Ankaraya gelen Mösyö Franclin Bouillon ile
D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal Bey ve Fevzi Pafla Hazretlerinin de bulundu¤u
ve iki hafta kadar süren görüflmeler yapt›m.

Biribirimizi tan›makla geçen özel bir buluflmadan sonra, 13 Haziran 1921
Pazartesi günü Ankara istasyonundaki özel konutumda yapt›¤›m›z ilk toplan-
t›da, görüflmelerimize bir bafllang›ç noktas› belirlemek gere¤inden söz ederek
düflünce al›fl verifline bafllad›k. Ben, bizim için temel noktan›n, Ulusal Ant'›n
içeri¤i oldu¤u prensibini koydum.

Mösyö Franclin Bouillon, prensipler üzerinde tart›flman›n güçlü¤ünü ile-
ri sürerek, Sevr Antlaflmas›n›n bir olup bitti olarak var oldu¤unu söyledikten
sonra Londrada Bekir Sami Beyle Mösyö Briand'›n yapt›klar› anlaflmay› esas
almak ve bu anlaflma içeriklerinin, Ulusal Ant'a ayk›r› olan noktalar› üzerin-
de, tart›flmak uygun olur diye düflündü¤ünü söyledi. Bu önerisinde hakl› oldu-
¤unu vurgulamak için, Londraya giden delegelerimizin Ulusal Anttan sözet-
mediklerini ve Ulusal Ant'›n ve ulusal savafl›m›n, de¤il Avrupada, hâlâ ‹stan-
bulda bile de¤erlendirilmemifl oldu¤unu belirtti.

Ben, verdi¤im karfl›l›kta dedim ki: "Eski Osmanl› ‹mparatorlu¤undan ye-
ni bir Türkiye Devleti do¤mufltur. Bunu tan›mak gerekir. Bu yeni Türkiye,
her ba¤›ms›z millet gibi haklar›n› tan›tacakt›r. Sevr Antlaflmas›, Türk milleti
için o kadar u¤ursuz bir idam karar›d›r ki, onun bir dost a¤z›ndan ç›kmamas›-
n› isteriz. Bu görüflmelerimiz s›ras›nda da Sevr Antlaflmas›n› a¤›za almak iste-
mem. Sevr Antlaflmas›n›, akl›ndan ç›karmayan milletlerle, güven üzerine ku-
rulu iliflkilere giriflemeyiz. Bizim aç›m›zdan böyle bir antlaflma yoktur. Lond-
raya giden Delege Kurulumuzun Baflkan›, bundan sözetmemifl ise verdi¤imiz
direktif ve yetkiye uygun davranmam›fl demektir. Yanl›fl ifl görmüfltür. Bu
yanl›fll›k yüzünden, Avrupa ve özellikle Fransa kamu oyunda ters izlenimler
belirdi¤i görülüyor. Bekir Sami Beyin gitti¤i yoldan gidersek, biz de onun gi-
bi yanl›fl ifl yapm›fl oluruz. Avrupan›n Ulusal Ant'› bilmemesi olanak d›fl›d›r.
Avrupa, Ulusal Ant deyimini ö¤renmemifl olabilir. Ama, senelerden beri kan
döktü¤ümüzü gören Avrupa ve bütün dünya, flu kanl› çarp›flmalar›n neden
ileri geldi¤ini elbette düflünmektedirler. Ulusal Ant ve ulusal savafl›mdan ‹s-
tanbulun haberi olmad›¤› yollu sözler, do¤ru de¤ildir. ‹stanbul halk›, bütün
Türk milleti gibi, ulusal savafl›m› bilir ve ondan yanad›r. Onu bilmez ve ona
karfl› görünenler ve onlara ba¤l› olanlar, azd›r ve bunlar›n kimler oldu¤u mil-
letçe bilinmektedir."

Franclin Bouillon, Bekir Sami Beyin direktif ve yetkisi d›fl›nda ifl görmüfl
oldu¤u yolundaki sözlerim üzerine dedi ki, bunu aç›¤a vurabilir miyim? Söz-
lerimi istedi¤i yerlere bildirip anlatabilece¤ini söyledim. Mösyö Franclin Bo-
uillon, Bekir Sami Bey anlaflmas›ndan ayr›lmamak için bahaneler ileri sürer-
ken, Bekir Sami Beyin bir Ulusal Ant'›n varl›¤›ndan ve onun s›n›rlar› d›fl›na
ç›kam›yaca¤›ndan sözetmedi¤ini ve e¤er sözetseydi o zaman ona göre görüflü-
lüp gere¤i gibi davran›labilece¤ini, ama flimdi iflin güç oldu¤unu yineledi. Ka-
mu oyunda; bu Türkler, delegeleri a¤z›ndan neden, bundan, hiç sözetmemifl-
ler, flimdi, yeni yeni sorunlar ç›kar›yorlar denecektir.



Nihayet, uzun müzakere ve münakaflalardan sonra, Mösyö Franclin Bo-
uillon, evvelâ Misak› Millîyi okuyup anlad›ktan sonra görüflmek üzere, müza-
kerenin tehirini teklif etti. Ondan sonra Misak› Millînin maddeleri bafltan niha-
yete kadar birer birer okunarak müzakere ve münakaflaya devam olundu. En
çok tevakkuf olunan nokta; kapitülasyonlar›n lâ¤v›n›, istiklâli tamm›m›z› talep
eden madde üzerinde vukubuldu. Mösyö Franclin Bouillon, bu mesailin flaya-
n› tetkik ve teemmül oldu¤unu dermeyan etti. Ben, bu noktaya cevap verdim.
Söylediklerimin hulâsas›, flu idi: "‹stiklâli tam, bizim bugün, deruhde etti¤imiz
vazifenin ruhu aslîsidir. Bu vazife, bütün millete ve tarihe karfl› deruhde edil-
mifltir. Bu vazifeyi deruhde ederken, kabiliyeti tatbik›yesi hakk›nda flüphe yok
ki çok düflündük. Fakat binnetice hâs›l etti¤imiz kanaat ve iman, bunda, mu-
vaffak olabilece¤imize dairdir. Biz, böyle ifle bafllam›fl adamlar›z. Bizden ev-
velkilerin irtikâp ettikleri hatalar yüzünden, milletimiz, lâfzan mevcut zannolu-
nan istiklâlinde, mukayyet bulunuyordu. fiimdiye kadar Türkiyeyi, cihan› me-
deniyette kusurlu gösteren neler mutasavver ise, hep bu hatadan ve hep bu ha-
taya tebaiyetten nefl'et etmektedir. Bu hataya tebaiyetin neticesi; mutlaka, mem-
leket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün kabiliyeti hayatîyesinden tecer-
rüt ve tebaüt etmesini mucip olabilir. Biz, yaflamak istiyen haysiyet ve flerefile
yaflamak istiyen bir milletiz. Bir hataya tebaiyet yüzünden bu evsaftan mahrum
kalmaya tahammül edemeyiz. Alim, cahil, bilâistisna, tekmil efrad› milletimiz,
belki içinde mündemiç müflkülât› tamamen idrak etmeksizin, bugün yaln›z bir
nokta etraf›nda toplanm›fl ve fakat sonuna kadar kan›n› ak›tmaya karar ver-
mifltir. O nokta; istiklâli tamm›m›z›n temini ve idamesidir.

‹stiklâli tam, denildi¤i zaman, bittabi siyasî, malî, iktisadî, adlî, askerî, har-
sî ve ilâ.. her hususta istiklâli tam ve serbestîi tam demektir. Bu sayd›klar›m›n
herhangi birinde istiklâlden mahrumiyet, millet ve memleketin, manayi hakikî-
sile bütün istiklâlinden mahrumiyeti demektir.

Biz, bunu temin ve istihsal etmeden sulh ve sükûna mazhar olaca¤›m›z ka-
naatinde de¤iliz. fieklen, usulen sulh yapabiliriz. ‹tilâf yapabiliriz. Fakat istik-
lâli tamm›m›z› temin etmiyecek olan bu gibi sulhler ve itilâflarla milletimiz hiç-
bir vak›t hayat›na ve sükûnete mazhar olm›yacakt›r. Belki, maddî mücadelesi-
ni terkederek harabîye sürüklenmeye müsaade etmifl olacakt›r. E¤er, milleti-
miz, buna raz› olsayd›, bunu kabul istidad›nda bulunsayd›, iki senedenberi mü-
cadele etmeye hiç de lüzum yoktu. Daha mütarekenin ferdas›nda sükûna geç-
mek mümkün olabilirdi."

Mösyö Franclin Bouillon'un; bu beyanat›m karfl›s›nda, ciddî ve samimî
olarak mülâhazat ve mütaleatta bulundu. Ve en nihayet bunun zaman mesele-
si oldu¤u kanaatini izhar etti.

Efendiler, Mösyö Franclin Bouillon ile mühim ve tâli mesail üzerinde gün-
lerce ve günlerce müdavelei efkârda bulunduk. Netice olarak biribirimizi fikirle-
rile, hislerile, mesleklerile anlamak müyesser oldu zannederim. Fakat, Fransa
Hükûmetile Türk Hükûmeti millîyesi aras›nda, kat’î itilâf noktalar› tespit edile-
bilmek için biraz daha zaman›n geçmesi zarurî oldu. Neye intizar olunuyordu?
‹htimal ki, Türk mevcudiyeti millîyesinin Birinci ve ‹kinci ‹nönünden sonra da-
ha büyücek bir eserle teyid edilmifl olmas›na!... Filhakika, Mösyö Franclin Bouil-
lon’un karar› kat’îye iktiran ettirip imza eyledi¤i Ankara ‹tilâfnamesi, Sakarya
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Sonunda, uzun görüflme ve tart›flmalardan sonra, Mösyö Franclin Bouil-
lon, önce Ulusal Ant'› okuyup anlad›ktan sonra yeniden görüflmek üzere, gö-
rüflmelerin ertelenmesini önerdi. Ard›ndan Ulusal Ant’›n maddeleri bafltan
sona kadar teker teker okunarak görüflme ve tart›flmalar sürdürüldü. Üzerin-
de en çok durulan nokta; kapitülâsyonlar›n kald›r›lmas›n›, tam ba¤›ms›zl›¤›-
m›z› isteyen madde oldu. Mösyö Franclin Bouillon, bu iflin incelenip düflünül-
meye de¤er oldu¤unu söyledi. Ben, buna karfl›l›k verdim. Söylediklerim özet-
le, flu idi: "Tam ba¤›ms›zl›k, bizim bugün, üzerimize ald›¤›m›z görevin özü-
dür. Bu görev, bütün millete ve tarihe karfl› üstlenilmifltir. Bu görevi, üstle-
nirken, uygulan›p uygulanam›yaca¤› konusunda kuflkusuz çok düflündük.
Ama sonunda vard›¤›m›z kan› ve inanç, bunu, baflarabilece¤imiz yolunda idi.
Biz, böyle ifle bafllam›fl adamlar›z. Bizden evvelkilerin yapt›klar› yanl›fl ifller
yüzünden, milletimiz, sözde ba¤›ms›zd› ama gerçekte ba¤›ml› idi. fiimdiye ka-
dar Türkiyeyi, uygar dünyaya kötü gösteren neler akla gelirse, hep bu yanl›fl
iflten ve hep bu yan›lg›ya boyun eymekten do¤mufltur. Bu yan›lg›y› sürdür-
menin sonucu; kesinlikle, memleket ve milletin bütün onurundan ve bütün
yaflama yetene¤inden ayr›l›p uzaklaflmas›na var›r. Biz; yaflamak istiyen onu-
ruyla ve flerefile yaflamak istiyen bir milletiz. Bir yan›lg›ya ba¤l› kalmak yü-
zünden bu nitelikten yoksun kalmaya katlanamay›z. Okumufl, okumam›fl,
bütün ulus bireyleri, belki de hepsi iflin içindeki güçlükleri iyice kavramaks›-
z›n, bugün yaln›z bir nokta etraf›nda toplanm›fl ve sonuna kadar kan›n› ak›t-
maya karar vermifltir. O nokta; tam ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sa¤lanmas› ve sürdü-
rülmesidir.

Tam ba¤›ms›zl›k, denildi¤i zaman, elbette siyasî, malî, iktisadî, adlî, as-
kerî, kültürel vb... her alanda tam ba¤›ms›zl›k ve tam serbestlik demektir. Bu
sayd›klar›m›n herhangi birinde ba¤›ms›zl›ktan yoksun olmak, millet ve mem-
leketin, gerçek anlam›yla ba¤›ms›zl›¤›ndan büsbütün yoksun olmas› demek-
tir.

Biz, bunu sa¤lay›p elde etmeden bar›fl ve esenli¤e eriflece¤imiz kan›s›nda
de¤iliz. Görünüfl ve yöntem bak›m›ndan bar›fl yapabiliriz. Anlaflma yapabili-
riz. Ama tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› sa¤lamayacak olan bu gibi bar›fllar ve anlaflma-
larla milletimiz hiçbir vak›t hayata ve esenli¤e kavuflamayacakt›r. Belki, edim-
li savafl›m›n› b›rakarak y›k›ma sürüklenmeye yol açm›fl olacakt›r. E¤er, mille-
timiz, bunu kabul etseydi, bunu kabul edecek e¤ilimde bulunsayd›, iki sene-
denberi savaflmaya hiç de gerek yoktu. Daha ateflkes yap›l›r yap›lmaz dingin-
li¤e geçilebilirdi."

Mösyö Franclin Bouillon; bu sözlerim karfl›s›nda, ciddî ve içtenlikle ko-
nuflarak düflünceler ileri sürdü. Ve en sonunda sorunun zamanla çözümlene-
bilece¤i kan›s›nda bulundu¤unu aç›klad›.

Efendiler, Mösyö Franclin Bouillon ile önemli ve ikinci derecedeki konular
üzerinde günlerce ve günlerce düflünce al›fl verifli yapt›k. Sonuç olarak biribirim›-
zi düflünceleriyle, duygular›yla ve tutumlar›yla anlayabildik san›r›m. Ama, Fran-
sa Hükûmetile ulusal Türk Hükûmeti aras›nda, kesin anlaflma noktalar› saptaya-
bilmek için biraz daha beklemek zorunlu oldu. Ne bekleniyordu? Belki, Türk
ulusal varl›¤›n›n Birinci ve ‹kinci ‹nönüden sonra daha büyük bir baflar› ile pe-
kifltirilmifl olmas›n›... Gerçekten, Mösyö Franclin Bouillon’un kesin yetki al›p im-



Mehamei Kübras›ndan 37 gün sonra, arzetmifl oldu¤um gibi, 20 Teflrinievvel
1337 de vücut bulmufl bir vesikad›r.

Bu ‹tilâfname ile, siyasî, iktisadî, askerî ilâ.. hiçbir hususta istiklâlimizden
hiçbir fley feda etmeksizin eczay› vatan›m›z›n k›ymetli parçalar›n› iflgalden tah-
lis etmifl olduk. Bu ‹tilâfname ile amali millîyemiz, ilk defa olarak düveli garbî-
yeden biri taraf›ndan, tasdik ve ifade edilmifl oldu.

Mösyö Franclin Bouillon; bundan sonra da birkaç kere Türkiyeye gelmifl,
Ankarada ilk günlerde meyanemizde teessüs eden dostluk hissiyat›n› izhara ve-
sile aram›flt›r.

*
*   *

Muhterem Efendiler, umumî beyanat›m›n mukaddemat›nda, bir Pontus
meselesinden bahsetmifltim. Bu mesele, vesaikiyle cümlenin malûmu olmufltur.
Ancak bizi de çok meflgul etti¤inden burada münasebeti olan baz› noktalar›na
temas edece¤im.

1840 senesindenberi; yani üç rubu as›rdanberi, Rizeden ‹stanbul Bo¤az›na
kadar Anadolunun Karadeniz havzas›nda, eski Yunanl›l›¤›n ihyas› için çal›flan
bir Rum zümresi mevcut idi. Amerika Rum muhacirlerinden Rahip "Klemat-
yos" nam›nda biri, ilk Pontus içtimagâh›n› ‹neboluda, elyevm halk›n manast›r
tabir ettikleri bir tepede, kurmufltu. Bu teflkilât mensuplar› zaman zaman mün-
ferit eflk›ya çeteleri fleklinde, icray› faaliyet ediyorlard›. Harbî Umumî esnas›n-
da, hariçten gönderilip tevzi olunan silâh, cephane, bomba ve makinal› tüfek-
lerle Samsun, Çarflamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri, adeta bir silâh deposu
halini alm›flt›.

Mütarekeden sonra, bütün Rumlar, Yunanl›l›k amali millîyesile her taraf-
ta fl›mard›¤› gibi "Etniki Eterya Cemiyeti" propagandac›lar› ve Merzifon Ame-
rikan müessesat› taraf›ndan manen yetifltirilen ve ecnebî hükûmetlerin silâhla-
rile maddeten takviye ve teflci edilen, bu havalideki Rum kütlesi de, müstakil bir
Pontus hükûmeti teflkil etmek emeline düfltü. Bu maksatla umumî bir k›yam
haz›rlad›lar. Da¤lara çekildiler ve Amasya, Samsun ve Havalisi Rum Metropo-
lidi "Yermanos"un idaresinde, muntazam bir program taht›nda icray› faaliye-
te bafllad›lar. Samsundaki Rum komitecilerinin reisi Reji Fabrikas› Direktörü
"Tokomanidis" bir taraftan da merkezî Anadolu ile muhaberat tesisine teves-
sül ediyordu. Baz› ecnebî hükûmetler, Pontus teflkiline muzaheret edeceklerini
vadettiler ve Samsun ve havalisindeki Rumluk nüfusunu teksir için de, Rusya-
daki Rum ve Ermenileri Batumda cemeylediler. Onlar›, Türk Kafkas ordula-
r›ndan al›n›p Batumda depo olunan silâhlarla teslih ederek, sahillerimize ihra-
ca bafllad›lar. Çetecilik etmek üzere, sahillerimize ç›kar›labilecek birkaç bin
Rumu Sohumda, "Haralambos" isminde bir adam›n bafl›na, toplad›lar. Ba-
tumda toplananlar da Haralambosun etraf›nda içtima edenlere iltihak ettirili-
yordu. Memleketimiz dahilinde, Samsunda baz› ecnebî mümessilleri taraf›n-
dan himaye ve teslih ediliyordu. Sahillerimize ç›kan bu çeteler efrad›, muhacir
iaflesi maskesi alt›nda, ecnebî hükûmetleri taraf›ndan iafle ve ilbas ediliyordu.
Ecnebî salibi ahmerleri meyan›nda gelen zabitan heyetlerinin de, teflkilât yap-
maya, talim ve terbiyei askeriye ile ifltigal etmeye, müstakbel Pontus hükûmeti-
nin temelini kurmaya, memur olduklar› anlafl›l›yordu.
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zalad›¤› Ankara Anlaflmas›, Sakarya Meydan Savafl›ndan 37 gün sonra, aç›k-
lad›¤›m gibi, 20 Ekim 1921 de oluflmufl bir belgedir.

Bu anlaflma ile, siyasî, iktisadî, askerî vb... hiçbir konuda ba¤›ms›zl›¤›m›z-
dan hiçbir ödün vermeksizin vatan›m›z›n de¤erli parçalar›n› iflgalden kurtar-
m›fl olduk. Bu anlaflma ile ulusal emellerimiz, ilk defa olarak bat› devletlerin-
den biri taraf›ndan, kabul edilmifl ve onaylanm›fl oldu.

Mösyö Franclin Bouillon; bundan sonra da birkaç kere Türkiyeye gelmifl,
Ankarada ilk günlerde aram›zda kurulan dostluk duygular›n› belirtme yollar›
aram›flt›r.

*
*   *

Muhterem Efendiler, genel konulara iliflkin anlatt›klar›m›n bafl tarafla-
r›nda, bir Pontus sorunundan sözetmifltim. Bu sorun, belgeleriyle herkesçe
ö¤renilmifltir. Ancak bizi de çok u¤raflt›rd›¤›ndan burada ilgisi bulunan baz›
noktalar›na de¤inece¤im.

1840 senesindenberi; yani üç çeyrek yüzy›ldan beri, Rizeden ‹stanbul Bo-
¤az›na kadar Anadolunun Karadeniz bölgesinde, eski Yunanl›l›¤›n diriltilme-
si için çal›flan bir Rum toplulu¤u vard›. Amerika Rum göçmenlerinden Rahip
Klematios ad›nda biri, ilk Pontus toplant› oca¤›n› ‹neboluda, flimdi halk›n
"Manast›r" dedi¤i bir tepede, kurmufltu. Bu örgüt üyeleri zaman zaman ayr›
ayr› eflk›ya çeteleri kurarak, çal›fl›yorlard›. Genel Savafl s›ras›nda, d›flar›dan
gönderilip da¤›t›lan silâh, cephane, bomba ve makinal› tüfeklerle Samsun,
Çarflamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri sanki birer silâh deposu durumuna
gelmiflti.

Ateflkesten sonra, bütün Rumlar, ulusal Yunanl›l›k emelleriyle her taraf-
ta fl›mard›¤› gibi Etniki Eterya Derne¤i propagandac›lar› ve Merzifondaki
Amerikan kurumlar›nca tinsel aç›dan yetifltirilen ve yabanc› hükûmetlerin si-
lâhlarile nesnel olarak güçlendirilip yüreklendirilen, bu bölgedeki Rum toplu-
lu¤u da, ba¤›ms›z bir Pontus hükûmeti kurmak emeline düfltü. Bu amaçla ge-
nel bir ayaklanma haz›rlad›lar. Da¤lara çekildiler ve Amasya, Samsun ve do-
laylar› Rum Metropolidi Yermanos’un yönetiminde, düzenli bir programla
çal›flmaya bafllad›lar. Samsundaki Rum komitecilerinin bafl› Reji Fabrikas›
Müdürü Tokomanidis bir yandan da Orta Anadolu ile haberleflme sa¤lamaya
çal›fl›yordu. Baz› yabanc› hükûmetler, Pontus'un kurulmas›na yard›m edecek-
lerine sözverdiler ve Samsun ve dolaylar›ndaki Rumlar›n say›s›n› artt›rmak
için de, Rusyadaki Rum ve Ermenileri Batumda toplad›lar. Onlar›, Türk Kaf-
kas ordular›ndan al›n›p Batumda depo edilen silâhlarla donatarak, k›y›lar›m›-
za ç›karmaya bafllad›lar. Çetecilik etmek üzere, k›y›lar›m›za ç›kar›labilecek
birkaç bin Rumu Sohumda, Haralambos ad›nda bir adam›n bafl›na, toplad›lar.
Batumda toplananlar›n da Haralambosun yan›nda toplananlara kat›lmalar›
sa¤lan›yordu. Memleketimiz içinde, Samsunda baz› yabanc›lar›n temsilcileri
taraf›ndan korunuyor ve silâhland›r›l›yordu. K›y›lar›m›za ç›kan bu çeteciler,
göçmen beslenmesi maskesi alt›nda, yabanc› hükûmetler taraf›ndan beslenip
giydiriliyordu. Yabanc› k›z›lhaçlar›yla gelen subaylar›n da, örgüt kurmak, as-
kerlik e¤itimi vermek, gelece¤in Pontus hükûmetinin temelini atmakla, gö-
revli olduklar› anlafl›l›yordu.

Pontus
meselesi

Pontus
sorunu



4 Mart 1335 tarihinde, ‹stanbulda Pontus namile intiflara bafllayan bir ga-
zetenin baflmakalesinde "Trabzon vilâyetinde Rum cumhuriyetinin tesisine ça-
l›flmak maksadile intiflar etti¤i ilân olunmufltu".

Yunanistan›n yevmi istiklâline müsadif olan 7 Nisan 1335 günü, her ta-
rafta ve bilhassa Samsunda nümayifller yap›ld›. Yermanosun küstahane hare-
kât›, Rumlar›n efkâr ve amalini, aleniyet derecesine ç›kard›. Bafra ve Çar-
flamba havalisindeki yerli Rumlar, mütemadiyen kiliselerde toplan›yor, teflki-
lât ve teçhizatlar›n› takviye ediyorlard›. 23 Teflrinievvel 1335 tarihinde, fiarkî
Trakya ve Pontus için merkez olarak, ‹stanbul kabul edilmifl idi. Venizelos,
‹stanbul meselesinin vakt› âhare talik›yle, bunun yerine Pontus hükûmetinin
teflkili kanaatini izhar etmifl ve bu noktai nazardan ‹stanbul Patrikhanesine
talimat vermiflti. Ayn› zamanda, ‹stanbulda hafî zab›tas› teflkiline memur edi-
len Miralay "Aleksandros Zimbarakakis" taraf›ndan Pontus jandarmas›n›
tensik etmek üzere Eyfel Yunan torpitosu ile, bir zabitan heyeti izam edilmifl-
ti. Türkiyede bu faaliyet cereyan ederken Batumda da 18 Kânunuevvel 1335
de Pontus Rum Hükûmeti ismile bir hükûmet teflekkül etmifl ve teflkilât yap-
maya bafllam›flt›. 19 Temmuz 1336 da da Batumda; Karadeniz, Kafkas, Ce-
nubî Rusya Rumlar› taraf›ndan, Pontus meselesi hakk›nda bir de kongre ak-
tedildi. Bu kongrenin muht›ras›, azadan biri vas›tasile ‹stanbulda Rum Pat-
rikli¤ine gönderildi. Pontusçular, 1336 senesi nihayetlerine do¤ru faaliyetleri-
ni büsbütün art›rarak baya¤› aleniyete ç›kt›lar. Bizi, ciddî tedabir ittihaz›na
mecbur ettiler.

Da¤larda, vücuda getirilen Pontus teflkilât› flöyle idi:
a) Birtak›m rüesa maiyetinde müsellâh ve muharip kuvvetler;
b) Bunlar›n iaflelerine hizmet eden müstahsil Pontus ahalisi;
c) ‹dare ve zab›ta heyetleri ve flehirlerden ve köylerden erzak teminine me-

mur nakliye kollar›.
Çetelerin, faaliyet m›nt›kalar› ayr›lm›flt›. Pontus eflk›yas›n›n kuvveti bida-

yette 6,000-7,000 müsellâh idi. Bilâhare her taraftan iltihak edenlerle 25,000
raddesini buldu. Bu kuvvet ufak cüzütamlar halinde ayr›larak, muhtelif mahal-
lerde, tahassun ediyorlard›. Pontus çetecilerinin icraat›; islâm köylerini yak-
mak, islâm ahaliye karfl› aklü hayale s›¤maz itisaf ve cinayetler irtikâp etmek gi-
bi, hunhar bir sürünün icraat›ndan baflka bir fley de¤ildi.

Biz, Anadoluya ç›kar ç›kmaz, Türk ahalinin dikkat ve teyakkuzunu davet
ettik. Melhuz tehlikelere karfl› tedabir almaya bafllad›k.

Merkezi S›vasta bulunan Üçüncü Kolordu, bütün mesaisini menat›k›
muhtelifede gözüken çeteleri takip ve tenkile hasretti. Trabzon m›ntakas›nda
dolaflan Köro¤lu nam›ndaki Rum çetesile, Eftelidi çetesi ve di¤er çeteler, mer-
kezi Erzurumda bulunan On Beflinci Kolordu taraf›ndan takip ve tenkil edili-
yordu. Bir taraftan da Pontus eflk›yas›n›n cevelângâh› olan yerlerde, ahali tes-
lih edilerek, millî teflkilât vücuda getirildi.

Efendiler, S›vas flimalinde ve Yozgatta vukua gelip malûmunuz olan dahilî
isyan vakayünden maada, 1337 senesi evahirinde tekrar Anadolu ortas›nda, Zi-
le cihetinde, Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac› O¤ullar› ve Erbaa civar›nda Kara
Nâz›m, Çopur Yusuf ve di¤er taraflarda Deli Hasan, Küçük Hasan gibi birtak›m
serseriler ve Yozgat, Çayözü Çerkezlerinden mürekkep çeteler ve 1337 senesi
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4 Mart 1919 tarihinde, ‹stanbulda Pontus ad›yla yay›ma giren bir gazete-
nin baflyaz›s›nda "Trabzon ilinde Rum cumhuriyetinin kurulmas› için çal›fl-
mak amac›yla yay›mland›¤›" duyurulmufltu.

Yunanistan›n kurtulufl gününe rastlayan 7 Nisan 1919 günü, her tarafta
ve özellikle Samsunda gösteriler düzenlendi. Yermanosun küstahça davran›fl-
lar›, Rumlar›n düflünce ve isteklerini, aç›¤a vurdu. Bafra ve Çarflamba dolay-
lar›ndaki yerli Rumlar, durmadan kiliselerde toplan›yor, örgütlerini ve dona-
n›mlar›n› güçlendiriyorlard›. 23 Ekim 1919 tarihinde, Do¤u Trakya ve Pontus
için merkez olarak, ‹stanbul kabul edilmifl idi. Venizelos ‹stanbul sorununun
ertelenmesiyle, bunun yerine Pontus hükûmetinin kurulmas› gerekti¤i konu-
sunu aç›klam›flt› ve bu yönde ‹stanbul Patrikhanesine direktif vermiflti. Bir
yandan da, ‹stanbulda gizli Yunan polis örgütü kurmakla görevlendirilen Al-
bay Aleksandros Zimbarakakis taraf›ndan Pontus jandarmas›n› düzene sok-
mak için Eyfel Yunan torpidosu ile, bir subay grubu gönderilmiflti. Türkiyede
bu ifller olurken Batumda da 18 Aral›k 1919 da Pontus Rum Hükûmeti ad›n-
da bir hükûmet kurulmufl ve örgüt yapmaya bafllam›flt›. 19 Temmuz 1921 de
de Batumda; Karadeniz, Kafkas, Güney Rusya Rumlar› taraf›ndan, Pontus
sorunu konulu bir de kongre topland›. Bu kongrenin bildirisi, üyelerden biri
eliyle ‹stanbulda Rum Patrikli¤ine gönderildi. Pontusçular, 1920 senesi sonla-
r›na do¤ru çal›flmalar›n› büsbütün artt›rarak baya¤› ortaya ç›kt›lar. Bizi, kesin
önlem almak zorunda b›rakt›lar.

Da¤larda, kurulan Pontus örgütleri flöyle idi:
a) Birtak›m elebafl›lara ba¤l› silâhl› ve savaflç› birlikler;
b) Bunlar›n beslenmelerini sa¤layan üretimci Pontus halk›;
c) Yönetim ve güvenlik kurulufllar› ve flehirlerden ve köylerden yiyecek

sa¤lamakla görevli ulaflt›rma kollar›.
Çetelerin, çal›flma bölgeleri ayr›lm›flt›. Pontus eflk›yas›n›n gücü ilk baflta

6,000-7,000 silâhl› idi. Sonradan her taraftan kat›lanlarla 25,000 i buldu. Bu
kuvvet küçük birliklere bölünerek, de¤iflik yerlerde, bar›n›yordu. Pontus çe-
tecilerinin ifli gücü; Müslüman köylerini yakmak, Müslüman halka karfl› akla
hayale gelmez yolsuzluklar yapmak ve adam öldürmek gibi, kana susam›fl bir
sürünün yapacaklar›ndan baflka bir fley de¤ildi.

Biz, Anadoluya ç›kar ç›kmaz, Türk halk›n›n dikkatini çektik, uyan›k ol-
malar›n› söyledik. Akla gelen tehlikelere karfl› önlem almaya bafllad›k.

Merkezi S›vasta bulunan Üçüncü Kolordunun, bütün ifli de¤iflik bölgeler-
de ortaya ç›kan çeteleri kovalay›p yok etmek oldu. Trabzon bölgesinde dola-
flan Köro¤lu ad›ndaki Rum çetesile, Eftelidi çetesi ve öbür çeteler, merkezi
Erzurumda bulunan Onbeflinci Kolordu taraf›ndan kovalan›p tepeleniyordu.
Bir yandan da Pontus eflk›yas›n›n dolaflt›klar› yerlerde, halk› silâhland›rarak,
ulusal örgütler kuruldu.

Efendiler, S›vas kuzeyinde ve Yozgatta yap›lan sizin de bildi¤iniz iç ayaklan-
ma olaylar›ndan baflka, 1921 senesi sonlar›nda yeniden Anadolu ortas›nda, Zile
yöresinde, Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac› O¤ullar› ve Erbaa yak›nlar›nda Kara
Nâz›m, Çopur Yusuf ve baflka taraflarda Deli Hasan, Küçük Hasan gibi birta-
k›m serseriler ve Yozgat, Çayözü Çerkezlerinden kurulu çeteler ve 1921 senesi
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bidayetinde de Koçkiri Aflireti rüesas›ndan Haydar Bey, ‹stanbulda Seyit Ab-
dülkadirden ald›¤› talimat üzerine Aliflan ve akrabas›ndan Naki, Alifler ve sa-
ire ile harekât› isyaniyeye bafllam›fllard›. Birçok kuvvetlerimiz, bir taraftan
Pontusçular›, di¤er taraftan bu asileri takip ve tenkil ile ifltigal ediyorlard›.

Efendiler, hat›rlars›n›z ki, Nurettin Pafla, Yunan ordusunun ilk taarruzu
manzaras› karfl›s›nda, birtak›m vahi ve namakul mütalealar serdetmesi sebebi-
le, kendisine vazife verilmemifl oldu¤undan bizimle teflriki mesai edemiyece¤i-
ni bir mektupla bildirerek mezunen Taflköprüye gitmiflti. O tarihten befl ay son-
ra, Nurettin Pafla taraf›ndan baz› zevat, gerek Fevzi Pafla Hazretlerine ve gerek
bana, kendisine bir vazife verilirse Nurettin Paflan›n ciddiyet ve samimiyetle ifa
edece¤ine dair delâletler vukubuldu. Biz de, Anadolu merkezindeki asayifl me-
selesini halle memur kuvvetlerimizi büyücek bir kumanda alt›nda tevhit etmek-
te fayda tasavvur etti¤imizden 9 Kânunuevvel 1336 da S›vastaki Üçüncü Kolor-
duyu lâ¤vederek onun vazifesini yeni teflkil etti¤imiz Merkez Ordusuna tevdi
ettik. Bu orduya da Nurettin Paflay› kumandan yapt›k.

Nurettin Pafla, merkez m›nt›kas›nda bir seneye karip ifay› vazife etti. Fakat,
salâhiyeti haricinde, ahaliden baz›lar›n›n hukukuna tecavüz etti¤i hakk›nda
meb'uslar›n vukubulan flikâyetleri ve Dahiliye Vekâletinden istizahlar› ve Vekâ-
letin de flikâyat› muhik görmesi üzerine, Meclisin talebile Teflrinisani 1337 bida-
yetinde azledildi. Meclis, Nurettin Paflan›n taht› muhakemeye al›nmas›na karar
verdi. Bu husus, benimle Heyeti Vekile aras›nda da bir meselenin hudusunu in-
taç etti. Ben, Nurettin Pafla hakk›nda tatbik olunmas› talep olunan muameleye
ifltirak etmedim. Fevzi Pafla Hazretleri de benimle hemfikir oldu. ‹kimizle He-
yeti Vekile aras›nda tahaddüs eden ihtilâf Meclisçe hallolundu. Mecliste, Nuret-
tin Paflay› müdafaa ettim. A¤›r muameleye maruz kalmaktan kurtard›m.

Nurettin Paflay›, bundan sekiz ay kadar sonra, Birinci Ordu Kumandanl›-
¤›nda görece¤iz.

*
*   *

Muhterem Efendiler, Sakarya muharebesinden sonra, Baflkumandanl›k ve
Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti, Ankarada ifay› vazife ediyordu. Ben, ayn› za-
manda di¤er vazifelerimle de ifltigal ediyordum. Üç, dört ay geçmemiflti ki, Mec-
liste Sakarya zaferini unutanlar, muhalefet vadisinde, ileri gitmek istiyenler, ken-
dilerini göstermeye bafllad›lar. Sakarya muharebesinden evvel bafllay›p peyder-
pey gelmifl olan Malta mevkufininden baz›lar›n›n, bu muhalif cereyanlarda mü-
flevvik rolü oynad›¤› anlafl›lm›flt›. Bu noktay› müsaadenizle biraz izah edeyim.

Rauf Bey, 15 Teflrinisani 1337 de Ankaraya gelmiflti.
Rauf Beyi, 17 Teflrinisani 1337 de inhilâl eden Naf›a Vekâletine intihap et-

tirdik.
Rauf Beyi, müteak›ben muvasalat eden Kara Vas›f Beyi de, Anadolu ve

Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu Heyeti ‹daresi Azal›¤›na intihap ettirdim. Bu
iki zat›n birinden hükûmette; di¤erinden grupta, istifade etmeyi faydal› tasavu-
ur etmifltim. Çok geçmedi, bir gün Rauf Beyin Heyeti Vekilede bir meseleyi is-
tizah etti¤i haber verildi. Ayn› günde, Kara Vas›f Beyin de, grup heyeti idare-
sinde ayn› meseleyi istizah etti¤i bildirildi. Bu iki zat›n evelden beyinlerinde ta-
karrür ettirdikleri anlafl›lan mevzuubahs mesele flu idi:
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bafllar›nda da Koçkiri Aflireti Bafllar›ndan Haydar Bey, ‹stanbulda Seyit Ab-
dülkadirden ald›¤› direktif üzerine Aliflah ve akrabas›ndan Naki, Alifler vb ile
ayaklanmaya bafllam›fllard›. Birçok kuvvetlerimiz, bir taraftan Pontusçular›,
öbür taraftan bu ayaklananlar› kovalay›p tepelemekle u¤rafl›yordu.

Efendiler, an›msars›n›z ki, Nurettin Pafla, Yunan ordusunun ilk sald›r›
görünüflü karfl›s›nda, birtak›m bofl ve akla uymaz düflünceler ileri sürdü¤ü
için, kendisine görev verilmemifl oldu¤undan bizimle iflbirli¤i yapam›yaca¤›n›
bir mektupla bildirerek izinli olarak Taflköprüye gitmiflti. O tarihten befl ay
sonra, Nurettin Pafla taraf›ndan baz› kifliler, gerek Fevzi Pafla Hazretlerine ve
gerek bana, kendisine bir görev verilirse Nurettin Paflan›n bu görevi özenle ve
içtenlikle yapaca¤›n› söyleyerek arac›l›k yap›ld›. Biz de, Anadolu merkezinde-
ki içgüvenlik sorununu çözmekle görevli kuvvetlerimizi büyük bir komuta al-
t›nda birlefltirmekte yarar olaca¤›n› düflündü¤ümüzden 9 Aral›k 1920 de S›-
vastaki Üçüncü Kolorduyu kald›r›p onun görevini yeni kurdu¤umuz Merkez
Ordusuna verdik. Bu orduya da Nurettin Paflay› komutan yapt›k.

Nurettin Pafla, merkez bölgesinde bir seneye yak›n görev yapt›. Ama,
yetkisi d›fl›nda, halk›n bir k›sm›n›n haklar›na el uzat›yor diye mebuslar›n yap-
t›¤› yak›nmalar ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na soru yöneltmeleri ve Bakanl›¤›n da ya-
k›nmalar› hakl› görmesi üzerine, Meclisin istemiyle Kas›m 1921 bafl›nda iflden
al›nd›. Meclis, Nurettin Paflan›n mahkemede yarg›lanmas›na karar verdi. Bu
konu, benimle Bakanlar Kurulu aras›nda da bir sorun ç›kard›. Ben, Nurettin
Pafla için uygulanmas› istenen iflleme kat›lmad›m. Fevzi Pafla Hazretleri de be-
nim görüflüme kat›ld›. ‹kimizle Bakanlar Kurulu aras›nda ç›kan anlaflmazl›k
Meclisçe çözüldü. Mecliste, Nurettin Paflay› savundum. Kendisine karfl› a¤›r
ifllem yap›lmas›n› önledim.

Nurettin Paflay›, bundan sekiz ay kadar sonra, Birinci Ordu Komutanl›-
¤›nda görece¤iz.

*
*   *

Muhterem Efendiler, Sakarya savafl›ndan sonra, Baflkomutanl›k ve Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤›, Ankarada görev yap›yordu. Ben, ayn› zamanda öbür
görevlerimle de u¤rafl›yordum. Üç, dört ay geçmemiflti ki, Mecliste Sakarya
zaferini unutanlar, bize karfl› olmak, ileri gitmek istiyenler, kendilerini göster-
meye bafllad›lar. Sakarya savafl›ndan önce bafllay›p birer ikifler gelmifl olan
Malta tutulular›ndan bir bölümünün, bu karfl› ak›mlarda özendirici rolü oyna-
d›¤› anlafl›lm›flt›. Bu noktay› izninizle biraz aç›klayay›m.

Rauf Bey, 15 Kas›m 1921 de Ankaraya gelmiflti.
Rauf Beyi, 17 Kas›m 1921 de boflalan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›na seçtirttik.
Rauf Beyden sonra gelen Kara Vas›f Beyi de, Anadolu ve Rumeli Hak-

lar› Savunma Grubu Yönetim Kurul üyeli¤ine seçdirdim. Bu iki kifliden birin-
den hükûmette; öbüründen grupta, yararlanman›n iyi olaca¤›n› düflünmüfl-
tüm. Çok geçmedi, bir gün Rauf Beyin Bakanlar Kurulunda bir konunun
aç›klanmas›n› istedi¤i haber verildi. Ayn› günde, Kara Vas›f Beyin de, grup
yönetim kurulunda ayn› konunun aç›klanmas›n› istedi¤i bildirildi. Bu iki kifli-
nin önceden aralar›nda kararlaflt›rd›klar› anlafl›lan ve sözkonusu olan konu
fluydu:
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"Takip olunan siyaseti askerîye nedir?"
Bu sualden istihraç olunabilecek mana ne olabilirdi? Neyi anlamak istiyor-

lard›? Bizim siyasî ve askerî takip etti¤imiz meslek malûm olmufltu. ‹stiklâli tam-
m›m›z temin olununc›ya kadar, düflmanlarla vuruflmak ve onlar› ma¤lûp edece-
¤imize dair olan kat’î kanaatle, muharebeye devam etmek.. ‹flte mevzuubahs edi-
len sual ile demek isteniliyordu ki, behemehal muharebeye devam ile istihsali ne-
tice mümkün müdür? Mümkün olmad›¤› ihtimaline nazaran, daha flimdiden
baflka tedbir ve çarelere - ki anlatmak istediklerine göre siyasî çarelerdir - teves-
sül ile içinde bulundu¤umuz badireye nihayet vermek münasip olmaz m›?

Bittabi, ne Heyeti Vekilede ve ne de grup heyeti idaresinde böyle bir mese-
lenin mevzuu müzakere ve münakafla olmas›na müsaade etmedim. Bunun üze-
rine, Rauf Bey Vekâletten, Kara Vas›f Bey de Grup Heyeti ‹daresinden istifa et-
tiler. Rauf Beyin istifas›, 13 Kânunusani 1338 tarihinde Mecliste okunurken,
ayn› tarihli bir istifaname de okunmufltu. Bu istifaname, Müdafaai Millîye Ve-
kili bulunan Refet Paflan›n idi.

Efendiler, Refet Paflan›n da sebebi istifas› hakk›nda birkaç kelime ile arz›
malûmat edeyim: 4 Kânunusani 1338 günü, Meclisin bir celsei hafîyesinde, flöy-
le bir mesele mevzuu münakafla edilmiflti. Baflkumandanl›k ve Erkân›harbiyei
Umumiye Riyaseti Ankarada oturuyormufl. Cepheden uzak bulunuyormufl.
Bundan istihraç olunmufl ki, benim hem Baflkumandan ve hem de Meclis Re-
isi olmamda müflkülât varm›fl. Ordu iflleri iyi gitmiyormufl. Meclis bir harp en-
cümeni teflkil ederek ordu vaziyetini tetkik etmeli imifl. Erkân›harbiyei Umumi-
ye Reisi, ayn› zamanda ‹cra Vekilleri Heyeti Reisi oldu¤undan Erkân›harbiye
iflleri de iyi gitmiyormufl. Fevzi Pafla Hazretleri, yaln›z ‹cra Vekilleri Heyeti Ri-
yasetinde kals›n. Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetile Müdafaai Millîye Vekâ-
leti tevhit olunsun imifl.

Müdafaai Millîye Vekili olan Refet Pafla, bizzat kürsüden bu tezi müdafaa
ediyordu. Bu noktai nazarlara flu yolda cevap verdim:

Baflkumandanl›k ve Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti, pek muvaf›k ola-
rak, Ankaray› karargâh ittihaz etmifltir. Vazifesini en iyi buradan ifa etmekte-
dir. ‹cab›nda ne vak›t, nereye gidece¤ini kendisi takdir eder. Cephede bizzat
meflgul, cephe kumandan› vard›r. Bilâlüzum, benim, flahsan Ankaradan uzak-
laflmam› arzu etmekte mana yoktur. Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti ve Mü-
dafaai Millîye Vekâleti, Baflkumandan›n taht› emrinde, Baflkumandanl›k Ka-
rargâh›n› teflkil etmektedir. Ayr›, ayr› de¤ildir. Erkân›harbiyei Umumiye Reisi
olan Fevzi Pafla Hazretlerinin Ankarada bulundukça ‹cra Vekilleri Heyeti Ri-
yasetini de ifa etmesi bugünün zaruretlerindendir. Çünkü onun gaybubetinde
Refet Pafla, ona vekâleten, ‹cra Vekilleri Heyeti Riyaseti vazifesini ifa etmiflti.
Muvaffak olamam›flt›. Heyeti Vekilede, anarfli vukua geldi. Vekiller, içtima et-
mez oldu. Fevzi Pafla Hazretlerinin avdeti, vekillerin flikâyeti üzerine vukubul-
du. Orduya müteallik yapt›¤›m›z iflleri kontrol için, Meclisin bir encümen tefl-
kil etmesinde bir beis görmem. Fakat bu encümen benim taht› riyasetimde olur.

Filhakika, bu encümen, dedi¤im tarzda teflekkül etti. Sab›k Harbiye Nâz›-
r› Cemal Pafla da aza olarak intihap edildi. Di¤er hususatta, Refet Pafla ve em-
salinin noktai nazarlar›, terviç olunmam›flt›. ‹flte, bu sebepten istifaya haz›rla-
nan Refet Pafla, istifas›n› Rauf Beyin istifasile ayn› günde vermifl oluyor.
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Askerlik aç›s›ndan güdülen politika nedir?
Bu sorudan ç›kar›labilecek anlam ne olabilirdi? Neyi anlamak istiyorlar-

d›? Bizim siyasette ve askerlikte tuttu¤umuz yol bilinmekteydi. Tam ba¤›m-
s›zl›¤›m›z sa¤lan›ncaya kadar, düflmanlarla vuruflmak ve onlar› yenik düflüre-
ce¤imize olan kesin kan›m›zla, savaflmay› sürdürmek. ‹flte sözkonusu olan so-
ru ile demek isteniliyordu ki, ne olursa olsun savafl› sürdürmekle olumlu so-
nuç al›nabilir mi? Olmayabilir diye düflünerek, daha flimdiden baflka önlem ve
ç›kar yollar› - ki anlatmak istediklerine göre siyasî yollar - bulup içinde bulun-
du¤umuz tehlikeli duruma son vermek uygun olmaz m›?

Elbette, ne Bakanlar Kurulunda ve ne de grup yönetim kurulunda böyle
bir iflin görüflme ve tart›flma konusu olmas›na izin vermedim. Bunun üzerine,
Rauf Bey Bakanl›ktan, Kara Vas›f Bey de Grup Yönetim Kurulundan çekil-
diler. Rauf Beyin çekilmesi, 13 Ocak 1922 tarihinde Mecliste okunurken, ay-
n› tarihli bir çekilme yaz›s› daha okunmufltu. Bu çekilme yaz›s›, Millî Savun-
ma Bakan› Refet Paflan›n idi.

Efendiler, Refet Paflan›n da çekilme nedeni hakk›nda birkaç kelime ile
bilgi sunay›m: 4 Ocak 1922 günü, Meclisin bir gizli oturumunda, flöyle bir ko-
nu tart›fl›lm›flt›. Baflkomutanl›k ve Genelkurmay Baflkanl›¤› Ankarada oturu-
yormufl. Cepheden uzak bulunuyormufl. Bundan anlafl›lm›fl ki, benim hem
Baflkomutan ve hem de Meclis Baflkan› olmamda güçlük varm›fl. Ordu iflleri
iyi gitmiyormufl. Meclis bir savafl komüsyonu kurarak ordunun durumunu in-
celemeli imifl. Genelkurmay Baflkan›, ayn› zamanda Bakanlar Kurulu Baflka-
n› oldu¤undan Genelkurmay iflleri de iyi gitmiyormufl. Fevzi Pafla Hazretleri,
yaln›z Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›nda kals›n. Genelkurmay Baflkanl›¤›yla
Millî Savunma Bakanl›¤› birlefltirilsin imifl.

Millî Savunma Bakan› olan Refet Pafla, kendisi kürsüden bu görüflü sa-
vunuyordu. Bu görüfllere flu yolda karfl›l›k verdim:

Baflkomutanl›k ve Genelkurmay Baflkanl›¤›, pek yerinde olarak, Anka-
ray› karargâh yapm›flt›r. Görevini en iyi buradan yapmaktad›r. Gerekti¤inde
ne zaman, nereye gidece¤ini kendisi kestirir. Cephede do¤rudan do¤ruya ça-
l›flan cephe komutan› vard›r. Gereksiz yere, benim, Ankaradan uzaklaflmam›
istemenin anlam› yoktur. Genelkurmay Baflkanl›¤› ve Millî Savunma Bakan-
l›¤›, Baflkomutan›n emri alt›nda, Baflkomutanl›k Karargâh›n› oluflturmakta-
d›r. Ayr›, ayr› de¤ildir. Genelkurmay Baflkan› olan Fevzi Pafla Hazretlerinin,
Ankarada bulundukça Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›n› da yapmas› bugün için
zorunlu olan durumlardand›r. Çünkü onun yoklu¤unda, Refet Pafla, onun ve-
kili olarak, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤› görevini yapm›flt›. Baflar›l› olamam›fl-
t›. Bakanlar Kurulunda, düzensizlik oldu. Bakanlar, toplanmaz oldu. Fevzi
Pafla Hazretlerinin Ankaraya dönmesi, bakanlar›n yak›nmalar› üzerine oldu.
Orduyla ilgili olarak yapt›¤›m›z iflleri kontrol için, Meclisin bir komüsyon kur-
mas›nda bir sak›nca görmem. Ama bu komüsyon benim baflkanl›¤›m alt›nda
bulunur.

Gerçekten, bu komüsyon, dedi¤im biçimde kuruldu. Eski Savafliflleri Ba-
kan› Cemal Pafla da üye seçildi. Öbür konularda, Refet Pafla ve benzerlerinin
görüflleri, uygun bulunmam›flt›. ‹flte bu nedenle çekilmeye haz›rlanan Refet
Pafla, çekilme yaz›s›n› Rauf Beyinki ile ayn› günde vermifl oluyor.

Benim flah-
san Anka-
radan uzak-
laflmam ar-
zu ediliyor-
du

Benim flah-
san Anka-
radan
uzaklafl-
mam isteni-
yordu



Efendiler, bilmünasebe arzetmifltim ki, Mecliste teflkil etti¤imiz Müdafaai
Hukuk Grubu, Meclis müzakerat›n›n hüsnü cereyan›n› temine ve Heyeti Veki-
le mesaisinin ademi tevakkufuna nihayete kadar hâdim oldu. Fakat, bir taraf-
tan da, muhalif his ve fikirde bulunanlar, hergün, biraz daha taraftar bulduk-
ça, Grubun mesaisini, müflkülâta duçar etmeye bafllad›lar. Muhalefet fikrinin
esas menflei, Müdafaai Hukuk Grubu nizamnamesinin maddei esasiyesindeki,
ikinci nokta idi. Yani hükûmet teflkilât›n›n, Teflkilât› Esasiye Kanununa göre
yap›lmas› meselesi...

Program›n ilk maddesinin son f›rkas›, fikir ve hislerde imtizac› tam husu-
lüne daimî bir mâni halinde kald›. Bu sebepten, grup dahilinde de teflettürü ef-
kâr ve inz›bats›zl›k bafl gösterdi. Birtak›m zevat, Gruptan ayr›ld›. Bu ç›kanlar,
hariçte bulunanlarla birleflerek Grubu y›kmaya çok çal›flt›lar, al›nan tedbirler
buna mâni oldu. Nihayet ‹kinci Grup namile bir grup teflekkül etti. Bu grubu
teflkil edenler, memlekette mevcut Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemi-
yetine muhafazai intisap ettiklerini ve onun kongrelerde tespit olunan gayele-
rinin muakkibi, bulunduklar›n› iddia ediyorlard›. ‹kinci Grubun zahiren öna-
yak olanlar›: Salâhattin, Hüseyin Avni Beyler görünüyordu. Birinci derecede
faal ve müflevvik olanlar›n ise, Rauf ve Kara Vas›f Beyler oldu¤u anlafl›l›yor-
du.

Bu grubun, faal ve inatç› azas›ndan olan Samsun Meb’usu Emin Bey, son
zamanlarda, bilmünasebe Ankaraya gelmiflti. Bütün hakayik› anlam›fl, müflev-
vik ve müfsit olanlar› tel’in ediyordu. Bu zat, bana flunu hikâye etti: Rauf Bey;
‹kinci Grubu, müfritane harekete sevk ve teflvik ediyormufl.. Emin Bey, Rauf
Beye demifl ki: “Bizi sevketti¤iniz bu ifl, sehpaya kadar gider.. o zaman bizim-
le beraber bulunacak m›s›n›z?” Rauf Bey flu cevab› vermifl: “Beraber bulun-
mazsam namerdim.!”

Efendiler, malûmu âliniz, o zaman mevcut olan kanuna göre, vekâletler için
ben, Meclise namzet gösterirdim, Meb’uslar, irae etti¤im namzede müspet veya
menfi rey verirler veya müstenkif kal›rlard›. ‹kinci Grup, benim namzetlerimi,
nazara almay›p, kendi gruplar› nam›na, ortaya att›klar› namzetlere, kanuna mu-
halif olarak rey vermek suretile, hükûmet teflekkülüne, mâni olmaya, bafllad›lar.

Efendiler, Mecliste, ordu aleyhine de bir cereyan vücuda getirilmiflti. Di-
yorlard› ki, Sakarya muharebesinden sonra aylar geçti¤i halde, ordu ne için, ta-
arruz etmiyor? Behemehal taarruz etmelidir! Hiç olmazsa mahdut, muayyen
bir cephede bir taarruz yap›lmal›d›r ki, ordumuzun taarruz kabiliyeti olup ol-
mad›¤› anlafl›ls›n! Bu cereyana mukavemet ettik. Maksad›m›z, tamamen haz›r-
l›¤›m›z› ikmal ederek umumî ve neticeli bir taarruz yapmak oldu¤u için, k›s-
men taarruz fikrini terviç edemezdik, bunda bir fayda yoktu.

Muhaliflerde hâs›l olan kanaat, ordumuzun taarruz kabiliyetini iktisap ede-
miyece¤i noktas›nda tekâsüf etti. Bunun üzerine ordunun taarruza sevk› cereya-
n›n› tevkif ettiler. Hücum sistemini de¤ifltirerek, baflka bir nazariye ortaya att›-
lar. Bu defa dediler ki, bizim as›l hasm›m›z Yunanl›lar, Yunan ordusu de¤ildir.
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Efendiler, s›ras› geldi¤inde bilginize sunmufltum ki, Mecliste kurdu¤u-
muz Haklar› Savunma Grubu, Meclis görüflmelerinin iyi olarak yap›lmas›n›
sa¤lamaya ve Bakanlar Kurulunun çal›flmalar›n›n duraksamas›n› önlemeye
sonuna kadar yard›mc› oldu. Ama, bir taraftan da, karfl›t duygu ve düflüncede
olanlar, her gün, biraz daha yandafl buldukça, Grubun çal›flmalar›n› güçlü¤e
u¤ratmaya bafllad›lar. Karfl› ç›kmak düflüncesinin ana kayna¤›, Haklar› Savun-
ma Grubu tüzü¤ünün temel maddesindeki, ikinci nokta idi. Yani hükûmet ku-
ruluflunun, Anayasaya göre yap›lmas› ifli...

Program›n ilk maddesinin son bölümü, düflünce ve duygularda tam uy-
gunluk sa¤lanmas›na sürekli bir engel olarak kald›. Bu nedenle, grup içinde
de görüfl ayr›l›¤› ve düzensizlik bafl gösterdi. Birtak›m kifliler, Gruptan ayr›l-
d›. Bu ç›kanlar, d›flar›da bulunanlarla birleflerek Grubu y›kmaya çok çal›flt›-
lar, al›nan önlemler bunu engelledi. Sonunda ‹kinci Grup ad›yla bir grup ku-
ruldu. Bu grubu kuranlar, memlekette var olan Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i’ndeki üyeliklerinin sürdü¤ünü ve onun kongrelerinde sap-
tanan amaçlar›n takipcisi, bulunduklar›n› iddia ediyorlard›. ‹kinci Grubun
önayak olanlar› olarak; Salâhattin, Hüseyin Avni Beyler görünüyordu. En
çok çal›flan ve k›flk›rtanlar›n ise, Rauf ve Kara Vas›f Beyler oldu¤u anlafl›l›-
yordu.

Bu grubun, çal›flkan ve direngen üyelerinden olan Samsun Meb’usu
Emin Bey, son zamanlarda, bir ara Ankaraya gelmiflti. Bütün gerçekleri anla-
m›fl, k›flk›rt›c› ve kar›flt›r›c› olanlar› lânetliyordu. Emin Bey, bana flunu anlat-
t›: Rauf Bey; ‹kinci Grubu, afl›r› davran›fllarla sürüklüyor ve k›flk›rt›yormufl...
Emin Bey, Rauf Beye demifl ki: “Bizi içine soktu¤unuz bu ifl, insan› as›lmaya
kadar görürür... o zaman bizimle beraber bulunacak m›s›n›z?” Rauf Bey flu
karfl›l›¤› vermifl: “Beraber bulunmazsam alça¤›m..”

Efendiler, bilirsiniz, o zamanki kanuna göre, bakan seçimi için, ben, Mec-
lise aday gösterirdim. Meb’uslar, gösterdi¤im adaya olumlu veya olumsuz oy
verirler ya da çekimser kal›rlar. ‹kinci Grup, benim adaylar›m› dikkate alma-
y›p, kendi gruplar› ad›na, ortaya att›klar› adaylara, kanuna ayk›r› olarak oy
verip, hükûmet kurulmas›n›, engellemeye, bafllad›lar.

Efendiler, Mecliste, orduya karfl› da bir ak›m yarat›lm›flt›. Diyorlar ki, Sa-
karya savafl›ndan sonra aylar geçti¤i halde, ordu ne için sald›rm›yor? Ne olur-
sa olsun sald›rmal›d›r. Hiç olmazsa dar, belirli bir cephede bir sald›r› yap›lma-
l›d›r ki, ordumuzun sald›rma yetene¤i olup olmad›¤› anlafl›ls›n. Bu ak›m kar-
fl›s›nda dayand›k. Amac›m›z, bütün haz›rl›¤›m›z› iyice tamamlayarak genel ve
sonuç al›c› bir sald›r› yapmak oldu¤u için, k›s›tl› sald›r› yapma görüflünü kabul
edemezdik, bunda bir yarar yoktu.

Bize karfl› olanlar›n kan›s›, ordumuzun sald›rma yetene¤i kazanamayaca¤›
noktas›nda toplan›yordu. Bunun üzerine ordunun sald›r›ya geçirilmesi ak›m›n›
durdurdular. Elefltiri biçimini de¤ifltirerek, baflka bir kavram ortaya att›lar. Bu
defa, dediler ki, bizim as›l düflman›m›z Yunanl›lar, Yunan ordusu de¤ildir.

‹kinci Grup
teflekkül
ediyor

‹kinci Grup
kuruluyor



Zaten Yunan ordusunu kâmilen ma¤lûp etsek te, bununla bizim davam›z hitam bu-
lamaz. ‹tilâf Devletlerini, bilhassa ‹ngilizleri filen ma¤lûp etmek icap eder. Bunun
için, Yunan ordusuna karfl› bir perde hatt› b›rakmak, as›l orduyu Irak flimal hudu-
dunda tahflit edip, ‹ngilizlere taarruz etmek lâz›md›r. Muharebe ile davam›z›n hal-
li nazariyesi takip olunuyorsa yap›lacak ifl budur.

Efendiler, bu derece mana ve mant›ktan ârî fikirlere, iltifat etmedik. Onun üze-
rine, muhaliflerin serefraz›n›, yeni bir propaganda ç›kard›lar: Nereye gidiyoruz?
Bizi kim, nereye sevkediyor? meçhulâta..? Koskoca bir millet; gayr›muayyen, muz-
lim hedeflere serseriyane sürüklenir mi?

Bu propaganda, Meclis binas›ndan, Ankara mehafilinden ordu saflar›na ka-
dar intiflar ettirildi. Orduya, her vas›ta ile bu mefsedetkârane, telkinat, yap›lmaya ça-
l›fl›l›yordu.

Rauf Bey, s›k s›k, mahremane diyordu ki, hiç olmazsa hakikî vaziyeti bana
söyle. Ordu ne haldedir. Filhakika taarruz edemiyecek mi?

4 Mart 1338 günü akflam›, cepheyi teftifl etmek üzere, Ankaradan mufarekate
karar vermifltim. Bu münasebetle o gün Mecliste, celsei hafiyede, baz› izahatta ve ri-
calarda bulundum. Anlatt›m ki, Sakarya Meydan Muharebesinden sonra, düflman
ordusunu Eskiflehir-Seyitgazi-Afyon Karahisar hatt› umumisine kadar takip eden
kuvvetlerimiz, bütün ordu olmay›p, yaln›z süvarilerimiz ve süvari k›tam›za noktai
istinat olmak üzere ileri sürülen baz› farkalar›m›zd›.

Ordumuzun karar›, taarruzdur. Fakat, bu taarruzu, tehir ediyoruz. Sebebi ha-
z›rl›¤›m›z› tamamen ikmale biraz daha zaman lâz›md›r. Yar›m haz›rl›kla, yar›m
tedbirle, yap›lacak taarruz, hiç taarruz etmemekten daha çok fenad›r. Tevakkufu-
muz, taarruz karar›ndan sarf›nazar etti¤imiz veyahut buna iktidar kespetmekten
naümit oldu¤umuz suretinde telâkki ve tefsir edilmeye mahal yoktur.

Bundan sonra, flu mütaleatta bulundum: Osmanl›lar, ihtiyar edecekleri hare-
kât›n flümulile mütenasip ihtiyatkâr ve müdebbir davranmad›klar› için, daha çok,
his ve h›rslar›n›n taht› tesirinde hareket ettiklerinden, Viyanaya kadar gittikleri hal-
de, ricate mecbur olmufllard›r. Ondan sonra, Budapefltede de duramad›lar, ricat et-
tiler; Belgratta da ma¤lûp ve ricate mecbur edildiler. Balkanlar› terk ettiler. Rume-
liden ç›kar›ld›lar. Bize, içinde henüz düflman bulunan bu vatan›, miras b›rakt›lar.
Bu son vatan parças›n› kurtar›rken olsun h›rslar›m›zdan, hislerimizden fera¤at ede-
rek müteenni olal›m. Halâs için.. ‹stiklâl için evvel ve âhir düflmanla bütün mevcu-
diyetimizle vuruflarak onu ma¤lûp etmekten baflka karar ve çare yoktur ve olamaz!

Sinir gevfletici sözlere, telkinlere, ehemmiyet ve itimat atfolunmamal›d›r. Os-
manl› tarz› idare ve siyasetinin yaratt›¤› bu nevi zihniyetler merdut görülmelidir. Or-
du ile, muharebe ile, inat ile bu iflin içinden ç›k›lmaz tarz›ndaki, memba› hariçte bu-
lunan nesayiha tebaiyet ile; bir vatan, bir millet istiklâli kurtulamaz. Tarih, böyle bir
hâdise kaydetmemifltir. Bunun aksini düflünerek hareket edeceklerin, meraretengiz
netayiçle, karfl›laflacaklar›na, flüphe yoktur. Türkiye, iflte, bu yoldaki galat fikirlere..
galat zihniyetlere, sahip olanlar yüzünden, her as›r, her gün, her saat biraz daha te-
denni, biraz daha sukut etmifltir. Bu sukut, yaln›z maddiyatta olsayd›; hiçbir ehem-
miyeti yoktu. Maatteessüf, sukut, ahlâk ve maneviyata kadar flamil olmufl görünü-
yor. Hiç flüphe yok ki, bu büyük memleketi, bu koca milleti girivei mahvu izmihlâ-
le sevkeden, bafll›ca amil, bu olmufltur.
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Asl›nda Yunan ordusunu tümüyle yenik k›lsak bile, bununla ifl bitmez. ‹tilâf
Devletlerini, özellikle ‹ngilizleri edimli olarak yenmek gerekir. Bunun için, Yu-
nan ordusuna karfl› bir perde niteli¤inde az bir kuvvet b›rakmak, as›l orduya Irak
kuzey s›n›r›nda y›¤›nak yapt›r›p, ‹ngilizlere sald›rmak gerekir. Amac›m›za savafl-
la eriflmek isteniyorsa yap›lacak ifl budur...

Efendiler, böylesine anlams›z ve mant›ks›z görüfllere, de¤er vermedik.
Onun üzerine, karfl›tlar›m›z›n bafl›nda bulunanlar, yeni bir propaganda ç›kard›-
lar: Nereye gidiyoruz? Bizi kim, nereye sürüklüyor? karanl›klara..? Koskoca bir
millet; belirsiz, karanl›k hedeflere serserice sürüklenir mi?

Bu propaganda, Meclis binas›ndan, Ankara çevrelerinden ordu içine kadar
yay›l›rd›. Orduya, her araçla bu kar›flt›r›c› düflünce, afl›lanmaya çal›fl›l›yordu.

Rauf Bey, s›k s›k, gizlice, hiç olmazsa gerçek durumun ne oldu¤unu bana
söyle diyordu. Ordu ne durumdad›r. Sald›rmayacak m›d›r?

4 Mart 1922 günü akflam›, cepheyi denetlemek için, Ankaradan ayr›lmaya
karar vermifltim. Dolay›s›yla o gün Mecliste, gizli oturumda, birtak›m aç›klama-
lar yapt›m ve ricalarda bulundum. Anlatt›m ki, Sakarya Meydan Savafl›ndan
sonra, düflman ordusunu Eskiflehir-Seyitgazi-Afyon çizgisine kadar kovalayan
kuvvetlerimiz, bütün ordu olmay›p, sadece atl›lar›m›z ve atl› birliklerimize daya-
nak noktas› olmak için ileri sürülen baz› tümenlerimizdi.

Ordumuzun karar›, sald›r›ya geçmektir. Ama, bunu erteliyoruz. Nedeni, ha-
z›rl›¤›m›z› iyice tamamlamak için biraz daha zaman gerekiyor. Yar›m haz›rl›kla,
yar›m önlemle, yap›lacak sald›r›, hiç sald›r›ya geçmemekten çok daha fenad›r.
Durmam›z›, sald›r›ya geçmek karar›ndan vazgeçti¤imiz ya da sald›r› gücünü ka-
zanmaktan umut kesmifl oldu¤umuz yolunda anlamak ve yorumlamak yersizdir.

Bundan sonra flunlar› söyledim: Osmanl›lar, göze ald›klar› savafl›n geniflli-
¤iyle orant›l› olarak haz›rl›kl› ve tedbirli davranmad›klar› için, daha çok, duygu
ve h›rslar›n›n etkisi alt›nda davrand›klar›ndan, Viyanaya kadar gittikleri halde,
çekilmek zorunda kalm›fllard›r. Ondan sonra, Budapafltede de durmad›lar, çekil-
diler, Belgratta da yenildiler ve çekilmeye zorland›lar. Balkanlar› elden ç›kard›-
lar. Rumeliden ç›kart›ld›lar. Bize, içinde hâlâ düflman bulunan bu vatan›, miras
b›rakt›lar. Bu son vatan parças›n› kurtar›rken olsun h›rslar›m›zdan, duygular›-
m›zdan vaz geçerek ak›ll›ca davranal›m. Kurtulufl için.. Ba¤›ms›zl›k için eninde
sonunda düflmanla bütün varl›¤›m›zla vuruflarak onu yenmekten baflka karar ve
çare yoktur ve olamaz.

Sinir gevfletici sözlere, ö¤ütlere, önem verilmemeli ve bel ba¤lanmamal›d›r.
Osmanl› yönetim ve siyasetinin yaratt›¤› bu tür anlay›fl kötü görülmelidir. Or-
duyla, savaflla, direnmekle bu iflin içinden ç›k›lmaz yolundaki, kayna¤› d›flar›da
bulunan ö¤ütlere uymakla; bir vatan, bir milletin ba¤›ms›zl›¤› kurtulamaz. Tarih,
böyle bir olay yazmam›flt›r. Bunun tersini düflünerek davranacaklar›n, ac›l› so-
nuçlarla, karfl›laflacaklar›na, kuflku yoktur. Türkiye, iflte, böyle yanl›fl görüfllere..
yanl›fl anlay›fllara, sahip olanlar yüzünden, her yüzy›l, her gün, her saat biraz da-
ha gerilemifl, biraz daha çökmüfltür. Bu çöküfl, yaln›z nesnel olsayd›; hiçbir öne-
mi yoktu. Ne yaz›k ki, çöküfl, ahlâkî ve tinsel de¤erleri de sarm›fl görünüyor. Hiç
kuflku yok ki, bu büyük memleketi, bu koca milleti da¤›l›p yok olma uçurumuna
sürükleyen, bafll›ca etmen, bu olmufltur.
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Efendiler, bilirsiniz ki, Mecliste bu arzetti¤im devirde, en çok menfi ve
bedbinane rol yapanlar, vaktile, Türk milletinin kendi kendine temini istiklâl
edemiyece¤i kanaatini izah etmifl olan zevat idi. fiunun, bunun, mandas›n› ta-
lep ›srar›nda bulunanlar idi. Onun çin mütaleat›ma flu yolda devam ettim: de-
dim ki, Efendiler; maddî ve bilhassa manevî sukut, korku ile.. aciz ile bafllar.

Aciz ve korkak insanlar, herhangi bir felâket karfl›s›nda milletin de atale-
te duçar olmas›na ve müçtenip bir hale gelmesine saik olurlar. Aciz ve tereddüt-
te, okadar ileri giderler ki, adeta kendi kendilerini tahkir ederler. Derler ki, biz
adam de¤iliz ve olamay›z! Kendi kendimize adam olmam›za imkân yoktur.
Biz bilâkaydüflart, mevcudiyetimizi bir ecnebîye tevdi edelim. Balkan muhare-
besinden sonra milletin, bilhassa ordunun bafl›nda bulunanlar da, baflka tarz-
da ve fakat ayn› zihniyeti takip etmifllerdir.

Türkiyeyi, böyle sakin yollarda ink›raz ve izmihlâl vadisine sevkedenlerin
elinden kurtarmak lâz›md›r. Bunun için, keflfolunmufl bir hakikat vard›r, ona
tebaiyet edece¤iz. O hakikat fludur: Türkiye’nin resi tefekkürünü, büsbütün
yeni bir imanla teçhiz etmek.. Bütün millete ceyyit bir maneviyet vermek..

fiimdi Efendiler, düflmana taarruz için verilmifl olan kat’î karar›m›z› tatbi-
ka bafllamadan evvel, ihzar ve ikmal etmeye mecbur bulundu¤umuz vesaiti
harbiyenin ne oldu¤unu arzedeyim: Tam üç vas›tan›n haz›rl›¤›n›n kâfi derece-
de oldu¤unu görmek lüzumunu, hissediyorum. Onlardan, birincisi ve en mü-
himmi ve as›l olan› do¤rudan do¤ruya milletin kendisidir. Milletin, hayat ve is-
tiklâli için kalbinde: vicdan›nda mütecelli, münkeflif, arzu ve emellerin selâbe-
tidir. Millet bu arzuy› derunîsini nekadar kuvvetli izhar ederse, bu arzu ve eme-
linin tahakkuku için nekadar çok azmü iman gösterirse, düflmanlara karfl› mu-
vaffak›yet için o kadar kuvvetli bir vas›taya malik oldu¤umuzu kani olurum.
‹kinci vas›ta; milleti temsil eden Meclisin arzuyu millîyi izharda ve bunun ica-
bat›n› kanaatle tatbikte gösterece¤i azmü celâdettir. Meclis nekadar çok tesanüt
ve vahdet halinde arzuyu millîyi tecelli ettirirse düflmana karfl› o kadar kuvvet-
li vas›tai tefevvuka malik oluruz.

Üçüncü vas›ta; milletin müsellâh evlâtlar›ndan ibaret olup düflman karfl›-
s›nda mütehaflflit bulunan ordumuzdur.

Efendiler, dedim. Bu üç nevi vas›ta veya kuvvetin düflmana karfl› vücuda
getirdi¤i cepheler, iki mahiyette tasavvur olunabilir. Kolay anlafl›lmak için flöy-
le diyeyim; dahilî cephe, zahirî cephe.. As›l olan dahilî cephedir. Bu cephe bü-
tün memleketin, bütün milletin vücuda getirdi¤i cephedir. Zahirî cephe, do¤ru-
dan do¤ruya ordunun düflman karfl›s›ndaki müsellâh cephesidir. Bu cephe; te-
zelzül, tebeddül edebilir; ma¤lûp olabilir. Fakat, bu hal, hiçbir vak›t bir mem-
leketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden y›kan, mil-
leti esir ettiren dahilî cephenin sukutudur. Bu hakikate bizden ziyade vâk›f olan
düflmanlar, bu cephemizi y›kmak için as›rlarca çal›flm›fllar ve çal›flmaktad›rlar.
Bugüne kadar muvaffak da olmufllard›r. Filhakika “kaleyi içinden almak” d›-
fl›ndan zorlamaktan çok kolayd›r. Bu maksatla flah›slar›m›za kadar temasa ge-
lebilen müfsit mikroplar›n, vas›talar›n mevcudiyetini iddia etmek caizdir.

Meclisin zihniyeti, ef’ali, vaziyeti, düflmana ümitbahfl olmad›kça dahilî ve
haricî cephelerimizin yerinden oynamas›na imkân ve ihtimal yoktur. Mecliste,
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Efendiler, bilirsiniz ki, Mecliste bu anlatt›¤›m dönemde, en çok olumsuz ve
karamsar rol yapanlar, vaktile, Türk milletinin kendi kendine ba¤›ms›zl›k sa¤-
layamayaca¤› kan›s›n› ortaya atm›fl olan kimseler idi. fiunun, bunun, mandas›n›
istemekte direnenlerdi. Onun için düflüncelerime flunlar› da ekledim: dedim ki,
Efendiler; nesnel ve özellikle tinsel çöküntü, korku ile.. güçsüzlükle bafllar.

Güçsüz ve korkak insanlar, herhangi bir y›k›m karfl›s›nda milletin de bir
fley yapamaz ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. Güçsüzlük ve du-
raksamada, o kadar ileri giderler ki, sanki kendi kendilerini alçalt›rlar. Derler
ki, biz adam de¤iliz ve olamay›z. Kendi kendimize adam olamay›z. Biz kay›t-
s›z flarts›z, varl›¤›m›z› bir yabanc›n›n eline b›rakal›m. Balkan savafl›ndan son-
ra milletin, özellikle ordunun bafl›nda bulunanlar da, baflka biçimde ama ge-
ne bu anlay›flla ifl görmüfllerdir.

Türkiyeyi, böyle yanl›fl yollarda da¤›lma ve yok olma uçurumuna sürük-
leyenlerin elinden kurtarmak gerekir. Bunun için, bulunmufl bir gerçek vard›r,
ona uyaca¤›z. O gerçek fludur: Türkiye’nin düflünen kafalar›n›, büsbütün yeni
bir inançla donatmak.. Bütün millete sa¤lam bir moral vermek..

fiimdi Efendiler, düflmana sald›rmak için verilmifl olan kesin karar›m›z› uy-
gulamaya bafllamadan evvel, haz›rlay›p tamamlamak zorunda bulundu¤umuz
savafl araçlar›m›z›n ne oldu¤unu söyleyeyim: Tam üç arac›n yeterince haz›r ol-
du¤unu görmek gere¤ini, duyuyorum. Onlardan, birincisi ve en önemlisi ve te-
mel niteli¤inde olan› do¤rudan do¤ruya milletin kendisidir. Milletin, varl›¤› ve
ba¤›ms›zl›¤› için yüre¤inde... vicdan›nda belirmifl, ortaya ç›km›fl, istek ve emel-
lerin sa¤laml›¤›d›r. Millet bu içten iste¤ini ne kadar kuvvetle belli ederse, bu is-
tek ve emelinin gerçekleflmesi için ne kadar çok kararl›l›k ve inanç gösterirse,
düflmanlara karfl› baflar› için o kadar güçlü bir araca sahip oldu¤umuza inan›r›m.

‹kinci araç; milleti temsil eden Meclisin ulusal iste¤i belirtmekte ve bu-
nun gereklerini inanarak uygulamakta gösterece¤i kararl›l›k ve yi¤itliktir.
Meclis ne kadar çok dayan›flma ve birlik içinde ulusal iste¤i belirtirse düflma-
na karfl› o kadar güçlü üstünlük araçlar›na sahip oluruz.

Üçüncü araç; milletin silâhl› çocuklar›ndan oluflan ve düflman karfl›s›na
ç›kar›lm›fl bulunan ordumuzdur.

Efendiler, dedim. Bu üç tür araç veya gücün düflmana karfl› kurdu¤u cep-
heler, iki nitelikte düflünülebilir. Kolay anlafl›lmak için flöyle diyeyim; iç cep-
he, d›fl cephe.. Temel olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün
milletin oluflturdu¤u cephedir. D›fl cephe, do¤rudan do¤ruya ordunun düflman
karfl›s›ndaki silâhl› cephesidir. Bu cephe; sars›labilir, de¤iflebilir; yenilebilir.
Ama, bu durum, hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Önem-
li olan, memleketi temelinden y›kan, milleti tutsak ettiren iç cephenin çökme-
sidir. Bu gerçe¤i bizden iyi bilen düflmanlar, bu cephemizi y›kmak için yüzy›l-
larca çal›flm›fllar ve çal›flmaktad›rlar. Bugüne kadar baflar›l› da olmufllard›r.
Gerçekte “kaleyi içinden almak” d›fl›ndan zorlamaktan çok kolayd›r. Bu
amaçla içimize girebilen arabozucu mikroplar›n, araçlar›n bulundu¤u söyle-
nebilir.

Meclisin düflünüflü, yapt›klar›, tutumu, düflmana umut verici olmad›kça iç
ve d›fl cephelerimiz yerinden oynat›lamaz. Mecliste, bir veya birkaç üyenin ka-
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bir veya birkaç azan›n bedbinî telkin eden sözlerinden bile aleyhimizde istifa-
de çareleri aran›lmakta oldu¤una flüphe edilmemelidir. Hariciye Vekâletinin
dosyalar› buna dair vesikalarla doludur. Kat’iyetle arzederim ki, istemiyerek
olsa dahi düflmanlara ümit verecek flemmeler verildikçe davayi millînin halli te-
ahhura duçar olur.

Efendiler, bu mütaleattan sonra, cephede bulunaca¤›m s›ralarda, ordunun
hissiyat ve efkâr› üzerinde naümidî tevlit edecek münakaflat› aleniyeden sarf›-
nazar edilmesini, bilhassa Meclisten rica ettim. Bu beyanat›mdan sonra, muha-
liflerin de sözlerini istima ettim. Muhaliflerden biri, mütaleat ve ricalar›m›, emir
veriyorum suretinde tefsir eyledi. Di¤er biri, Meclisin hissiyat›ndaki nezahatten
flüphe etti¤imi dermeyan etti. Bir baflkas› kabili tatbik olmayan bir fley, yap›la-
maz. Orduyu izmihlâle sevkedersin Efendim dedi.

Muhterem Efendiler, heyeti aliyenizi, muhaliflerin sözlerile iflgal etmek is-
temem. Çünkü, bu sözler birkaç kiflinin flaflk›n ve cahil dima¤lar›n›n akislerin-
den baflka bir fley de¤ildi. Heyeti umumiye, maruzat›m› hüsnü telâkki eylemifl-
ti. Yaln›z fiark Cephesi Kumandan›n›n bir mütaleas›na, befl on gündenberi ver-
meye muvaffak olamad›¤›m cevab›, cepheye gitmeden evvel, bugün, yani 4
Mart 1338 de yazm›flt›m. Onu arzedece¤im. Cevab›n anlafl›lmas› için müsaade
buyurursan›z evvelâ vürut eden mütaleay› okuyal›m:

Zata mahsustur          Baflkumandan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Umuru idaremizin veçhi teflekkülü hakk›ndaki münakaflalar bize henüz vâs›l olmakta-

d›r. Hali sulhun teessüsünden sonraki intihabatta, birçok k›ymetli zatlar yerine birtak›m mu-
hafazakârlar toplanmas›na karfl› flimdiden al›nacak tedbiri en mühim bulurum. Meclisi Mil-
lî, k›ymettar flahsiyetleri havi olmazsa, iki büyük mahzur memleketi bugünkü harabisinden
kurtaram›yacakt›r. Birincisi, fikri teceddüt olm›yacak. ‹kincisi, en mühim lâyihalar› herhan-
gi bir hisse kap›larak münakaflaya dahi lüzum görmeden reddedivereceklerdir. Böylece bir
meclise karfl› azas› büyük mütehass›slardan mürekkep, ikinci bir meclis bulunmas›n› faydal›
görüyorum ve Meclisi Millînin nâz›m› ve terakkiye do¤ru saik› olaca¤› gibi hayat› memleke-
te taallûk eden kararlar, Meb’uslar Meclisinde heyecanla ret veya kabul edilse bile, bu mecli-
sin ikaz ve irfladile karar›n tadili ve zarar›n def’i mümkün olur. Bu meclise âyan diyerek es-
ki devrin köhne hayat›n› hat›rlamamak için büyük mütehas›slar meclisi veya daha münasip
bir nam verilebilir. Azas›n› birtak›m kuyut ve flurut alt›nda t›pk› meb’uslar gibi millet intihap
edebilir. Herhangi bir mesle¤in en âli tahsilini görmek ve Türkiye Hükûmetinin vekâletini,
valili¤ini veya ordu kumandanl›¤›n› yapm›fl olmak gibi mühim flartlar teferruatile takyit olu-
nabilir. Meselenin teferruat›n›n tespiti, mevcut hükûmetlerin de tetkikile her türlü mahzurdan
salim bir halde mümkündür. Büyük mütehass›slar heyeti kabul olunursa, her vekâletin flûra-
s› da bunlardan ayr›l›r. Meselâ, askerî flûras›, naf›a flûras› ve saire gibi iki meclisin tasdik›n-
den geçerek bir müddet için takibi esas ittihaz edilecek olan herhangi bir program›m›zda sa-
bit kadem olmak ve bu program›n turuku tatbik›yesinde, maksut hedef ve gayeyi muhafaza
etmek için, bu flûralar›n vücudunu pek lüzumlu addediyorum. Aksi halde vekâletlerde flahsi-
yetler de¤ifltikçe, program ve bunu yapacak flahsiyetler de az çok de¤iflmekten kurtulam›ya-
cakt›r. Bundan baflka kabul edilen herhangi bir fley, mütehass›slar›nca kabul olunmazsa mu-
cibi tenkit olur. Millet buna lâz›m› gibi sar›lmal›. Millet Meclisi, millet nam›na bir fleyi ret ve-
ya kabul ve kontrol hakk›d›r. Fakat bu baflka, iht›sas sahiplerinin yapaca¤› ve bundan sonra
kabul olunacak fley de baflka olur. Hali tabiînin rücuundan sonraki endifle ve mülâhazat›m›
arzeyliyorum. Mütaleai Samilerinin ifl’ar›n› istirham eylerim.

18/19, 2/1338 ve bilânumaral›d›r.      fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir
Mahsustur             4/4/1338

fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
C: 18/19-2-1338 tarih ve bilânumaral› flifreye.
Memleketin idarei umumiyesine vâz›ulyet yegâne kuvvei âliye bulunan Büyük Millet Meclisi-
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ramsarl›k afl›lamak isteyen sözlerinden bile bize karfl› yararlanma yollar› ara-
n›lmakta oldu¤una kuflku edilmemelidir. D›fliflleri Bakanl›¤›n›n dosyalar› bu-
nunla ilgili belgelerle doludur. Kesinlikle bildiririm ki, istemeyerek olsa bile
düflmanlar› umutland›racak en küçük bir belirti gösterildi¤i sürece ulusal
amaca ulaflmam›z gecikir.

Efendiler, bu düflünceleri bildirdikten sonra, cephede bulunaca¤›m s›ra-
larda, ordunun duygular›nda ve düflünceleri üzerinde umutsuzluk yaratacak
aç›k tart›flmalardan vaz geçilmesini, Meclisten özellikle rica ettim. Bu sözle-
rimden sonra, bize karfl›t olanlar› dinledim. Bize karfl›t olanlardan biri, düflün-
ce ve ricalar›m›, emir veriyorum gibi yorumlad›. Baflka biri, Meclisin duygula-
r›n›n temiz oldu¤una güvenmedi¤imi ileri sürdü. Bir baflkas› uygulanam›yacak
bir fley, yap›lamaz. Orduyu bozguna sürüklersin Efendim dedi.

Muhterem Efendiler, bize karfl› olanlar›n sözleri ile yüce toplulu¤unuzun
vaktînî almak istemem. Çünkü, bu sözler birkaç kiflinin flaflk›n ve cahil beyin-
lerinin yans›malar›ndan baflka bir fley de¤ildi. Genel kurul sözlerimi iyi karfl›-
lam›flt›. Yaln›z Do¤u Cephesi Komutan›n›n bir görüflüne, befl on günden beri
veremedi¤im karfl›l›¤›, cepheye gitmeden evvel, bugün, yani 4 Mart 1922’de
yazm›flt›m. Onu bilginize sunaca¤›m. Karfl›l›¤›n anlafl›lmas› için izin verirseniz
önce gelmifl olan düflünceyi okuyal›m:

Kifliye özel          Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yönetim ifllerimizin yürütülüflü ile ilgili tart›flmalar bize yeni yeni ulaflmaktad›r. Bar›fl ger-

çeklefltikten sonraki seçimlerde, birçok güçlü kifli yerine birtak›m tutucular›n toplanmas›na kar-
fl› flimdiden al›nacak önlemi en önemli sayar›m. Millî Meclis, de¤erli kiflilerden kurulmazsa, iki
büyük sak›nca memleketi bugünkü viranl›¤›ndan kurtaramayacakt›r. Birincisi, yenileflme düflün-
cesi olm›yacak. ‹kincisi, en önemli tasar›lar› herhangi bir duyguya kap›larak görüflmeye bile ge-
rek görmeden geri çevireceklerdir. Böyle bir meclise karfl› üyeleri büyük uzmanlardan oluflan,
ikinci bir meclis bulunmas›n› yararl› görüyorum ve Millî Meclise yön verece¤i ve onu ilerletece-
¤i gibi memleketin varl›¤› ile ilgili kararlar, Meb’uslar Meclisinde coflkuyla geri çevrilse ya da hat-
ta kabul edilse bile, bu meclisin uyar›s› ve do¤ru yolu göstermesiyle de¤ifltirilebilir ve zarar önle-
nebilir. Bu meclise âyan* diyerek eskinin çürük hayat›n› hat›rlamamak için büyük uzmanlar
meclisi ya da daha uygun bir isim verebilir. Üyelerini birtak›m s›n›rlamalar ve koflullar alt›nda
t›pk› meb’uslar gibi millet seçebilir. Herhangi bir mesle¤in en yüksek tahsilini görmek ve Türki-
ye Hükûmetinin bakanl›¤›n›, valili¤ini veya ordu komutanl›¤›n› yapm›fl olmak gibi önemli koflul-
lar ayr›nt›lar›yla saptanabilir. ‹flin ayr›nt›lar›, ifl bafl›ndaki hükûmetlerin de incelemeleriyle hiç sa-
k›ncas›z biçimde saptanabilir. büyük Uzmanlar meclisi uygun görülürse, her bakanl›¤›n dan›fl-
manlar› da bunlardan seçilir. Örne¤in, askerlik dan›flmanlar›, bay›nd›rl›k dan›flmanlar› vb. gibi iki
meclisin onay›ndan geçerek bir süre için uygulanmas› kabul edilecek olan herhangi bir progra-
m›m›zdan ayr›lmamak ve bu program›n uygulama yollar›nda, güdülen amaç ve hedefi de¤ifltir-
memek için, bu dan›flma kurullar›n›n varl›¤›n› çok gerekli say›yorum. Böyle olmazsa bakanl›k-
larda bakanlar de¤ifltikçe, program ve bunu yürütecek kifliler de az çok de¤iflmekten kurtulam›-
yacakt›r. Bundan baflka kabul edilen herhangi bir fley, iflin uzmanlar›nca uygun bulunmazsa elefl-
tiriye yol açar. Millet buna gere¤i gibi sar›lmal›. Millet Meclisinin, millet ad›na bir fleyi geri çevir-
mek veya kabul etmek ve denetlemek hakk› vard›r. Ama bu baflka, uzmanlar›n yapaca¤› ve bun-
dan sonra kabul edilecek fley de baflka olur. Normal duruma dönüldükten sonras›yla ilgili kayg›
ve düflüncelerimi sunuyorum. Yüksek düflüncelerinizin bildirilmesini rica ederim.

18/19, 2/1338 ve numaras›zd›r.                   Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir
Özeldir             4/4/1922

Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
K: 18/19-2-1922 tarih ve numaras›z flifreye.
Memleketin genel yönetimini elinde bulunduran tek yüce güç olan Büyük Millet Meclisinin

fiark Cep-
hesi Ku-
mandan›n›n
bir mütale-
as›

Do¤u Cep-
hesi Komu-
tan›n›n bir
düflüncesi

* Senato



nin ittihaz edece¤i mukarrerat›n mütehass›slardan mürekkep di¤er bir heyet taraf›ndan tetkik
edilmemesinden tevellüt edecek mehazir hakk›ndaki noktai nazar› devletleri esas itibarile isa-
beti kâmileyi haizdir.

Ancak, nam ve unvan› âyan olmasa dahi milletin bütün hukuk ve selâhiyetini haiz ola-
rak intihap edilmifl ve edilecek olan Büyük Millet Meclisinin mukarrerat› esasiyesini di¤er bir
heyetin kararile takyit eylemek idarei umumiyede takip eyledi¤imiz esasat›n ruhu ile kabili
imtizaç olam›yacakt›r. ‹flbu mütehass›slar meclisinin de mütaleai aliyeleri veçhile millet tara-
f›ndan meb’uslar gibi intihab› takdirinde ayn› membadan ayn› salâhiyeti alm›fl iki büyük kuv-
vetin idarei umumîyei millete müessir olmas› vaziyeti hukukiyede oldu¤u gibi amelî sahada
da mucibi teflevvüfl bir ikilik tevlid edecek ve bu vaziyetten mütevellit muvazenesizli¤i telif
için hayat ve hukuku millete müdahalekâr üçüncü bir kuvvetin vücudunu kabul etmek icab
eyliyecektir.

Fikri âcizaneme göre tasavvur buyurulan mahzurlar› izale için çarei yegâne Millet Mec-
lisinin erbab› liyâkat ve iht›sastan mürekkep olarak intihab›n› temin etmek ve meclisin teflki-
lât› dahiliyesinde, encümenler intihabat›nda, Heyeti Vekilenin tefrik ve intihab›nda ilim ve ih-
t›sas hususuna fevkalâde ehemmiyet vermek hususlar›ndan ibarettir. Geçirdi¤imiz feci tecrü-
belerin netayicinden mülhem bulunan ve milletlerin idaresinde eslem bir tarik oldu¤u gibi hu-
kuku esasiye noktai nazar›ndan da en makbul bir flekli ihtiva eyliyen idarei haz›ram›z›n te-
yid ve takviyesile intihabat hususunda da müteyakk›z bulunulmas› sayesinde hal için oldu¤u
gibi istikbaldeki teceddüdat ve inkiflafat için de en ziyade muvaffak›yetbahfl bir idare maki-
nesi kurulmufl olaca¤›n› arzeylerim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, 1337 senesi zarf›nda, muhtelif devletlerle resmî ve

gayriresmî birtak›m temaslar vukubuluyordu. Türk-Rus temas ve münasebat›
müsbet bir istikamette inkiflaf ediyordu. Frans›zlardan maada, ‹talyanlar ve ‹n-
gilizlerle de temaslar olmufltur. 1337 senesi Haziran›nda suitefehhümü mucip
olmufl bulunan bir meseleyi zikredece¤im. 13 Haziran 1337 de Kuvayi ‹tilâfiye
Baflkumandan› General Harringtonun mukarribininden oldu¤unu ifade eden
Binbafl› Henry ve Shturton nam›nda iki zabit motörle ‹neboluya geldiler. Bu
zabitler; General Harrington taraf›ndan flu tebligatta bulundular. Ben, bir tor-
pido ile ‹neboludan ‹stanbulda Bo¤aziçinde Harringtonun yal›s›na gideyim.
Orada General ile sulh esasat› üzerinde anlaflay›m. ‹ngilterenin istiklâli tamm›-
m›z› kabul etti¤ini ve Yunanl›lar›n topraklar›m›zdan ç›kar›lacaklar›n› ve mesa-
ili saire üzerinde münakaflan›n mümkün oldu¤unu söylemifller. Bu zabitlere
verilen cevapta, benim ‹stanbula gitmiyece¤im ve General Harringtonun ‹ne-
boluya gelip o s›rada orada bulunan Refet Pafla ile görüflmesinin münasip ola-
ca¤› bildirilmiflti.

18 Haziran 1337 tarihli bir telgraf da, ‹stanbulda Hâmit Beyden vürud et-
ti. Bu telgrafname meali flöyle idi: Burada mevkii resmîsi olan bir ‹ngiliz, ‹ngil-
terenin ‹stanbulda en büyük makam› nam›na bugün bendenize müracaatle se-
rî bir sulha vâs›l olmak için müzakereye haz›r bulunduklar›ndan Mustafa Ke-
mal Pafla Hazretlerile hemen münasebata giriflmek arzu ettiklerini ve cevab› se-
ria muntaz›r bulunduklar›n› arza delâlet etmemi rica etti.

Hâmit Beye verilen cevapta; müzakerata haz›r oldu¤umuz bildirilmiflti.
5 Temmuz 1337’de Zongulda¤a gelen bir ‹ngiliz torpitosu General Har-

ringtondan bana bir mektup getirmiflti. Tercümesi Ankaraya telgrafla bildirilen
bu mektup fli idi:

Kumandan Henry vas›tasile old›¤›m habere nazaran Zat› Alileri bana bir askerin bir asker-
le görüflmesi kabîlinden baz› mütaleat dermeyan etmek arzusunda bulunuyorsunuz. Böyle oldu¤u
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alaca¤› kararlar›n uzmanlardan kurulu baflka bir topluluk taraf›ndan incelenmemesinden
do¤acak sak›ncalarla ilgili yüksek görüflleriniz ilke olarak çok yerindedir.

Ama, ad› ve san› Ayan almasa bile, milletin bütün hak ve yetkilerini kullanmak üzere
seçilmifl ve seçilecek olan Büyük Millet Meclisinin temel kararlar›n› baflka bir toplulu¤un
karar›na ba¤lamak genel yönetimde izledi¤imiz ilkelerin özüyle ba¤daflamayacakt›r. Bu uz-
manlar meclisi de, yüksek düflünceleriniz üzere millet taraf›ndan meb’uslar gibi seçilince
tek kaynaktan tek yetki alm›fl iki büyük gücün ulusun genel yönetimine etken olmas› hukuk
aç›s›ndan oldu¤u gibi uygulama alan›nda da kar›fl›kl›¤a yol açacak, bir ikilik do¤uracak ve
bu durumun yarataca¤› dengesizli¤i düzeltmek için milletin varl›¤›na ve hukukuna etki ya-
pacak üçüncü bir gücün bulunmas›n› kabul etmek gerekecektir.

Düflünceme göre akl›n›zdan geçirdi¤iniz sak›ncalar› gidermenin tek yolu Millet Mec-
lisinin de¤erli ve uzman kiflilerden oluflacak flekilde seçilmesini sa¤lamak ve meclisin iç ör-
gütünde, komüsyonlar›n seçiminde, Bakanlar Kurulunun ayr›l›p seçilmesinde bilim ve uz-
manl›k konusuna ola¤anüstü önem vermekten baflka bir fley de¤ildir. Geçirdi¤imiz ac› de-
neyimlerin sonuçlar›ndan esinlenerek bulunan ve milletlerin yönetiminde en do¤ru bir yol
oldu¤u gibi temel haklar aç›s›ndan da en be¤enilen nitelikleri olan bugünkü yönetimimizi
perçinleyip güçlendirmekle seçim konusunda da dikkatli davranmak sayesinde bugün için
oldu¤u gibi gelecekteki yenilikler ve geliflmeler içinde en çok baflar›l› bir yönetim makinesi
kurulmufl olaca¤›n› bilginize sunar›m.

Türkiye Büyük Millet Meclsi Baflkan› Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, 1921 senesi içinde, çeflitli devletlerle resmî ve özel

birtak›m görüflmeler yap›l›yordu. Türk-Rus görüflme ve iliflkileri olumlu bir
do¤rultuda gelifliyordu. Frans›zlardan baflka, ‹talyanlar ve ‹ngilizlerle de gö-
rüflmeler yap›lm›flt›r. 1921 senesi Haziran›nda yanl›fl anlafl›lm›fl olan bir konu-
yu anlataca¤›m. 13 Haziran 1921 de ‹tilâf Kuvvetleri Baflkomutan› General
Harringtonun yak›nlar›ndan oldu¤unu söyleyen Binbafl› Henry ve Shurton
ad›nda iki subay motörle ‹neboluya geldi. Bu subaylar; General Harrington
a¤z›ndan flunu söylediler: ben, bir torpito ile ‹neboludan ‹stanbulda Bo¤azi-
çinde Harringtonun yal›s›na gideyim. Orada General ile bar›fl ilkeleri üzerin-
de anlaflay›m. ‹ngilterenin tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› kabul etti¤ini ve Yunanl›lar›n
topraklar›m›zdan ç›kar›lacaklar›n› ve öbür ifller üzerinde tart›fl›labilece¤ini
söylemifller. Bu subaylara verilen karfl›l›kta, benim ‹stanbula gitmiyece¤im ve
General Harringtonun ‹neboluya gelip o s›rada orada bulunan Refet Pafla ile
görüflmesinin uygun olaca¤› bildirilmiflti.

18 Haziran 1921 tarihli bir telgraf da, ‹stanbulda Hâmit Beyden geldi. Bu
telgrafta bafll›ca flunlar yaz›l›yd›: Burada resmî görevi olan bir ‹ngiliz, ‹ngilte-
renin ‹stanbulda en büyük görevlisi ad›na bugün bana bafl vurarak tezelden
bar›fl yapmak için görüflmeye haz›r bulunduklar›ndan Mustafa Kemal Pafla ile
hemen iliflki kurmak istediklerinin ve ivedi olarak karfl›l›k beklediklerinin bil-
ginize sunulmas›na arac› olmam› rica etti.

Hâmit beye verilen karfl›l›kta; görüflmelere haz›r oldu¤umuz bildirilmifl-
ti.

5 Temmuz 1921 de Zongulda¤a gelen bir ‹ngiliz torpitosu General Har-
ringtondan bana bir mektup getirmiflti. Çevirisi Ankaraya telgrafla bildirilen
bu mektup flu idi:

Komutan Henry arac›l›¤›yla ald›¤›m habere göre siz bana bir askerin bir askerle görüflme-
si yolunda kimi düflünceler bildirmek iste¤inde bulunuyorsunuz. Durum böyle ise sizce uygun gö-
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takdirde Zat› Alilerince muvaf›k görülecek bir günde ‹neboluda veyahut ‹zmitte Zat› Alileri-
ne mülâki olmak üzere Ajax z›rhl›sile azimet için Britanya Hükûmeti taraf›ndan mezuniyeti
haiz bulunuyorum ve vaziyet hakk›nda arzu buyuruldu¤u takdirde son derece vâz›h ve ser-
best bir surette teatii efkâr eylemeye haz›r›m. Mütaleat›n›z› dinlemeye ve bunlar› beray› tetkik
‹ngiltere Hükûmetine tebli¤e mezunum. ‹ngiltere Hükûmeti nam›na ne icray› müzakere, ne
de mükâleme için hiçbir s›fat› resmîyeyi haiz de¤ilim. Mülâkat›m ‹ngiliz z›rhl›s›nda vukuu lâ-
z›md›r. Z›rhl›da Zat› Alileri, kendilerine lây›k bir surette kabul edilecektir. Karaya avdetleri-
ne kadar hürriyeti kâmileyi haiz bulunacaklard›r. Bu suret kabul edildi¤i takdirde Zat› Ali-
lerine muvaf›k gelecek tarih ve saatlerin lûtfen tayinini rica ederim.

Bu mektup muhteviyat›na nazaran General Harringtonla temas arayan ve
onunla görüflmek arzusunu izhar eden ben oldu¤um anlafl›l›yor. Halbuki haki-
kat, böyle de¤ildi. Onun için General Harringtona flu cevab› verdim:

Zongulda¤a göndermifl oldu¤umuz mektup tercümesini bugün Ankaraya bildirdiler.
Aram›zda vaki olacak mükâlemat›n bir suitefehhüm üzerine müesses olmamas› için atideki
husus üzerine dikkatinizi celbe mecburum. 13 Haziran tarihinde Binbafl› Henry ve rüfekas›
‹neboluya gelerek zat› âlilerinin, Binbafl› Henry taraf›ndan Refet Paflaya teklif edilmifl olan
esaslar üzerinde benimle görüflmek arzu etti¤inizi beyan etmifllerdi. Nitekim bu cihetler Bin-
bafl› Henry taraf›ndan size hitaben yaz›l›p bir sureti, taraf›ndan mümzi olarak bize b›rak›l-
m›fl olan mektupta beyan edilmifltir. Aram›zda bafll›yan do¤rudan do¤ruya muhaberat›n mu-
kaddemesi bundan ibarettir. Metalibi millîyemiz, zat› âlilerince malûmdur. Millî topraklar›-
m›z›n düflmanlardan tamamile istihlâs›, hududu millîyemiz dahilinde siyasî, malî, iktisadî, as-
kerî, adlî, harsî istiklâli tamm›m›z esas› kabul edildi¤i takdirde müzakerata girmeye amade
oldu¤umuzu beyan ederim. Binbafl› Henry taraf›ndan size izah edilen esbaba binaen, müza-
kerat›n zat› âlilerine fevkalâde hüsnükabul gösterilecek olan ‹nebolu kasabas›nda ve karada
vaki olmas› taraf›m›zdan muvaf›k görülmüfltür. Bu nikat› nazarda, aram›zda mutabakat› ef-
kâr olup olmad›¤›n› tasrih edecek cevab›n›za intizar ediyorum. Maksad› âliniz, sadece vazi-
yet hakk›nda teatii efâr ise, bunun için rüfekam›zdan birini memur edebiliriz.

Bu mektuba bir cevap gelmedi. Ancak Temmuzun yedinci günü, ‹stanbul-
da Hâmit Beyi gören ‹ngiliz Maslahatgüzar› Mösyö Rantigan bir tacir s›fatile
Anadoluya gelen Binbafl› Henry’ye General Harrington oradaki ‹ngiliz üsera-
s›n›n mevki ve s›hhatlerinden haberdar olmaya çal›flmas›n› ve kabilse millî or-
dular›n ‹stanbula do¤ru harekâta devam edip etmiyeceklerinin Mustafa Kemal
Pafladan tahkikin›, tenbih eyledi¤i cihetle, Binbafl› Henry’nin bundan maada
teflebbüsatta bir gûna salâhiyeti olmad›¤› bildirilmifl.

Efendiler, 1338 senesi A¤ustosuna kadar da garp devletlerile müsbet ma-
nada ciddî münasebetler vukubulmad›. Memleketimizde bulunan düflmanlar›
silâh kuvvetile ç›karmad›kça, ç›karabilecek mevcudiyet ve kudreti millîyemizi
filen isbat etmedikçe, diplomasi sahas›nda ümide kap›lman›n caiz olmad›¤›
hakk›ndaki kanaatimiz kat’î ve daimî idi. En do¤ru kanaatin bu oldu¤unu, bu
olaca¤›n›, tabiî olarak kabul etmek muvaf›kt›r. Filhakika bugünün fleraiti haya-
tîyesi içinde bir fert için oldu¤u gibi, bir millet için dahi kudret ve kabiliyetini,
eseri filî ile izhar ve isbat etmedikçe itibar ve ehemmiyet intizar›nda bulunmak
beyhudedir. Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. ‹nsanl›k,
adalet, mürüvvet icabat›n›, bütün bu evsaf› haiz oldu¤unu gösterenler talep
edebilir.

Efendiler, cihan, imtihan meydan›d›r. Türk Milleti, bunca as›rlardan son-
ra yine bir imtihan, hem bu defa en çetin bir imtihan karfl›s›nda, bulundurulu-
yordu. ‹mtihanda muvaffak olmadan, lûtufkârane muamelelere intizar etmek
bizim için caiz olabilir midi?
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rülecek bir günde ‹neboluda ya da ‹zmitte sizinle buluflmak üzere Ajaks z›rhl›s› ile gitmem
için Britanya Hükûmeti taraf›ndan görevli k›l›nm›fl bulunuyorum ve durum hakk›nda ister-
seniz çok aç›k ve serbest olarak düflünce al›flveriflinde bulunmaya haz›r›m. Düflüncelerinizi
dinlemek ve bunlar› incelenmek üzere ‹ngiltere Hükûmetine bildirmekle görevliyim. ‹ngil-
tere Hükûmeti ad›na ne görüflmek, ne de konuflmak için hiçbir resmî görevim yoktur. Bu-
luflman›n ‹ngiliz z›rhl›s›nda olmas› gereklidir. Z›rhl›da size yarafl›r bir biçimde karfl›lanacak-
s›n›z. Karaya dönünceye kadar tam özgürlük içinde bulunacaks›n›z. Bu flekil sizce kabul
edilirse uygun bulaca¤›n›z tarih ve saatlerin belirtilmesini rica ederim.

Bu mektupta yaz›lanlara göre General Harringtonla iliflki arayan ve
onunla görüflmek iste¤ini belirten ben oldu¤um anlafl›l›yor. Oysa ki gerçek,
böyle de¤ildi. Onun için General Harringtona flu karfl›l›¤› verdim:

Zongulda¤a göndermifl oldu¤unuz mektubun çevirisini bugün Ankaraya bildirdiler.
Aram›zda yap›lacak buluflman›n bir yanl›fl anlamaya dayanmamas› için afla¤›daki noktaya
dikkatinizi çekmek zorunday›m. 13 Haziran tarihinde Binbafl› Henry ve arkadafllar› ‹nebo-
lu’ya gelerek sizin, Binbafl› Henry taraf›ndan Refet Paflaya önerilmifl olan ilkeler üzerinde
benimle görüflmek istedi¤inizi söylemifllerdi. Nitekim bu noktalar Binbafl› Henry taraf›n-
dan size yaz›l›p bir örne¤i, taraf›ndan imzal› olarak bize b›rak›lm›fl olan mektupta bildiril-
mifltir. Aram›zda bafllayan do¤rudan do¤ruya yaz›flmalar böyle bafllam›flt›r. Siz milletçe ne
istedi¤imizi bilirsiniz. Millî topraklar›m›z›n düflmanlardan bafltan bafla kurtar›lmas›, ulusal
s›n›rlar›m›z içinde siyasî, malî, iktisadî, askerî, adlî, kültürel tam ba¤›ms›zl›¤›m›z ilke ola-
rak kabul edilirse görüflmelere bafllamaya haz›r oldu¤umuzu bildiririm. Binbafl› Henry’nin
size anlatt›¤› nedenlerden ötürü, görüflmelerin sizin çok iyi a¤›rlanabilece¤iniz ‹nebolu il-
çesinde ve karada yap›lmas› bizce uygun görülmüfltür. Bu noktalarda, aram›zda görüfl bir-
li¤i olup olmad›¤›n› belirtecek yan›t›n›z› bekliyorum. Yüksek dile¤iniz, sadece durum üze-
rinde görüfl al›flveriflinde bulunmak ise, bunun için arkadafllar›m›zdan birini görevlendire-
biliriz.

Bu mektuba bir yan›t gelmedi. Ancak Temmuzun yedinci günü, ‹stanbul-
da Hâmit Beyi gören ‹ngiliz Maslahatgüzar› Mösyö Rantigan, bir tüccar kim-
li¤iyle Anadoluya gelen Binbafl› Henry’den General Harrington oradaki ‹ngi-
liz tutsaklar›n›n yerlerini ve sa¤l›klar›n› ö¤renmeye çal›flmas›n› ve yolunu bu-
lursa millî ordular›n ‹stanbula do¤ru ilerlemeyi sürdürüp sürdüremeyecekle-
rinin Mustafa Kemal Pafladan sormas›n›, önemle istedi¤inden, Binbafl›
Henry’nin bundan baflka giriflimlere hiç yetkisi olmad›¤›n› bildirmifl.

Efendiler, 1922 senesi A¤ustosuna kadar bat› devletleri ile olumlu anlam-
da gerçek iliflkiler kurulmad›. Memleketimizde bulunan düflmanlar› silah kuv-
veti ile ç›karmad›kça, ç›karabilecek ulusal varl›k ve gücümüzü edimli olarak
kan›tlamad›kça, diplomasi alan›nda umuda kap›lman›n yeri olmad›¤› yolun-
daki inanc›m›z kesin ve sürekli idi. En do¤ru inanc›n bu oldu¤unu, bu olaca-
¤›n›, do¤al olarak kabul etmek uygun olur. Gerçekten bugünün hayat flartlar›
içinde birey için oldu¤u gibi, bir millet için de gücünü ve yetene¤ini, yapt›kla-
r›yla ortaya koyup kan›tlamad›kça kendisine de¤er ve önem verilmesini bek-
lemek boflunad›r. Güç ve yetenekten yoksun olanlara yüz verilmez. ‹nsanl›k,
adalet, iyilik gereklerini, bütün bu niteliklerin kendilerinde bulundu¤unu gös-
terenler isteyebilir.

Efendiler, dünya, s›nav alan›d›r. Türk milleti, bunca yüzy›llardan sonra
yine bir s›nav, hem bu kez en çetin bir s›nav karfl›s›nda, bulunduruluyordu. S›-
navda baflar›l› olmadan, baflkalar›n›n afl›r› iyilikle davranmalar›n› beklemek
bizim için do¤ru olabilir miydi?

Cihan naza-
r›nda vere-
ce¤imiz im-
tihana ha-
z›rlan›rken

Dünyaya
verece¤imiz
s›nava ha-
z›rlan›rken



Biz, kemali ciddiyetle cihan nazar›nda verece¤imiz imtihana haz›rlan›r-
ken, bir taraftan müflahitlerin de vaziyet ve ahvali ruhiye ve fikriyelerini, nazar-
dan dûr tutmamay› daima, faydal› buluyorduk. Bu maksatla malûmunuz oldu-
¤u veçhile, evvelâ, Hariciye Vekili bulunan Yusuf Kemal Beyi ve bilâhare de
Dahiliye Vekili olan Fethi Beyi Avrupaya izam etmifltik. ‹stanbul üzerinden
Avrupaya gidecek olan Yusuf Kemal Beye ‹stanbula ait baz› hususî vazifeler
de verilmiflti. Yusuf Kemal Bey, ‹zzet Pafla ve rüfekasile ve arzu ve talebi haki-
kî vukuunda Vahdettin ile de görüflecekti. Vahdettinin, Meclisi tan›mas›, ‹zzet
Pafla ve rüfekas›n›n, bizim tesbit etti¤imiz hedefe müteveccih olarak yürümesi
lüzumunu, teklif edecekti. Yusuf Kemal Bey, ‹stanbulda, ald›¤› talimat daire-
sinde hareket etti. Fakat, maatteessüf ‹zzet Pafla ve rüfekas›, kendisini iflgal ve
i¤fal ederek padiflaha bir müracaatçi suretinde götürdüler. ‹zzet Pafla ve rüfe-
kas› bununla da iktifa etmiyerek, Yusuf Kemal Beyin Avrupadaki teflebbüsat›-
n› i¤lâk ve iflkâl etmek üzere ‹zzet Paflay›, Yunan taht› iflgalinde bulunan yer-
lerden geçirerek Yusuf Kemal Beyden ve evvel Parise ve Londraya gönderdi-
ler. ‹zzet Pafla, bu seyahatini son dakikaya kadar gizlemifltir.

Yusuf Kemal Beyin Paris ve Londrada yapt›¤› mükâlemelerden bir netice
ç›kmad›. Yaln›z, flu anlafl›ld› ki, Düveli ‹tilâfiye hariciye nâz›rlar› kariben içti-
ma edecekler, bize sulh teklifat›nda bulunacaklarm›fl. Anadolunun tahliyesi
esas itibarile kabul edilmifl ise de konferans müzakerat› esnas›nda muharebe
bafllarsa sulh teflebbüslerinin akim kalaca¤› cihetle Yunanl›larla bir mütareke
aktetmemiz lâz›m imifl. Bu hususu, Yusuf Kemal Beye söyliyen Lord Gur-
zon’a; Yusuf Kemal Bey, konferans›n evvelâ Anadolunun tahliyesine karar ve-
rip tarafeyne tebli¤ etmesinin mütarekeden daha kuvvetli olaca¤›n› söylemifl.
Lord Gurzon, mütarekede, musir kalm›fl ve bunun hükûmete ibla¤ile alaca¤›
cevab›n kendisine itas›n› bildirmifl.

Yusuf Kemal Bey henüz avdet etmeden, Düveli ‹tilâfiye Hariciye Nâz›rla-
r› Konferans› 22 Mart 1338 tarihinde, Türkiye ve Yunan Hükûmetlerine müta-
reke teklifinde bulundu.

Bu s›rada, ben, cephede bulunuyordum. Mütareke teklifinden Hariciye
Vekâleti Vekili Celâl Bey taraf›ndan haberdar edildim. Mütareke teklifinin hu-
tutu esasiyesi flunlard›: Tarafeyn k›taat› aras›nda, on kilometrelik askerden hâ-
li bir saha teflkil edilecek.. K›taat, insan ve mühimmat itibarile takviye edilmi-
yecek.. vaz’ulceyflte tebdilât yap›lm›yacak.. Malzeme dahi bir yerden bir yere
nakledilmiyecek. Ordumuz ve askerî vaziyetimiz, ‹tilâf Devletlerinin askerî
komisyonlar›n›n murakabe ve teftifline arzedilecek.. Bu komisyonlar›n hakem-
li¤ini, hulûsla kabul edece¤iz.. Muhasamat, üç ay müddetle tatil edilecek ve mü-
zakerat› evveliyei sulhiye tarafeynce kabul edilinceye kadar, üçer ayl›k müddet-
le kendili¤inden teceddüt edecek, muhas›meynden biri harekâta geçmek isterse,
mütareke müddetinin ink›zas›ndan hiç olmazsa on befl gün evvel taraf› di¤ere
ve ‹tilâf Devletleri mümessillerine ihbar› keyfiyet edecek..

Efendiler, Yunanl›lar, bu mütarekeyi derhal kabul ettiler. Yunan ordusu Sa-
karyada maddeten ve manen ma¤lûp edilmiflti. Bu ordunun yeniden vâsi mikyas-
ta hareket ve taarruz yaparak tecrübei talihe bir daha k›yam etmesi müflkül idi.
Bunu, bu hakikati anlamak, elbette herkesçe mümkün olmufltu. Yunan ordusunu
yeniden neticei kat’iye verecek harekâta sevketmek mümkün olamay›nca, bizim
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Biz, büyük önemle dünya önünde verece¤imiz s›nava haz›rlan›rken, bir
yandan da bizi gözetlemekte olanlar›n da durumlar›n›, ruhsal ve düflünsel du-
rumlar›n›, gözden uzak tutmamay› herzaman yararl› buluyorduk. Bu amaçla,
bildi¤iniz gibi, önce, D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal Beyi ve sonra da ‹çiflleri
Bakan› Fethi Beyi Avrupaya göndermifltik. ‹stanbul üzerinden Avrupaya gi-
decek olan Yusuf Kemal Beye ‹stanbulla ilgili bir tak›m özel görevler de ve-
rilmiflti. Yusuf Kemal Bey, ‹zzet Pafla ve arkadafllar›yla ve gerçek bir dilek ve
istek olursa Vahdettin ile de görüflecekti. Vahdettinin, Meclisi tan›mas›n› ve
‹zzet Pafla ve arkadafllar›n›n, bizim saptad›¤›m›z ere¤e do¤ru yürümelerini
önerecekti. Yusuf Kemal Bey, ‹stanbulda, ald›¤› direktife göre davrand›.
Ama, ne yaz›k ki ‹zzet Pafla ve arkadafllar›, kendisini oyalay›p aldatarak padi-
flaha bir baflvurucu imifl gibi götürdüler. ‹zzet Pafla ve arkadafllar› bununla da
yetinmeyerek, Yusuf Kemal Beyin Avrupadaki giriflimlerini kar›flt›rmak ve
güçlefltirmek üzere ‹zzet Paflay›, Yunan iflgali alt›nda bulunan yerlerden geçi-
rerek Yusuf Kemal Beyden önce Parise ve Londraya gönderdiler. ‹zzet Pafla,
bu yolculu¤unu son dakikaya kadar gizlemifltir.

Yusuf Kemal Beyin Paris ve Londra’da yapt›¤› görüflmelerden bir sonuç
al›nmad›. Yaln›z, flu anlafl›ld› ki, ‹tilâf Devletlerinin d›fliflleri bakanlar› yak›n-
da toplanacaklar, bize bar›fl önerileri yapacaklarm›fl. Anadolunun boflalt›lma-
s› ilke olarak kabul edilmifl ise de konferans görüflmeleri s›ras›nda savafl yeni-
den bafllarsa bar›fl giriflimleri yar›da kalaca¤›ndan Yunanl›larla bir ateflkes an-
laflmas› yapmam›z gerekli imifl. Bunu, Yusuf Kemal Beye söyleyen Lord Gur-
zon’a; Yusuf Kemal Bey, konferans›n önce Anadolunun boflalt›lmas›na karar
verip iki tarafa bildirmesinin ateflkesten daha etkili olaca¤›n› söylemifl. Lord
Gurzon, ateflkesde, direnmifl ve bunun hükûmete (bize) bildirerek yan›t›m›z›n
kendisine verilmesini istemifl.

Yusuf Kemal Bey daha dönmeden, ‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar›
Konferans› 22 Mart 1922 tarihinde, Türkiye ve Yunan Hükûmetlerine ateflkes
önerdi.

Bu s›rada ben, cephede bulunuyordum. Ateflkes önerisini D›fliflleri Ba-
kan Vekili Celâl Beyden ö¤rendim. Bar›fl önerisinin ana hatlar› flunlard›: ‹ki
taraf birlikleri aras›nda, on kilometrelik askerden ar›nd›r›lm›fl bir alan olufltu-
rulacak. Birlikler, insan ve gereçler bak›m›ndan güçlendirilmiyecek.. askerî
konumlarda de¤ifliklik yap›lm›yacak... Gereçler de bir yerden bir yere götü-
rülmiyecek... Ordumuz ve askerî durumumuz, ‹tilâf Devletlerinin askerî ko-
müsyonlar›nca denetlenip teftifl edilecek.. Bu komüsyonlar›n yarg›c›l›¤›n›, gö-
nül hofllu¤uyla kabul edece¤iz.. Çat›flmalar, üç ay süreyle durdurulacak ve ba-
r›fl için ön görüflmeler yap›lmas› iki tarafça kabul edilinceye kadar, üçer ayl›k
sürelerle kendili¤inden yenilecek. ‹ki taraftan biri yeniden savafla bafllamak
isterse, ateflkes süresinin bitmesinden en az on befl gün önce öteki tarafa ve
‹tilâf Devletleri temsilcilerine durumu bildirecek..

Efendiler, Yunanl›lar, bu ateflkes önerisini hemen kabul ettiler. Yunan ordu-
su Sakarya’da nesnel ve tinsel olarak yenilmiflti. Bu ordunun yeniden genifl çapta
harekete geçip sald›rarak bir daha talihini denemeye kalk›flmas› güç idi. Bunu, bu
gerçe¤i herkes, kesinlikle anlayabilmiflti. Yunan ordusu yeniden kesin sonuç
al›nacak savafllara sürüklenemeyece¤ine göre bizim de bir seneye yak›n bir sü-
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de bir seneye yak›n bir zamandanberi ihzarile meflgul oldu¤umuz ordumuzu
atalete sevketmek, hükûmeti millîyeye ümitler vererek, intizar içinde b›rakmak
ve bu suretle geçecek zaman zarf›nda, hükûmeti millîye ve ordumuzu gevflet-
mek cidden mühim bir tedbir idi: binaenaleyh ‹tilâf Devletlerinin, Anadoluyu
tahliye ve flark› karip meselesini hal maksadile oldu¤unu, ifade eyledikleri bu
mütareke fleraitini ciddiyetle tetkik ettik.

Evvelâ, Ankarada bulunan Heyeti Vekile ile, makina bafl›nda, muhabere
ile müdavelei efkâr ettik. ‹stanbuldaki memurumuz vas›tasile Hariciye Vekâle-
tinden Düveli Müddefika mümessillerine verilmesini tensip etti¤imiz ilk cevap
flu idi:

Mütareke teklifini havi noktay› 23/24 Mart 1338 tarihli telgrafnamemize zeylolarak bu-
gün 24 Mart 1338 saat ...... te ald›m. Muhteviyat›n›n, ordunun vaziyetine taallûku itibarile He-
yeti Vekilece ve icap ederse Meclisçe, mevkii müzakereye konmadan evvel, cephede bulunan
Baflkumandan›n mütaleas›n› bildirmesi için müflarileyhe yazd›m. Keyfiyeti, mümessillerin ar-
zular› veçhile mümkün oldu¤u kadar k›sa bir zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmetinin cevab›n› ibla¤ edece¤imi mümessillere bildiriniz Efendim.

24 Mart 1338 tarihinde Heyeti Vekile Riyasetine flu mütaleam› bildirdim:
Esas itibarile, Düveli Müttefika hariciye nâz›rlar›n›n müfltereken yapt›klar› mütareke

teklifine karfl›, ret ile mukabele etmek veya herhangi bir flekil ve surette ademi temayül veya
ademi itimat hissi verecek tarzda mukabelede bulunmak, do¤ru de¤ildir. Bilâkis mütareke
teklfini hüsnü telâkki etmek lâz›md›r. Binaenaleyh verece¤imiz cevap, menfi de¤il, müsbet
olacakt›r. Düveli Müttefikada hüsnüniyet yok ise, binnetice menfi muamele anlardan vaki ol-
mal›d›r. Biz, yaln›z onlar›n teklif etti¤i fleraiti kabul edemiyece¤imizden mukabil fleriat der-
meyan edece¤iz.

Ertesi gün ajans ve telgraflar da notadan bahsederek flu havadisi neflredi-
yorlard›:

.... fiark› karipte sulhü iade etmek ve yeniden can ve mal zayi etmeden, Asyay› Su¤ran›n
tahliyesi maksad›na matuf oldu¤u zannedilen iflbu teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmetince hüsnü telâkki edildi¤i ve Düveli Müttefikan›n hüsnüniyet ve vaz’› bitarafisine em-
niyet ederek, hükûmetçe müsbet cevap verilmesi memulü kavi bulundu¤u, hükûmet menafi-
lince ifade olunmaktad›r. Mezkûr teklifin makul ve kabili tatbik fleraiti muhtevi ve sulhün bir
an evvel avdetini temin edecek k›sa müddetle, mukayyet olmas›n› temenni ederiz.

Heyeti Vekilenin, verilecek cevab›n Avrupada bulunan Hariciye Vekilimi-
zin avdetine talik› mütaleas›na verdi¤im cevapta bu intizara lüzum olmad›¤›n›
bildirmekle beraber cevap hakk›ndaki umumî karar›m› da flu suretle hulâse et-
tim:

Mütareke teklifini par prensip kabul ediyoruz. Ancak ordunun ikmal ve ihzar›ndan bir
an geri kal›nm›yacakt›r. Ordumuzun dahiline, ecnebî kontrol heyetleri, sokm›yaca¤›z. Müta-
rekeyi, tahliyenin icras› için kabul etmek esaslar› dairesinde kabili tatbik ve icra flartlar der-
meyan edece¤iz. Mütareke ile beraber tahliyenin bafllamas› en mühim flart›, teflkil edecektir.

Mart›n 24 üncü günü makina bafl›nda, ben, notaya verilecek olan cevab›,
Heyeti Vekileye bildirdim. Heyeti Vekile de Ankarada haz›rlad›klar› bir cevap
suretini bana bildirmifllerdi. ‹ki cevap suretleri aras›nda baz› farklar görüldü.
Nihayet 24/25 Mart gecesi Heyeti Vekile ile Sivrihisarda birleflerek, cevabî no-
tay› bilmüzakere tesbit etmeye, karar verdik.

Efendiler, ‹stanbuldaki memuru mahsusumuzun, Hariciye Vekâletine keflide
etti¤i 25 Mart tarihli flifre telgraf›na nazaran, memuru mahsusumuz Tevfik Pafla
ile görüflmüfl.. Tevfik Pafla; mümessillerin, padiflah›n hükûmetine verdikleri ayn›
notay› Ankaraya tebli¤ ederek al›nacak cevab›n kendilerine bildirilmesini rica
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redir haz›rlamaya çal›flt›¤›m›z ordumuzu uyufluklu¤a düflürmek, millî hükû-
metimize umutlar vererek, beklentiler içinde b›rakmak ve böylece geçecek
zaman içinde, millî hükûmetimizi ve ordumuzu gevfletmek gerçekten önemli
bir önlemdi. Bunun için ‹tilâf Devletlerinin, Anadoluyu boflaltmak ve yak›n
do¤u sorununu çözümlemek amac›na yönelik bulundu¤unu söyledikleri atefl-
kes koflullar›n› iyice inceledik.

Önce, Ankarada bulunan Bakanlar Kurulu ile, makina bafl›nda, konuflup
görüfltük. ‹stanbuldaki görevlimiz arac›l›¤›yla D›fliflleri Bakanl›¤›ndan ‹tilâf
Devletleri temsilcilerine verilmesini uygun gördü¤ümüz ilk karfl›l›k flu idi:

Ateflkes önerisini içeren notay› 23/24 Mart 1922 tarihli telgraf›n›za ek olarak bugün 24
Mart 1922 saat ...... te ald›m. ‹çeri¤i, ordunun durumunu ilgilendirmesi nedenile Bakanlar
Kurulunda ve gerekirse Mecliste, görüflmeye aç›lmadan önce, cephede bulunan Baflkomu-
tan›n ne düflündü¤ünü bildirmesi için ona yazd›m. Durumu, Temsilcilerin istedikleri gibi
olabildi¤ince k›sa bir zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin konuyla ilgili
yan›t›n› iletece¤imi temsilcilere bildiriniz Efendim.

24 Mart 1922 tarihinde Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na flu düflünceyi bil-
dirdim:

‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar›n›n ortaklafla yapt›klar› ateflkes önerisini, kabul et-
memek ya da herhangi bir biçimde e¤itim gösterilmiyor güvenilmiyormufl gibi karfl›lamak,
ilke olarak do¤ru de¤ildir. Tersine ateflkes önerisini iyi karfl›lamak gerekir. Bu nedenle, ve-
rece¤imiz karfl›l›k olumsuz de¤il, olumlu olacakt›r. ‹tilâf Devletlerinde iyi niyet yok ise, en
sonunda olumsuz davran›fl onlardan gelmelidir. Biz, sadece, onlar›n önerdi¤i koflullar› ka-
bul edemiyece¤imiz için karfl› koflullar ileri sürece¤iz.

Etesi gün ajans ve telgraflar da notadan söz ederek flu haberi yay›ml›yor-
lard›:

.... Yak›n do¤uyu bar›fla kavuflturmak ve yeniden can ve mal yitirmeden, Küçük Asya-
y›* boflaltmak amac› güttü¤ü san›lan bu önerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetin-
ce iyi karfl›land›¤› ve ‹tilâf Devletlerinin iyi niyetine ve yans›z tutumuna güvenerek, hükû-
met taraf›ndan olumlu karfl›l›k verilmesinin kuvvetle umuldu¤u, hükûmet çevrelerince söy-
lenmektedir. Sözü geçen önerinin akla yak›n ve uygulanabilir koflullar içermesini ve k›sa sü-
rede yeniden bar›fla kavuflulmas›n› sa¤layacak nitelikte olmas›n› dileriz.

Bakanlar Kurulunun, verilecek karfl›l›¤›n Avrupada bulunan D›fliflleri
Bakan›m›z›n dönüflüne kadar bekletilmesi düflüncesine verdi¤im karfl›l›kta
böyle bir beklemeye gerek olmad›¤›n› bildirmekle birlikte karfl›l›k hakk›nda-
ki genel karar›m› da flöylece özetledim:

Ateflkes önerisini ilke olarak kabul ediyoruz. Ancak ordunun eksikliklerini ve haz›rl›kla-
r›n› tamamlamas›ndan bir an geri kal›nm›yacakt›r. Ordumuzun içine, yabanc› denetim kurulla-
r›, sokm›yaca¤›z. Ateflkesi, boflalt›lman›n yap›lmas› için kabul etmekle birlikte uygulanabilecek
koflullar ileri sürece¤iz. Ateflkesle birlikte boflaltman›n bafllamas› en önemli koflul olacakt›r.

Mart›n 24’üncü günü makina bafl›nda, ben, notaya verilecek olan karfl›l›-
¤›, Bakanlar Kuruluna bildirdim. Bakanlar Kurulu da Ankara’da haz›rlad›k-
lar› karfl›l›¤›n bir örne¤ini bana bildirmiflti. ‹ki karfl›l›kta kimi ayr›l›klar görül-
dü. Sonunda 24/25 Mart gecesi Bakanlar Kuruluyla Sivrihisarda buluflarak,
karfl› notam›z› görüflüp saptamay› kararlaflt›rd›k.

Efendiler, ‹stanbuldaki özel görevlimizin, D›fliflleri Bakanl›¤›na çekti¤i 25
Mart tarihli flifre telgraf›na göre, özel görevlimiz Tevfik Pafla ile görüflmüfl.. Tev-
fik Pafla; temsilcilerin, padiflah›n hükûmetine verdikleri ayn› notay› Ankaraya
tebli¤ ederek al›nacak karfl›l›¤›n kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini söy-
* Anadolu



ettiklerini söylemifl. Memurumuz Tevfik Paflaya hakk› kelâm›n yaln›z mütareke
teklifi hususunda m› yoksa umum mesailde mi Ankaraya ait oldu¤unu sormufl.
Tevfik Pafla buna cevap vermemifl. Memurumuzun, ‹zzet Pafladan ne gibi ha-
berler ald›¤› sualine, Tevfik Pafla flu cevab› vermifl: ‹zzet Pafla yak›nda konfe-
rans›n in’ikat edece¤ini ve her halde ifrata var›lmamas›n› bildiriyor.

Efendiler, Sivrihisarda mütareke teklifine ait olan nota cevab›n› kararlaflt›r-
d›ktan sonra Heyeti Vekile Ankaraya avdet etti. Fakat bu cevab› vermeye vak›t
kalmadan Pariste in’ikat eden Nâz›rlar Konferans›n›n 26 Mart 1338 tarihli ikin-
ci bir notas› al›nd›. Bu nota, ‹tilâf Devletlerinin, sulh esasat› hakk›ndaki teklifle-
rini, ihtiva ediyordu. Bu tekliflerin hututu esasiyesi flunlard›:

“Gerek Türkiyede, gerek Yunanistanda ekalliyetlerin müdafaai hukukuna
ve bu bapta vazolunacak kavadin tatbik›na Cemiyeti Akvam›n dahi ifltirak etti-
rilmesi. fiarkta bir Ermeni yurdunun teflkili, ve bu ifle de kezalik Cemiyeti Ak-
vam›n ifltirak ettirilmesi;

Bo¤azlar›n serbestisini temin için Gelibolu flibihceziresinde ve Bo¤azlar
havalisinde gayr›askerî bir m›ntaka teflkili;

Trakya hududunun Tekirda¤›n› bize ve K›rkkilise, Babaeski ve Edirneyi
Yunanl›lara b›rakacak surette tesbiti;

Bizde kalacak olan ‹zmirin Rumlar›na ve Yunanl›larda kalacak olan Edir-
nenin Türklerine, iflbu flehirlerin idaresine adilâne bir surette ifltirak edebilmek
imkân›n› vermek maksadile münasip bir usulün kararlaflt›r›lmas›;

Sulhu müteak›p ‹stanbulun ‹tilâfç›larca tahliyesi;
Sevr projesi ile elli bin kifliden mürekkep olan Türk kuvayi müsellâhas›n›n

seksen befl bine ibla¤› ve Sevr projesinde oldu¤u gibi askerlerimizin ücretli asker
olmas›;

Sevr projesindeki malî komisyonun ilgasile beraber Düveli ‹tilâfiyenin ikti-
sadî menafiini, düyuunu umumiyenin ve bize tahmil olunacak tazminat› harbi-
yenin temini tesviyesi hususunda Türk hakimiyetile kabili telif bir usulün tayini;

Adlî ve iktisadî kapitülasyonlarda tadilât icras› z›mm›nda birer komisyo-
nun teflkili”.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin mütareke teklifine ait olan ilk notalar›n›n
muhteviyat› tahlil edildikten ve ikinci mufassal notalar›n›n ihtiva eyledi¤i flerait
görüldükten sonra ‹stanbul hükûmeti de beraber oldu¤u halde aleyhimizde im-
hakâr teflebbüs ve mesai ile yeni bir safha açt›klar›na hükmetmek tabiî idi. Bu-
na karfl› vaziyeti gayet ciddî telâkki eylemek ve esasl›, büyük bir mücadeleye ha-
z›rlanmak lâz›mgeliyordu.

Evvelâ, bize teklif olunan fleraitin mahiyetini, millete ve cihan efkâr›na, tefl-
rih etmek münasip idi. Bu noktai nazarlardan Heyeti Vekileye ifl’aratta bulun-
dum.

Her iki noktaya, 5 Nisan 1335 tarihinde verilen cevab›m›z›n esas noktalar›-
n›, hat›rlatay›m:

Mütarekeyi esas itibarile kabul ettik. Fakat flart› esasî olarak mütareke ile
beraber tahliye ameliyesine iptidar olunmas›n›, elzem addettik. Mütareke müd-
detinin Anadolunun tahliye müddeti olan dört aydan ibaret olmas›n› teklif ve
tahliye hitam›nda müzakerat› evveliyei sulhiye neticelenmemifl olursa, mütare-
kenin kendili¤inden üç ay daha imtidad›na muvafakat eyledik.
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lemifl. Görevlimiz Tevfik Paflaya söz hakk›n›n s›rf ateflkes önerisi konusunda
m› yoksa bütün ifllerde mi Ankaran›n oldu¤unu sormufl, Tevfik Pafla buna ya-
n›t vermemifl. Görevlimizin, ‹zzet Pafladan ne gibi haberler ald›¤› sorusuna,
Tevfik Pafla flu karfl›l›¤› vermifl: ‹zzet Pafla yak›nda konferans›n toplanaca¤›n›
ve ne olursa olsun afl›r›l›ktan sak›n›lmas›n› bildiriyor.

Efendiler, Sivrihisarda ateflkes önerisiyle ilgili olan notan›n karfl›l›¤›n› ka-
rarlaflt›rd›ktan sonra Bakanlar Kurulu Ankaraya döndü. Ama bu karfl›l›¤›
vermeye vak›t kalmadan Paris’te toplanan Bakanlar Konferans›n›n 26 Mart
1922 tarihli ikinci bir notas› al›nd›. Bu nota, ‹tilâf Devletlerinin, bar›fl ilkeleri
hakk›ndaki önerilerini, içeriyordu. Bu önerilerin ana hatlar› flunlard›:

“Gerek Türkiyede, gerek Yunanistanda az›nl›klar›n haklar›n›n korunma-
s›na ve bu konuda konulacak kurallar›n uygulanmas›na Milletler Cemiyetinin
de kat›lmas›; do¤uda bir Ermeni yurdunun kurulmas›, ve bu ifle de gene Mil-
letler Cemiyetinin kat›lmas›;

Bo¤azlar›n serbestli¤ini sa¤lamak için Gelibolu yar›madas›nda ve Bo¤az-
lar yöresinde askerden ar›nm›fl bir bölge kurulmas›;

Trakya s›n›r›n›n Tekirda¤›n› bize ve K›rklareli, Babaeski ve Edirneyi Yu-
nanl›lara b›rakacak biçimde saptanmas›;

Bizde kalacak olan ‹zmirin Rumlar›na ve Yunanl›larda kalacak olan
Edirnenin Türklerine, bu flehirlerin yönetiminde adalete uygun bir biçimde
kat›labilme olana¤› vermek amac›yla uygun bir yöntem kararlaflt›r›lmas›;

Bar›fltan sonra ‹stanbulun ‹tilâf Devletleri taraf›ndan boflalt›lmas›;
Sevr projesi ile elli bin kifliden kurulacak olan Türk silahl› kuvvetlerinin sek-

sen befl bine ç›kar›lmas› ve Sevr projesinde oldu¤u gibi askerlerimizin paral› as-
ker olmas›;

Sevr projesindeki maliye komüsyonu kald›r›lmakla birlikte ‹tilâf Devlet-
lerinin ekonomik ç›karlar›n›, kamu borçlar›n›n ve bize yüklenilecek savafl taz-
minat›n›n ödenmesini sa¤lama ba¤lamak konusunda Türk ba¤›ms›zl›¤›yla
ba¤dafl›r bir yöntem saptanmas›;

Adalet ve ekonomiyle ilgili kapitülasyonlarda de¤ifliklikler yapmak üze-
re birer komüsyon kurulmas›.”

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin ateflkes önerisiyle ilgili ilk notalar›n›n içe-
ri¤i incelendikten ve ikinci ayr›nt›l› notalar›n›n içerdi¤i koflullar görüldükten
sonra ‹stanbul hükûmeti de birlik olarak bize karfl› yok edici giriflim ve çal›fl-
malarla yeni bir evre açt›klar› yarg›s›na varmak do¤ald›. Buna karfl› durumun
çok a¤›r oldu¤unu düflünerek köklü büyük bir savafl›ma haz›rlanmak gereki-
yordu.

Önce, bize önerilen koflullar›n niteli¤ini, millete ve dünya kamu oyuna,
aç›klamak uygun idi. Bunlarla ilgili görüfllerimi Bakanlar Kuruluna duyurdum.

Her iki notaya, 5 Nisan 1922 tarihinde verdi¤imiz karfl›l›¤›n temel nokta-
lar›n›, hat›rlatay›m:

Ateflkesi ilke olarak kabul ettik. Ama temel koflul olarak ateflkesle birlik-
te boflaltma ifllemine hemen bafllanmas›n›, çok gerekli sayd›k. Ateflkes süreci-
nin Anadolunun boflalt›lmas› süresi gibi dört ay olmas›n› önerip boflaltma bit-
ti¤inde bar›fl›n ilk görüflmeleri sonuçlanmam›fl olursa, ateflkesin kendili¤inden
üç ay daha uzat›lmas›n› uygun bulduk.
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Tahliyenin tarz› icras› için de teklifimiz flu idi:
Mütareke mebdeinden itibaren ilk on befl gün zarf›nda Eskiflehir-Kütah-

ya-Afyon Karahisar hatt› umumisinin ve mütareke mebdeinden dört ay zarf›n-
da ‹zmir dahi dahil oldu¤u halde, arazii meflgule, tamamen tahliye edilecektir.

Mütareke hakk›ndaki tekliflerimiz, Düveli Müttefikaca kabul edildi¤i tak-
dirde, sulh tekliflerini tetkik için, üç hafta zarf›nda murahhaslar›m›z›, takarrür
edecek flehre, göndermeye amade oldu¤umuzu bildirdik.

Bu notam›za, 15 Nisan 1338 de cevap verdiler. Bittabi menfi idi. Biz de 22
Nisanda buna cevap verdik. Bu cevab›m›z›n nihayetinde, mütareke meselesin-
de mutabakat hâs›l olmasa bile, sulh müzakerat›n› tehir etmenin muvaf›k olm›-
yaca¤›n› bildirdik. ‹zmitte bir konferans toplanmas›n› teklif ettik. Bu muhabe-
rat dahi neticesiz kald›. Beykozda veya Venedikte bir konferans›n içtima› mü-
kerreren mevzuubahs oldu. Fakat nihaî zaferimizin tahakkuku an›na kadar,
bunlar›n hiçbiri tahakkuk etmedi.

Muhterem Efendiler, bizim Baflkumandanl›¤›m›za ait 5 A¤ustos 1337 ta-
rihli kanunun ayr›ca bir tarihçesi vard›r. Arzu buyurursan›z, bu hususta heye-
ti âliyenizi biraz tenvir edeyim.

Baflkumandanl›k Kanunu, birinci defa 31 Teflrinievel 1337 de; ikinci defa
4 fiubat 1338 de; üçüncü defa 6 May›s 1338 de temdit edildi. Her defas›nda mu-
haliflerin gûnagûn tenkidat ve tarizat› vukubuldu. Bilhassa üçüncü temdidi,
mühimce bir vak'a halinde oldu.

6 May›s 1338 gününe takaddüm eden günlerde, zaman› geldi¤i için kanu-
nun temdidi, Mecliste mevzuubahs olmufl, ben; rahats›zl›¤›m münasebetile
Mecliste haz›r bulunamam›flt›m. 5 May›s günü akflam› ikametgâh›ma gelen He-
yeti Vekile, vaziyeti flöyle izah etti: Mecliste muhalifler, benim; Baflkumandan-
l›kla kalmam› istemiyorlar. Birçok münakaflal› müzakerattan sonra mesele, re-
ye vazolunmufl, usulen lâz›mgelen ekseriyet hâs›l olmam›fl yani Baflkumandan-
l›k Kanununun temdidi kabul edilmemifl. Heyeti Vekile bilhassa Erkan›harbi-
yei Umumiye Riyaseti ve Müdafaai Millîye Vekâleti - ki vaziyeti askeriyeyi ya-
k›ndan takip eden makamlard›r - fevkalâde müteessir olmufllar. Meclisin gös-
terdi¤i haleti ruhiye karfl›s›nda kendilerinin de vazifeye devamlar›nda bir fayda
olm›yaca¤›n› dermeyan ederek, istifaya kalk›flt›lar.

Ordu; Meclis reyini izhar etti¤i dakikadan itibaren, kumandans›z kalm›fl-
t›. Erkan›harbiyei Umumiye Reisi, ve Heyeti Vekilede de, istifa etti¤i takdirde
memleketin idarei umumîyesinde flayan› teemmül fledit bir buhran›n vukuu
gayr›kabili içtinap idi. Onun için gerek Erkân›harbiyei Umumiye Reisine ve ge-
rek Heyeti Vekileye daha yirmi dört saat sab›r ve intizar eylemelerini rica ettim.
Memleketin ve maksad› umumînin menfaati âliyesi nam›na, ben de, Baflku-
mandanl›k vazifesini ifaya devam karar›n› verdim ve bunu Heyeti Vekileye
de bildirdim.

Ertesi günü, yani 6 May›s 1338 de bir celsei hafiyede, Meclise izahat vere-
ce¤imi bildirdim. ‹zahattan evvel, Baflkumandanl›k aleyhinde söz söylemifl
olan zevat›n mülalealar›n›, Meclis zab›tlar›n› getirerek, birer birer tetkik etmifl
bulunuyordum.

Efendiler, heyetinizi fazla yormamak için arzetti¤im celsei hafiyedeki be-
yanat›m› hulâsa ile iktifa edece¤im:
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Boflaltman›n nas›l yap›laca¤› konusundaki önerimiz flu idi:
Ateflkesin ilk gününden bafllayarak ilk onbefl gün içinde Eskiflehir-Kü-

tahya-Afyon kesimi ve ateflkesin ilk gününden bafllayarak dört ay içinde ‹zmir
de içinde olmak üzere, iflgal alt›ndaki, bütün topraklar boflalt›lacakt›r.

Ateflkesle ilgili önerilerimiz, ‹tilâf Devletlerince kabul edilirse, bar›fl öne-
rilerini incelemek için, üç hafta içinde delegelerimizi, kararlaflt›r›lacak flehire,
göndermeye haz›r oldu¤umuzu bildirdik.

Bu notam›za, 15 Nisan 1922 de karfl›l›k verdiler. Elbette olumsuzdu. Biz
de 22 Nisanda buna karfl›l›k verdik. Bu karfl›l›¤›m›z›n son bölümünde, ateflkes
sorununda uyuflma olmasa bile, bar›fl görüflmelerini ertelemenin uygun olm›-
yaca¤›n› bildirdik. ‹zmitte bir konferans toplanmas›n› önerdik. Bu yaz›flmalar
da sonuçsuz kald›. Beykozda ya da Venedikte bir konferans›n toplanmas› bir-
kaç kere sözkonusu oldu. Ama kesin sonuç veren zaferimizin gerçekleflti¤i
ana kadar, bunlar›n hiçbiri gerçekleflmedi.

Muhterem Efendiler, bizim Baflkomutanl›¤›m›zla ilgili 5 A¤ustos 1921 ta-
rihli kanunun kendine özgü k›sa bir tarihi vard›r. ‹sterseniz, bu konuda yük-
sek toplulu¤unuzu biraz ayd›nlatay›m.

Baflkomutanl›k Kanunu, birinci kez 31 Ekim 1921 de; ikinci kez 4 fiubat
1922 de; üçüncü kez 6 May›s 1922 de uzat›ld›. Her keresinde bize karfl› olan-
lar›n türlü türlü elefltirileri ve i¤neli sözleriyle karfl›lafl›ld›. Özellikle üçüncü
uzatma, önemlice bir olay gibi oldu.

6 May›s 1922 nin hemen öncesinde, vakti geldi¤i için kanunun uzat›l-
mas›, Mecliste sözkonusu olmufl, ben; rahats›zl›¤›m nedeniyle Mecliste bu-
lunamam›flt›m. 5 May›s günü akflam› konutuma gelen Bakanlar Kurulu, du-
rumu flöyle anlatt›: Mecliste bize karfl› olanlar, benim; Baflkomutanl›kta kal-
mam› istemiyorlar. Birçok tart›flmal› görüflmelerden sonra konu, oylanm›fl,
gereken ço¤unluk sa¤lanmam›fl yani Baflkomutanl›k Kanununun uzat›lmas›
kabul edilmemifl. Bakanlar Kurulu özellikle Genelkurmay Baflkanl›¤› ve
Millî Savunma Bakanl›¤› - ki askerlikle ilgili durumlar› yak›ndan izleyen
yerlerdir - pek çok üzülmüfller. Meclisin bu tutumu karfl›s›nda kendilerinin
de görevi sürdürmelerinde bir yarar olm›yaca¤›n› ileri sürerek, çekilmeye
kalk›flt›lar.

Ordu; Meclisin oyu belli oldu¤u dakikadan bafllayarak, komutans›z kal-
m›flt›. Genelkurmay Baflkan› ve Bakanlar Kurulu da, çekilirse memleketin ge-
nel yönetiminde düflündürücü a¤›r bir bunal›m oluflmas› kaç›n›lmazd›. Onun
için gerek Genelkurmay Baflkan›ndan ve gerek Bakanlar Kurulundan yirmi
dört saat daha güçlü¤e katlanmalar›n› ve beklemelerini rica ettim. Memleke-
tin ve genel amac›n yüksek yarar› ad›na, ben de, Baflkomutanl›k görevini yap-
may› sürdürmeye karar verdim ve bunu Bakanlar Kuruluna da bildirdim.

Ertesi günü, yani 6 May›s 1922 de bir gizli oturumda, Meclise aç›klama
yapaca¤›m› bildirdim. Aç›klama yapmadan önce, Baflkomutanl›¤a karfl› söz
söylemifl olanlar›n düflüncelerini, Meclis tutanaklar›n› getirterek, birer birer
incelemifl bulunuyordum.

Efendiler, sizleri çok yormamak için sözünü etti¤im gizli oturumda söy-
lediklerimi özetlemekle yetinece¤im:
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"Efendiler, dedim, Baflkumandanl›k ve Baflkumandanl›k Kanunu mesele-
sinde, mebdeinde oldu¤u gibi, bugün de, kanunun, ademi lüzumundan yahut
lüzumu tadilinden bahseden, ve Baflkumandanl›¤›n mevcudiyetinden müflteki
olan, zevat vard›r. Bu müfltekilerin, daima ayn› zevat oldu¤u görülmektedir.
Ben, lüzumsuz bir mevkiin, bir makam›n mutlaka idamesi taraftar› de¤ilim.
Herhangi bir makam›n, lâyüs'el olacak salâhiyetlere malikiyetini, temin edecek
kanunlar›n da taraftar› de¤ilim. Ancak, Baflkumandanl›k makam›n›n ve bu
makama salâhiyet bahfleden kanunun lüzum ve ademi lüzumuna karar verebil-
mek için vaziyeti umumîyenin, vaziyeti askerîyenin, lây›k›yle tetkik ve mütale-
as› icap eder. Bu noktaya dair kanaatimi arzetmeden evvel Baflkumandanl›¤›n
ve Kanununun ademi lüzumu hakk›nda söz söylemifl olan zevat›n, baz› ifade-
lerini hep beraber mütalea edelim.

Meselâ; Salih Efendi (Erzurum Meb'usu), benim, Meclisin hakk›n› gas-
petti¤imi, gaspetmek istedi¤imi söyliyerek hakk› sarihimizi vermeyiz! diye fer-
yat etmifl.

Efendiler, aç›k ifade edece¤im, beni mazur görünüz; herbirinizin salâhiye-
ti fevkalâde ile intihap olunmas›na ve salâhiyeti fevkalâdeye malik bir Meclisin
teflekkülüne ve bu Meclisin, memleketin mukadderat›na vaz›ulyet bir mahiyet
iktisap etmesine çal›flan, benim! Bunda muvaffak olmak için en yak›n arkadafl-
lar›mla fikir mücadelesi yapt›m. Bütün hayat›m›, mevcudiyetimi, bütün fleref ve
haysiyetimi mehalike ilka ettim. Binaenaleyh bu, benim eserimdir. Ben, eserimi
tezlil ile de¤il, ilâ ile muvazzaf›m. Salih Efendiden hiç olmazsa, beni de kendi-
si kadar olsun, bu Meclisin hukukile alâkadar farzetmesini rica ederim. Fazla
bir fley istemem. Bu mütaleadan sonra Meclisin hakk›n› gaspetmek sözünü, ta-
mamen Salih Efendiye ret ve iade ederim. Böyle bir fley mevzuubahs de¤ildir
ve olamaz.

Efendiler, Baflkumandanl›k meselesinin celsei hafiyede müzakeresi müna-
sip olaca¤›na dair bir takrir verilmifl. Bu da birçok suretlerle suitefsire u¤ram›fl.
Meselenin aç›k celsede olmas› talep edilmifl, Karahisar› Sahip Meb'usu Mehmet
fiükrü Bey, celsei hafiyelerle, milletten hakikati gizlemek arzu edildi¤ini söyle-
mifl.

Bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaln›z teflriî bir Meclisi Meb'usan
de¤ildir. Salâhiyeti icraiyeyi de haiz bulunuyor. Böyle dahi olmasa; memleketin,
devletin, her türlü umuruna ait mukarrerat›, vakt›nden evvel alenen mevzuubahs
etmek, iffla eylemek, dünyan›n neresinde görülmüfltür. Bahusus mevzuubahs
mesele, düflman karfl›s›nda bulunan bir ordunun Baflkumandan›na ait olursa,
bunu alenen müzakere ederek lehte oldu¤u gibi aleyhte de söylenilen sözleri düfl-
mana iflittirmekte, menfaati memleket var m›d›r? Baflkumandan›n ordu üzerin-
de, bilhassa düflman üzerinde hükmü, nüfuzu, çok büyük olmak lâz›md›r. Hat-
ta Hüseyin Avni Beyin, burada bahsetti¤i rahats›zl›¤›m›n bile, düflman taraf›n-
dan iflitilmesi mahzurludur. Buna, ne lüzum vard›. Görüyorsunuz ki, meselenin
celsei hafiyede müzakeresinden maksat, Mehmet fiükrü Beyin dedi¤i gibi, hiçbir
vak›t hakikatleri milletten gizlemek noktai nazar›na matuf de¤ildir. Keflke, ale-
nen müzakerede bir mahzur olmasayd› da Mehmet fiükrü Bey kürsüden istedik-
lerini ba¤›ra ba¤›ra söyleseydi. Ben de Mehmet fiükrü Beyin sözlerindeki mana-
y›, muzmerrat›, millete izah ve tefsir etseydim. fiükrü Efendi bilsin ki, millet onun
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"Efendiler, dedim, Baflkomutanl›k ve Baflkomutanl›k Kanunu konusun-
da, bafllang›çta oldu¤u gibi, bugün de, kanunun, gereksizli¤inden ya da de¤ifl-
tirilmesi gerekti¤inden söz eden ve Baflkomutanl›¤›n varl›¤›ndan flikayetçi
olan, kifliler vard›r. Bu flikâyetçilerin, hep ayn› kimseler oldu¤u görülmekte-
dir. Ben, lüzumsuz bir görevin, bir makam›n ne olursa olsun sürdürülmesin-
den yana de¤ilim. Herhangi bir görevin, sorumsuz yetkilerine sahip olmas›n›,
sa¤layacak kanunlardan da yana de¤ilim. Ancak, Baflkomutanl›k görevi ve bu
göreve yetki veren kanunun gereklili¤i ve gereksizli¤ine karar verebilmek için
genel durumun, askerlik durumunun, iyice incelenip gözden geçirilmesi gere-
kir. Bu noktayla ilgili düflüncelerimi bilginize sunmadan önce Baflkomutanl›-
¤›n ve Kanunun gereksizli¤i üzerinde söz söylemifl olanlar›n, kimi sözlerini
hep birlikte gözden geçirelim.

Örne¤in; Salih Efendi (Erzurum Meb'usu), benim, Meclisin hakk›n› zor-
la ald›¤›m›, zorla almak istedi¤imi söyliyerek aç›k hakk›m›z› vermeyiz diye
yaygara koparm›fl.

Efendiler, aç›k konuflaca¤›m, beni ba¤›fllay›n›z; herbirinizin ola¤anüstü
yetkilerle seçilmesine ve ola¤anüstü yetkiye sahip bir Meclisin kurulmas›na ve
bu Meclisin, memleketin kaderini elinde tutacak bir nitelik kazanmas›na çal›-
flan, benim. Bunda baflar›l› olmak için en yak›n arkadafllar›mla düflünce sava-
fl›m› yapt›m. Bütün hayat›m›, varl›¤›m›, bütün onur ve haysiyetimi tehlikelere
att›m. Demek ki bu, benim eserimdir. Ben eserimi alçaltmakla de¤il, yücelt-
mekle görevliyim. Salih Efendiden hiç olmazsa, beni de kendisi kadar olsun,
bu Meclisin haklar›yla ilgilenir saymas›n› rica ederim. Daha ço¤unu istemem.
Bunlar› söyledikten sonra Meclisin hakk›n› zorla almak sözünü, oldu¤u gibi
Salih Efendiye ret ve iade ederim. Böyle bir fley sözkonusu de¤ildir ve olamaz.

Efendiler, Baflkomutanl›k sorununun gizli oturumda görüflülmesinin uy-
gun olaca¤› yolunda bir önerge verilmifl. Bu da birçok yönden kötü yorumla-
ra u¤ram›fl. Konunun aç›k oturumda görüflülmesi istenmifl. Afyon Meb'usu
Mehmet fiükrü Bey, gizli oturumlarla, milletten gerçe¤i gizlemek istenildi¤ini
söylemifl.

Bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece yasama görevi yapan bir
Meb' uslar Meclisi de¤ildir. Yürütme yetkisi de vard›r. Böyle olmasa bile; mem-
leketin, devletin, her türlü iflleriyle ilgili kararlar›, vaktîndan evvel aç›k oturum-
larda konuflmak, aç›¤a vurmak, dünyan›n neresinde görülmüfltür. Özellikle söz
konusu olan ifl, düflman karfl›s›nda bulunan bir ordunun Baflkomutan›yla ilgili
olursa, bunu aç›k oturumda görüflerek ondan yana oldu¤u gibi ona karfl› da söy-
lenilen sözleri düflmana iflittirmekte, yarar var m›d›r? Baflkomutan›n ordu üze-
rinde, özellikle düflman üzerinde etkisi, nüfuzu, çok büyük olmak gerekir. Hat-
ta Hüseyin Avni Beyin, burada sözünü etti¤i rahats›zl›¤›m›n bile, düflman tara-
f›ndan iflitilmesi sak›ncal›d›r. Buna, ne gerek vard›. Görüyorsunuz ki, konunun
gizli oturumda görüflülmesinden amaç, Mehmet fiükrü Beyin dedi¤i gibi, hiçbir
zaman gerçekleri milletten gizlemek düflüncesine yönelik de¤ildir. Keflke, aç›k
oturumda görüflülmesinin sak›ncas› olmasayd› da Mehmet fiükrü Bey kürsüden
istediklerini ba¤›ra ba¤›ra söyleseydi. Ben de Mehmet fiükrü Beyin sözlerinde-
ki anlam›, gizli anlam›, millete aç›klay›p yorumlasayd›m. fiükrü Efendi bilsin ki,
millet onun gibi düflünmüyor. fiükrü Efendi bilsin ki onun dedi¤i gibi komedi



gibi düflünmüyor. fiükrü Efendi bilsin ki, onun dedi¤i gibi komedya oynam›-
yoruz. Biz, buraya komedya oynatmak için toplanmad›k. Efendiler, komedya
oynayan ve oynatan fiükrü Efendinin kendisidir. Fakat emin olsun ki, biz o ko-
medyaya kap›lmayaca¤›z. fiükrü Efendi oynamak ve oynatmak istedi¤i ko-
medya neticesinde, yakaland›¤› kanun pençesinden, nekadar büyük bir tezel-
lül ile kurtuldu¤unu, unutacak kadar çok zaman geçmemifltir.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, Baflkumandanl›k Kanunu aleyhinde idari
kelâm ederken, birtak›m sözler sarfetmifl. Meclisi Aliye, bu tarz› hareketle mil-
leti rezil edeceksiniz! demifl. Miskinler sözünü kullanm›fl. Vazifeler flah›slarla
olmaz; flah›s yoktur, millet vard›r tarz›nda düsturlar dermeyan etmifl.

Gerçi, as›l olan millettir, heyeti içtimaiyedir. Onun da iradei umumiyesi,
Mecliste mütecellidir; bu heryerde böyledir. Fakat, fertler de vard›r. Meclis,
memleket ve devlet ifllerini fertlerle, flah›slarla, yapmaktad›r. Her devletin umu-
runu tedvir eden flah›s ve flah›slar meydandad›r. Hakikati, bimana nazariyatla
inkâra mahal yoktur.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, ikide birde, birtak›m manas›z sözlerle beya-
nat›m› kesiyordu. Kendisine a¤›r ihtarda bulundum. Meclisin, mahalle kahvesi
olmad›¤›n› söyledim. Milletin kâbesi olan kürsüye, kendisinden hürmet ve ri-
ayet talep ettim.

Efendiler, söz söyliyen bir zat da Salâhattin Beydir. Salâhattin Bey, bize
taarruz edip edemiyece¤imizi sormufl imifl.. biz de edece¤iz demifliz.. kendisi de
edemiyeceksiniz! demifl.. ve en nihayet edememifliz!.. kendi sözü olmufl.

Halbuki, taarruzun esbab› tehirini, lüzumu kadar muhtelif vesilelerle, izah
etti¤imizi zannediyorum. Tekrar edeyim ki taarruz edece¤iz. Düflman› vatan›-
m›zdan tard ve teb'it edece¤iz. Bu karar›m›zda sabit bulunuyoruz. Tereddüdü
müstelzim hiçbir sebep, mutasavver de¤ildir. Bundan baflka Salâhattin Bey de-
mifl ki, ordu haddi azamisine varm›flt›r. Evet, ordumuz mükemmeldir, fakat,
haddi azamisine varmam›flt›r. Kendisi gibi bir asker arkadafl›n, heyeti celileye
bu tarzda beyanatta bulunabilmesi için, ordunun içyüzünü bilmesi lâz›md›r.
Halbuki, Salâhattin Bey, bundan çok uzakt›r. Ordu ile yak›ndan alâkadar
olanlar›n sözü, yaln›z benim sözüm de¤il, bütün kumandanlar›n sözü, kendi-
sini tekzip etmektedir. Fakat flüphesiz, ordumuzu haddi lây›k›na isal edece¤iz.
Salâhattin Beyin mühim sözlerinden biri de, bizim en mühim vazifemiz, siya-
set yapmakt›r tarz›ndaki mütaleas›d›r. Hay›r Efendiler, bizim mühim ve as›l
olan vazifemiz, siyaset yapmak de¤ildir. Bizim ve bütün memleket ve mille-
tin bugün yegâne vazifesi, topraklar›m›zda bulunan düflman› süngülerimiz-
le tardetmektir. Bunu yapamad›kça, siyaset bir lâfz› bimanadan ibaret kal›r.
Maahaza, bir dakika için, Salâhattin Beyin sözlerini kabul edelim! Buna, ben
mâni miyim? Baflkumandan mâni midir? Bu sözün Baflkumandanl›k Kanuni-
le ne münasebeti vard›r? Anlafl›l›yor ki bir mümanaat ve bir mübayenet muta-
savverdir. Ben, millî maksad›n, temini için, yegâne çarenin, muharebe ve mu-
harebede muvaffak›yet oldu¤unu söylüyorum. Bütün kudretimizi, bütün me-
nabiimizi, bütün varl›¤›m›z› orduya verece¤iz. ‹ktidar›m›z›, dünyaya tan›taca-
¤›z ve ancak ondan sonra, milleti, insan gibi yaflatmak mümkün olacakt›r! di-
yorum.
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oynam›yoruz. Biz, buraya komedi oynatmak için toplanmad›k. Efendiler, ko-
medi oynayan ve oynatan fiükrü Efendinin kendisidir. Ama iyi bilsin ki, biz o
komediye kap›lmayaca¤›z. fiükrü Efendinin oynamak ve oynatmak istedi¤i
komedi sonunda, yakaland›¤› kanun pençesinden, nekadar büyük bir alçalma
ile kurtuldu¤unu, unutacak kadar çok zaman geçmemifltir.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, Baflkomutanl›k Kanununa karfl› konuflur-
ken, birtak›m sözler harcam›fl. Yüksek Meclise, bu davran›fllar›yla milleti re-
zil edeceksiniz demifl. Miskinler sözünü kullanm›fl. Görevler kiflilerle olmaz;
kifli yoktur, millet vard›r yollu kurallar ileri sürmüfl.

Gerçi, temel olan millettir, toplumdur. Onun da genel iradesi, Mecliste
belirir; bu heryerde böyledir. Ama, bireyler de vard›r. Meclis, memleket ve
devlet ifllerini bireylerle, kiflilerle, yapmaktad›r. Her devletin ifllerini çeviren
kifli ve kifliler ortadad›r. Gerçe¤i, anlams›z kuramlarla yads›man›n yeri yok-
tur.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, ikide birde, birtak›m anlams›z lâflarla söz-
lerimi kesiyordu. Kendisini a¤›r sözlerle uyard›m. Meclisin, mahalle kahvesi
olmad›¤›n› söyledim. Milletin kâbesi olan kürsüye, sayg› göstermesini ve ona
uymas›n› istedim.

Efendiler, söz söyliyen birisi de Salâhattin Beydir. Salâhattin Bey, bize
sald›r›p sald›ram›yaca¤›m›z› sormufl.. biz de sald›raca¤›z demifliz.. kendisi de
sald›ram›yacaks›n›z! demifl.. ve en sonunda sald›ramam›fl›z! kendi dedi¤i ol-
mufl..

Oysa, sald›r›n›n ertelenifl nedenlerini yeri geldikçe gere¤i kadar aç›klad›-
¤›m› san›yorum. Tekrar edeyim ki sald›raca¤›z. Düflman› vatan›m›zdan ç›ka-
r›p kovaca¤›z. Bu karar›m›zda direniyoruz. Karars›zl›k gerektirecek hiçbir ne-
den, düflünülemez. Bundan baflka Salâhattin Bey demifl ki, ordu güçlenebile-
ce¤i kadar güçlenmifltir. Evet, ordumuzun durumu çok iyidir, ama, en yüksek
gücüne varmam›flt›r. Kendisi gibi bir asker arkadafl›n, yüce toplulu¤unuza
böyle söz söyleyebilmesi için ordunun içyüzünü bilmesi gerekir. Oysa, Salâ-
hattin Bey, bundan çok uzakt›r. Ordu ile yak›ndan ilgili olanlar›n sözü, yaln›z
benim sözüm de¤il, bütün komutanlar›n sözü, kendisini yalanlamaktad›r.
Ama kuflkusuz, ordumuzu en yüksek güce ulaflt›raca¤›z. Salâhattin Beyin
önemli sözlerinden biri de, bizim en önemli görevimiz, politika yapmakt›r yo-
lundaki düflüncesidir. Hay›r Efendiler, bizim önemli ve ana görevimiz, politi-
ka yapmak de¤ildir. Bizim ve bütün memleket ve milletin bugün, tek görevi,
topraklar›m›zda bulunan düflman› süngülerimizle kovup atmakt›r. Bunu yap-
mad›kça, politika anlams›z bir kelime olarak kal›r. Bununla birlikte, bir daki-
ka için, Salâhattin Beyin sözlerini kabul edelim. Buna, ben engel miyim? Bafl-
komutan engel midir? Bu sözün Baflkomutanl›k Kanunile ne ilgisi vard›r?
Anlafl›l›yor ki bir engelleme ve bir karfl› olma durumu düflünülmektedir. Ben,
millî amac›n sa¤lanmas› için tek çarenin, savafl ve savaflta baflar› oldu¤unu söy-
lüyorum. Bütün gücümüzü, bütün kaynaklar›m›z›, bütün varl›¤›m›z› orduya
verece¤iz. Gücümüzü, dünyaya tan›taca¤›z ve ancak ondan sonra, milleti, in-
san gibi yaflatmak mümkün olacakt›r diyorum.



Salâhattin Bey, iflte bu zihniyeti, akl›nca siyaset yapmaya mâni tasavvur
ediyor ve siyasetle halli mesele edilece¤i zehab›nda bulunuyor. Bir de, Salâhat-
tin Bey diyor ki, bugünkü vaziyeti askerîyenin maloldu¤u masarifi tetkik etmek
için, Baflkumandanl›¤›n mevcudiyeti bir haildir.

Efendiler, bu do¤ru de¤ildir. Baflkumandan, Meclisi; menabii maliyeyi tet-
kikten ne vak›t menetmifltir? Menabii varidat›m›zla ne yapabilece¤imiz hakk›n-
daki endifle, belki herkesten ziyade beni meflgul etmektedir. Yaln›z, ben, ordu-
muzun mevcudiyet ve kuvvetini, param›zla mütenasip bulundurmak nazari-
yesini kabul edenlerden de¤ilim; "param›z vard›r, ordu yapar›z; param›z
bitti, ordu inhilâl etsin.." .. benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, pa-
ra vard›r veya yoktur, ister olsun ister olmas›n, ordu vard›r ve olacakt›r. Bu
noktada bir hat›ram› da ihya edeyim; ben ilk defa bu ifle bafllad›¤›m zaman, en
âkil ve mütefekkir yaflayan birtak›m zevat bana sordular: Param›z var m›d›r?..
Silâh›m›z var m›d›r? Yoktur, dedim. O zaman, o halde ne yapacaks›n? dediler.
Para olacak; ordu olacak ve bu millet istiklâlini kurtaracakt›r! dedim. Görü-
yorsunuz ki hepsi oldu ve olacakt›r.

Birtak›m Efendiler de; Baflkumandan, millete angariye yapt›r›yor demifl-
ler, halbuki kanunun memlekette angariyevi menetti¤inden bahsetmifller. Bu
do¤rudur Efendiler; fakat ihtiyaç, tehlike, bize her fleyi meflru göstermektedir.
Ordunun ihtiyacat›, millete angariye yapt›rmay› istilzam ediyorsa, bunu yap›-
yoruz ve en do¤ru kanun, budur. Milletin ve ordunun ma¤lûp olmamas› için,
kanun buna mânidir diye, lüzumlu gördü¤üm tedbiri almakta tereddüt etmiye-
ce¤im.

Efendim, Kara Vas›f Bey de demifller ki, heryerde baflkumandan vard›r.
Fakat baflkumandanl›k için ayr›ca bir kanun yoktur. Mevcut kavanini askeri-
ye, her kumandan›n oldu¤u gibi baflkumandan›n da vazife ve salâhiyetini tayin
ve tahdit eder ve bunu, ulûm tayin ve tespit eder.

Malûmdur ki, devletler, muhtelif eflkâldeki hükûmetlerle idare olunurlar.
fiekillerine göre, bafllar›nda k›ratlar, imparatorlar, padiflahlar bulunur. Baz›la-
r›n›n bafllar›nda reisicumhurlar vard›r. Böyle memleketlerde, baflkumandan,
devletin resikâr›nda bulunan zat olur. Bu zat, baflkumandanl›k vazifesini, ya
kendisi ifa eder, yahut birini tevkil eder. Bizim bugünkü flekli hükûmetimize
göre, baflkumandanl›k, Meclisin flahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Bina-
enaleyh, Meclis filân veya filân zat› baflkumandan intihap etti¤ini ifade edince
bu ifadeye kanun derler. K›ral, padiflah, imparatorun ifadesine irade dendi¤i gi-
bi meclisten sad›r olan iradat› millîyeye de, kanun nam› verilir. Binaenaleyh ka-
nun vard›r. Bir meclisin, fevkalâde bir zamanda, kendisine fevkalâde vazife
tevdi etti¤i baflkumandan; Kara Vas›f Beyin, kumandanlar›n vazife ve salâhi-
yetlerini tayin ve tahdit etti¤ini iflaret etti¤i Askerî Ceza Kanunile, Dahiliye Ni-
zamnamesi çerçevesi dahilinde kalmas› lâz›mgelen, bir kumandan de¤ildir.
Kara Vas›f Beyin, ulûm tayin ve tespit eder, dedi¤i fley, büsbütün baflkad›r.
Ulûm ve fünunu askeriye; askerlik s›fat›n› ve baflkumandan olacak zatta bulun-
mas› lâz›mgelen evsaf› ifade, izah ve talim eder. Yoksa, insanlar› baflkuman-
danl›¤a tayin etmek, kumanda edilecek ordunun sahibi aslisi veya vükelâyi
meflruas› taraf›ndan olur. Baflkumandanl›k evsaf›n› haizim diyen her adam›n o
mevkie kendili¤inden gelebilmesinin ise manas› büsbütün baflkad›r.
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Salâhattin Bey, iflte bu anlay›fl›, akl›nca siyaset yapmaya engel san›yor ve
ifllerin siyasetle bir çözüme ba¤lanabilece¤i kuruntusuna kap›l›yor. Bir de Sa-
lâhattin Bey diyor ki, bugünkü askerlik durumunun kaç paraya patlad›¤›n› in-
celemek için, Baflkomutanl›¤›n varl›¤› bir engeldir.

Efendiler, bu do¤ru de¤ildir. Baflkomutan, Meclisin; malî kaynaklar›n›n
incelenmesini ne vak›t önlemifltir? Gelir kaynaklar›m›zla ne yapabilece¤imiz,
belki herkesten çok beni endiflelendirmektedir. Yaln›z, ben, ordumuzun var-
l›¤›n› ve gücünü, param›zla orant›l› bulundurmak kuram›n› kabul edenlerden
de¤ilim; "param›z vard›r, ordu yapar›z; param›z bitti, ordu da¤›ls›n..".. benim
için böyle bir sorun yoktur. Efendiler, para vard›r veya yoktur, ister olsun is-
ter olmas›n ordu vard›r ve olacakt›r. Bu noktada bir an›m› da canland›ray›m;
ben ilk defa bu ifle bafllad›¤›m zaman, çok ak›ll› ve düflünür geçinen birtak›m
kifliler bana sordular: Param›z var m›d›r? Silâh›m›z var m›d›r? Yoktur, dedim.
O zaman, öyleyse ne yapacaks›n? dediler. Para olacak; ordu olacak ve bu mil-
let ba¤›ms›zl›¤›n› kurtaracakt›r dedim. Görüyorsunuz ki hepsi oldu ve olacak-
t›r.

Birtak›m Efendiler de; Baflkomutan, millete angarya yapt›r›yor demifller,
oysa kanunun memlekette angaryay› yasaklad›¤›ndan sözetmifller. Bu do¤ru-
dur Efendiler; fakat gereksinim, tehlike, bize her fleyi meflru göstermektedir.
Ordunun gereksinimleri, millete angarya yapt›rmay› gerektiriyorsa, bunu ya-
p›yoruz, ve en do¤ru kanun, budur. Milletin ve ordunun yenik düflmemesi
için, kanun buna engeldir diye, gerekli gördü¤üm önlemi almakta duraksama-
yaca¤›m.

Efendiler, Kara Vas›f Bey de demifller ki, heryerde baflkomutan vard›r.
Ama baflkomutanl›k için ayr›ca bir kanun yoktur. Eldeki askerlik kanunlar›,
her komutan›n oldu¤u gibi baflkomutan›n da görev ve yetkisini belirtir ve s›-
n›rlar ve bunu, bilim belirtir ve saptar.

Bilinir ki, devletler, çeflitli biçimlerdeki hükûmetlerle yönetilir. Biçimle-
rine göre, bafllar›nda krallar, imparatorlar, padiflahlar bulunur. Kimilerinin
bafllar›nda cumhurbaflkanlar› vard›r. Böyle memleketlerde, baflkomutan, dev-
letin bafl›nda bulunan kifli olur. Bu kifli, baflkomutanl›k görevini, ya kendisi ya-
par, ya da birini vekil eder. Bizim bugünkü hükûmet biçimimize göre, baflko-
mutanl›k, Meclisin özünde belirir. Bunun için, Meclis filân veya filân kifliyi
baflkomutan seçti¤ini söyleyince buna kanun derler. Kral, padiflah, imparato-
run sözüne irade dendi¤i gibi Meclisten ç›kan ulusal buyruntulara, kanun ad›
verilir. Demek ki kanun vard›r. Bir meclisin, ola¤anüstü bir zamanda, kendi-
sine ola¤anüstü görev verdi¤i baflkomutan; Kara Vas›f Beyin, komutanlar›n
görev ve yetkilerini belirleyip s›n›rlad›¤›n› söyledi¤i Askerî Ceza Kanunile, ‹ç
Hizmet Tüzü¤üyle ba¤l› kalmas› gereken, bir komutan de¤ildir. Kara Vas›f
Beyin, bilim belirtir ve s›n›rlar, dedi¤i fley, büsbütün baflkad›r. Askerlik bilim
ve tekni¤i; askerli¤in ne oldu¤unu ve baflkomutan olacak kiflide bulunmas› ge-
reken nitelikleri anlat›r, aç›klar ve ö¤retir. Yoksa, insanlar› baflkomutanl›¤a,
yönetilecek ordunun gerçek sahibi ya da kanunî vekilleri atar. Bende baflko-
mutanl›k nitelikleri vard›r diyen her adam›n o göreve kendili¤inden gelebil-
mesinin anlam› ise büsbütün baflkad›r.



Kara Vas›f Bey, bir de demifl ki, Baflkumandan, cephenin gerisindeki umur-
la ifltigal etmesin! Bu fikir, hatad›r. Cephenin insan mevcudile, g›dasile, libasile,
silâh ve cephanesile ve sairesile alâkadar olan baflkumandan, elbette bütün bun-
lar›n geride bulunan menabiile alâkadard›r. Kara Vas›f Bey, bu, iddia etti¤i fik-
ri, hangi kitapta, hangi sahada, hangi yerde görmüfl! Gerçi, hem cephe ile hem de
geride birçok ifllerle ifltigal etmek güçtür. Bir adam, hem cepheye kumanda ede-
cek, muharebe idare edecek, hem de ayn› zamanda geri menat›kta birçok fleyle-
rin icraas›n› temin edecek. Bunu bir adam nas›l yapabilir? fiüphesiz yapar. Fakat
yapar dedi¤im zaman Baflkumandan bu an, cepheye kumanda eder. Sonra ora-
dan kalkar filân yere gider, iafle iflini yapar; filân yere gider, ikmal iflini yapar de-
mek de¤ildir. Büyük ifller deruhde etmemifl insanlar›n, bu husustaki tereddüt-
lerini, mazur görmelidir. Bak›n›z size bir misal söyliyeyim: Ben, çok acemi ku-
mandanlar gördüm. Meselâ, bir alay kumandan›, yeni f›rka kumandan› olmufl;
veya bir f›rka kumandan› yeni kolordu kumandan› olmufl; biraz da tecrübesiz!
Henüz iktisab› tecrübeye zaman bulamadan müflkül vaziyetler karfl›s›nda kal-
m›fl, müddeti ömründe bir f›rkaya al›flm›fl iken, düflman karfl›s›nda iki veya üç f›r-
kaya birden kumanda mecburiyetinde bulununca, duçar› tereddüt ve müflkülât
olmas› tabiîdir. Bir f›rkaya kumanda etti¤i zaman mümkün oldu¤u kadar, bütün
f›rka cüzütamlar›n› nazar› alt›nda birlefltirmek ve sevku idare etmek imkân›na
malik olan bir acemi kumandan, iki üç f›rkan›n nazar›ndan uzak mevzilerde,
muharebesini idareye mecbur oldu¤u zaman, kendi kendine, ben hangi f›rkan›n
yan›nda bulunay›m, onun mu, bunun mu? orada m›, burada m›? diye sorar...

Hay›r! Ne orada bulunacaks›n, ne de burada! Öyle bir yerde bulunacaks›n
ki, hepsini idare edeceksin. O zaman ben hiç birini lây›k›yle göremem! der. Ta-
biî göremezsin, elbette gözlerinle göremezsin! Ak›l ve ferasetinle görmek lâz›m-
d›r.

Vas›f Bey, bir mütaleas›nda demifl ki, biz Sakarya muharebesinden sonra,
iflte hâlâ k›p›rdayamad›k, k›p›rdayam›yoruz. Bu söz, baz›lar›n›n bravo seslerile
ve alk›fllarile karfl›lanm›fl.

Efendiler, bundan çok müteessir ve müteezzi oldum. Çok hicap duydum.
Ordunun k›p›rdamamas›n› ve k›p›rdam›yaca¤›n› iddia eden bir gafilin sözlerini
alk›fllamak, cidden çok gariptir. Rica ederim, bunu burada gömelim, kimse iflit-
mesin!

‹flte Efendiler, Baflkumandanl›¤›n ademi lüzumunu ispat etmek için söyle-
nen sözlerin, bellibafll›lar› bunlardan ibarettir. Benim de bu sözlere verebilece¤im
cevaplar iflitildi. Bundan sonraki muhakeme ve karar Meclise aittir. Yaln›z, bir
hakikati nazar› dikkate vazetmek mecburiyetindeyim. Meclisi Alinin, Baflku-
mandanl›¤›n lüzumuna kani bulundu¤una flüphe olmamakla beraber, muhalefe-
tin, hiçbir esasa müstenit olmayan tezahürat›, Meclis karar›n›, flayan› arzu olma-
yan bir noktada tezahür ettirdi. Bunun neticesi ne oldu, Efendiler; biliyor musu-
nuz? Baflkumandanl›k iki gündür, mu¤lâk ve muallâk bulunuyor. Bu dakikada
ordu, kumandans›zd›r. E¤er ben, orduya kumanda etmekte devam ediyorsam
gayr›kanunî kumanda ediyorum. Mecliste tecelli eden reye göre, derhal kuman-
dadan keffiyet etmek isterdim ve Baflkumandanl›¤›m›n hitam buldu¤unu hükû-
mete iblâ¤ ettim. Fakat gayr›kabili telâfi bir fenal›¤a meydan b›rakmamak mec-
buriyeti karfl›s›nda bulundum. Düflman karfl›s›nda bulunan ordumuz, bafls›z b›-
rak›lamazd›. Binaenaleyh, b›rakmad›m, b›rakamam ve b›rakam›yaca¤›m.”
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Kara Vas›f Bey, bir de demifl ki, Baflkomutan, cephenin gerisindeki ifller-
le u¤raflmas›n. Bu düflünce, yanl›flt›r. Cephenin insan say›s›yla, bunlar›n yiye-
ce¤i, giyece¤i, silâh› ve cephanesile vb. ilgili bulunan baflkomutan, elbette bü-
tün bunlar›n geride bulunan kaynaklar›yla da ilgilenir. Kara Vas›f Bey, ileri
sürdü¤ü bu düflünceyi, hangi kitapta, hangi alanda, hangi yerde görmüfl. Ger-
çi, hem cephe ile hem de geride birçok ifllerle u¤raflmak güçtür. Bir adam, hem
cepheye komuta edecek, savafl yönetecek, hem de ayn› zamanda geri bölgeler-
de birçok fleylerin yap›lmas›n› sa¤layacak. Bunu bir adam nas›l yapabilir? Kufl-
kusuz yapar. Ama yapar dedi¤im zaman Baflkomutan flimdi, cepheye komuta
eder. Sonra oradan kalkar filân yere gider, beslenme iflini yürütür; filân yere gi-
der ordunun eksiklerini tamamlama iflini yapar demek de¤ildir. Büyük ifller
yüklenmemifl insanlar›n, bu konudaki duraksamalar›n›, hofl görmelidir. Bak›-
n›z size bir örnek vereyim: Ben, çok acemi komutanlar gördüm. Örne¤in, bir
alay komutan›, yeni tümen komutan› olmufl; ya da bir tümen komutan› yeni
kolordu komutan› olmufl; biraz da deneyimsiz. Daha deneyim edinmeye za-
man bulamadan güç durumlar karfl›s›nda kalm›fl, bir tümene al›flm›fl iken, düfl-
man karfl›s›nda iki veya üç tümene birden komuta etmek zorunda kal›nca, du-
raksamas› ve güçlük çekmesi do¤ald›r. Bir tümene komuta etti¤i zaman müm-
kün oldu¤u kadar, bütün tümenin birliklerini olabildi¤ince gözü alt›nda birlefl-
tirip yönetebilen bir acemi komutan, iki üç tümenin, gözünden uzak yerlerde,
savafl›n› yönetmek zorunda oldu¤u zaman, kendi kendine, ben hangi tümenin
yan›nda bulunay›m, onun mu, bunun mu? orada m›, burada m›? diye sorar...

Hay›r. Ne orada bulunacaks›n, ne de burada. Öyle bir yerde bulunacaks›n
ki, hepsini yöneteceksin. O zaman ben hiçbirini gere¤i gibi göremem der. El-
bette göremezsin, elbette gözlerinle göremezsin. Akl›nla ve anlay›fl›nla görmek
gerekir.

Vas›f Bey, bir konuflmas›nda demifl ki, biz Sakarya savafl›ndan sonra, iflte
hâlâ k›p›rdayamad›k, k›p›rdayam›yoruz. Bu söz, baz›lar›n›n bravo seslerile ve
alk›fllarile karfl›lanm›fl.

Efendiler, bundan çok üzüntü ve ac› duydum. Çok utanç duydum. Ordu-
nun k›p›rdamamas›n› ve k›p›rdam›yaca¤›n› ileri süren bir aymaz›n sözlerini al-
k›fllamak, gerçekten çok tuhaft›r. Rica ederim, bunu burada gömelim, kimse
iflitmesin.

‹flte Efendiler, Baflkomutanl›¤›n gerekli olmad›¤›n› kan›tlamak için söyle-
nen sözlerin, bellibafll›lar› bunlard›r. Benim de bu sözlere verebilece¤im karfl›-
l›klar iflitildi. Bundan sonra düflünüp karar vermek Meclisin iflidir. Yaln›z, bir
gerçe¤i göz önüne sermek zorunday›m. Yüce Meclisin, Baflkomutanl›¤›n ge-
rekti¤ine inand›¤›nda kuflku olmamakla birlikte, muhalefetin, hiçbir temele
dayanmayan davran›fllar›, Meclis karar›n›n, istenmiyen bir biçimde al›nmas›na
yol açt›. Bunun sonucu ne oldu, Efendiler; biliyor musunuz? Baflkomutanl›k iki
gündür, ne olaca¤› belirsiz bir durumda ask›da bulunuyor. Bu dakikada ordu,
komutans›zd›r. E¤er ben, orduya komuta etmeyi sürdürüyorsam kanuna ayk›-
r› olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oya göre, komutadan hemen el
çekmek isterdim. Baflkomutanl›¤›m›n son buldu¤unu hükûmete bildirdim de.
Ama giderilemez bir kötülü¤e yol açmamak zorunlu¤u karfl›s›nda kald›m.
Düflman karfl›s›nda bulunan ordumuz, bafls›z b›rak›lamazd›. Bunun için, b›rak-
mad›m, b›rakamam ve b›rakam›yaca¤›m.”

Ordunun
k›p›rdana-
m›yaca¤›n›
iddia eden
bir gafili al-
k›fllayanlar

Ordunun
k›p›rdana-
mayaca¤›n›
ileri süren
bir aymaz›
alk›fllayan-
lar



Muhterem Efendiler, bu celsei hafiyede, muhaliflerin, hükûmeti ve orduyu
y›kmak için ötedenberi kurcalad›klar› daha birtak›m mesail üzerinde, adeta
mübazere tarz›nda münakaflalar oldu. Nihayet lüzumu gibi tenevvür eden
Meclisi Ali, reyini flu yolda izhar etti: 11 ret, 15 müstenkife karfl› 177 rey ile Bafl-
kumandanl›k Kanununu temdit etti.

Efendiler, üç ay sonra, yani 20 Temmuz 1338 tarihinde, tekrar Baflkuman-
danl›k Kanunu, usulen mevzuu müzakere oldu. Bu defa, Meclise vukubulan
umumî beyanat›mdan bir k›sm›n› aynen arzetmeme müsaadenizi rica ederim.
Demifltim ki: "Art›k ordumuzun kuvvei maneviye ve maddiyesi, fevkalâde hiç-
bir tedbire ihtiyaç hissettirmeksizin, amali millîyeyi kemali emniyetle istihsal
edecek mertebeye vâs›l olmufltur. Bu sebeple fevkalâde salâhiyetlerin idamesi-
ne lüzum ve ihtiyaç kalmad›¤› kanaatindeyim.

Bugün, zevalini görmekle memnun oldu¤umuz bu ihtiyac›n, bundan son-
ra da tahassulünü görmemekle bahtiyar olaca¤›z. Baflkumandanl›k makam›n›n
temadisi, olsa olsa Misak› Millîmizin ruhu aslîsile muteraf›k neticei kat'iyeye
vâs›l olaca¤›m›z güne kadar devam eder. Neticei mes'udeye emniyetle vâs›l ola-
ca¤›m›za, flüphe yoktur. O gün; k›ymetli ‹zmirimiz, güzel Bursam›z, ‹stanbu-
lumuz, Trakyam›z ana vatana iltihak etmifl olacakt›r. O mes'ut günün hulûlün-
de, bütün milletle beraber, en büyük saadetleri idrakle müflerref olaca¤›z. Be-
nim baflkaca, ikinci bir saadetim olacakt›r ki o da, davay› mukaddesemize
bafllad›¤›m›z gün, bulundu¤um mevkie rücu edebilmekli¤im imkân›d›r. Si-
nei millette serbest bir fert olmak kadar, dünyada bahtiyarl›k var m›d›r?
Vak›f› hakayik olan, kalbü vicdan›nda manevî ve mukaddes, kazlardan
baflka zevk tafl›mayan insanlar için, nekadar yüksek olursa olsun, maddî
makamat›n hiçbir k›ymeti yoktur."

Efendiler, bu müzekerenin neticesi, bilâmüddet, Baflkumandanl›¤›n uhde-
me tevdiine iktiran etti.

*
*   *

Muhterem Efendiler, muhalif grubun Meclisteki faaliyeti, bizi biraz daha
kendisile ifltigal ettirecektir. ‹kinci Grup unvan›n› tak›nan muhalif hizip, menfi
mukavemetlerini, uzun müddet tecrübe etti. ‹cra Vekillerinin sureti intihab›na da-
ir 8 Temmuz 1338 tarihli kanunla ‹cra Vekillerinin ve ‹cra Vekilleri Reisinin do¤-
rudan do¤ruya Meclisçe reyi hafî ile intihaplar› temin olundu. Bu suretle, ‹cra
Vekilleri Riyasetinden, bilfiil uzaklaflt›r›lm›fl oldu¤um gibi, vekillerin de benim
gösterece¤im namzetler meyan›ndan intihap olunmas› kayd› refedilmifl oldu.

Muhalif grup, bundan sonra taarruza geçti. Rauf Beyi ‹cra Vekilleri Heyeti
Riyasetine geçirme¤e teflebbüs etti. Bunda muvaffak da oldu. Muhaliflerin muz-
merrat›n› anl›yordum. Bununla beraber, Rauf Beyi nezdime davet ettim. Meclis
ekseriyetinin kendisini ‹cra Vekilleri Reisi intihap etmeye mütemayil oldu¤unu,
bunun bence de münasip görüldü¤ünü söyledim. Rauf Bey, mütereddit bir vazi-
yet gösterdi. Heyeti Vekile Riyasetinin bir vazifesi yoktur, dedi. Rauf Bey demek
istiyordu ki, Büyük Millet Meclisinin Reisi, Vekiller Heyetinin de reisi tabiîsidir.
Heyeti Vekile mukarrerat›, onun taraf›ndan tasdik edilmedikçe mer'i olmaz. Bu-
na nazaran, ‹cra Vekilleri Reisinin bir salâhiyeti ve serbestisi yoktur. Filhakika,
Teflkilât› Esasiye Kanunu mucibince öyle idi. Maahaza, binnetice ‹cra Vekilleri
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Muhterem Efendiler, bu gizli oturumda, muhaliflerin, hükûmeti ve ordu-
yu y›kmak için ötedenberi kurcalad›klar› daha birtak›m ifller üzerinde, hemen
hemen çarp›flmay› and›ran tart›flmalar oldu. Sonunda gere¤i gibi ayd›nlanan
Yüce Meclis, oyunu flu yolda belirledi: 11 red, 15 çekimsere karfl› 177 oyla
Baflkomutanl›k Kanununun süresini uzatt›.

Efendiler, üç ay sonra, yani 20 Temmuz 1922 tarihinde, tekrar Baflkomu-
tanl›k Kanunu, gerekti¤i için yeniden görüflme konusu oldu. Bu kez, Mecliste
yapt›¤›m konuflmadan bir parçay› oldu¤u gibi bilginize sunmama izin verme-
nizi rica ederim. Demifltim ki: "Art›k ordumuzun tinsel ve nesnel gücü, ola¤a-
nüstü hiçbir önleme gereksinim duymaks›z›n, ulusal emelleri tam güvenle el-
de edebilecek aflamaya gelmifltir. Bu nedenle ola¤anüstü yetkilerin sürdürül-
mesine gereklilik kalmad›¤› kan›s›nday›m.

Bugün, ortadan kalkt›¤›n› görmekle sevindi¤imiz bu gereksinimin, bun-
dan sonra da ortaya ç›kt›¤›n› görmemekle mutlu olaca¤›z. Baflkomutanl›k gö-
revi, olsa olsa Ulusal And›m›z›n özüne uygun kesin sonuca ulaflaca¤›m›z güne
kadar sürer. Mutlu sonuca güvenle ulaflaca¤›m›za, kuflku yoktur. O gün; de-
¤erli ‹zmirimiz, güzel Bursam›z, ‹stanbulumuz, Trakyam›z ana vatana kat›lm›fl
olacakt›r. O mutlu gün gelince, bütün milletle birlikte, en büyük mutlulukla-
ra eriflmekle onur kazanaca¤›z. Benim baflkaca, ikinci bir mutlulu¤um olacak-
t›r ki o da, kutsal dâvam›za bafllad›¤›m›z gün, bulundu¤um yere dönebilmek-
li¤imdir. Ulusun ba¤r›nda özgür bir birey olmak gibi, dünyada mutluluk var
m›d›r? Gerçekleri bilen, gönlünde ve özünde tinsel ve kutsal tatlardan baflka
tat tafl›mayan insanlar için, nekadar yüksek olursa olsun, nesnel makamlar›n
hiçbir de¤eri yoktur."

Efendiler, bu görüflmelerin sonunda, baflkomutanl›¤›n bana süresiz ola-
rak verilmesi kararlaflt›r›ld›.

*
*   *

Muhterem Efendiler, muhalif grubun Meclisteki çal›flmalar›, bizi biraz
daha kendisile u¤raflt›racakt›r. ‹kinci Grup ad›n› tak›nan muhalifler, olumsuz
direnmelerini, uzun süre denediler. Bakanlar›n seçilme yöntemini gösteren 8
Temmuz 1922 tarihli kanunla Bakanlar›n ve Bakanlar Kurulu Baflkan›n›n
do¤rudan do¤ruya Meclis taraf›ndan ve gizli oyla seçilmeleri sa¤land›. Böyle-
likle, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan, uzaklaflt›r›lm›fl oldu¤um gibi, bakan-
lar›n da benim gösterece¤im adaylar aras›ndan seçilmesiyle ilgili kural da kal-
d›r›lm›fl oldu.

Muhalif grup, bundan sonra sald›r›ya geçti. Rauf Beyi Bakanlar Kurulu
Baflkanl›¤›na getirmeye giriflti. Bunda baflar›l› da oldu. Muhaliflerin art niyetle-
rini anl›yordum. Bununla birlikte, Rauf Beyi yan›ma ça¤›rd›m. Meclis ço¤unlu-
¤unun kendisini Bakanlar Kurulu Baflkan›, seçmek e¤iliminde oldu¤unu, bunun
bence de uygun görüldü¤ünü söyledim. Rauf Bey, duraksar bir tav›r ald›. Bakan-
lar Kurulu Baflkanl›¤›n›n bir görevi yoktur, dedi. Rauf Bey demek istiyordu ki,
Büyük Millet Meclisinin Baflkan›, Bakanlar Kurulunun da do¤al baflkan›d›r. Ba-
kanlar Kurulu kararlar›, onun taraf›ndan onanmad›kça yürürlü¤e girmez. Buna
göre, Bakanlar Kurulu Baflkan›n›n bir yetkisi ve özgürlü¤ü yoktur. Gerçek-
ten, Anayasa gere¤ince öyle idi. Böyle olmakla birlikte, sonunda Bakanlar Ku-
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Riyasetini kabul etti. Rauf Bey, 12 Temmuz 1338 tarihinden 4 A¤ustos 1339 ta-
rihine kadar bu vazifede kald›.

Efendiler, bir nokta, nazar› dikkatinizi celbetmifltir. Kara Vas›f Beyle Ra-
uf Bey, muhalefetin teflkilinde, takviye ve idaresinde, ilk günden, beraber, ve
müdir bulunuyorlar. Fakat Rauf Bey, aç›ktan ‹kinci Gruba geçmiyerek, bizim
içimizde kalmak vaziyetini ihtiyar ediyor. Bu hal, üç sene devam etti. Rauf Bey,
nihayet kendi tabiri veçhile "zahiren beraber bulunmaya imkân kalmad›¤› za-
man" ayr›l›¤›n› ilân etmek mecburiyetinde bulundu.

Efendiler, muhaliflerin, Mecliste ordu aleyhine açt›klar› cereyan, devam
ediyordu. Mütemadiyen ve hararetli bir tarzda, ordunun taarruz kabiliyeti ol-
mad›¤›ndan ve art›k siyasî tedabirle hal ve intac› mesele zarurî bulundu¤undan
kuvvetli bir tarzda bahsediyorlard›.

Hakikati halde ordumuz, ihtiyacat ve noksanlar›n› ikmal etmek üzere bu-
lunuyordu. Ben, daha Haziran evas›t›nda taarruza karar vermifltim. Bu kara-
r›mdan, Cephe Kumandan› ile Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai
Millîye Vekili, yaln›z, bunlar haberdar bulunuyorlard›. Arzetti¤im tarihlerde,
‹zmit, Adapazar› istikametinde bir seyahat vesilesile hareket etti¤im zaman,
Ankarada, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Pafla Hazretlerile görüfltükten
sonra, o zaman Müdafaai Millîye Vekili bulunan Kâz›m Pafla Hazretlerini Sa-
r›köy istasyonuna kadar beraber götürerek oraya davet etti¤im Cephe Kuman-
dan› ‹smet Pafla Hazretlerile birlikte taarruz için istihzarat›n sürati ikmali hak-
k›nda mukarrerat ittihaz ettik

Efendiler art›k büyük taarruzdan bahsetmek zaman› geldi. Bilirsiniz ki,
Sakarya meydan muharebesinden sonra, düflman ordusu, büyük ve kuvvetli bir
grupla Afyon Karahisar-Dumlupmar aras›nda bulunuyordu. Di¤er kuvvetli
bir grubile de Eskiflehir m›nt›kas›nda idi. Bu iki grup aras›nda, ihtiyatlar› var-
d›. Sa¤ cenah›n›, Mendres havalisinde bulundurdu¤u kuvvetlerle; ve sol cena-
h›n› da ‹znik gölü flimal ve cenubundaki k››vvetlerile muhafaza ediyordu. De-
nilebilir ki, düflman cephesi, Marmaradan Mendrese kadar uzuyordu.

Düflman ordusu teflkilât›; üç kolordu ve baz› müstakil k›taat halinde idi.
Üç kolordusu on iki f›rkadan mürekkep ve müstakil k›taat ayr›ca üç f›rkaya ba-
li¤ olmakta idi. Biz, Garp Cephesindeki kuvvetlerimizi, iki ordu halinde teflkil
ve tensik etmifl idik. Bundan maada, do¤rudan do¤ruya cepheye merbut teflki-
lât›m›z da vard›. Bizim bütün k›taat›m›z on sekiz f›rka teflkil ediyordu. Bundan
baflka üç f›rkal› bir süvari kolordumuz ve daha zay›f mevcutlu ayr›ca iki süva-
ri f›rkam›z vard›. Teflkilât› muhtelif olan muhas›m iki ordu mukayese edilirse,
tarafeyn insan ve tüfek kuvvetleri, takriben yekdi¤erine muadil bulunuyordu.
Yaln›z Yunan ordusunun makinal› tüfek, top, tayyare, vesaiti nakliye, cephane
ve fennî malzeme noktai nazar›ndan, dünyan›n serbest ve müzahir sanayiine is-
tinat etmek itibarile, mahsûs tefevvuku vard›. Di¤er taraftan, bizim ordumuz
süvari m›ktar› itibarile tefevvuku haiz bulunuyordu.

Burada, bilmünasebe bir noktay› kaydetmeliyim. Ordular›m›zdan birinin,
‹kinci Ordunun Kumandan› elyevm fiûray› Askerî Azas›ndan fievki Pafla Haz-
retleri idi. Birinci Ordumuzun kumandas›n› Maltadan gelmifl olan ‹hsan Paflaya
vermifl idik. ‹hsan Paflan›n, kendisini Divan› Harbe kadar isal eden nabeca ef’al
ve harekât›ndan dolay› Ordu Kumandanl›¤›ndan uzaklaflt›r›lmas› lâz›mgeldi.
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rulu Baflkanl›¤›n› kabul etti. Rauf Bey, 12 Temmuz 1992 tarihinden 4 A¤ustos
1923 tarihine kadar bu görevde kald›.

Efendiler, bir nokta, dikkatinizi çekmifltir. Kara Vas›f Beyle Rauf Bey,
muhalefetin kurulmas›nda, güçlendirilip yönetiminde, daha ilk günden, bir-
likte oluyorlar ve yöneticilik yap›yorlar. Ama Rauf Bey, aç›ktan aç›¤a ‹kin-
ci Gruba geçmiyerek, bizim içimizde kalmak durumunu ye¤liyor. Bu durum,
üç sene sürdü. Rauf Bey, sonunda kendi deyimile bizimle "birlikmifl gibi gö-
rünme olana¤› kalmad›¤› zaman" ayr› oldu¤unu aç›¤a vurmak zorunda kal-
d›.

Efendiler, muhaliflerin, Mecliste orduya karfl› açt›klar› ak›m, sürüyordu.
Durmadan ve ateflli ateflli, ordunun sald›r› yetene¤i olmad›¤›ndan ve art›k so-
runun politik önlemlerle çözümlenip sonuçland›r›lmas›n›n zorunlu oldu¤un-
dan vurgulaya vurgulaya sözediyorlard›.

Gerçekte ordumuz, gereksinim ve eksiklerini tamamlamak üzere idi.
Ben, daha Haziran ortalar›nda sald›rmaya karar vermifltim. Bu karar›m›, Cep-
he Komutan› ile Genelkurmay Baflkan› ve Millî Savunma Bakan›, yaln›z, bun-
lar biliyorlard›. O tarihlerde, ‹zmit, Adapazar› do¤rultusunda bir geziye gidi-
yor gibi yola ç›kt›¤›m zaman, Ankarada, Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla
Hazretlerile görüfltükten sonra, o zaman Millî Savunma Bakan› olan Kâz›m
Pafla Hazretlerini Sar›köy istasyonuna kadar birlikte götürerek oraya ça¤›rd›-
¤›m Cephe Komutan› ‹smet Pafla Hazretlerile birlikte sald›r› için haz›rl›klar›n
h›zla tamamlanmas› ile ilgili kararlar ald›k.

Efendiler, art›k büyük sald›r›dan sözetmek zaman› geldi. Bilirsiniz ki, Sa-
karya meydan savafl›ndan sonra, düflman ordusu, büyük ve kuvvetli bir grup-
la Afyon-Dumlup›nar aras›nda bulunuyordu. Bir baflka kuvvetli grubuyla da
Eskiflehir bölgesinde idi. Bu iki grup aras›nda, yedekleri vard›. Sa¤ kanad›n›,
Menderes dolaylar›nda bulundurdu¤u kuvvetlerle; ve sol kanad›n› da ‹znik
gölü kuzey ve güneyindeki kuvvetlerile koruyordu. Denilebilir ki, düflman
cephesi, Marmaradan Menderese kadar uzuyordu.

Düflman ordusu kuruluflu; üç kolordu ve birtak›m ba¤›ms›z birliklerden
olufluyordu. Üç kolordusunda oniki tümen vard› ve ba¤›ms›z birlikler de üç
tümen kadar tutuyordu. Biz, Bat› Cephesindeki kuvvetlerimizi, iki ordu ola-
rak örgütlemifl ve düzenlemifltik. Bundan baflka, do¤rudan do¤ruya cepheye
ba¤l› örgütlerimiz de vard›. Bizim bütün birliklerimiz onsekiz tümendi. Bun-
dan baflka üç tümenli bir atl› kolordumuz ve ayr›ca er say›lar› daha az iki atl›
tümenimiz vard›. Baflka baflka kurulufltaki iki düflman ordu karfl›laflt›r›l›rsa, iki
taraf›n insan ve tüfek güçleri, afla¤› yukar› birbirine denk bulunuyordu. Yal-
n›z Yunan ordusunun makinal› tüfek, top, uçak, tafl›t arac› cephane ve teknik
gereçler bak›m›ndan, dünyan›n özgür ve çok büyük endüstrisine dayanmak
nedenile, hissedilir üstünlü¤ü vard›. Öbür yandan, bizim ordumuz atl› say›s›
bak›m›ndan üstündü.

Burada, s›ras› gelmiflken bir noktay› belirtmeliyim. Ordular›m›zdan birinin,
‹kinci Ordunun Komutan› flimdi Askerî Dan›flma Kurulu üyelerinden fievki Pafla
Hazretleri idi. Birinci Ordumuzun komutas›n› Maltadan gelmifl olan ‹hsan Pafla-
ya vermifl idik. ‹hsan Paflan›n, kendisini Askerî Mahkemeye kadar götüren yersiz
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Filhakika, Ali ‹hsan Pafla, ordunun inz›bat›n› ve idarei umumiyesini ç›kmaz
bir yola düflürecek surette bir hatt› hareket takip etti. Meselâ; ordusunda madun
kumandanlar›, mafevk kumandanlara itaatsizli¤e sevkedecek vaziyetler ihdas
etti.

Meselâ; ambarlar›n›n mevcudunu, günlerce haber vermiyerek ve haber
verdirmiyerek, umumî iafle buhran› hükümferma oldu¤u bir s›rada ans›z›n am-
barlar›n›n mevcudu kallmad›¤›n› ve açl›k tehlikesi bulundu¤unu bildirdi.

Madun kumandanlar›n itaatsizlik ve vazifesizli¤ini terviç ve teflvik sistemi-
ne dahil olarak, ordunun itaat ve hissi vazifesile oynayacak kadar entrikaya
müstait oldu¤u kanaatini hâs›l ettirdi.

Ali ‹hsan Paflan›n mahsûs olan evsaf› farikas›ndan bafll›calan flunlard›:
En küçük kademeye kadar bütün ordusuna, ehemmiyetli ehemmiyetsiz

her iflin ve her karar›n ancak kendi taraf›ndan verilebilece¤ini telkin ederek, bü-
tün ordusunda, yaln›z kendisinin sahibi kudret oldu¤unu zannettirmek. Bü-
yüklerine mütefevvik oldu¤unu herkese ispat etmek endiflesinde bulunmak.
Büyüklerinin gerek resmî ifl ve gerek hususî hatt› hareket noktai nazar›ndan iti-
barlar›n›n düflkün olmas›n› araflt›rmak. Muharebe noktai nazar›ndan tedbirde
isabet ve âsapta kuvvet cihetile kendisini tecrübeye f›rsat bulunmam›fl olmakla
beraber bu hususta anlafl›lan karakteri flu idi: Herhangi bir ademi muvaffak›-
yeti behemehal madununa veya mafevkin yüklemek imkân›n› daima düflünme-
si. ‹hsan Pafla, r›fku nezaketle muameleden daha ziyade sert ve resmî muame-
le ile istihdam olunmay› lüzumlu gösterir.

Ali ‹hsan Paflan›n tabiat ve ahlâk› hakk›nda Erkân›harbiyesi Reisi olup is-
tifaya mecburiyet hisseden Kaymakam Halit Beyin (bilâhare Kastamonu
Meb'usu olmufltur) Garp Cephesi Kumandanl›¤›na verdi¤i 20 Kânunusani
1338 tarihli resmî bir raporunun baz› f›kralar›n› aynen arzedece¤im. Halit Bey,
Harbi Umumide, Irakta da Ali ‹hsan Pafla ile beraber bulunmufltu. Bahsetti¤im
raporda flu cümleler vard›r:

"..................................................................................................................................................
Kumandan›m Ali ‹hsan Pafla Hazretlerinin geldi¤i gündenberi madun kumandanlar›n izze-
tinefsini ve flevki vazifesini k›racak muameleler yapmas› ve cereyan eden muhaberattan müs-
teban buyurulmufl olaca¤› veçhile cepheye karfl› maduna hissettirecek derecede gayr›makul
bir muhabere kap›s› açmas›, benlik kokusu hissedilen mütalea yar›fl›na giriflmesi, kâinat›n
takdir ve hürmet etti¤i cephe karargâh›n›n nüfuzunu azaltmak istedi¤ini iflrab eder bir hatt›
hareket takip etmesi, beni cidden düflündürdü ve müteessir etti. Muamelât›n› imkân nispetin-
de tadile çal›flt›m. Fakat yine büyük bir fark göremedim.
.............................................................................................................................................................
Ahlâk›nda mündemiç teferrüt daiyesi, h›rs› flöhret, fart› haset, son derece bir hodbinlik saikasile
bafl olmak istedi¤i, muamelât›ndan ve madun kumandanlar yan›nda nifakcuyane sözlerinden is-
tidlâl olunuyordu. 11 inci F›rka Kumandan›...........istifam› iflittikten sonra bana mahremane flifa-
hen (Ali ‹hsan Paflan›n Maltada iken halâs› için Ferit Paflaya mektuplar yazd›¤›n› ve alenen ‹n-
giliz Mandas›n› kabul için saatlerce kendi muvacehesinde beyanatta ve münakaflalarda bulundu-
¤unu) söyledi. Bu ifadeyi hatt› hareketine nazaran calibi nazar buldum..............madundan gelen
baz› evrak› cepheye, cepheden geleni maduna aynen tebli¤ ederek itimad› mütekabil hislerini rah-
nedar etmek tarz› hareketi de, ayr›ca calibi nazard›r. Meselâ, fieyhelvan Da¤›n›n z›ya› hakk›nda-
ki muhaberat›n aynen Beflinci Kolorduya ve Beflinci Kolordudan yaz›lan baz› raporlar›n aynen
cepheye yaz›lmas› gibi, buna ra¤men mezkûr hâdisenin mesuliyetini, Beflinci Kolordu Kuman-
dan›na tahmil etmesi ve müflarileyhten cepheye flikâyette bulunmas› flimei âmiriyetle kabili
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iflleri ve davran›fllar›ndan dolay› Ordu Komutanl›¤›ndan uzaklaflt›r›lmas› ge-
rekti. Gerçekte, Ali ‹hsan Pafla, ordunun düzenini ve genel yönetimini ç›kma-
za sokacak davran›fllarda bulundu. Örne¤in; ordusunda ast komutanlar›, üst
komutanlar›n emirlerini dinlememeye sürükleyecek durumlar yaratt›.

Söz gelifli; ambarlar›nda bulunan fleyleri, günlerce bildirmiyerek ve bil-
dirtmiyerek, genel yiyecek s›k›nt›s› çekildi¤i bir s›rada birdenbire ambarlar›n-
da yiyecek kalmad›¤›n› ve açl›k tehlikesi bulundu¤unu bildirdi.

Ast komutanlar› emir dinlememeye ve görev yapmamaya k›flk›rtmak ve
böyle davrananlar› tutmak yoluyla, ordunun emre uyma ve görev duygusuyla
oynayacak kadar dalavereye yatk›n oldu¤u kan›s›n› uyand›rd›.

Ali ‹hsan Paflan›n kendisini baflkalar›ndan ay›rdeden kendine özgü nite-
liklerinin bafll›calar› flunlard›:

En küçük birliklere kadar bütün ordusuna, önemli önemsiz her iflin ve her
karar›n ancak kendi taraf›ndan verilebilece¤i kan›s›n› afl›layarak, bütün ordu-
sunda, yaln›z kendisinin erk sahibi oldu¤u san›s›n› uyand›rmak. Üstlerinden
daha üstün oldu¤unu herkese kan›tlama kayg›s›nda bulunmak. Büyüklerinin
hem resmî ifl ve hem de özel davran›fllar› bak›m›ndan sayg›nl›klar›n›n düflkün
olmas›n› araflt›rmak. Savaflta önlemlerinin yerindeli¤i ve sinir sa¤laml›¤› yönle-
rinde kendisini denemeye f›rsat bulunmam›fl ise de bu alanda anlafl›lan karak-
teri flu idi: Herhangi bir baflar›s›zl›¤›n ne olursa olsun, hep, astlar›na veya üst-
lerine yüklemenin yolunu aramas›. ‹hsan Pafla, astlar›na tatl› ve yumuflak dav-
ranmaktan çok, sert ve resmî davran›fllarla görev yapt›rmay› gerekli sayar.

Ali ihsan Paflan›n huyu ve ahlâk› konusunda, Kurmay Baflkan› olup gö-
revden çekilmek zorunlu¤u duyan Yarbay Halit Beyin (sonradan Kastamonu
Meb’usu olmufltur) Bat› Cephesi Komutanl›¤›na verdi¤i 20 Ocak 1922 tarihli
resmî bir raporunun kimi parçalar›n› oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m. Halit
Bey, Dünya Savafl›nda, Irakta da Ali ‹hsan Pafla ile beraber bulunmufltu. Sö-
zünü etti¤im raporda flu cümleler vard›r:

“..................................................................................................................................................
Komutan›m Ali ‹hsan Pafla Hazretlerinin geldi¤i gündenberi ast komutanlar›n onurunu ve
görev yapma iste¤ini k›racak davran›fllarda bulunmas› ve yap›lan yaz›flmalardan anlafl›lm›fl
olaca¤› gibi cephe komutanl›¤›na karfl› astlara sezdirecek ölçüde ak›l almaz bir yaz›flma ka-
p›s› açmas›, benlik kokusu sezilen düflünce yar›fl›na giriflmesi, bütün dünyan›n de¤er verip
sayg› gösterdi¤i cephe karargâh›n›n etkisini azaltmak istedi¤ini anlat›r yollu bir tutum izle-
mesi, beni gerçekten düflündürdü ve üzdü. Davran›fllar›n› elden geldi¤ince yumuflatmaya
çal›flt›m. Ama yine büyük bir de¤ifliklik göremedim.
.............................................................................................................................................................
Benli¤ine sinmifl yükselme kuruntusu, ün alma tutkusu, afl›r› k›skançl›k, sonsuz bir bencillik etki-
siyle bafl olmak istedi¤i, davran›fllar›ndan ve alt komutanlar yan›nda harcad›¤› arabozucu sözlerin-
den anlafl›l›yordu. 11 inci Tümen Komutan›.............görevden çekildi¤imi iflittikten sonra bana giz-
lice (Ali ‹hsan Paflan›n Maltada iken kurtar›lmas› için Ferit Paflaya mektuplar yazd›¤›n› ve aç›k-
tan aç›¤a ‹ngiliz Mandas›n› kabul için saatlerce kendi yan›nda konuflmalar ve tart›flmalar yapt›¤›-
n›) söyledi. Bu sözleri Ali ‹hsan Paflan›n davran›fllar› aç›s›ndan dikkat çekici bul-
dum.......................asttan gelen kimi yaz›lar› cepheye, cepheden geleni asta oldu¤u gibi bildirerek
karfl›l›kl› güven duygular›n› zedeleyen davran›fllar› da, ayr›ca dikkat çekicidir. Örne¤in, fieyhelvan
da¤›n›n düflman eline düflmesi ile ilgili cephe yaz›lar›n› oldu¤u gibi Beflinci Kolorduya ve Beflinci
Kolordudan yaz›lan kimi raporlar›n oldu¤u gibi cepheye yaz›lmas› gibi, buna karfl›n sözü geçen
olay›n sorumlulu¤unu Beflinci Kolordu Komutan›na yüklemesi ve ondan cepheye yak›nmalarda
bulunmas› üst olma niteli¤i ile ba¤daflmaz. Tevhidiefkâr gazetesinde yay›mlatt›¤› öyküleri aras›nda



telif de¤ildir. Tevhidiefkâr gazetesinde neflretti¤i menak›b› meyan›nda mütareke tarihinden
bir gün evvel Musul cenubunda fiarkatta esir olan Dicle Grubunun sebebi esaretini de yaln›z
o zaman grup kumandan› olan (fiimdi fiark Cephesinde F›rka Kumandan› imifl) Kaymakam
‹smail Hakk› Beye atfetmesi de bu karakterine dâldir. Dicle Grubu, (7, 9, 43, 18, 22 nci alay-
larla avc› alay›ndan) mürekkepti. Bunlardan baflka, ayr›ca Beflinci F›rkadan 13 ve 14 üncü
alaylar da lokma lokma esir verildi. Mütarekeden bir gün ewel, 13,000 kiflinin esir verilmesi,
50 kadar topun z›ya›, hakikatte kendisinin hal ve vaziyete muvaf›k olm›yarak verdi¤i bir
emirden mümbaistir. ‹flte bu hal, Musul vilâyetinin ziya›n› intaç etti. Halbuki, mütareke
olaca¤› malûm idi. Gruba Keyare mevziine çekilmek için direktif verilseydi, ‹ngilizler grubu
esir de¤il, ma¤lûp bile edemezdi. Beflinci f›rka da iltihak edebilirdi. Mütareke oldu¤u zaman
esir olan sekiz piyade alay› elde bulunur ve Musul da bizde kal›rd›. Fakat sefil bir düflün-
ce, mant›¤a galebe çalm›flt›r.

Menak›binde, Dicle boyundaki bütün muvaffak›yat ve Townshendin esareti flerefi, nef-
sine hasredilmifltir...............Her muvaffak›yeti nefsine hasrederek neflriyattan maksad›, efkâr›
umumiyei i¤fal suretile flöhret ve mevki temin eylemektir. Meflahirin menak›b›n› neflretmek,
millette tefahur hislerini idame eder ve lâz›md›r. Fakat tarihin mes'ul edece¤i zevat›n harekâ-
t›n› mefahir meyanmda zikretmek, tarihi lekeler ve ahfad› yanl›fl kanaatlere sevkeder.

General Marshall'›n (yar›n zevale kadar Musulu terkediniz, aksi halde esiri harpsiniz)
emrini ald›¤› zaman o müteazz›m pafla hazretleri Sincar çölünü geçerek Nusaybine gitmek
için General Marshall'dan bir tezkerei resmiye ile muhaf›z olarak iki z›rhl› otomobil istedi ve
bunlar›n himayesinde Aflir Beyle (elyevm Müdafaai Millîye Vekâleti Müsteflar Muavini Aflir
Paflad›r) beni Musulda b›rakarak Nusaybine gitti. Aflair nezdinde hükûmetin nüfuzu mane-
vîsini de k›rd› ve bu hali görenlerin vicdan› s›zlad›. Muhaf›zs›z Zaho tarik›yle gidebilirdi, ve-
yahut süvari alarak çölden gidebilirdi. Halepte ‹ngiliz generalinden flahs› için treni mahsus is-
tedi ve yolda hakarete maruz olmamas› için trene muhaf›z vazedilmesini talep etmeyi de
unutmad›. ‹cab›nda hayat›n›n ve rahat›n›n muhafazas› için flerefi millîyi unutan pafla hazret-
lerinin, ahlâk›na misal olmak üzere balâdaki vakayii zikrettim.

...............Sab›k kumandan›ma hofl görünmedim. Çünkü h›rs›n› tatmin etmedim ve med-
dahl›¤›nda bulunmad›m................Millet; Millî Orduyu teflkil eden ve zaferler kazanan büyük
kumandanlar gibi necip ruhlu, hüsnüniyet sahibi rehberlere, kumandanlara muhtaçt›r. Ordu-
da ittihad›n ve ahengin bozulmas›na, flevki vazifenin tenakusuna hâdim olanlar, dâhi de ol-
salar, muz›r birer flahsiyettirler. Ben, çekilen emekleri bildi¤im........giriflilen mücahedede mu-
vaffak›yeti arzu etti¤im için - namusuma ve mukaddesat›ma kasemen garaz ve ivaz taht›nda
olm›yarak - bu maruzata cür'et ettim. Iranda, Kafkasyada uzun müddet yaverli¤ini yapan
(flimdi Birinci Ordu Harekât fiubesi Müdürü) Binbafl› Cemil Bey, son günlerde bana (‹yi ki
Ali ‹hsan Pafla Harekât› Millîyenin bidayetinde, Anadoluda bulunmad›. Maltada bulundu¤u
iyi oldu. Aksi halde mutlak ayk›r› bir hareket takip ederdi) dedi.

Karakterini pek iyi bilen Cemil Bey, pek do¤ru söylemifltir........ Cenab› Haktan "Mar›
sermadideye rabbim günefl göstermesin" temenniyat›nda bulunurum.

Efendiler, Ali ‹hsan Pafla, Meclisteki muhalif grup rüesasile de, irtibat ve
muhaberatta bulunuyordu. Kendisinin kumandanl›¤›na nihayet verilerek hak-
k›nda muamelei kanuniyeye devam edilmek üzere Müdafaai Millîye Vekâleti
emrine verilmesini tensip etti¤im 18 Haziran 1338 gününün ferdas›nda yani 19
Haziran tarihinde, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi bulunan
Rauf Beyden ‹hsan Pafla ile alâkay› gösterir makina bafl›nda bir flifre telgraf al-
m›flt›m. Bilmünasebe arzetmifltim. Bu tarihlerde Adapazar›, ‹zmit istikametin-
de seyahatte bulunuyordum. Rauf Bey, telgraf›nda diyordu ki: "Birinci Ordu
Kumandan› Ali ‹hsan Paflan›n azledilerek Divan› Harbe tevdi edilmek üzere
Konyaya sevkolundu¤una dair Meclis muhitinde mucibi k›lükal olan bir riva-
yet vard›r..."

Efendiler, bir kumandan›n azil ve nasp› veya divan› harbe tevdii muamele-
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ateflkes tarihinden bir gün evvel Musul güneyinde Sarkatta tutsak düflen Dicle Grubunun
tutsakl›k sorumlulu¤unu da yaln›z o zaman grup komutan› olan (fiimdiki Do¤u Cephesinde
Tümen Komutan› imifl) Yarbay ‹smail Hakk› Beye yüklemesi de bu karakterine iflarettir.
Dicle Grubu, (7, 9, 43, 18, 22 nci alaylarla avc› alay›ndan) kurulmufltur. Bunlardan baflka,
ayr›ca Beflinci Tümenden 13 ve 14 üncü alaylar da lokma lokma tutsak verildi. Ateflkesten
bir gün evvel 13,000 kiflinin tutsak verilmesi, 50 kadar topun yitirilmesi, gerçekte kendisinin
olaylara ve duruma uygun olmayan bir emrinden do¤mufltur. ‹flte bu durum, Musul ilinin
yitirilmesiyle sonuçland›. Oysa, ateflkes yap›laca¤› biliniyordu. Gruba Keyare mevziine çe-
kilmek için direktif verilseydi, ‹ngilizler grubu tutsak etmek flöyle dursun, yenemezdi bile.
Beflinci Tümen de kat›labilirdi. Ateflkes yap›ld›¤› zaman tutsak olan sekiz piyade alay› elde
bulunur ve Musul da bize kal›rd›. Ama alçak bir düflünce, mant›¤› yenmifltir.

Öykülerinde, Dicle boyundaki bütün baflar›lar ve Townshend'in tutsak edilmesi flere-
fi, yanl›z kendine maledilmifltir........Her baflar›y› kendine malederek yay›n yapt›rmakta
amac›, kamuoyunu aldatarak ün ve orun kazanmakt›r. Ünlülerin öykülerini yaymak, millet-
te övünç duygular›n› sürdürür ve gereklidir. Ama tarihin sorumlu tutaca¤› kiflilerin yapt›k-
lar›n› övünülecek fleyler aras›nda saymak, tarihi lekeler ve gelecek kuflaklar› yanl›fl kan›la-
ra sürükler.

General Marshall’›n "Yar›n ö¤leye kadar Musuldan ç›k›n›z, yoksa savafl tutsa¤›s›n›z"
emrini ald›¤› zaman o pek kurumlu pafla hazretleri Sincar çölünü geçerek Nusaybine gitmek
için General Marshall'dan bir resmî belge ile koruyucu olarak iki z›rhl› otomobil istedi ve
Aflir Beyle (fiimdi Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Aflir Paflad›r) beni Musul-
da b›rakarak bunlar›n koruyuculu¤unda Nusaybine gitti. Hükûmetin afliretler üzerindeki
moral gücünü de k›rd› ve bu durumu görenlerin içi s›zlad›. Korumas›z olarak Zaho yoluyla
gidebilirdi, ya da atl› alarak çölden gidebilirdi. Halepte ‹ngiliz Generalinden kendisi için
özel tren istedi ve yolda afla¤›lanmaya u¤ramamas› için trene koruyucu konmas›n› istemeyi
de unutmad›. Gerekti¤inde can›n› ve rahat›n› korumak için ulusal onuru unutan pafla haz-
retlerinin, karakterine örnek olmak üzere yukar›daki olaylar› yazd›m.

...........Eski komutan›ma hofl görünmedim. Çünkü sonsuz isteklerini yerine getirme-
dim ona meddahl›k etmedim...........Milletin; Millî orduyu kuran ve zaferler kazanan büyük
komutanlar gibi yüce ruhlu, iyi niyetli k›lavuzlara, komutanlara gereksinimi vard›r. Orduda
birli¤in ve düzenin bozulmas›na, görev yapma iste¤inin azalmas›na çal›flanlar, büyük bilgin-
ler olsalar bile, zararl› kiflilerdir. Ben, çekilen emekleri bildi¤im.........giriflilen savaflta bafla-
r› istedi¤im için namusuma ve kutsal bildi¤im de¤erler üzerine and içerek kin ve ç›kar etki-
si alt›nda olmadan bunlar› bildirmekten çekinmedim. ‹randa, Kafkasyada uzun süre yaver-
li¤ini yapan (flimdi Birinci Ordu Harekât fiubesi Müdürü) Binbafl› Cemil Bey, son günlerde
bana (‹yi ki Ali ‹hsan Pafla Ulusal Savafl›m›n bafl›nda Anadoluda bulunmad›. Maltada bu-
lundu¤u iyi oldu. Yoksa kuflkusuz ayk›r› bir yol tutard›) dedi.

Karakterini pek iyi bilen Cemil Bey, pek do¤ru söylemifltir..............."So¤uktan don-
mufl y›lana Tanr›m günefl göstermesin" diye Allaha yalvar›r›m.

Efendiler, Ali ‹hsan Pafla, Meclisteki muhalif grubun bafllar›yla, ba¤lant›
kurmufl ve yaz›flmalarda bulunuyordu. Kendisinin komutanl›¤›na son verile-
rek hakk›nda yasal ifllemler yürütülmek üzere Millî Savunma Bakanl›¤› emri-
ne verilmesini onaylad›¤›m 18 Haziran 1922 gününün ertesinde yani 19 Hazi-
ran tarihinde, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan› olan Ra-
uf Beyden ‹hsan Pafla ile ilgisini gösterir makina bafl›nda bir flifre telgraf al-
m›flt›m. Bir s›ras› gelmifl bilginize sunmufltum. Bu tarihlerde Adapazar›, ‹zmit
do¤rultusunda yolda bulunuyordum. Rauf Bey, telgraf›nda – diyordu ki: "Bi-
rinci Ordu Komutan› Ali ‹hsan Paflan›n görevden al›narak Askerî Mahkeme-
ye verilmek üzere Konyaya gönderildi¤i konusunda Meclis çevrelerinde dedi-
kodulara yol açan bir söylenti vard›r..."

Efendiler, bir komutan›n görevden ç›kar›lmas› ve atanmas› ya da askerî mah-



sinin vukuundan bir gün geçmeden Meclisçe k›lükal olabilecek bir rivayet tefl-
kil etmesi ve Meclis Reisi Sanisinin bunu benden istizaha lüzum görecek kadar
alâkadar olmas› calibi dikkat de¤il midir? Rauf Beye taraf›mdan icap eden ce-
vap verildi. Birinci Ordu Kumandanl›¤› bir müddet vekâletle idare olundu. Fa-
kat, asaleten bir zat›n tayini lâz›md›. Moskova Sefaretinden avdet etmifl olan
Fuat Paflan›n Birinci Ordu Kumandanl›¤›n› kabul edip etmiyece¤i hakk›nda
noktai nazar›n› istimzaç ettim. Anlad›m ki, cephe kumandanl›¤› yapm›fl oldu-
¤undan cephe kumandan› emrine girmeye mütemayil de¤ildir. Müdafaai Millî-
ye Vekili bulunan Kâz›m Pafla vas›tasile Birinci Ordu Kumandanl›¤›n›, Refet
Paflaya teklif ettirdim. Kabul etmemifl. Nihayet o tarihlerde bilâkaydüflart cep-
he emrine girerek ifayi vazife edece¤ini söyliyen, aç›kta Nurettin Paflay› Birin-
ci Ordu Kumandanl›¤›na tayin ettik.

*
*   *

Efendiler, düflman ordusunun cephe ve teflkilât›ndan ve ana karfl› Garp
Cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu halinde teflkil ve tensik edil-
mifl oldu¤undan bahsetmifltim. Ötedenberi tasavvur etti¤imiz taarruz plân›m›-
z›n esas›n› da arzedeyim:

Düflündü¤ümüz, ordular›m›z›n kuvay› aslîyesini düflman cephesinin bir
cenah›nda ve mümkün oldu¤u kadar cenah› haricisinde toplayarak, bir imha
meydan muharebesi yapmakt›r. Bunun için muvaf›k gördü¤ümüz vaziyet ku-
vayi aslîyemizi, düflman›n Afyon Karahisar civar›nda bulunan sa¤ cenah gru-
bu cenubunda veAkarçay ile Dumlup›nar hizas›na kadar olan sahada, topla-
makt›. Düflman›n en hassas ve mühim noktas› oras› idi. Serî ve kat’î netice al-
mak, düflman› bu cenah›ndan vurmakla mümkündü.

Garp Cephesi Kumandan› ‹smet Pafla ve Erkân›harbiyei Umumiye Reisi
Fevzi pafla, bu noktai nazardan bizzat lüzumu gibi tetkikat yapm›fllard›. Hare-
ket ve taarruz plân›m›z çok evvel tespit edilmiflti.

Konyaya gelmifl olan General Townsend'in arzusu üzerine, kendisile gö-
rüflmek vesilesile Ankaradan hareket ederek 23 Temmuz 1338 akflam› Garp
Cephesi Karargâh›n›n bulundu¤u Akflehire gittim. Harekât hakk›nda Erkân›-
harbiyei Umumiye Reisinin huzurile görüflmeyi münasip gördük. Ben, 24
Temmuzda Konyaya gittim. 27 de tekrar Akflehire avdet ettim. Fevzi Pafla
Hazretleri de, 25 Temmuzda Akflehire gelmiflti. 27/28 Temmuz gecesi beraber
icra etti¤imiz müzakere neticesinde, tespit edilmifl plân mucibince, taarruz et-
mek üzere, 15 A¤ustosa kadar bütün haz›rl›klar›n ikmaline çal›flma¤› takarrür
ettirdik.

28 Temmuz 1338 günü ö¤leden sonra icra ettirilen bir futbol müsabakas›-
n› seyretmek vesilesile ordu kumandanlar› ve baz› kolordu kumandanlar› Ak-
flehire davet edildi. 28/29 Temmuz gecesi kumandanlarla umumî bir tarzda ta-
arruz hakk›nda müdavelei efkâr ettim. 30 Temmuz 1338 günü Erkân›harbiyei
Umumiye Reisi ve Garp Cephesi Kumandanile tekrar görüflerek taarruzun tarz
ve teferruat›n› tespit ettik. Ankaradan davet etti¤imiz Müdafaai Millîye Vekili
Kâz›m Pafla da, 1 A¤ustos 1338 ö¤leden sonra Akflehire vâs›l oldu. Ordu haz›r-
l›¤›n›n ikmalinde Müdafaai Millîye Vekâletine ait olan hususat tespit olundu.

652 653

kemeye verilmesi iflleminin üzerinden bir gün geçmeden Meclisçe dedikodu
olabilecek bir söylenti durumuna girmesi ve Meclis ‹kinci Baflkan›n›n bunu
benden aç›klamam› isteyecek kadar ilgilenmesi dikkat çekici de¤il midir? Ra-
uf Beye taraf›mdan gereken karfl›l›k verildi. Birinci Ordu Komutanl›¤› bir sü-
re vekâletle yönetildi. Ama, asil olarak birinin atanmas› gerekti. Moskova El-
çili¤inden dönmüfl olan Fuat Paflan›n Birinci Ordu Komutanl›¤›n› kabul edip
etmiyece¤i konusunda görüflünü sordum. Anlad›m ki, cephe komutanl›¤› yap-
m›fl oldu¤undan cephe komutan› emrine girmeye e¤ilimli de¤ildir. Millî Sa-
vunma Bakan› Kâz›m Pafla arac›l›¤›yla Birinci Ordu Komutanl›¤›n›, Refet Pa-
flaya önerttim. Kabul etmemifl. Sonunda o tarihlerde kay›ts›z flarts›z cephe
emrine girerek görev yapaca¤›n› söyleyen, aç›kta bulunan Nurettin Paflay› Bi-
rinci Ordu Komutanl›¤›na atad›k.

*
*   *

Efendiler, düflman ordusunun cephe ve örgütlerinden ve ona karfl› Bat›
Cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu olarak örgütlenmifl ve dü-
zenlenmifl oldu¤undan söz etmifltim. Ötedenberi tasarlad›¤›m›z sald›r› plân›-
m›z›n ana çizgilerini de bilginize sunay›m:

Düflündü¤ümüz, ordular›m›z›n ço¤unu düflman cephesinin bir kanad›nda
ve elden geldi¤ince d›fl kanad›nda toplayarak, kesin sonuçlu bir meydan sava-
fl› yapmakt›. Bunun için uygun gördü¤ümüz durum büyük kuvvetlerimizi düfl-
man›n Afyon yak›nlar›nda bulunan sa¤ kanat grubu güneyinde ve Akarçay ile
Dumlup›nar karfl›s›na kadar olan alanda, toplamakt›. Düflman›n en duyarl› ve
önemli noktas› oras› idi. Çabuk ve kesin sonuç almak, düflman› bu kanad›n-
dan vurmakla olabilirdi.

Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pafla ve Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla,
bu bak›mdan, kendileri, gerekti¤i gibi incelemeler yapm›fllard›. Savafl ve sal-
d›r› plân›m›z çok önceden saptanm›flt›.

Konyaya gelmifl olan General Townsend'in istemesi üzerine, kendisile
görüflmek bahanesiyle Ankaradan ayr›larak 23 Temmuz 1922 akflam› Bat›
Cephesi Karargâh›n›n bulundu¤u Akflehire gittim. Savafl plân› üzerinde gö-
rüflürken Genelkurmay Baflkan›n›n da bulunmas›n› uygun gördük. Ben, 24
Temmuzda Konyaya gittim. 27 de tekrar Akflehire döndüm. Fevzi Pafla
Hazretleri de, 25 Temmuzda Akflehire gelmiflti. 27/28 Temmuz gecesi bir-
likte yapt›¤›m›z görüflme sonunda, saptanm›fl plân uyar›nca, sald›r› için, 15
A¤ustosa kadar bütün haz›rl›klar›n tamamlanmas›na çal›flmay› kararlaflt›r-
d›k.

28 Temmuz 1922 günü ö¤leden sonra yapt›r›lan bir futbol maç›n› izleme-
lerini ileri sürerek ordu komutanlar› ve kimi kolordu komutanlar› Akflehire
ça¤›r›ld›. 28/29 Temmuz gecesi komutanlarla genel olarak sald›r› üzerine gö-
rüfltüm. 30 Temmuz 1922 günü Genelkurmay Baflkan› ve Bat› Cephesi Komu-
tan›yla tekrar görüflerek sald›r›n›n nas›l yap›laca¤›n› ayr›nt›lar›yla saptad›k.
Ankaradan ça¤›rd›¤›m›z Millî Savunma Bakan› Kâz›m Pafla da, 1 A¤ustos
1922 ö¤leden sonra Akflehire geldi. Ordu haz›rl›¤›n›n tamamlanmas›nda Mil-
lî Savunma Bakanl›¤›na düflen ifller saptand›.

Taarruz
plân›m›z›n
esas›

Sald›r›
plân›m›z›n
ana hatlar›



Ordunun haz›rl›klar›n›n ikmalile taarruzun tesriini emrettikten sonra tek-
rar Ankaraya döndüm. Garp Cephesi Kumandan› 6 A¤ustos 1338 de ordular›-
na mahrem olarak taarruza haz›rl›k emri verdi.

Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai Millîye Vekili Paflalar da An-
karaya avdet ettiler.

Efendiler, taarruz için tekrar cepheye gitmeden evvel, Ankarada tespit
edilmek lâz›mgelen baz› vaziyetler vard›. Henüz, Heyeti Vekileyi taarruz emri
verdi¤imden tamamen haberdar etmemifltim. Art›k onlar› resmen haberdar et-
mek zaman› gelmiflti. Aktetti¤imiz bir içtimada vaziyeti dahilîyeyi, haricîyeyi ve
askerîyeyi müzakere ve münakafla ettikten sonra, taarruz hususunda Heyeti
Vekile ile mutab›k kald›k.

Di¤er bir mesele de mühimdi. Muhalifler, ordunun tefessüh etti¤inden, k›-
p›rdayacak halde olmad›¤›ndan, böyle zulmet ve müphemiyet içinde intizar›n
felâkete müncer olaca¤›ndan ibaret propagandalar›na, çok germi vermifllerdi.
Gerçi, Mecliste bu telâkki cereyan›n›n yapt›¤› akisler, zaten düflmanlardan çok
gizlemek istedi¤im harekât noktai nazar›ndan faydal› idi. Fakat bu menfi pro-
paganda, en yak›n ve en kani zevat üzerinde dahi suitesire bafllam›fl, onlarda da
tereddütler uyand›rm›flt›. Onlar› da kariben yapaca¤›m taarruz hakk›nda ve al-
t› yedi günde düflman kuvayi aslîyesini ma¤lûp edece¤ime dair olan itimad›m
hususunda, tenvir ve teskin etmeyi lüzumlu gördüm. Bunu da yapt›ktan sonra
Ankaray› terkettim. Erkân›harbiyei Umumiye Reisi benden evvel 13 A¤ustos
1338 de cepheye gitmiflti.

Ben, birkaç gün sonra hareket ettim. Hareketimi pek mahdut birkaç zat-
tan maada bütün Ankaradan gizledim. Benim gaybubet edece¤imi bilenler, bu-
rada imiflim gibi davranacaklard›. Hatta benim, Çankayada, çay ziyafeti verdi-
¤imi de gazetelerle ilân edeceklerdi. Bunu bittabi o vak›tler iflitmiflsinizdir.
Trenle hareket etmedim. Bir gece otomobil ile Tuz Çölü üzerinden Konyaya
gittim. Konyaya hareketimi orada kimseye telgrafla bildirmedi¤im gibi Konya-
ya vâs›l olur olmaz telgrafhaneyi kontrol alt›na ald›rarak Konyada bulundu¤u-
mun da hiçbir tarafa bildirilmemesini temin ettim.

20 A¤ustos 1338 günü ö¤leden sonra saat dörtte Garp Cephesi Karargâ-
h›nda yani Akflehirde bulunuyordum. K›sa bir müzakereyi müteak›p 26 A¤us-
tos 1338 sabah› düflmana taarruz için Cephe Kumandan›na emir verdim.

20/21 A¤ustos 1338 gecesi Birinci ve ‹kinci Ordu Kumandanlar›n› da
Cephe Karargâh›na davet ettim. Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve Cephe Ku-
mandan›n›n huzurile sureti taarruz hakk›ndaki noktai nazar›, harita üzerinde
k›sa bir harp oyunu tarz›nda izah ettikten sonra Cephe Kumandan›na, o gün
vermifl oldu¤um emri tekrar ettim. Kumandanlar, faaliyete geçtiler. Taarruzu-
muz, sevkulceyfl ve ayn› zamanda bir tabiye bask›n› halinde, icra olunacakt›.
Bunun mümkün olabilmesi için tahflidat ve tertibat›n gizli kalmas›na, ehemmi-
yet vermek lâz›md›. Bu sebeple, bilcümle harekât, gece icra edilecek, k›taat
gündüzleri köylerde ve a¤açl›klar alt›nda istirahat edeceklerdi. Taaruz m›nt›-
kas›nda yollar›n ›slâh› ve saire gibi faaliyetlerle düflman›n nazar› dikkatini cel-
betmemek için, di¤er baz› menat›kta da ayn› suretle sahte faaliyetlerde bulunu-
lacakt›.
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Ordunun haz›rl›klar›n›n tamamlanmas›yla sald›r›n›n çabuklaflt›r›lmas›n›
emrettikten sonra tekrar Ankaraya döndüm. Bat› Cephesi Komutan› 6 A¤us-
tos 1922 de ordular›na gizli olarak sald›r›ya haz›rl›k emri verdi.

Genelkurmay Baflkan› ve Millî Savunma Bakan› Paflalar da Ankaraya
döndüler.

Efendiler, sald›r› için tekrar cepheye gitmeden evvel, Ankarada saptan-
mas› gereken baz› konular vard›. Daha, sald›r› emri verdi¤imi Bakanlar Kuru-
luna tümüyle bildirmemifltim. Art›k bunu onlara resmî olarak bildirmek za-
man› gelmiflti. Yapt›¤›m›z bir toplant›da, iç ve d›fl olaylar› ve ordu durumunu
görüflüp tart›flt›ktan sonra, sald›r› konusunda Bakanlar Kuruluyla görüfl birli-
¤ine vard›k.

Baflka bir sorun da önemliydi. Muhalifler, ordunun yozlaflt›¤›ndan, k›p›r-
dayacak durumda olmad›¤›ndan, böyle karanl›k ve belirsizlik içinde bekleme-
sinin y›k›mla sonuçlanaca¤› yolundaki propagandalar›n› iyice k›z›flt›rm›fllard›.
Gerçi bu görüfl ak›m›n›n Mecliste yapt›¤› yank›lar, düflmanlardan benim çok
gizlemek istedi¤im sald›r› plân› aç›s›ndan yararl›yd›. Ama bu olumsuz propa-
ganda, en yak›n ve en inanm›fl insanlar üzerinde bile kötü etki yapmaya bafl-
lam›fl, onlarda da duraksamalar uyand›rm›flt›. Onlar› da yak›nda yapaca¤›m
sald›r› hakk›nda ve alt› yedi günde düflman›n ana kuvvetlerini yenece¤ime
olan güvenim üzerinde, ayd›nlat›p yat›flt›rmay› uygun gördüm. Bunu da yap-
t›ktan sonra Ankaradan ayr›ld›m. Genelkurmay Baflkan› benden evvel 13
A¤ustos 1922 de cepheye gitmiflti.

Ben, birkaç gün sonra yola ç›kt›m. Gitti¤imi belirli birkaç kifliden baflka
bütün Ankaradan gizledim. Benim ayr›laca¤›m› bilenler burada imiflim gibi
davranacaklard›. Dahas› benim, Çankayada, çay ziyafeti verdi¤imi de gazete-
lerle duyuracaklard›. Bunu elbette o zamanlar iflitmiflsinizdir. Trenle gitme-
dim. Bir gece otomobil ile Tuz Çölü üzerinden Konyaya gittim. Konyaya gi-
diflimi orada kimseye telgrafla bildirmedi¤im gibi Konyaya var›r varmaz telg-
rafhaneyi kontrol alt›na ald›rarak Konyada bulundu¤umun da hiçbir tarafa
bildirilmemesini sa¤lad›m.

20 A¤ustos 1922 günü ö¤leden sonra saat dörtte Bat› Cephesi Karargâ-
h›nda yani Akflehirde bulunuyordum. K›sa bir görüflmeden sonra 26 A¤ustos
1922 sabah› düflmana sald›rmak için Cephe Komutan›na emir verdim.

20/21 A¤ustos 1922 gecesi Birinci ve ‹kinci Ordu Komutanlar›n› da
Cephe Karargâh›na ça¤›rd›m. Genelkurmay Baflkan› ve Cephe Komutan›-
n›n yan›nda sald›r›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i görüflünü, harita üzerinde
k›sa bir harp oyunu biçiminde aç›klad›ktan sonra Cephe Komutan›na, o
gün vermifl oldu¤um emri tekrarlad›m. Komutanlar, ifle koyuldular. Sald›-
r›m›z, hem strateji hem taktik aç›s›ndan bir bask›n biçiminde, yap›lacakt›.
Bunun yap›labilmesi için y›¤›nak›n düzenlemelerin gizli kalmas›na, önem
vermek gerekiyordu. Bu nedenle, bütün yürüyüfller, gece yap›lacak, birlik-
ler gündüzleri köylerde ve a¤açl›klar alt›nda dinleneceklerdi. Sald›r› bölge-
sinde yollar›n düzeltilmesi ve benzeri çal›flmalarla düflman›n dikkatini çek-
memek için, baz› baflka bölgelerde de benzeri düzmece çal›flmalar yap›la-
cakt›.
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24 A¤ustos 1338 de karargâhlar›m›z› Akflehirden, taarruz cephesi gerisin-
deki fiuhut kasabas›na naklettirdik. 25 A¤ustos 1338 sabah› da fiuhuttan muha-
rebeyi idare etti¤imiz Kocatepenin cenubu garbîsinde çad›rl› ordugâha naklet-
tik. 26 A¤ustos sabah› Kocatepede haz›r bulunuyorduk. Sabah saat 5:30 da top-
çu ateflimizle taarruz bafllad›.

Efendiler, 26, 27 A¤ustos günlerinde yani iki gün zarf›nda düflman›n Ka-
rahisar›n cenubunda 50 ve flark›nda 20, 30 kilometre imtidad›nda bulunan
müstahkem cephelerini, düflürdük. Ma¤lûp olan düflman ordusu, kuvayi külli-
yesini, 30 A¤ustosa kadar Asl›hanlar civar›nda ihata ettik. 30 A¤ustosta icra et-
ti¤imiz muharebe neticesinde (buna Baflkumandan Muharebesi unvan› veril-
mifltir) düflman kuvayi aslîyesini imha ve esir ettik. Düflman ordusu Baflkuman-
danl›¤›n› ifa eden General Trikopis de, üsera meyan›na dahil oldu. Demek ki,
tasavvur etti¤imiz neticei kat'iye, befl günde al›nm›fl oldu.

31 A¤ustos 1338 günü ordular›m›z kuvayi aslîyesile ‹zmir istikameti umu-
mîyesinde hareket ederken, aksam› sairesile de düflman›n Eskiflehir ve flimalin-
de bulunan kuvvetlerini ma¤lûp etmek üzere, hareket ediyorlard›.

Efendiler, Baflkumandan Muharebesinin neticesine kadar hergün büyük
muvaffak›yetlerle inkiflaf eden taarruzumuzu tebli¤i resmîlerde gayet ehemmi-
yetsiz harekâttan ibaret gösteriyorduk. Maksad›m›z, vaziyeti mümkün oldu¤u
kadar cihandan gizlemekti. Çünkü, düflman ordusunu tamamen imha edece¤i-
mizden emin idik. Bunu anlay›p, düflman ordusunu felâketten kurtarmak istiye-
ceklerin yeni teflebbüslerine meydan vermemeyi münasip görmüfl idik. Filhaki-
ka, bizim hareketimizi hissettikleri zaman ve taarruzumuzu müteak›p müraca-
atlar vaki olmufltur. Meselâ; taarruz etmekte bulundu¤umuz s›rada ‹cra Vekil-
leri Reisi olan Rauf Beyden, mütareke hakk›nda ‹stanbuldan ifl'ar vukubuldu-
¤una dair 4 Eylûl 1338 tarihli bir telgraf alm›flt›m. Verdi¤im cevap aynen fludur:

Tel makama mahsustur Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine 5/9/1338
C: Anadoludaki Yunan ordusu sureti kat'iyede ma¤lûp edilmifltir. Yunan ordusunun

art›k yeniden ciddî bir mukavemet ibraz›na ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir müza-
kereye mahal kalmam›flt›r. Mütareke, ancak Trakya için mevzuubahs olabilir. Binaenaleyh
Eylûlün onuna kadar do¤rudan do¤ruya Yunan hükûmeti veyahut ‹ngiltere vas›tasile, hükû-
metimize resmen müracaat etti¤i takdirde berveçhiati flerait dermeyan edilerek cevap verilme-
lidir. Bu tarihten, yani Eylûlün onundan sonra vaki olacak müracaatin cevab›n›n baflka ol-
mak ihtimali vard›r. Bu takdirde keyfiyet ayr›ca taraf› âcizaneme bildirilmelidir:

1) Mütarekenin tarihinden itibaren on befl gün zarf›nda Trakya 1330 hudutlar›na kadar
bilâkaydü flart Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin memurîni mülkiye ve kuvay› as-
kerîyesine teslim edilmifl bulunacakt›r.

2) Yunanistandaki üseram›z on befl gün zarf›nda ‹zmir, Band›rma ve ‹zmit limanlar›n-
da teslim olunacakt›r.

3) Yunan ordusunun üç buçuk senedenberi Anadoluda ika etti¤i ve icra eylemekte bu-
lundu¤u tahribat› tamir etmeyi flimdiden taahhüt edecektir.

Büyük Millet Meclisi Reisi Baflkumandan Mustafa Kemal
Bizzat bana verilen bir telsiz telgrafta da, ‹zmirdeki ‹tilâf Devletleri kon-

soloslar›na benimle müzakeratta bulunmak salâhiyetini verdiklerinden, hangi
gün ve nerede mülâkat edebilece¤im soruluyordu. Buna verdi¤im cevapta da, 9
Eylûl 1338 de Nifte mülâkat edebilece¤imi bildirmifltim. Filhakika dedi¤im
günde ben Nifte bulundum. Fakat mülâkat istiyenler orada de¤ildi. Çünkü or-
dular›m›z ‹zmir r›ht›m›nda ilk verdi¤im hedefe, Akdenize vâs›l olmufl bulu-
nuyorlard›.
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24 A¤ustos 1922 de karargâhlar›m›z› Akflehirden, sald›r› cephesi gerisin-
deki fiuhut kasabas›na getirttik. 25 A¤ustos 1922 sabah› da fiuhuttan savafl›
yönetece¤imiz Kocatepenin güney bat›s›nda çad›rl› ordugâha gittik. 26 A¤us-
tos sabah› Kocatepede haz›r bulunuyorduk. Sabah saat 5.30 da topçu atefli-
mizle sald›r› bafllad›.

Efendiler, 26, 27 A¤ustos günlerinde yani iki gün içinde düflman›n Afyo-
nun güneyinde 50 ve do¤usunda 20, 30 kilometre uzunlu¤unda koruganl› cep-
helerini, düflürdük. Yenilen düflman ordusunun, büyük kuvvetlerini, 30 A¤us-
tosa kadar Asl›hanlar yak›nlar›nda kuflatt›k. 30 A¤ustosta yapt›¤›m›z savafl so-
nunda (buna Baflkomutan Savafl› ad› verilmifltir) düflman›n ana kuvvetlerini
yok ettik ve tutsak ald›k. Düflman ordusunun Baflkomutanl›¤›n› yapan Gene-
ral Trikopis de, tutsaklar aras›ndayd›. Demek ki, tasarlad›¤›m›z kesin sonuç,
befl günde al›nm›fl oldu.

31 A¤ustos 1922 günü ordular›m›z ana kuvvetleriyle ‹zmire do¤ru ilerler-
ken, baflka bölümleriyle de düflman›n Eskiflehir ve kuzeyinde bulunan kuvvet-
lerini yenmek üzere, ilerliyorlard›.

Efendiler, Baflkomutan Savafl›n›n sonuna kadar hergün büyük baflar›larla
geliflen sald›r›m›z› resmî bildirilerde çok önemsiz fleylermifl gibi gösteriyorduk.
Amac›m›z, durumu olabildi¤ince dünyadan gizlemekti. Çünkü, düflman ordusu-
nu tümüyle yok edece¤imize güvenimiz vard›. Bunu anlay›p, düflman ordusunu
y›k›nt›dan kurtarmak istiyeceklerin yeni giriflimlerine meydan vermemeyi uy-
gun görmüfl idik. Gerçekten, bizim tutumumuzu sezdikleri zaman ve sald›r›m›z-
dan hemen sonra baflvurular olmufltur. Örne¤in; sald›r›da bulundu¤umuz s›ra-
da Bakanlar Kurulu Baflkan› olan Rauf Beyden, ‹stanbuldan ateflkesle ilgili ya-
z› geldi¤i yolunda 4 Eylûl 1922 tarihli bir telgraf alm›flt›m. Verdi¤im yan›t fludur:

Tel Baflbakana özeldir Bakanlar Kurulu Yüksek Baflkanl›¤›na          5/9/1922
K: Anadoludaki Yunan ordusu kesin olarak yenilmifltir. Yunan ordusunun art›k yeni-

den ciddî bir direnmede bulunmas› beklenemez. Anadolu için herhangi bir görüflmeye ge-
rek kalmam›flt›r. Ateflkes, ancak Trakya için sözkonusu olabilir. Bunun için Eylûlün onuna
kadar Yunan hükûmeti do¤rudan do¤ruya ya da ‹ngiltere arac›l›¤›yla, hükûmetimize resmî
olarak baflvurursa afla¤›daki koflullar ileri sürülerek karfl›l›k verilmelidir. Bu tarihten, yani
Eylûlün onundan sonra yap›lacak baflvurunun karfl›l›¤› baflka olabilir. Böyle olursa durum
bana ayr›ca bildirilmelidir:

1) Ateflkesin tarihinden on befl gün içinde Trakya 1914* s›n›rlar›na kadar kay›ts›z flart-
s›z Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin sivil görevlilerine ve askeri güçlerine b›ra-
k›lm›fl olacakt›r.

2) Yunanistandaki tutsaklar›m›z on befl gün içinde ‹zmir, Band›rma ve ‹zmit limanla-
r›nda bize verilecektir.

3) Yunan ordusunun üç buçuk senedenberi Anadoluda yapt›¤› ve yapmakta bulundu-
¤u zararlar› gidermeyi flimdiden üstlenecektir.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Baflkomutan Mustafa Kemal
Do¤rudan do¤ruya bana çekilen bir telgrafta da, ‹zmirdeki ‹tilâf Devletle-

ri konsoloslar›na benimle görüflmelerde bulunmak yetkisi verdiklerinden, han-
gi gün ve nerede görüflebilece¤im soruluyordu. Buna verdi¤im yan›tta da, 9 Ey-
lûl 1922 de Nif’te** buluflabilece¤imizi bildirmifltim. Gerçekten dedi¤im günde
ben Nifte bulundum. Ama buluflmak istiyenler orada de¤ildi. Çünkü ordular›-
m›z ‹zmir r›ht›m›nda ilk verdi¤im hedefe, Akdenize varm›fl bulunuyorlard›.
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* Birinci Dünya Savafl›n›n bafllad›¤› y›l
** Nif: Kemalpafla Kasabas›



Muhterem Efendiler, Afyon Karahisar-Dumlup›nar Meydan Muharebesi
ve ondan sonra düflman ordusunu kâmilen imha veya esir eden ve bakiyetüssü-
yufunu Akdenize, Marmaraya döken harekât›m›z› izah ve tavsif için söz söy-
lemekten kendimi müsta¤ni addederim.

Her safhasile düflünülmüfl, ihzar, idare ve zaferle intaç edilmifl olan ve
bu harekât, Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek
kudret ve kahramanl›¤›n› tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir.

Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl fikrinin lâyemut abidesidir.
Bu eseri vücuda getiren bir milletin evlâd›, bir ordunun Baflkumandan› ol-
du¤umdan, ilelebet mes'ut ve bahtiyar›m.

Efendiler, iflte flimdi, diplomasi sahas›na geçebiliriz. Gerçi askerî zaferi-
mizden naümit olup daha evvel diplomasi tarik›yle halli mesele kanaat ve iddi-
as›nda bulunanlar›, dediklerini yapmak hususunda biraz fazlaca intizarda b›-
rakm›fl oldum. Maahaza binnetice benim de diplomasi sahas›nda ciddî olarak
tervici mesai etti¤imi görerek memnun olmalar› lâz›mgelirdi. Böyle olup olma-
d›¤›n› görece¤iz.

Ordular›m›z, ‹zmir ve Bursay› istirdat ettikten sonra, Trakyay› da Yunan
ordusundan tahlis için, ‹stanbul ve Çanakkale istikametlerinde yürüyüfllerine
devam ederken o zaman ‹ngiltere Baflvekili bulunan Lloyd George filen harbe
karar vermifl bir tav›rla, dominyonlara, k›taat› muavine talebi z›mm›nda müra-
caat etmifl; ondan sonraki filiyata bak›l›rsa Lloyd George'un talebinin is'af
olunmad›¤›n› kabul etmek lâz›mgelir.

Bu s›ralarda, ‹stanbulda Frans›z Fevkalâde Komiseri bulunan General
Pelle benimle mülâkat etmek üzere ‹zmire geldi. M›ntakai bitarafî unvanile ya-
detti¤i bir sahaya, ordular›m›z›n girmemesi muvaf›k olaca¤›n› tavsiye etti. Hü-
kûmeti millîyemizin böyle bir m›ntaka tan›mad›¤›n›, Trakyay› da tahlis etme-
dikçe ordular›m›z›n tevkifine imkân olmad›¤›n› söyledim. General Pelle, Mös-
yö Franclin Bovvillon'un benimle görüflmek üzere gelmek istedi¤ine dair alm›fl
oldu¤u hususî bir telgraf› gösterdi. Kendisini ‹zmirde kabul edece¤imi söyle-
dim. Mösyö Franclin Bovvillon bir Frans›z harp sefinesile ‹zmire geldi. Fran-
sa Hükûmeti taraf›ndan ve ‹ngiltere ve ‹talya Hükûmetlerinin de inz›mam› mu-
vafakatile benimle mülâkat etmeye geldi¤ini söyledi. Biz - Franclin Bovvil-
lon'la - görüflürken, 23 Eylûl 1338 tarihli Düveli ‹tilâfiye Hariciye Nâz›rlar› im-
zasile bir nota geldi. Bu nota, esasl› olarak iki meseleye flamildi. Biri, harekât›
askerîyenin tevkifi; di¤eri, konferansa, sulha ait idi.

Biz, Rumelide hududu millîyemize kadar fiarkî Trakyay› tamamen alma-
d›kça, askerî hareketten sarf›nazar edemezdik. Ancak, vatan›m›z›n bu k›sm›n-
dan düflman k›taat› ç›kar›ld›¤› takdirde fazla bir hareket yapmaya kendili¤in-
den lüzum kalmayacakt›. Bu notada, Venedik veya sair bir flehirde toplanacak
olan ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya, Romanya, S›rp-H›rvat-Sloven Devleti
ve Yunanistan›n med'uv bulunaca¤› bir konferansa murahhaslar›m›z› gönder-
meye muvafakat edip etmiyece¤imiz sorulmakla beraber, müzakerat esnas›nda
Bo¤azlardaki bitaraf menat›ka taraf›m›zdan asker gönderilmemesi flartile,
Edirne dahil olmak üzere Merice kadar Trakyan›n bize iadesi hakk›ndaki ar-
zumuzun hüsnü nazarla görülece¤i beyan ediliyordu.
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Muhterem Efendiler, Afyon-Dumlup›nar Meydan Savafl› ve ondan sonra
düflman ordusunu bütünüyle yok eden ya da tutsak alan ve k›l›çart›klar›n› Ak-
denize, Marmaraya döken savafllar›m›z› aç›klamak ve nitelemek için söz söy-
lemeyi gerekli bulmam.

Her evresiyle düflünülmüfl, haz›rlanm›fl, yönetilmifl ve zaferle sonuçland›-
r›lm›fl olan bu savafl, Türk ordusunun, Türk subay ve komutanlar›n›n, yüksek
güçlerini ve kahramanl›¤›n› tarihte bir daha saptayan ulu bir yap›tt›r.

Bu eser, Türk milletinin özgürlük ve ba¤›ms›zl›k düflüncesinin ölümsüz
an›t›d›r. Bu yap›t› yaratan bir milletin çocu¤u, bir ordunun Baflkomutan› ol-
du¤umdan, sonsuza de¤in mutluyum.

Efendiler, iflte flimdi, siyaset alan›na geçebiliriz. Gerçi askerî zaferimiz-
den umutsuz olup daha önce diplomasi yoluyla sorunu çözümleme kan› ve
iddias›nda bulunanlar›, dediklerini yapmak hususunda biraz çokça beklet-
mifl oldum. Bununla birlikte benim de diplomasi alan›nda ciddî olarak çal›fl-
makta oldu¤umu görerek sevinmeleri gerekirdi. Böyle olup olmad›¤›n› gö-
rece¤iz.

Ordular›m›z, ‹zmir ve Bursay› geri ald›ktan sonra, Trakyay› da Yunan or-
dusundan kurtarmak için, ‹stanbul ve Çanakkale do¤rultular›nda yürüyüflle-
rine devam ederken o zaman ‹ngiltere Baflbakan› bulunan Lloyd George, et-
kin olarak savaflmaya karar vermifl bir davran›fl›yla, dominyonlara, yard›mc›
birlikler istemek için baflvurmufl; ondan sonraki olaylara bak›l›rsa Lloyd Ge-
orge’un iste¤inin yerine getirilmedi¤ini kabul etmek gerekir.

Bu s›ralarda, ‹stanbulda Frans›z Ola¤anüstü Komiseri bulunan General
Pelle benimle görüflmek üzere ‹zmire geldi. Yans›z bölge dedi¤i bir alana, or-
dular›m›z›n girmemesinin uygun olaca¤›n› ö¤ütledi. Millî Hükûmetimizin
böyle bir bölge tan›mad›¤›n›, Trakyay› da kurtarmad›kça ordular›m›z›n dur-
durulam›yaca¤›n› söyledim. General Pelle, Mösyö Franclin Bouillon'un be-
nimle görüflmek üzere gelmek istedi¤i yolunda alm›fl oldu¤u özel bir telgraf›
gösterdi. Kendisini ‹zmirde kabul edece¤imi söyledim. Mösyö Franclin Bouil-
lon bir Frans›z savafl gemisiyle ‹zmire geldi. Fransa Hükûmeti taraf›ndan ve
‹ngiltere ve ‹talya Hükûmetlerinin de onaylar›n› alarak benimle görüflmeye
geldi¤ini söyledi. Biz Franclin Bouillon'la görüflürken, 23 Eylûl 1922 tarihli
‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar› imzasile bir nota geldi. Bu nota, önemli
olarak iki konu içeriyordu. Biri, savafl›n durdurulmas›yla; öbürü, konferansla,
bar›flla ilgili idi.

Biz, Rumelide ulusal s›n›rlar›m›za kadar Do¤u Trakyay› bafltanbafla al-
mad›kça, savafltan vazgeçemezdik. Ancak, vatan›m›z›n bu k›sm›ndan düflman
birlikleri ç›kar›l›rsa savafla kendili¤inden gerek kalmayacakt›. Bu notada,
Venedik veya baflka bir flehirde toplanacak olan ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Ja-
ponya, Romanya, S›rp-H›rvat-Sloven Devleti ve Yunanistan›n ça¤›r›laca¤›
bir konferansa delegelerimizi göndermeyi kabul edip etmiyece¤imiz sorul-
makla birlikte, görüflmeler s›ras›nda Bo¤azlardaki yans›z bölgelere taraf›m›z-
dan asker gönderilmemesi kofluluyla, Edirne ile birlikte Merice kadar Trak-
yan›n bize geri verilmesi hakk›ndaki iste¤imizin iyi karfl›lanaca¤› bildiriliyor-
du.

‹tilâf Dev-
letlerinin 23
Eylûl 1338
tarihli mü-
tareke tek-
lifi

‹tilâf Dev-
letlerinin
23 Eylûl
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li ateflkes
önerisi



Notada, Bo¤azlardan, ekalliyetlerden, Cemiyeti Akvama duhulümüzden
de, bahsolunmakta idi.

Konferans in'ikad›ndan evvel, Yunan k›taat›n›n, Düveli ‹tilâfiye kuman-
danlar›n›n çizecekleri bir hatt›n gerisine çekilmesi için, Düveli ‹tilâfiyenin ima-
li nüfuz edece¤i vadolunmakta ve bu bapta görüflülmek üzere Mudanya veya
‹zmitte bir içtima akti teklif edilmekte idi.

29 Eylûl 1338 tarihinde, bu notaya verdi¤im k›sa bir cevapta, Mudanya
Konferans›n› kabul etti¤imi bildirdim. Fakat, Meriç nehrine kadar, Trakyan›n
derhal bize iadesini talep ettim. 3 Teflrinievvelde in'ikad› münasip olaca¤›n›
söyledi¤im Mudanya Konferans›na, Baflkumandanl›k nam›na salâhiyeti fevka-
lâdeyi haiz olmak üzere Garp Cephesi Ordular› Kumandan› ‹smet Paflay›, mu-
rahhas tayin etti¤imi tebli¤ ettim. Bu notaya hükûmetçe de 4 Teflrinievvel 1338
tarihli mufassal bir cevap verildi. Bu cevapta, konferans mahalli için ‹zmir tek-
lif edildi. Bo¤azlar meselesi dolay›sile; Rusya, Ukrayna ve Gürcüstan Cumhu-
riyetlerinin dahi daveti talep olundu ve sair mesail hakk›nda da noktai nazar-
lar›m›z mücmelen bildirildi.

Mudanyada, ‹smet Paflan›n taht› riyasetinde, ‹ngiltere Murahhas› General
Harrington, Fransa Murahhas› General Charpy, ‹talya Murahhas› General
Monbelli'den mürekkep konferans in'ikat etti. Bir hafta kadar devam eden mü-
nakaflal› müzakerattan sonra, 11 Teflrinievvelde Mudanya Mütarekenamesi im-
zaland›. Bu suretle Trakyaf vatan› asliye iltihak etti.

Efendiler, zaferi müteak›p, ‹zmirde bizim siyasî temaslar›m›z üzerine, An-
karada Heyeti Vekilenin, daha do¤rusu baz› vekillerin, mütelâfli bir vaziyet al-
d›klar› hissolundu.

Askerî vazifemin hitam bulmufl oldu¤unu, bundan sonraki siyasî ifllerin
‹cra Vekilleri Heyetine ait oldu¤unu ihsas edecek tarzda, beni, Ankaraya davet
ettiler. Halbuki ne askerî vazifem hitam bulmufltu ve ne de siyasî ve diplomatik
mesail ile temas ve ifltigalden müsta¤ni olabilirdim. Binaenaleyh, ‹zmirden or-
dunun bafl›ndan ve temasa geldi¤im siyasî münasebetlerden uzaklaflamazd›m.
Bu sebeple benimle müdavelei efkâr etmek arzu ve ›srar›nda bulunduklar›na
göre ‹cra Vekilleri Heyetinin veya alâkadar vekillerin, ‹zmire nezdime gelme-
lerini teklif ettim. ‹cra Vekilleri Reisi Rauf Beyle Hariciye Vekili Yusuf Kemal
Bey geldiler.

Rauf Bey, ‹zmirde bana baz› hususî temennilerde de bulundu. Meselâ; Ali
Fuat Pafla ile Refet Paflan›n, zafer münasebetile terfilerini ve kendilerine müna-
sip birer vazife vererek tatyiplerini, rica etti. Malûmunuz oldu ki, muharebeden
evvel Ali Fuat ve Refet Paflalar› harekete ifltirak ettirmek için birer suretle tefleb-
büste bulunmufltum. Muvaffak olamad›m. Zaferden dolay›, harekât› askerîyede
bilfiil hizmet edip kespi istihkak eden kumandanlar ve zabitler terfi ve takdir
olunmak suretile bittabi taltif olunmufllard›. Harekât› askerîyeye ifltirakten tevak-
ki eden zevat›n da, bizzat orada bulunanlarla beraber taltifleri, flüphesiz suitesi-
ri mucip olabilirdi. Hulâsa Rauf Beye, temenniyat›n› is'af edemiyece¤imi söyle-
dim. Fakat Ali Fuat Pafla, Meclis Reisi Sanisi bulundu¤una göre mevki ve vazi-
fesi kendisinin mucibi memnuniyeti olabilecek bir mertebede idi. Yaln›z aç›kta
bulunan Refet Paflaya münasip bir vazife bulmaya çal›flaca¤›m› vadettim. Ken-
disini ‹zmire davet etmesini söyledim. Refet Pafla, ‹zmire gelmiflti. Fakat tam
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Notada Bo¤azlardan, az›nl›klardan, Milletler Cemiyetine girmemizden
de sözediliyordu.

Konferans›n toplanmas›ndan önce, Yunan birliklerinin, ‹tilâf Devletleri
komutanlar›n›n çizecekleri bir çizginin gerisine çekilmesi için, ‹tilâf Devletle-
rinin bask› yapaca¤›na söz verilmekte ve bu konuda görüflülmek üzere Mu-
danya veya ‹zmitte bir toplant› yap›lmas› önerilmekte idi.

29 Eylûl 1922 tarihinde, bu notaya verdi¤im k›sa bir karfl›l›kta, Mudanya
Konferans›n› kabul etti¤imi bildirdim. Ama, Meriç nehrine kadar, Trakyan›n
derhal bize geri verilmesini istedim. 3 Ekimde toplanmas› uygun olaca¤›n›
söyledi¤im Mudanya Konferans›na, Baflkomutanl›k ad›na ola¤anüstü yetki ile
Bat› Cephesi Ordular› Komutan› ‹smet Paflay›, delege atad›¤›m› bildirdim. Bu
notaya hükûmetçe de 4 Ekim 1922 tarihli ayr›nt›l› uzun bir karfl›l›k verildi. Bu
karfl›l›kta, konferans yeri olarak ‹zmir önerildi. Bo¤azlar sorunu dolay›sile;
Rusya, Ukrayna ve Gürcüstan Cumhuriyetlerinin de ça¤›r›lmas› istendi ve
baflka sorunlara iliflkin görüfllerimiz de özet halinde bildirildi.

Mudanyada, ‹smet Paflan›n baflkanl›¤› alt›nda, ‹ngiltere Delegesi General
Harrington, Fransa Delegesi General Charpy, ‹talya Delegesi General Mon-
belli'nin kat›ld›¤› konferans topland›. Bir hafta kadar tart›flmal› görüflmeler-
den sonra, 11 Ekimde Mudanya Ateflkes Anlaflmas› imzaland›. Böylece Trak-
ya, ana vatana kat›ld›.

Efendiler, zaferden sonra, ‹zmirde yapt›¤›m›z siyasî giriflimler üzerine,
Ankarada Bakanlar Kurulunun, daha do¤rusu baz› bakanlar›n, telâfll› bir du-
rum ald›klar› sezildi.

Asker olarak görevimin son bulmufl oldu¤unu, bundan sonraki siyasî ifl-
lerin Bakanlar Kurulunun ifli oldu¤unu sezdirecek biçimde, beni, Ankaraya
ça¤›rd›lar. Oysa ne asker olarak görevim son bulmufltu ve ne de siyasî ve dip-
lomatik sorunlarla ilgilenmeyip u¤raflmaktan vazgeçebilirdim. Bundan dolay›,
‹zmirden ordunun bafl›ndan ve bafllad›¤›m politik görüflmelerden uzaklafla-
mazd›m. Bu nedenle benimle görüflmek iste¤inde olup bunda direndiklerine
göre Bakanlar Kurulunun ya da ilgilenen bakanlar›n, ‹zmire yan›ma gelmele-
rini önerdim. Bakanlar Kurulu Baflkan› Rauf Beyle D›fliflleri Bakan› Yusuf
Kemal Bey geldiler.

Rauf Bey, ‹zmirde bana bir tak›m özel dileklerini de bildirdi. Örne¤in;
Ali Fuat Pafla ile Refet Paflan›n, zafer dolay›s›yla rütbelerinin yükseltilme-
sini ve kendilerine uygun birer görev verilerek gönüllülerinin hofl edilme-
sini, rica etti. Bilginize sunmufltum ki, savafltan evvel Ali Fuat ve Refet Pa-
flalar›n savafla kat›lmalar›n› sa¤lamak için birer yoldan giriflimlerde bulun-
mufltum. Baflar›l› olamad›m. Zaferden dolay›, savafla kat›l›p bilfiil hizmet
ederek haketmifl olan komutanlar ve subaylar rütbeleri yükseltilmek ve
be¤enildikleri belirtilmek yoluyla elbette ödüllendirilmifllerdi. Savafllara
kat›lmaktan kaç›nanlar›n da, bizzat orada bulunanlarla birlikte ödüllendi-
rilmeleri, kuflkusuz kötü etki yapabilirdi. K›sacas›, Rauf Beye, isteklerini
yerine getiremiyece¤imi söyledim. Ama Ali Fuat Pafla, Meclis ‹kinci Bafl-
kan› bulundu¤una göre konumu ve görevi kendisini sevindirebilecek ka-
dar yüksekti. Yaln›z aç›kta bulunan Refet Paflaya uygun bir görev bulma-
ya çal›flaca¤›ma söz verdim. Kendisini ‹zmire ça¤›rmas›n› söyledim. Refet
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benim Ankaraya avdet etti¤im geceye tesadüf etti¤i için kendisile orada mülâ-
kat olunamad›.

Refet Paflan›n tavzifi, bilâhare Ankaradan Bursaya seyahatim esnas›nda oldu.
Efendiler, ‹zmirden Ankaraya avdetimde, bafll›ca Mudanya Konferans›

müzakeratile ifltigal olundu. Bir taraftan da ‹cra Vekilleri Heyetinde, Mecliste,
encümenlerde, sulh konferans›na gönderilebilecek heyeti murahhasa, mevzu-
ubahs oluyordu. Vekiller Heyeti Reisi Rauf Bey, Hariciye Vekili Yusuf Kemal
Bey ve S›hhiye Vekili bulunan R›za Nur Bey gidecek heyeti murahhasan›n, ta-
biî azas› gibi görülüyordu. Ben, henüz bu hususta kat’î kanaat ve karar›m› tes-
bit etmemifltim. Ancak Rauf Beyin taht› riyasetinde bulunacak heyetin bizim
için hayatî olan meselede muvaffak olaca¤›na emin olam›yordum. Rauf Beyin
de kendini zay›f görmekte oldu¤unu hissediyordum. Müflavir olarak ‹smet Pa-
flan›n kendisine terfik›n› teklif etti. Bu teklife dermeyan etti¤im mütaleada, ‹s-
met Pafladan müflavir olarak edilecek istifade mahduttur. ‹smet Pafla reis olur-
sa, azamî istifade temin olunaca¤›na ben de kaniim dedim. Bu nokta üzerinde
fazla görüflülmedi. Ondan sonra, Rauf Bey, heyeti murahhasa meselesinde bafl-
lad›klar› terkip ve teflkillere devam ettiler. Ben, buna ehemmiyet verir görünme-
dim. Mudanya Konferans› hitam bulmufltu. ‹smet Pafla ve Erkân›harbiyei
Umumiye Reisi Fevzi Pafla Bursada bulunuyorlard›. Kendilerile görüflmek
üzere Bursaya gittim. Beraberinde Müdafaai Millîye Vekili Kâz›m Pafla vard›.
fiarkta, aleyhindeki fikrî ve filî tezahürattan dolay›, ifay› vazifeye imkân göre-
medi¤inden Ankaraya gelmeye mecbur olan Kâz›m Kara Bekir Paflay› ve ‹s-
tanbulda kendisine vazife vermek üzere de Refet Paflay› birlikte götürdüm.
Bursada kald›¤›m günler zarf›nda, Refet Paflay› malûm oldu¤u veçhile ‹stanbu-
la gönderdim. ‹smet Paflay› da, heyeti murahhasa riyaseti vazifesini ifa edebilip
edemiyece¤ini, mevcut bunca malûmat›ma ra¤men bir daha tetkik ettim. Mu-
danya Konferans›n› nas›l idare etti¤ini teferruatile anlamaya çal›flt›m. ‹smet Pa-
flan›n kendisine, tasavvurat›ma dair hiçbir kelime söylemiyordum. Nihayet
müsbet olarak karar›m› verdim. ‹smet Paflan›n Heyeti Murahhasa Reisi olma-
s› için daha evvel Hariciye Vekili olmas›n› münasip gördüm. Bunu temin için
do¤rudan do¤ruya Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye hususî ve mahrem ola-
rak yazd›¤›m bir flifre telgrafnamede kendisinin Hariciye Vekâletinden istifa et-
mesini ve yerine ‹smet Paflan›n intihab›na bizzat delâlet eylemesini rica ettim.

Ankaradan hareketimden evvel Yusuf Kemal Bey, bana, Heyeti Murahha-
sa Riyaseti vazifesini en iyi ‹smet Paflan›n yapabilece¤ini söylemiflti. Yusuf Ke-
mal Beyden kendisine vukubulan ifl'ar›m› hüsnü telâkki ederek icab›na teves-
sül etti¤ine dair cevap ald›m.

‹flte, ondan sonra idi ki, ‹smet Paflaya, emrivaki halinde Hariciye Vekili
olaca¤›n› ve ondan sonra da sulh konferans›na Heyeti Murahhasa Reisi olarak
gidece¤ini söyledim. Pafla, birdenbire mütehayyir kald›. Asker oldu¤undan
bahsederek, beyan› itizar etti. En nihayet, teklifimi bir emir telâkki ederek mu-
tavaat gösterdi. Tekrar, Ankaraya avdet ettim, bu esnada 28 Teflrinievel 1338
de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Lozanda in'ikat edecek olan sulh müzakeresine
davet olunduk. ‹tilâf Devletleri, hâlâ ‹stanbulda bir hükûmet tan›mak istiyor ve
onu da bizimle beraber konferansa davet ediyordu.

*
*   *
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Pafla ‹zmire gelmiflti. Ama tam benim Ankaraya dönece¤im geceye rastlad›¤›
için kendisile orada buluflamad›k.

Refet Paflan›n görevlendirilmesi, sonradan Ankaradan Bursaya yolculu-
¤um s›ras›nda oldu.

Efendiler, ‹zmirden Ankaraya döndü¤ümde, bafll›ca Mudanya Konferan-
s› görüflmeleriyle u¤rafl›ld›. Bir yandan da Bakanlar Kurulunda, Mecliste, ko-
müsyonlarda, bar›fl konferans›na gönderilebilecek delege kurul, söz konusu
oluyordu. Bakanlar Kurul Baflkan› Rauf Bey, D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal
Bey ve Sa¤l›k Bakan› R›za Nur Bey gidecek delege kurulun, do¤al üyeleri gi-
bi görülüyordu. Ben, daha bu konuda kesin düflünce ve karar›m› saptamam›fl-
t›m. Ancak Rauf Beyin baflkanl›¤› alt›nda bulunacak kurulun bizim için ölüm
kal›m niteli¤i tafl›yan bu iflde baflar›l› olaca¤›na güvenemiyordum. Rauf Beyin
de kendini yetersiz görmekte oldu¤unu seziyordum. Dan›flman olarak ‹smet
Paflan›n kendisine kat›lmas›n› önerdi. Bu öneriye verdi¤im karfl›l›kta, ‹smet
Pafladan dan›flman olarak s›n›rl› yararlan›labilir. ‹smet Pafla baflkan olursa, en-
çok yarar sa¤lanaca¤›na ben de inan›r›m dedim. Bu nokta üzerinde fazla gö-
rüflülmedi. Ondan sonra, Rauf Bey, delege kurul konusunda bafllad›klar› tür-
lü düzenlemeleri sürdürdüler. Ben, buna önem verir görünmedim. Mudanya
Konferans› sona ermiflti. ‹smet Pafla ve Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla
Bursada bulunuyorlard›. Kendilerile görüflmek üzere Bursaya gittim. Berabe-
rimde Millî Savunma Bakan› Kâz›m Pafla vard›. Do¤uda, kendisine karfl› dü-
flünsel ve eylemli olarak yap›lan gösterilerden dolay›, görev yapma olana¤›
bulunmad›¤› için Ankaraya gelmek zorunda kalan Kâz›m Kara Bekir Paflay›
ve ‹stanbulda kendisine görev vermek üzere de Refet Paflay› birlikte götür-
düm. Bursada kald›¤›m günler içinde, Refet Paflay› bilindi¤i gibi ‹stanbula
gönderdim. ‹smet Paflan›n da, delege kurul baflkanl›¤›n› yap›p yapamayaca¤›-
n›, eldeki bunca bilgilere karfl›n bir daha inceledim. Mudanya Konferans›n›
nas›l yönetti¤ini ayr›nt›lar›yla anlamaya çal›flt›m. ‹smet Paflan›n kendisine, ta-
sarlad›klar›mla ilgili hiçbir kelime söylemiyordum. Sonunda olumlu olarak
karar›m› verdim. ‹smet Paflan›n Delege Kurul Baflkan› olmas› için daha önce
D›fliflleri Bakan› olmas›n› uygun gördüm. Bunu sa¤lamak için do¤rudan do¤-
ruya D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal Beye özel ve gizli olarak yazd›¤›m bir flif-
re telgrafda kendisinin D›fliflleri Bakanl›¤›ndan çekilmesini ve yerine ‹smet
Paflan›n seçilmesine kendisinin arac›l›k etmesini rica ettim.

Ankaradan ayr›lmadan evvel Yusuf Kemal Bey, bana Delege Kurul Bafl-
kanl›¤›n› en iyi ‹smet Paflan›n yapabilece¤ini söylemiflti. Yusuf Kemal Beyden
kendisine yapt›¤›m bildiriyi iyi karfl›layarak gere¤ini yapmaya giriflti¤ini bildi-
ren karfl›l›k ald›m.

‹flte, ondan sonra idi ki, ‹smet Paflaya, olup bitti gibi D›fliflleri Bakan› ola-
ca¤›n› ve ondan sonra da bar›fl konferans›na Delege Kurul Baflkan› olarak gi-
dece¤ini söyledim. Pafla, birdenbire flafl›rd›. Asker oldu¤undan sözederek, özür
diledi. En sonunda, önerimi bir emir sayarak bafle¤di. Yeniden, Ankaraya dön-
düm. Bu arada 28 Ekim 1922 de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Lozanda toplana-
cak olan bar›fl görüflmelerine ça¤›r›ld›k. ‹tilâf Devletleri, hâlâ ‹stanbulda bir
hükûmet tan›mak istiyor ve onu da bizimle birlikte konferansa ça¤›r›yordu.

*
*   *
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Bu müflterek davet keyfiyeti, saltanat› flahsiyenin lâ¤› muamelesini, kat’î
olarak intaç etti. Filhakika 1 Teflrinisani 1338 tarihli kanun mucibince, hilâfet
ile saltanat biribirinden tefrik olundu. ‹ki buçuk seneyi mütecaviz bir zaman-
danberi filen icrayi hükmeden saltanat› millîye teyit olundu. Hilâfet, sarih bir
hukuka malik olmaks›z›n bir müddet daha b›rak›ld›.

Efendiler, bu hususa dair lüzumu kadar mazbut malûmat mevcuttur. Me-
selenin hususiyat›na ait cihetler, belki heyeti aliyenizi alâkadar eder mülâhaza-
sile, baz› malûmat arzedece¤im:

Malûmdur ki, saltanat ve hilâfet makamlar› ayr› ayr› ve mümteziç olarak
mühim mesailden addolunmakta idi. Bunu teyiden bir hat›ram› zikredeyim: 1
Teflrinisani 1338 tarihinden akdem Meclis muhitinde muhalifler, benim salta-
nat› lâ¤vedece¤im hakk›nda, telâfll› ve heyecanl› propaganda yap›yorlard›.

Rauf Bey, bir gün Meclisteki odama gelerek benimle mühim baz› hususa-
ta dair görüflmek istedi¤ini ve akflam, Keçiörende Refet Paflan›n evine gidersem
daha güzel konuflabilece¤imizi söyledi. Rauf Beyin teklifini kabul ettim. Fuat
Paflan›n da haz›r bulunmas›na muvafakat›m› istizan etti. Onu da münasip gör-
düm. Refet Paflan›n evinde dört kifli içtima ettik. Rauf Beyden dinlediklerimin
hulâsas› flu idi: Meclis, makam› saltanat›n ve belki hilâfetin ortadan kald›r›lmak
noktai nazar›n›n takip edildi¤i endiflesile müteezzidir. Sizden ve sizin atiyen
alaca¤›n›z vaziyetten, flüphe etmektedir. Binaenaleyh Meclisi ve dolay›sile efkâ-
r› umumiyei milleti, tatmin etmeniz lüzumuna kaniim.

Rauf Beyden, saltanat ve hilâfet hakk›ndaki kanaat ve mütaleas›n›n ne ol-
du¤unu sordum. Verdi¤i cevapta; flu tasrihatta bulundu: Ben, dedi, makam› sal-
tanat ve hilâfete vicdanen ve hissen merbutum. Çünkü benim babam, padiflah›n
nanü nimetile yetiflmifl, Osmanl› Devletinin ricali s›ras›na geçmifltir. Benim de
kan›mda o nimetin zerrat› vard›r. Ben nankör de¤ilim ve olamam. Padiflaha
muhafazai sadakat borcumdur. Halifeye merbutiyetim ise terbiyem icab›d›r.
Bunlardan baflka, umumî mütaleam da vard›r. Bizde vaziyedi umumiyeyi tut-
mak güçtür. Bunu ancak, herkesin eriflemiyece¤i kadar yüksek görülmeye al›-
fl›lm›fl bir makam temin edebilir. O da, makam› saltanat ve hilâfettir. Bu maka-
m› lâ¤vetmek, onun yerine baflka mahiyette bir mevcudiyet ikamesine çal›flmak,
felâket ve hüsran› muciptir. Asla caiz olamaz.

Rauf Beyden sonra, karfl›mda oturan Refet Pafladan mütaleas›n› sordum.
Refet Paflan›n cevab› flu idi: Tamamen Rauf Beyin fikir ve mütaleas›na ifltirak
ederim. Filhakika, bizde padiflahl›ktan, halifelikten baflka bir flekli idare mev-
zuubahs olamaz.

Ondan sonra, Fuat Paflan›n fikrini ö¤renmek istedim. Pafla, yeni Mosko-
vadan geldi¤inden, vaziyeti, efkâr ve hissiyat› umumiyeyi lüzumu derecede tet-
kike henüz vak›t bulamad›¤›ndan bahsederek görüflülen mesele hakk›nda kat’î
bir fikir ve kanaat dermeyan etmekte mazur oldu¤unu ifade etti.

Ben, muhataplar›ma, k›saca, flu cevab› verdim: Mevzuubahs etti¤iniz me-
sele, bugünün meselesi de¤ildir. Mecliste baz›lar›n›n telâfl ve heyecan›na da ma-
hal yoktur.

Rauf Bey, bu cevab›mdan memnun göründü. Fakat flu veya bu tarzda,
mevzuubahs mesele etraf›nda, görüflmeye devam olundu. Akflam üzeri bafllayan
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Böylece birlikte ça¤›r›l›fl, padiflahl›¤›n kald›r›lmas› iflini, kesin olarak so-
nuçland›rd›. Gerçekten 1 Kas›m 1922 tarihli kanun gere¤ince, halifelik ile pa-
diflahl›k biribirinden ayr›ld›. ‹ki buçuk y›l› aflan bir zamandanberi edimli ola-
rak erkini yürüten ulusal egemenlik pekifltirildi. Halifelik, belirli bir hakka sa-
hip olmaks›z›n bir süre daha b›rak›ld›.

Efendiler, bu konuyla ilgili gere¤i kadar sa¤lam bilgiler vard›r. Sorunun
özelliklerine iliflkin yönler, belki yüce toplulu¤unuzu ilgilendirir düflüncesiyle,
baz› bilgiler sunaca¤›m:

Bilirsiniz ki, padiflahl›k ve halifelik makamlar› ayr› ayr› ve birleflik olarak
önemli ifllerden say›lmakta idi. Bunu do¤rulayan bir an›m› anlatay›m: 1 Kas›m
1922 tarihinden önce Meclis çevrelerinde muhalifler, benim padiflahl›¤› kald›-
raca¤›m yolunda, telâfll› ve gerginlik yarat›c› propaganda yap›yorlard›.

Rauf, Bey, bir gün Meclisteki odama gelerek benimle önemli baz› konu-
larda görüflmek istedi¤ini ve akflam, Keçiörende Refet Paflan›n evine gider-
sem daha güzel konuflabilece¤imizi söyledi. Rauf Beyin önerisini kabul ettim.
Fuat Paflan›n da bulunmas›n› uygun bulup bulmad›¤›m› sordu. Onu da uygun
gördüm. Refet Paflan›n evinde dört kifli topland›k. Refet Beyden dinledikleri-
min özeti flu idi: Meclis, padiflahl›¤›n ve belki halifeli¤in ortadan kald›r›lmak
istenmekte olmas›ndan kayg›l› ve üzgündür. Sizden ve sizin ileride alaca¤›n›z
durumdan, kuflku duymaktad›r. Bunun için Meclise ve dolay›sile ulus kamu
oyununa, güvence vermeniz gere¤ine inan›yorum.

Rauf Beyden, padiflahl›k ve halifelik konusunda ne düflündü¤ünü sor-
dum. Verdi¤i yan›tta; flu aç›klamada bulundu: Ben, dedi, padiflahl›¤a ve hali-
feli¤e vicdan›mla ve duygular›mla ba¤l›y›m. Çünkü benim babam, padiflah›n
ekme¤iyle yetiflmifl, Osmanl› Devletinin ileri gelen adamlar› aras›na geçmifltir.
Benim de kan›mda o ekmekten parçalar vard›r. Ben nankör de¤ilim ve ola-
mam. Padiflaha ba¤l› kalmak borcumdur. Halifeye ba¤l›l›¤›m ise e¤itimim ge-
re¤idir. Bunlardan baflka, genel görüfllerim de vard›r. Bizde birli¤i korumak
güçtür. Bunu ancak, herkesin eriflemiyece¤i kadar yüksek görülmeye al›fl›lm›fl
bir makam sa¤layabilir. O da, sultanl›k ve halifelik konumudur. Bu konumu
kald›rmak, onun yerine baflka nitelikte bir varl›k koymaya çal›flmak, y›k›m ve
büyük ac› do¤urur. Hiç uygun olamaz.

Rauf Beyden sonra, karfl›mda oturan Refet Pafladan düflüncesini sordum.
Refet Pafla flu karfl›l›¤› verdi: Tamamen Rauf Beyin bütün düflünce ve görüfl-
lerine kat›l›r›m. Gerçekten, bizde padiflahl›ktan, halifelikten baflka bir yöne-
tim biçimi söz konusu olamaz.

Ondan sonra, Fuat Paflan›n düflüncesini ö¤renmek istedim. Pafla, yeni
Moskovadan geldi¤inden, durumu, kamunun düflünce ve duygular›n› gere¤in-
ce incelemeye daha vak›t bulmad›¤›ndan söz ederek görüflülen konu hakk›n-
da kesin bir düflünce ve kan› ileri süremiyece¤ini bildirdi.

Ben, karfl›mdakilere, k›saca, flu karfl›l›¤› verdim: Sözkonusu etti¤iniz so-
run, bugünün sorunu de¤ildir. Mecliste baz›lar›n›n telâfllan›p tedirgin olmala-
r›na da yer yoktur.

Rauf Bey, bu yan›t›ma sevinmifl göründü. Ama flu veya bu biçimde, sözko-
nusu ifl üzerinde, görüflmeler sürdürüldü. Akflam üzeri bafllayan görüflmelerimiz,
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mülâkat›m›z, bütün gece, sabaha kadar uzad›. Rauf Beyin bir fleyi temin etmek
istedi¤ini ihtisas ettim. Benim hilâfet ve saltanat ve atiyen flahsan alabilece¤im
vaziyet hakk›nda, kendilerine söyledi¤im ve itminanbahfl bulduklar› sözleri ba-
na kürsüden bizzat Meclise söyletmek...

Kendilerine söyledi¤im sözleri aynen Meclise söylemekte beis görmedi¤i-
mi bildirdim. Fazla olarak bu sözleri kurflun kalemile bir kâ¤›t parças›na tesbit
ve ertesi günü Mecliste bir münasebetle beyanat tarz›nda dermeyan edece¤imi
vadettim. Bu vadimi ifa da, eyledim. Benim bu beyanat›m, muhaliflerce Rauf
Beyin bir eseri muvaffak›yeti telâkki ve kendisi takdir edilmifl...

Efendiler, ihtimal Rauf Bey, birtak›m zevat indinde deruhde etti¤i vazife-
yi yapm›flt›. Ben de umumî ve tarihî vazifemden, o güne ait safhay› izah etti¤im
gibi ifa eylemifltim. Fakat umumî vazifemin, emretti¤i as›l noktay› ifa ve tatbik
etmek lâz›m geldi¤i zaman da asla tereddüt etmedim. Tevfik Paflan›n telgrafla-
r› vesilesile saltanat› hilâfetten ay›rmaya ve evvelâ saltanat› lâ¤vetme¤e karar
verdi¤im zaman, ilk yapt›¤›m ifllerden biri de, derhal, Rauf Beyi, Meclisteki
odama celbetmek oldu. Rauf Beyin, Refet Paflan›n evinde sabahlara kadar din-
ledi¤im kanaat ve mütaleat›na hiç muttali de¤ilmiflim gibi ayakta, kendisinden
flu talepte bulundum: Hilâfet ve saltanat› biribirinden ay›rarak saltanat› lâ¤ve-
dece¤iz! Bunun muvaf›k oldu¤una dair kürsüden beyanatta bulunacaks›n›z!
Rauf Bey ile fazla bir tek kelime teati etmedik. Rauf Bey, odamdan ç›kmadan
evvel, ayn› maksatla davet etmifl oldu¤um Kâz›m Kara Bekir Pafla geldi. On-
dan da ayn› zeminde beyanatta bulunmas›n› rica ettim.

Efendiler, o tarihe ait zab›t ceridelerinde görüldü¤ü veçhile Rauf Bey kür-
süden bir iki defa beyanatta bulundu ve hatta soltaraf›n do¤du¤u günün bay-
ram kabul edilmesi teklifini de dermeyan etti. Burada bir nokta, dima¤larda
dü¤üm halinde kalabilir. Buna, padiflaha, muhafazai sadakati borç bildi¤in-
den, makam› saltanat›n yerine baflka mahiyette bir mevcudiyetin ikamesine ça-
l›flman›n felâket ve hüsran› mucip olaca¤›ndan bahsetmifl olan Rauf Bey; be-
nim, yeni karar›ma muttali olduktan ve bahusus karar›m›n lehinde ve saltana-
t›n lâ¤v› hakk›nda beyanatta bulunmas›na dair teklifim karfl›s›nda, mütalea da-
hi serdetmeksizin mutavaat göstermifltir. Bu tavrü hareket nas›l tefsir olunabi-
lir? Rauf Bey, eski kanaatlerini tebdil mi etmiflti? Yoksa kanaatlerinde esasen
samimî de¤il mi idi? Bu iki noktay› biribirinden tefrik etmek ve biri üzerinde
tam kanaatle hüküm vermek müflküldür.

Efendiler, böyle meflkûk bir hüküm vermeye giriflmektense; vaziyetin mü-
taleas›n› teshile medar olacak baz› safahat›, muamelât› ve münakaflat›, heyeti
aliyenize hat›rlatmay› tercih ederim.

Arzetmifltim ki, saltanat›n lâ¤v›, Lozan Konferans›na ‹stanbuldan da bir
heyeti murahhasa davet edilmesi ve ‹stanbulun yani Vahdettin ve Tevfik Pafla
ve rüfekas›n›n dahi böyle bir daveti, Türk milletinin büyük emeklerle, fedakâr-
l›klarla istihsal eyledi¤i menfaati küçültmek, belki de manas›z bir mahiyete dü-
flürmek pahas›na oldu¤u halde; kabul eylemesi yüzünden ileri gelmiflti.

Tevfik Pafla, evvelâ benim flahs›ma bir telgraf verdi. 17 Teflrinievvel 1338 ta-
rihli olan bu telgrafnamede; Tevfik Pafla, ihraz olunan muzafferiyetin, bundan
böyle, ‹stanbul ve Ankara aras›nda ihtilâf ve ikili¤i kald›rm›fl ve vahdeti millîye-
mizi temin etmifl oldu¤unu yaz›yordu. Yani, Tevfik Pafla demek istiyordu ki,
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bütün gece, sabaha kadar uzad›. Rauf Beyin bir fleyi sa¤lamak istedi¤ini sezin-
ledim. Halifelik ve sultanl›k ve benim ileride alabilece¤im durum hakk›nda,
kendilerine söyledi¤im ve inand›r›c› bulduklar› sözleri bana kürsüden kendi
a¤z›mdan Meclise söyletmek...

Kendilerine söyledi¤im sözleri oldu¤u gibi Meclise söylemekte sak›nca
görmedi¤imi bildirdim. Fazla olarak bu sözleri kurflunkalemile bir kâ¤›t par-
ças›na yazd›m ve ertesi günü Mecliste bir s›ras› gelince söyleyece¤ime söz ver-
dim. Bu sözümü de, tuttum. Benim bu sözlerim, muhaliflerce Rauf Beyin bir
baflar›s› say›lm›fl ve kendisini övmüfller...

Efendiler, belki Rauf Bey, birtak›m kiflilere göre üstlendi¤i görevi yap-
m›flt›. Ben de genel ve tarihsel görevimin o güne iliflkin evresini aç›klad›¤›m
gibi yapm›flt›m. Ama genel görevimin, emretti¤i temel ifli yapma ve uygulama
gerekti¤i zaman da hiç duraksamad›m. Tevfik Paflan›n telgraflar› dolay›s›yla
sultanl›¤› halifelikten ay›rmaya ve önce sultanl›¤› kald›rmaya karar verdi¤im
zaman, ilk yapt›¤›m ifllerden biri de, derhal, Rauf Beyi, Meclisteki odama ça-
¤›rmak oldu. Rauf Beyin, Refet Paflan›n evinde sabahlara kadar dinledi¤im
görüfl ve düflüncelerini hiç bilmiyormuflum gibi ayakta, kendisinden flu istekte
bulundum: Halifelikle saltanat› biribirinden ay›rarak saltanat› kald›raca¤›z.
Bunun uygun oldu¤unu kürsüden söyleyeceksiniz. Rauf Bey ile bundan bafl-
ka hiç bir fley konuflmad›k. Rauf Bey, odamdan ç›kmadan evvel, ayn› amaçla
ça¤›rm›fl oldu¤um Kâz›m Kara Bekir Pafla geldi. Ondan da bu yolda konuflma-
s›n› rica ettim.

Efendiler, o tarihle ilgili tutanaklarda görüldü¤ü gibi Rauf Bey kürsüden
bir iki defa konufltu ve üstelik saltanat›n kald›r›ld›¤› günün bayram kabul edil-
mesini de önerdi. Burada, bir nokta, kafalarda dü¤ümlenip kalabilir. Bana,
padiflaha ba¤l› kalmay› borç bildi¤inden, sultanl›k yerine baflka nitelikte bir
varl›¤›n konmas›na çal›flman›n y›k›nt› ve büyük ac› do¤uraca¤›n› söylemifl
olan Rauf Bey; benim, yeni karar›m› ö¤rendikten sonra ve özellikle karar›m-
dan yana ve saltanat›n kald›r›lmas› yönünde konuflmas›n› önermem karfl›s›n-
da, hiçbir fley söylemeksizin bafle¤mifltir. Bu tutum ve davran›fl nas›l yorumla-
nabilir? Rauf Bey, eski kan›lar›n› de¤ifltirmifl miydi? Yoksa kan›lar›nda asl›n-
da içtenlikli de¤il miydi? Bu iki noktay› biribirinden ay›rmak ve biri üzerinde
tam inanla yarg›ya varmak güçtür.

Efendiler, böyle kuflkulu bir yarg›ya giriflmektense; durumun anlafl›lma-
s›n› kolaylaflt›racak kimi evreleri, ifllemleri ve tart›flmalar›, yüksek toplulu¤u-
nuza hat›rlatmay› ye¤lerim.

Bilginize sunmufltum ki, saltanat›n kald›r›lmas›, Lozan Konferans›na ‹s-
tanbuldan da bir delege kurul ça¤›r›lmas› ve ‹stanbulun yani Vahdettin ve
Tevfik Pafla ve arkadafllar›n›n da böyle bir ça¤›r›y›, Türk milletinin büyük
emeklerle, özverilerle elde etti¤i yararlar› küçültmek, belki de anlams›z k›l-
mak pahas›na olsa da; kabul etmesi yüzünden ileri gelmiflti.

Tevfik Pafla, önce bana özel bir telgraf çekti. 17 Ekim 1922 tarihli olan bu
telgrafda; Tevfik Pafla, kazan›lan bu zaferin, bundan böyle, ‹stanbul ve Ankara
aras›nda anlaflmazl›k ve ikili¤i kald›rm›fl ve ulusça birli¤imizi sa¤lam›fl oldu¤unu
yaz›yordu. Yani, Tevfik Pafla demek istiyordu ki, memlekette düflman kalmad›,
bundan dolay› padiflah yerinde, hükûmet onun yan›nda; millete düflen bunla-
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memlekette düflman kalmad›, binaenaleyh padiflah yerinde, hükûmet onun ya-
n›nda; millete düflen bu makamlar›n verece¤i evamire itaat etmektir. Bu takdir-
de vahdete mâni elbette bir fley kalmam›fl olur. Yaln›z, Ankaradan biraz daha
hizmet istemek ferasetinde bulunuyordu. O da, sulh konferans›na ‹stanbulun
ve Ankaran›n birlikte davet edilece¤ine binaen daha evvel taraf›mdan gayet
mahremane talimat› hâmil bir zat›n sürati mümkine ile ‹stanbula izam›n› temin
etmek idi (Ves. 260).

Tevfik Paflaya tebli¤ edilmek üzere, ‹stanbulda Hâmit Beye yazd›¤›m telg-
rafname ile "Tevfik Pafla ve rüfekas›n›n, siyaseti devleti teflviflten mücanebet ey-
lememeleri hususunun, ne derece azîm mes'uliyeti bâdi olaca¤›n›n derkâr bu-
lundu¤unu" bildirdim (Ves. 261).

Maatteessüf Hâmit Bey, bu telgrafnamenin aynen Tevfik Paflaya bildiril-
mesi lâz›mgeldi¤inde mütereddit kalm›fl, bunu kendine mahsus direktif telâkki
eylemifl; maahaza bu telgrafnamem muhteviyat› dairesinde Tevfik Paflaya üç
gün zarf›nda befl kere tebligatta bulunmufl; hatta Tevfik Pafla ve rüfekayi mesa-
isinin, konferansa murahhas göndermemeleri için gazetelere, ajanslara, tebli¤i
icap eden beyanat›n esaslar›n› havi bir müsvedde dahi göndermifl (Ves. 262).

Bütün menfaatlerini mülevves bir taht›n, çürümüfl, çökmüfl ayaklar›na sa-
r›lmakta, yaln›z bunda gören, Tevfik Pafla ve emsali paflalardan mürekkep
Vahdettin heyetinin gizli maksatlar›n›, behemehal terviç ettirmek yolundan
baflka hiçbir fleyle ifltigal etmedikleri anlafl›l›yordu. Tevfik Paflan›n bana çekti-
¤i telgraf›n, muttali olmad›¤›n› bildirdi¤i cevaptan sonra, do¤rudan do¤ruya 10
Teflrinievvel 1338 tarihli telgrafnamesile ve sadrazam unvanile Meclis Riyaseti-
ne müracaat etti (Ves. 263).

Müracaatname muhteviyat›, Osmanl› devrinin Tevfik Paflalar›na has bir
tarzda idi.

Tevfik Pafla ve arkadafllar›, bu telgrafnamelerile, ihraz olunan muvaffak›-
yat›n husulüne hizmet ettiklerinden bahsedecek kadar cesaret gösterebilmifller-
dir.

Efendiler, Osmanl› Devletinin, gayr›meflru olarak hükûmeti nam›n› tafl›-
mak gafletinde bulunan, Tevfik Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla ve emsalinden mürek-
kep son Osmanl› hey etile fazla ifltigal faydas›zd›r. Sözümü Meclis müzaker at›-
na nakledece¤im.

Mevzuubahs mesele dolay›sile, Mecliste 30 Teflrinievvel 1338 günü müza-
kerat bafllad›. Çok hatipler, çok sözler söylediler. ‹stanbuldaki Osmanl› hükû-
metlerini, Ferit Pafla devresinden sonra, Tevfik Pafla perdesinin aç›ld›¤›n› ve bu
perdeyi açanlar›n idrakten mahrum, vicdandan mahrum, birtak›m insanlar ol-
du¤unu beyan ederek, bu adamlara lâz›m olan kanunî muamelenin yap›lmas›-
n› talep ettiler.

"Böyle bir zihniyeti tafl›yan; yani, bize bukadar ahmakça teklifatta bulu-
nan zevat -...............- hakikaten Bab›alinin, hüviyeti tarihiyesine vaz'› imza
eden ve her fleyden ziyade oraya merbut olan zevatt›r..." dediler.

‹stanbulda, hükûmet nam ve fliar›n› tak›nan adamlar›n; H›yaneti Vataniye
Kanununa tevfikan; tecziyesine ait takrirler okundu.

Efendiler, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun münkariz oldu¤unu, yeni bir Türki-
ye Devletinin tevellüt etti¤ini, Teflkilât› Esasiye Kanunile, hukuku hükümranînin,
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r›n verece¤i emirlere uymakt›r. Böyle olunca birli¤i engelleyen bir fley kal-
mam›fl olur. Yaln›z, Ankaradan biraz daha yard›m istemek ak›ll›l›¤›n› göste-
riyordu. O da, bar›fl konferans›na ‹stanbul ve Ankara birlikte ça¤›r›lacaklar›-
na göre daha önce benim taraf›mdan verilecek çok gizli direktiflerle bir kifli-
nin elden gelen çabuklukla ‹stanbula gönderilmesini sa¤lamak idi (Belge
260).

Tevfik Paflaya iletilmek üzere, ‹stanbulda Hâmit Beye yazd›¤›m telgraf
ile "Tevfik Pafla ve arkadafllar›n›n, devletin politikas›n› kar›flt›rmaktan vaz-
geçmemelerinin, ne denli büyük sorumluluk do¤uraca¤›n›n apaç›k belli oldu-
¤unu" bildirdim (Belge 261).

Ne yaz›k ki Hâmit Bey, bu telgraf›n oldu¤u gibi Tevfik Paflaya bildirilme-
si gerekti¤inde karars›z kalm›fl, bunu kendine özgü direktif saym›fl; bununla
birlikte bu telgraf›mda bildirdiklerime uygun olarak Tevfik Paflaya üç gün
içinde befl kere bildirim yapm›fl; dahas› Tevfik Pafla ve çal›flma arkadafllar›n›n,
konferansa delege göndermemeleri için gazetelere, ajanslara, verilmesi gere-
ken bir demeç tasla¤›n› da göndermifl (Belge 262).

Bütün ç›karlar›n› kirli bir taht›n, çürümüfl, çökmüfl ayaklar›na sar›lmak-
ta, yaln›z bunda gören, Tevfik Pafla ve benzeri paflalardan oluflan Vahdettin
hükûmetinin gizli amaçlar›n›, ne olursa olsun kabul ettirmekten baflka hiçbir
fleyle u¤raflmad›klar› anlafl›l›yordu. Tevfik Paflan›n bana çekti¤i telgraf›n, al-
mad›¤›n› söyledi¤i yan›t›ndan sonra, do¤rudan do¤ruya 10 Ekim 1922 tarihli
telgraf›yla ve baflbakan san›n› kullanarak Meclis Baflkanl›¤›na baflvurdu (Bel-
ge 263).

Bu baflvuru yaz›s›n›n içeri¤i, Osmanl› ça¤›n›n Tevfik Paflalar›na özgü bir
biçimde idi.

Tevfik Pafla ve arkadafllar› bu telgraflar›yla, kazan›lan baflar›lar›n olufl-
mas›na yard›m ettiklerinden sözedecek kadar ileri gidebilmifllerdir.

Efendiler, Osmanl› Devletinin, meflru olmayarak, hükûmeti ad›n› tafl›-
mak aymazl›¤›nda bulunan, Tevfik Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla ve benzerlerinden
kurulu son Osmanl› hükûmeti üzerinde daha çok durmak yarars›zd›r. Sözümü
Meclis görüflmelerine getirece¤im.

Sözkonusu ifl dolay›sile, Mecliste 30 Ekim 1922 günü görüflmeler bafl-
lad›. Çok konuflmac›lar, çok sözler söylediler. ‹stanbuldaki Osmanl› hükû-
metlerini, Ferit Pafla evresinden sonra, Tevfik Pafla perdesinin aç›ld›¤›n› ve
bu perdeyi açanlar›n anlay›fls›z, vicdans›z, birtak›m insanlar oldu¤unu söy-
liyerek, bu adamlar hakk›nda gereken yasal ifllemlerin yap›lmas›n› istedi-
ler.

"Böyle bir anlay›flta olan; yani, bize bukadar ahmakça önerilerde bulu-
nan kifliler -..........- gerçekten ‹stanbul hükûmetinin, tarihsel kimli¤ine imza
koyan ve her fleyden çok oraya ba¤l› olan kiflilerdir..." dediler.

‹stanbulda, hükûmet ad›n› ve kiflili¤ini tak›nan adamlar›n; Vatan Hainli-
¤i Kanunu uyar›nca; cezaland›r›lmalar› ile ilgili önergeler okundu.

Efendiler, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun y›k›ld›¤›n›, yeni bir Türkiye Devleti-
nin do¤du¤unu, Anayasayla, egemenlik hakk›n›n, milletin oldu¤unu belirten bir
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millete ait bulundu¤unu ifade eder bir takrir haz›rland›. Sekseni mütecaviz ar-
kadafla imza ettirildi. Bu takrirde benim de imzam vard›r.

Bu takrir; okunduktan sonra, ciddî olarak muhalif vaziyet alanlar›n bafl›n-
da iki zat göründü. Bunlardan biri, Mersin Meb'usu bulunan Miralay Salâhat-
tin Beydir. ‹kincisi, ‹zmirde as›lan Ziya Hurflittir. Bunlar, saltanat›n lâ¤volun-
mamas› kanaatinde bulunduklar›n›; vaz›han izhar eylediler.

Efendiler, 31 Teflrinievvel 1338 günü Meclis içtima etmedi. Bugün Müda-
faai Hukuk Grubu içtima› oldu. Bu içtimada, Osmanl› saltanat›n›n lâ¤v› zaru-
rî oldu¤u hakk›nda beyanatta bulundum. 1 Teflrinisani 1338 günü Meclis içti-
ma›nda ayn› mesele, uzun münakaflalara maruz kald›. Mecliste de mufassal be-
yanatta bulunmak lüzumunu hissettim (Ves. 264). ‹slâm ve Türk tarihinden
bahsederek hilâfet ve saltanat›n ayr›labilece¤ini, hakimiyet ve saltanat› millîye
makam›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilece¤ini, vakayii tarihîyeye müs-
teniden, izah ettim. Hulâgûnun, Halife Mutas›m› idam ederek dünya yüzünde,
filen hilâfete hâtime verdi¤ini ve 1517 de M›s›r› zapteden Yavuz; orada unvan›
halife olan bir mülteciye ehemmiyet vermeseydi; hilâfet unvan›n›n, zaman›m›-
za kadar miras kalm›fl bulunm›yaca¤›n›, anlatt›m.

Bundan sonra; meseleye müteallik takrirler, üç encümene: Teflkilât› Esasi-
ye, fier'iye ve âdliye Encümenlerine havale olundu. Bu üç encümen heyetinin
bir araya gelip; bizim, takip etti¤imiz maksada göre, meseleyi hal ve intaç etme-
si elbette, müflkül idi. Vaziyeti yak›ndan ve bizzat takip etmek lâz›mgeldi.

Üç encümen, bir odada içtima etti. Riyasetine Hoca Müfit Efendiyi intihap
eyledi. Meseleyi müzakere etmeye bafllad›lar. fier'iye Encümenine mensup ho-
ca efendiler; hilâfetin saltanattan münfek olam›yaca¤›n›, maruf safsatalara isti-
nat ettirerek, iddia ettiler. Bu müddeyat›n cerh ve nakz›nda serbest idarei kelâm
edenler, ortaya ç›kar görünmediler. Biz çok kalabal›k olan ayn› odan›n bir kö-
flesinde münakaflay› dinliyorduk. Bu tarzda, müzakerenin maksut neticeye ik-
tiran›na intizar etmek, beyhude idi. Bunu anlad›k. Nihayet; müflterek encümen
reisinden söz ald›m. Önümdeki s›ran›n üstüne ç›kt›m. Yüksek sesle, flu beyanat-
ta bulundum: "Efendim, dedim. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse taraf›ndan hiç
kimseye, ilim icab›d›r diye; müzakere ile, münakafla ile verilmez. Hakimiyet,
saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla al›n›r. Osmano¤ullar›, zorla Türk milletinin
hakimiyet ve saltanat›na, vaz›ulyet olmufllard›; bu tasallutlar›n› alt› as›rdanberi
idame eylemifllerdi. fiimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar
ederek, hakimiyet ve saltanat›n›, isyan ederek kendi eline, bilfiil, alm›fl bulunu-
yor. Bu bir emrivakidir. Mevzuubahs olan; millete saltanat›n›, hakimiyetini b›-
rakacak m›y›z, b›rakm›yacak m›y›z? meselesi de¤ildir. Mesele zaten emrivaki
olmufl bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehal, olacakt›r. Burada içtima
edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvaf›k olur. Aksi
takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacakt›r. Fakat ihtimal baz›
kafalar kesilecektir.

‹flin ciheti ilmiyesine gelince; hoca efendilerin hiç merak ve endiflelerine ma-
hal yoktur. Bu hususta ilmî izahat vereyim" dedim ve uzunuzad›ya birtak›m iza-
hatta bulundum. Bunun üzerine Ankara Meb'uslar›ndan, Hoca Mustafa Efendi,
affedersiniz Efendim; dedi biz meseleyi baflka noktai nazardan mütalea ediyor-
duk; izahat›n›zdan tenevvür ettik. Mesele, Müflterek Encümence halledilmiflti.
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önerge haz›rland›. Sekseni aflk›n arkadafla imza ettirildi. Bu önergede benim
de imzam vard›r.

Bu önerge; okunduktan sonra, sert biçimde karfl› ç›kanlar›n bafl›nda iki
kifli göründü. Bunlardan biri, Mersin Meb'usu bulunan Albay Salâhattin Bey-
dir. ‹kincisi, ‹zmirde as›lan Ziya Hurflittir. Bunlar, sultanl›¤›n kald›r›lmamas›
kan›s›nda bulunduklar›n›; aç›kça belirttiler.

Efendiler, 31 Ekim 1922 günü Meclis toplanmad›. Bugün Haklar› Savun-
ma Grubu toplant›s› oldu. Bu toplant›da, Osmanl› egemenli¤inin kald›r›lma-
s›n›n zorunlu oldu¤u üzerinde konufltum, 1 Kas›m 1922 günü Meclis toplant›-
s›nda bu konu, üzerinde yine uzun tart›flmalar oldu. Mecliste de ayr›nt›l› bir
konuflma yapmak gere¤ini duydum (Belge 264). ‹slâm ve Türk tarihinden sö-
zederek halifelikle sultanl›¤›n ayr›labilece¤ini, ulusal egemenlik makam›n›n
Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilece¤ini, tarihsel olaylara dayanarak, an-
latt›m. Hulâgûnun, Halife Mutas›m› as›p yer yüzünde, edimli olarak halifeli¤e
son verdi¤ini ve e¤er 1517 de M›s›r› ele geçiren Yavuz; orada san› halife olan
bir s›¤›nt›ya önem vermeseydi; halifelik san›n›n, zaman›m›za kadar miras kal-
m›fl bulunmayaca¤›n›, anlatt›m.

Bundan sonra; konuyla ilgili önergeler, üç komüsyona: Anayasa, Diyane-
tiflleri ve Adalet Komüsyonlar›na gönderildi. Bu üç komüsyon üyelerinin bir
araya gelip; bizim, güttü¤ümüz amaca göre, sorunu çözümleyerek sonuçlan-
d›rmas› elbette, güçtü. Durumu yak›ndan ve kendim izlemem gerekti.

Üç komüsyon, bir odada topland›. Baflkanl›¤a Hoca Müfit Efendiyi seçti.
Sorunu görüflmeye bafllad›lar. Diyanetiflleri Encümeni üyesi hoca efendiler;
halifeli¤in sultanl›ktan ayr›lm›yaca¤›n›, bilinen safsatalara (kof sözlere) daya-
narak savundular. Bu savlar› çürütmek ve bozmak yolunda özgürce konuflan-
lar, ortaya ç›kar görünmediler. Biz çok kalabal›k olan bu odan›n bir köflesin-
de tart›flmay› dinliyorduk. Bu biçim, görüflmelerin istenilen sonuca varmas›n›
beklemek, boflunayd›. Bunu anlad›k. Sonunda; karma komüsyon baflkan›ndan
söz ald›m. Önümdeki s›ran›n üstüne ç›kt›m. Yüksek sesle, flunlar› söyledim:
"Efendim, dedim. Egemenlik hiç kimse taraf›ndan hiç kimseye, bilim gere¤i-
dir diye; görüflmeyle, tart›flmayla verilmez. Egemenlik, güçle, kuvvetle ve zor-
la al›n›r. Osmano¤ullar›, zorla Türk milletinin egemenli¤ini, ele geçirmifllerdi;
bu sark›nt›l›klar›n› alt› yüzy›ldan bu yana sürdürmüfllerdi. fiimdi de, Türk mil-
leti bu sald›rganlara art›k yeter diyerek, egemenli¤ini, ayaklanarak kendi eli-
ne, edimli olarak, alm›fl bulunuyor. Bu bir olup bittidir. Sözkonusu olan; mil-
lete egemenli¤ini, b›rakacak m›y›z, b›rakm›yacak m›y›z? sorunu de¤ildir. So-
run zaten olup bitti durumuna gelmifl gerçe¤i aç›klamaktan baflka birfley de-
¤ildir. Bu, ne olursa olsun, yap›lacakt›r. Burada toplananlar, Meclis ve herkes
bunu do¤al karfl›larsa, bence uygun olur. Yoksa, gerçek yine yöntemine göre
saptanacakt›r. Ama belki bir tak›m kafalar kesilecektir.

‹flin din bilimi yönüne gelince; hoca efendiler hiç kayg›lan›p üzülmesin-
ler. Bu konuda bilimsel aç›klama yapay›m" dedim ve uzunuzad›ya birtak›m
aç›klamalar yapt›m. Bunun üzerine Ankara Meb’uslar›ndan, Hoca Mustafa
Efendi, affedersiniz Efendim; dedi biz konuyu baflka görüfl aç›s›ndan ele al›-
yorduk; aç›klamalar›n›z bizi ayd›nlatt›. Karma Komüsyonca sorun çözümlen-
miflti.
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Süratle kanun lâyihas›, teshil olundu. Ayn› günde Meclisin ikinci celsesin-
de okundu. Tayini esami ile reye vaz'›, teklifine karfl›, kürsüye ç›kt›m. Dedim
ki, buna hacet yoktur, memleket ve milletin istiklâlini ebediyen mahfuz k›lacak
esasat› Meclisi Alinin, müttefikan kabul edece¤ini zannederim (Reye sesleri)
yükseldi. Nihayet, reis, reye koydu; ve müttefikan kabul edilmifltir, dedi. Yaln›z
menfi bir ses iflitildi, "ben muhalifim!".. Bu sada (söz yok!) sadalarile bo¤uldu.
‹flte Efendiler; Osmanl› saltanat›n›n; inhidam ve ink›raz merasiminin son saf-
has› bu suretle cereyan etmifltir.

17 Teflrinisani 1338 tarihli resmî bir telgraf›n ilk cümlesi flu idi: "Vahdettin
Efendi bu gece saraydan gaybubet eylemifltir." Bu telgrafnamenin daha bir iki
cümlesini 18 Teflrinisani 1338 gününe ait Meclis zab›t ceridesinde mütalea bu-
yurmuflsunuzdur. Fakat, telgrafnamenin, asl›nda, gaybubetin kimlerin delâleti-
le vukubuldu¤u ihtimalinden ve emanat›n sureti muhafazas›ndan ve saireden
bahseden alt taraf› da vard›r.

Ayn› günkü zab›tta okunmufl olan bir mektup suretile, ona melfuf, - ajans-
larla neflrolunmufl - bir beyanname suretini de tekrar okuyal›m:

Mektup sureti
Bir nüshas›n› leffetti¤im resmî beyannamede söylendi¤i veçhile zat› flahane kendisini ‹n-

gilterenin zîri himayesine vazederek bir ‹ngiliz sefinei harbîyesile ‹stanbuldan müfarekat et-
mifltir.

17 Teflrinisani 1338. ‹mza: Harrington
Melfuf olan beyanname sureti

Resmen beyan olunur ki, zât› flahane vaziyeti haz›ra neticesinde hürriyet ve hayat›n›
tehlikede gördü¤ünden, bütün islâmlar›n halifesi s›fatile ‹ngiliz himayesini ve ayn› zamanda
‹stanbuldan baflka bir yere naklini talep etmifltir. Zât› flahanenin arzusu bu sabah ifa olun-
mufltur. Türkiyedeki ‹ngiliz kuvvetlerinin Baflkumandan› General Sir Charles Harrington
zât› flahaneyi almaya giderek bir ‹ngiliz harp sefinesine kadar kendisine refakat etmifl ve zâ-
t› flahane vapurda Bahrisefit filosu Umum Kumandan› Amiral Sir de Brook taraf›ndan istik-
bal edilmifltir. ‹ngiltere Fevkalâde Komiser Vekili Sir Nevil Henderson zât› flahaneyi sefine-
de ziyaret ederek K›ral Beflinci George'a bildirmek üzere arzular›n› sormufltur.

General Harrigtonun Ulviye Sultan nam›nda bir kad›na gönderdi¤i Fran-
s›zca bir mektup da vard›r. Bu mektup, hiçbir cevap verilmemifl oldu¤u kaydi-
le aynen Refet Paflaya gönderilmifl. O da bize, 25 Teflrinisani 1338 tarihinde su-
retini bildirmiflti. Frans›zca mektubun bildirilen Türkçe sureti fludur:

Sultan Han›mefendi Hazretleri, el'an Maltaya yaklaflmakta bulunan zât› hazreti padi-
flahiden, ailesi ahvalinden malûmat ricas›n› havi bir telsiz ald›m. Bu bapta, geçen Cumartesi
Y›ld›zdan malûmat alm›fl ve kad›nefendi hazretlerinin kemali afiyette flâdan olduklar›n› ö¤-
renmifl ve derhal zât› flahaneye arzetmifltim. E¤er ailei flahane hakk›nda malûmat lûtfedebi-
lirseniz onu derhal zât› flahaneye arzetmekle bahtiyar olurum. Zât› flahanenin maruz bulun-
duklar› müflkülât dolay›sile en samimi temenniyat›m›n zât› aliyelerine ve ailei flahaneye ibla-
¤›na müsaade buyurman›z› ve en derin hürmet ve tevkirat›n›n kabulünü rica ederim. ‹mza:
Harrington.

Efendiler, bu son mektup ifltigale de¤er mahiyette de¤ildir. Bundan baflka,
General Harringtonun, ‹stanbuldaki askerî memurumuza yazd›¤› mektubun
ve melfufunun muhteviyat› hakk›nda da mütalea dermeyan›n› zait bulurum.

Efkâr› umumîyeyi, vaziyeti hakikîye ile karfl› karfl›ya b›rakmay› tercih ede-
rim. Sakim bir tevarüs usulü neticesi olarak, büyük bir makam, tantanal›
bir unvan ihraz edebilmifl bir sefilin, izzetinefsi çok yüksek, asîl bir milleti
nas›l hacîl bir vaziyete düflürebilece¤i, o zaman, daha tabiî surette anlafl›l›r.
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Çabucak kanun önergesi, yaz›ld›. O gün Meclisin ikinci birlefliminde
okundu. Ad okuyarak oya konulmas›, önerisi üzerine, kürsüye ç›kt›m. Dedim
ki, buna gerek yoktur, memleket ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sonsuza kadar ko-
ruyacak ilkeleri yüce Meclisin, oy birli¤iyle kabul edece¤ini san›r›m (Oya ko-
nulsun sesleri) yükseldi. Sonunda, baflkan, oya koydu; ve oybirli¤iyle kabul
edilmifltir, dedi. Yaln›z bir karfl› ses iflitildi; "ben muhalifim..".. Bu ses "söz
yok" sesleriyle bo¤uldu. ‹flte Efendiler; Osmanl› saltanat›n›n çöküp y›k›lmas›-
n›n son evresi böyle olmufltur.

17 Kas›m 1922 tarihli resmî bir telgraf›n ilk cümlesi flu idi: "Vahdettin
Efendi bu gece saraydan kaybolmufltur." Bu telgraf›n bir iki cümlesini daha
18 Kas›m 1922 tarihli Meclis tutanak dergisinde okumuflsunuzdur. Ama, telg-
raf›n asl›nda, ortadan kayboluflun kimlerin arac›l›¤›yla yap›lm›fl olabilece¤in-
den ve Peygamberden kalan kutsal emanetlerin korunmas›ndan ve baflka fley-
lerden de sözeden alt taraf› da vard›r.

Ayn› günkü tutanakta okunmufl olan bir mektubun örne¤i ile, ona iliflik
bulunan, -ajanslarla yay›mlanm›fl - bir bildiri örne¤ini de tekrar okuyal›m:

Mektup Örne¤i
Bir örne¤ini ilifltirdi¤im resmî bildiride söylendi¤i gibi Padiflah ‹ngilterenin koruyucu-

lu¤una s›¤›narak bir ‹ngiliz savafl gemisile ‹stanbuldan ayr›lm›flt›r...
17 Kas›m 1922. ‹mza: Harrington

‹liflikteki bildiri örne¤i
Resmî olarak bildirilir ki, padiflah bugünkü durum karfl›s›nda özgürlü¤ünü ve can›n›

tehlikede gördü¤ünden, bütün Müslümanlar›n halifesi kimli¤iyle hem ‹ngiliz koruyuculu¤u-
nu ve hem de ‹stanbuldan baflka bir yere götürülmesini istemifltir. Padiflah›n iste¤i bu sabah
yerine getirilmifltir. Türkiyedeki ‹ngiliz kuvvetlerinin Baflkomutan› General Sir Charles
Harrington padiflah› almaya giderek bir ‹ngiliz savafl gemisine kadar kendisine efllik etmifl
ve padiflah vapurda Akdeniz filosu Genel Komutan› Amiral Sir de Brook taraf›ndan karfl›-
lanm›flt›r. ‹ngiltere Ola¤anüstü Komiser Vekili Sir Nevil Handerson padiflah› gemide gör-
meye giderek Kral Beflinci George'a bildirmek üzere isteklerini sormufltur.

General Harrigtonun Ulviye Sultan ad›nda bir kad›na gönderdi¤i Fran-
s›zca bir mektup da vard›r. Bu mektup, "hiçbir karfl›l›k verilmemifltir" notu
konmufl olarak oldu¤u gibi, Refet Paflaya gönderilmifl. O da bize, 25 Kas›m
1922 tarihinde örne¤ini göndermiflti. Frans›zca mektubun gönderilen Türkçe
örne¤i fludur:

Sultan Han›mefendi Hazretleri, flimdi Maltaya yaklaflmakta bulunan padiflah hazret-
lerinden, ailesinin durumu hakk›nda bilgi isteyen bir telsiz ald›m. Bu konuda, geçen Cumar-
tesi Y›ld›zdan bilgi alm›fl ve kad›nefendi hazretlerinin sa¤l›klar›n›n tam nefl'elerinin yerinde
oldu¤unu ö¤renmifl ve hemen padiflaha bilgi sunmufltum. E¤er padiflah›n ailesiyle ilgili bil-
gi verebilirseniz onu hemen padiflaha iletmekten mutlu olurum. Padiflah›n karfl› karfl›ya bu-
lundu¤u güçlükler dolay›sile en içten dileklerimin size ve padiflah ailesine iletilmesine izin
vermenizi ve en derin sayg›lar›mla ulalamalar›m›n kabulünü rica ederim. ‹mza: Harrington

Efendiler, bu son mektup üzerinde durulmaya de¤er nitelikte de¤ildir.
Bundan baflka, General Harrigton, ‹stanbuldaki askerî görevlimize yazd›¤›
mektubunda ve onun ekinde yaz›lanlar hakk›nda da görüfl bildirmeyi gerek-
siz bulurum.

Kamu oyunu, gerçek durumla karfl› karfl›ya b›rakmay› ye¤lerim. Yanl›fl
bir soydan - geçme yönteminin sonucu olarak büyük bir makam, tantanal› bir
san kazanabilmifl bir alça¤›n, onuru çok yüksek, soylu bir milleti nas›l utançl›
bir duruma düflürebilece¤i, o zaman, daha do¤ru anlafl›l›r.
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Filhakika, herne sebep ve suretle olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyet
ve hayat›n› milleti içinde, tehlikede görebilecek kadar, adî bir mahlûkun,
bir dakika dahi olsa, bir milletin resikâr›nda bulundu¤unu düflünmek ne
hazindir! fiayan› teflekkürdür ki, bu alçak, mevzus saltanat makam›ndan,
millet taraf›ndan ›skat olunduktan sonra, denaetini itmam etmifl bulunuyor.
Türk milletinin bu takaddümü elbette, takdire lây›kt›r.

Aciz, âdî his ve idrakten mahrum bir mahlûk; kabul eden, herhangi bir
ecnebînin himayesine girebilir; fakat, böyle bir mahlûkun, bütün islâmlar›n
halifesi s›fat›n› haiz bulundu¤unu ifade etmek elbette muvaf›k de¤ildir. Böy-
le bir telâkkinin do¤ru olabilmesi, evvelemirde, bütün islâm kütlelerinin esir
olmalar› flart›na vâbestedir. Halbuki, cihanda hakikat, böyle midir? Biz,
Türkler, bütün tarihî hayat›m›zca hürriyet ve istiklâle timsal olmufl bir mil-
letiz! K›ymetsiz hayatlar›n› iki buçuk gün fazla, sefilâne sürükliyebilmek
için, her türlü mezelleti mubah gören halifeler oyununu da sahneden kald›-
rabildi¤imizi gösterdik. Bu suretle devletlerin, milletlerin, yekdi¤erile müna-
sebat›nda flah›slar›n, bahusus mensup oldu¤u devlet ve milletin zarar›na da
olsa, flahsî vaziyet ve hayatlar›ndan baflka bir fley düflünemiyecek pespayele-
rin ehemmiyeti olam›yaca¤› hakikati malûmesini teyid ettik.

Milletler münasebat›nda, mankenlerden istifade sistemine ra¤bet devrine
hâtime vermek, medenî âlemin samimî temennisini teflkil etmelidir!

Muhterem Efendiler, firarî halife, Türkiye Büyük Millet Meclisinde halo-
lundu. Yerine, sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi intihap edildi.

Meclisçe, yeni halife intihap olunmadan evvel, intihap olunacak zât›n da
padiflahl›k sevda ve davas›na kap›larak herhangi bir ecnebî devlete iltica etme-
si ihtimalini bertaraf etmek lâz›md›. Bunun için, ‹stanbulda bulunan memuru-
muz Refet Paflaya, Abdülmecit Efendi ile görüflerek ve hatta elinden Türkiye
Büyük Millet Meclisinin hilâfet ve saltanat hakk›nda ittihaz etti¤i karar› tama-
men kabul etti¤ine dair, bir de, senet alarak göndermesini yazd›m. Bu yazd›k-
lar›m yap›lm›flt›r.

18 Teflrinisani 1338 günü ‹stanbulda Refet Paflaya yazd›¤›m bir flifre telg-
rafname ile de verdi¤im talimatta, bafll›ca flu noktalar› kaydetmifltim: "Abdülme-
cit Efendi, halifei müslimin unvan›n› kullanacakt›r. Bu unvana, baflka s›fat ve
kelime ilâve edilmiyecektir. Alemi islâma ibla¤ olunmak üzere ihzar edece¤i bir
beyannameyi delâletinizle, evvelâ, flifre olarak bildirecektir. Tasvip olunduktan
sonra tekrar flifre ile ve delâletinizle kendisine bildirilecek, ondan sonra neflro-
lunacakt›r. Bu beyannamenin metnini bafll›ca flu noktalar teflkil edecektir:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisini hilâfete intihab›ndan saraha-
ten beyan› memnuniyet olunacakt›r.

b) Vahdettin Efendinin tarz› hareketi mufassalan takbih edilecektir.
c) Teflkilât› Esasiye Kanununun onuncu maddesine kadar olan mevadd›

muhteviyat› tarz› münasipte ve mühim mana ve müfad› aynen zikredilmek su-
retile Türkiye Devletinin ve Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin mahiyeti
mahsusas› ve usulü idaresinin Türkiye halk› ve bütün islâm âlemi için enfa ve
evfak oldu¤u zikir ve tesbit k›l›nacakt›r.

d) Türkiye millî halk hükûmetinin hidemat› mesbuka ve mesaii meflkûre-
sinden takdirkârane bir lisan ile bahsolunacakt›r.
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Gerçekten, hangi nedenle ve nas›l olursa olsun, Vahdettin gibi özgürlü-
¤ünü ve can›n› milleti içinde, tehlikede görebilecek kadar, afla¤›l›k bir yarat›-
¤›n, bir dakika bile olsa, bir milletin bafl›nda bulundu¤unu düflünmek ne ac›k-
l›d›r. fiükürler olsun ki, bu alçak, soydan geçen makam›ndan, millet taraf›n-
dan indirildikten sonra, alçakl›¤›n› tamamlam›fl bulunuyor. Türk milletinin
böylece daha önceden davranm›fl olmas› elbette, övülmeye de¤er.

Güçsüz, baya¤›, duygu ve anlay›fltan yoksun bir yarat›k; kabul eden, her-
hangi bir yabanc›n›n korunmas›na girebilir; ama, böyle bir yarat›¤›n, bütün
Müslümanlar›n halifesi kimli¤ini tafl›d›¤›n› söylemek elbette uygun de¤ildir.
Böyle bir görüflün do¤ru olabilmesi, herfleyden önce, bütün Müslüman top-
lumlar›n›n tutsak olmalar› kofluluna ba¤l›d›r. Oysa dünyadaki gerçek, böyle
midir? Biz, Türkler, bütün tarihimiz boyunca özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤a bayrak
olmufl bir milletiz. De¤ersiz hayatlar›n› iki buçuk gün daha, alçakça sürükliye-
bilmek için, her türlü horlanmay› sak›ncas›z bulan halifeler oyununu da sah-
neden kald›rabildi¤imizi gösterdik. Böylece devletlerin, milletlerin, birbirile-
riyle olan iliflkilerinde kiflilerin, özellikle kendi devlet ve milletin zarar›na da
olsa, kiflisel durumlar›ndan ve canlar›ndan baflka bir fley düflünemiyecek afla-
¤›l›k kiflilerin önemi olam›yaca¤› yolundaki bilinen gerçe¤i bir daha do¤rula-
d›k.

Uluslararas› iliflkilerde, mankenlerden yararlanma yöntemini be¤enme
dönemine son vermek, uygar dünyan›n içten dile¤i olmal›d›r.

Muhterem Efendiler, kaçan halife, Türkiye Büyük Millet Meclisince ha-
lifelikten ç›kar›ld›. Yerine, sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi seçildi.

Meclisçe, yeni halife seçilmeden önce, seçilecek kiflinin de padiflahl›k tut-
kusuna kap›larak herhangi bir yabanc› devlete s›¤›nmas› olas›l›¤›n› ortadan
kald›rmak gerekti. Bunun için, ‹stanbulda bulunan görevlimiz Refet Paflaya,
Abdülmecit Efendi ile görüflerek ve elinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin
halifelik ve saltanat konusunda ald›¤› karar› tümüyle kabul etti¤ini bildirir, bir
de, senet alarak göndermesini yazd›m. Bu yazd›klar›m yap›lm›flt›r.

18 Kas›m 1922 günü ‹stanbulda Refet Paflaya yazd›¤›m bir flifre telgrafla
da verdi¤im direktifle, bafll›ca flu noktalar› yazm›flt›m: "Abdülmecit Efendi,
Müslümanlar›n Halifesi san›n› kullanacakt›r. Bu sana, baflka san ve kelime ek-
lenmiyecektir. Müslümanl›k dünyas›na duyurulmak üzere haz›rlayaca¤› bir
bildiriyi sizin arac›l›¤›n›zla, önce bize, flifre olarak bildirecektir. Uygun bulun-
duktan sonra yine flifre ile ve sizin arac›l›¤›n›zla kendisine bildirilecek, ondan
sonra yay›mlanacakt›r. Bu bildiride bafll›ca flu noktalar bulunacakt›r:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisini halifeli¤e seçmesine sevin-
di¤ini aç›kça söyleyecektir.

b) Vahdettin Efendinin davran›fl› ayr›nt›lar›yla, birbir say›larak k›nanacakt›r.
c) Anayasan›n onuncu maddesine kadar olan maddelerinde yaz›l› olanlar

uygun bir biçimde ve önemli anlam ve kavram› oldu¤u gibi belirtilerek Türki-
ye Devletinin ve Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin özel niteli¤i ve yö-
netim yönteminin Türkiye halk› ve bütün Müslüman dünyas› için en yararl› ve
en uygun oldu¤u belirtilip saptanacakt›r.

d) Türkiye millî halk hükûmetinin yapt›¤› iyi ifller ve de¤erli çal›flmalar-
dan övücü bir dille sözedecektir.
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e) ‹flbu beyannamede nikat› nesrudeden maada, siyasî addedilebilecek bir
nokta ve fikir dermeyan edilmiyecektir.

19 Teflrinisani 1338 tarihli aç›k bir telgrafla da Abdülmecit Efendiye:
"Türkiye Devletinin hakimiyetini bilâkaydüflart milletin uhdesinde mahfuz tu-
tan Teflkilât› Esasiye Kanununa tevfikan icra kudreti ve teflri salâhiyeti kendi-
sinde mütecelli ve mütemerkiz bulunan milletin yegâne ve hakikî mümessille-
rinden mürekkep Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Teflrinisani 1338 tarihin-
de müttefikan kabul etti¤i esbab› mucibe ve esasat dairesinde Meclisi Alice 18
Teflrinisani 1338 tarihinde münakit celsede hilâfete intihap buyurulmufl oldu¤u-
nu" tebli¤ ettim (Ves. 265).

19 Teflrinisani 1338 tarihli bir flifre telgrafname ile Refet Pafla, yazd›¤›m›z
telgraflara cevap veriyordu; Abdülmecit Efendi, imza balâs›nda halifei müsli-
min ve hâdimülharemeyn unvan›n›n bulunmas› ve Cuma selâml›¤›nda hil'at ve
Fatihe ait flekilde bir sar›k tak›nmas› mümkün ve muvaf›k olaca¤› mütaleas›nda
bulunmufl. Alemi islâma yazaca¤› beyanname muhteviyat› hakk›nda dermeyan
etti¤i mütaleada, Vahdettin Efendi hakk›nda bir fley söylemek hususunda itizar
etmifl ve beyannamenin ‹stanbul gazetelerinde hini neflrinde Türkçesile beraber
bir de Arapça suretinin neflrettirilmesi mütaleas›n› dermeyan eylemifl (Ves. 266).

Refet Paflaya makina bafl›nda 20 Teflrinisani 1338 günü verdi¤im cevapta;
halifei müslimin unvanile beraber hâdimülharemeyniflflerifeyn tabirinin istima-
lini tensip ettim. Cuma merasiminde Fatihin k›yafetine girmesini gayr›tabiî bul-
dum. Redingot veya ‹stanbulin giyebilece¤ini; askerî üniforman›n bittabi mev-
zuubahs olam›yaca¤›n› bildirdim. Neflrolunacak beyannamede Vahdettinin is-
mi zikrolunmaks›z›n sab›k halifenin flahsiyeti manevîyesinden ve zaman›nda
düflülen derekeden bahsedilmesi lüzumlu oldu¤u mütaleas›nda bulundum.

Refet Pafladan, 20 Teflrinisani 1338 de ald›¤›m flifre telgrafnamenin birinci
maddesinde, Refet Pafla diyordu ki, Abdülmecit Efendinin 29 Rebiülevvel ta-
rihli muharrerat› zirinde (Halifei Resulûllâh Hâdimülharemeyniflflerifeyn
cümlesinin alt›nda Abdülmecit bin Abdülaziz Han) imzas› kullan›lm›flt›r.

Efendiler,yapt›¤›m›z ikaz› hüsnü telâkki etti¤ini ifade eylemifl olan Abdül-
mecit Efendi (halifei müslimin) yerine (Halifei resulûllah) ve babas›n›n ismi
münasebetile (han) unvanlar›n› kullanmaktan men'i nefsedememifltir. Birta-
k›m mütalealardan sonra da Vahdettin hakk›ndaki beyanattan sarf›nazar etti-
¤ini ve çünkü "âhar›n ef'ali rediesini mevzuubahs etmek suretile bile olsa, bu
kabîl beyanat›n meslek ve seciyesine giran gelece¤inin derkâr bulundu¤unu"
bildirmifl. Bu husus, telgrafnamenin ikinci maddesinde münderiç idi. Telgraf-
namenin üçüncü maddesini, benim, Meclis Reisi s›fatile kendisine, hilâfete inti-
hap olundu¤unu tebli¤ eden telgrafnameme yazd›¤› cevap teflkil ediyordu. Bu
cevab›n serlevhas› "Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Müflür Gazi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine" diye flahs›ma hitap halinde idi. Dördüncü
maddede, âlemi islâma tebli¤ edece¤i beyanname sureti vard›. Bu beyanname-
nin yaz›ld›¤› ‹stanbulun; (Darülhilâfetülaliye) oldu¤u da itina ile mukayyet bu-
lunuyordu.

21 Teflrinisani 1338 tarihli bir telgrafta; (halifei resulûllah) yerine evelce bil-
dirdi¤imiz gibi (halifei müslimin) denilecektir dedik. Kendisine, hilâfeti tebli¤
eden telgrafnamemize verece¤i cevab›n flahs›ma de¤il, Türkiye Büyük Millet
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e) Bildiride yukar›da belirtilenlerden baflka, siyasî say›labilecek hiç bir
görüfl ve düflünce ileri sürülmiyecektir.

19 Kas›m 1922 tarihli aç›k bir telgrafla da Abdülmecit Efendiye: "Türki-
ye Devletinin egemenli¤ini kay›ts›z flarts›z milletin elinde bulunduran Anaya-
sa uyar›nca yürütme erki ve yasama yetkisi kendisinde belirmifl ve toplanm›fl
bulunan milletin tek ve gerçek temsilcilerinden kurulu Türkiye Büyük Millet
Meclisinin l Kas›m 1922 tarihinde oybirli¤iyle kabul etti¤i gerekçe ve ilkelere
göre Yüksek Meclisçe 18 Kas›m 1922 tarihinde yap›lan oturumda halifeli¤e
seçilmifl oldu¤unu" bildirdim (Belge 265).

19 Kas›m 1922 tarihli bir flifre telgrafla Refet Pafla, yazd›¤›m›z telgraflara kar-
fl›l›k veriyordu; Abdülmecit Efendi, imza üstünde Müslümanlar›n halifesi ve hâ-
dimülharemeyn* san›n›n bulunmas› ve Cuma selâml›¤›nda hil'at** ve Fatihinki gi-
bi bir sar›k tak›nabilece¤im ve bunun uygun olaca¤›n› düflündü¤ünü söylemifl.
Müslümanl›k dünyas›na yay›mlayaca¤› bildiride bulunacak noktalar üzerinde be-
lirtti¤i düflüncesinde ise, Vahdettin Efendi hakk›nda bir fley söylemek istemedi¤i-
ni bildirmifl ve bildirinin ‹stanbul gazetelerinde yay›mlanmas›nda Türkçesile bir-
likte bir de Arapça örne¤inin yay›mlanmas›n› düflündü¤ünü söylemifl (Belge 266).

Refet Paflaya makina bafl›nda 20 Kas›m 1922 günü verdi¤im karfl›l›kta;
Müslümanlar›n halifesi san›yla birlikte "Hâdimülharemeyniflflerifeyn" deyi-
minin kullan›lmas›n› uygun buldum. Cuma töreninde Fatihin k›l›¤›na girmesi-
ni anormal buldum. Redingot ya da istanbulin*** giyebilece¤ini; askerî ünifor-
man›n elbette söz konusu olam›yaca¤›n› bildirdim. Yay›mlanacak bildiride
Vahdettinin ad› an›lmaks›z›n eski halifenin tinsel kiflili¤inden ve zaman›nda
düflülen kötü durumlardan sözedilmesi gerekli oldu¤unu bildirdim.

Refet Pafladan, 20 Kas›m 1922 de ald›¤›m flifre telgraf›n birinci maddesin-
de, Refet Pafla diyordu ki, Abdülmecit Efendinin 29 Rebiülevvel**** tarihli ya-
z›s›n›n alt›nda (Peygamberin Halifesi ve Mekke ve Medineye hizmet eden de-
yiminin alt›nda Abdülaziz Han o¤lu Abdülmecit) diye imza at›lm›flt›r.

Efendiler, yapt›¤›m›z uyar›y› iyi karfl›lam›fl oldu¤unu söylemifl olan Ab-
dülmecit Efendi (Müslümanlar›n Halifesi) yerine (Peygamberin yerine geçen
kimse) ve babas›n›n ismi dolay›s›yla (han) san› kullanmaktan kendini al›koya-
mam›flt›r. Birtak›m düflünceler ileri sürdükten sonra da Vahdettin'den sözet-
mekten vazgeçti¤ini ve çünkü "baflkalar›n›n kötü ifllerini sözkonusu yapmak
yoluyla bile olsa, bu gibi sözlerin kendi tutum ve karakterine a¤›r gelece¤inin
bilindi¤ini" yaz›l› idi. Telgraf›n üçüncü maddesini, benim, Meclis Baflkan› ola-
rak kendisine, halifeli¤e seçildi¤ini bildiren telgraf›ma verdi¤i karfl›l›k olufltu-
ruyordu. Bu karfl›l›¤›n bafll›¤› "Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi Bafl-
kan› Mareflal Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine" diye do¤rudan do¤ru-
ya bana yönelikti. Dördüncü maddede, Müslümanl›k dünyas›na yay›mlayaca-
¤› bildirinin örne¤i vard›. Bu bildirinin yaz›ld›¤› ‹stanbulun; "Yüce Halifelik
Yurdu" oldu¤u da özenle yaz›lm›fl bulunuyordu.

21 Kas›m 1922 tarihli bir telgrafta; (Peygamber halifesi) yerine önce bildir-
di¤imiz gibi (Müslümanlar›n halifesi) denilecektir dedik. Kendisine, halifeli¤i
bildiren telgraf›m›za verece¤i karfl›l›¤›n bana de¤il, Türkiye Büyük Millet Mec-

Abdülmecit
Efendi, ba-
bas›n›n ad›
münasebe-
tile de olsa
“Han” un-
van›ndan
vazgeçmi-
yor

Abdülmecit
Efendi, ba-
bas›n›n ad›
dolay›s›yla
olsa da
“Han” sa-
n›ndan vaz-
geçmiyor

* Mekke ve Medineye hizmet eden
** Özel biçimde bir kaftan
*** O döneme özgü resmî sivil giysiler
**** 29 Kas›m



Meclisi Riyasetine olmas›n› ihtar ettik. Muharrer at›nda, siyasî, umumî husus-
lara flamil kelimeler oldu¤undan ve bunlardan ihtiraz lüzumundan bahsettik.

Efendiler, ehemmiyetsiz teferruat gibi telâkki edilmesi pek mümkün olan
bu izahat›mla iflaret etmek istedi¤im esasl› nokta fludur: Ben, saltanat› flahsiye-
nin ilgas›ndan sonra; baflka unvanla ayn› mahiyette bir makamdan ibaret ol-
mas› lâz›mgelen hilâfetin de, mülga oldu¤unu kabul ediyordum. Bunun, mü-
nasip zaman ve f›rsatta telâffuzunu tabiî buluyordum. Halife intihap olunan
Abdülmecit Efendinin, bu hakikatten büsbütün gafil oldu¤u iddia olunamaz.
Bahusus, kendisinin halife unvanile icray› saltanat› esbap ve fleraitini ihzar ve
temin edebileceklerini tahayyül edenlerin mevcudiyeti düflünülürse; muhatab›-
m›z›n ve tabiî taraftaran›n›n saffet ve gafletine zahip olmak asla caiz olamaz-
d›.

fiimdi arzu buyurursan›z, halife intihab› münasebetile Meclisin 18 Teflrini-
sani 1338 günü hafî celselerinde geçen müzakerat› hakk›nda k›sa bir fikir vere-
yim.

Mecliste meseleyi çok ciddî ve mühim telâkki edenler vard› ve bahusus ho-
ca efendiler kendi ihtisaslar›na müteallik bir mevzu bulduklar›ndan çok dik-
katli ve müteyakk›z idiler. Bir halife kaçm›fl.. onu haletmek, yenisini intihap ey-
lemek.. Sonra yenisini ‹stanbulda b›rakmay›p Ankaraya getirmek.. milletin ve
devletin yak›ndan bafl›na geçirmek.. Hulâsa; halifenin firar› yüzünden Türkiye-
de, bütün âlemi islâmda teflevvüfl vukua gelmifl veyahut gelecekmifl.. onun için
tedbirler al›nmal› imifl.. tarz›nda mütalealar, endifleler dermeyan olunuyordu.

Baz› hatipler de, halife olacak zat›n s›fat›n›n, salâhiyetinin ne olaca¤›n› tes-
bit lüzumundan bahsediyorlard›.

Ben de, müzakere ve münakaflaya ifltirak ettim. Beyanat›m›n ekseri, der-
meyan edilen mütaleata, cevap mahiyetinde idi. Söylediklerimin esaslar› flu
cümlelerde mündemiç bulunuyordu:

"Mevzuubahs meseleyi çok münakafla ve tahlil etmek mümkündür. Fakat,
münakaflat ve tahlilâtta nekadar ileri gidersek meseleyi halletmekte o kadar
müflkülât ve teahhurata u¤rar›z. Yaln›z flu noktaya nazar› dikkati celbederim;
bu Meclis, Türkiye halk›n›n Meclisidir. Bu Meclisin s›fat ve salâhiyeti yaln›z ve
ancak Türkiye halk›n›n ve Türk vatan›n›n hayat›na ve mukadderat›na flamil ve
nafiz olabilir. Meclisimiz, kendi kendine bütün âlemi islâma flamil bir kudret
iktisap edemez Efendiler! Türk milleti ve onun mümessillerinden mürekkep
olan Meclisimiz, kendi mevcudiyetini, halife unvan›n› tafl›yan veya tafl›yacak
olan bir zat›n eline veremez ve vermiyecektir. Efendiler! Bundan dolay› âlemi
islâmda teflevvüfl varm›fl veyahut olacakm›fl. Bunlar›n hepsi manas›z ve yalan
sözlerdir. Kim söylemiflse yalan söylemifltir, yalan söylüyor.

Bu sözüme itiraz eden bir zata cevap verdim, alenen dedim ki:
- Sen yalan söyliyebilirsin, müstaitsin!.
Efendiler, da¤da¤aya mahal olmad›¤›n› izahtan sonra beyan ettim ki, bi-

zim, cihan nazar›nda en büyük kuvvet ve kudretimiz, yeni flekil ve mahiyeti-
mizdir. Makam› hilâfet taht› esarette olabilir. Halife nam›n› tafl›yanlar ecnebî-
lere iltica edebilirler. Düflmanlar ve halifeler beraber olabilirler ve herfleyi yap-
maya teflebbüs edebilirler. Fakat, yeni Türkiyenin tarz› idaresini, siyasetini,
kuvvetini kat’iyyen sarsamazlar.
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lisi Baflkanl›¤›na gönderilmesi konusunda uyard›k. Yazd›klar›nda, politik ve
genel konular› içeren kelimeler oldu¤undan ve bunlardan sak›nmas› gerekti-
¤inden söz ettik.

Efendiler, kolayl›kla önemsiz ayr›nt›lar say›labilecek bu aç›klamalar›m-
la belirtmek istedi¤im temel nokta fludur: Ben, kiflisel egemenli¤in kald›r›l-
mas›ndan sonra; baflka sanla efl nitelikte bir makamdan baflka birfley olma-
mas› gereken halifeli¤in kald›r›lm›fl oldu¤unu kabul ediyordum. Bunun, söy-
lenmesi için uygun zaman ve f›rsat› beklemeyi do¤al say›yordum. Halife se-
çilen Abdülmecit Efendinin, bu gerçe¤i hiç anlamad›¤› ileri sürülemez. Özel-
likle, kendisinin halife san›yla padiflahl›k yapmas› için gerekli ortam ve koflul-
lar› haz›rlay›p sa¤layabileceklerini hayal edenlerin bulundu¤u düflünülürse;
onun ve do¤al yandafllar›n›n saf ve gafil olduklar›n› sanmak hiç de do¤ru ola-
mazd›.

fiimdi isterseniz, halife seçimi dolay›s›yla 18 Kas›m 1922 Meclisin günü
gizli oturumlar›ndaki görüflmeler hakk›nda k›sa bir bilgi vereyim.

Mecliste ifli çok ciddî ve önemli sayanlar vard› ve özellikle hoca efendiler
kendi uzmanl›klar›yla ilgili bir konu bulduklar›ndan çok dikkatli ve uyan›k
idiler. Bir halife kaçm›fl.. onu halifelikten ç›karmak, yenisini seçmek... Sonra
yenisini ‹stanbulda b›rakmay›p Ankaraya getirmek.. milletin ve devletin ya-
k›ndan bafl›na geçirmek.. K›sacas›; halifenin kaçmas› yüzünden Türkiyede,
bütün Müslümanl›k dünyas›nda kargafla ç›km›fl ya da ç›kacakm›fl.. onun için
önlemler al›nmal› imifl.. yollu düflünceler, kayg›lar ileri sürülüyordu.

Kimi konuflmac›lar da, halife olacak kiflinin niteli¤inin, yetkisinin ne ola-
ca¤›n›n saptanmas› gere¤inden sözediyorlard›.

Ben de, görüflme ve tart›flmaya kat›ld›m. Sözlerimin ço¤u, ileri sürülen
düflüncelere, karfl›l›k niteli¤inde idi. Söylediklerimin ana çizgileri flu cümleler-
de toplan›yordu:

"Sözkonusu sorun çok tart›fl›labilir ve çok irdelenebilir. Ama, tart›flma-
larla ve irdelemelerle gecikmelere u¤rar›z. Yaln›z flu noktaya dikkati çekerim;
bu Meclis, Türkiye halk›n›n Meclisidir. Bu Meclisin niteli¤i ve yetkisi yaln›z
ve ancak Türkiye halk›n›n ve Türk vatan›n›n hayat›n› ve kaderini içerebilir ve
kapsayabilir. Meclisimiz, kendi kendine bütün Müslümanl›k dünyas›n› kapsa-
yan bir güç elde edemez Efendiler!. Türk milleti ve onun temsilcilerinden ku-
rulu olan Meclisimiz, kendi varl›¤›n›, halife san›n› tafl›yan veya tafl›yacak olan
bir kiflinin eline veremez ve vermeyecektir Efendiler!. Bundan dolay› Müslü-
manl›k dünyas›nda kargafla varm›fl ya da olacakm›fl. Bunlar›n hepsi anlams›z
ve yalan sözlerdir. Kim söylemiflse yalan söylemifltir, yalan söylüyor.

Bu sözümü kabul etmeyen bir kifliye karfl›l›k verdim, aç›ktan aç›¤a dedim
ki:

- Sen yalan söyliyebilirsin, yarad›l›fltan yatk›ns›n buna.. 
Efendiler, gürültü pat›rt›ya yer olmad›¤›n› aç›klad›ktan sonra dedim ki,

bizim, dünya karfl›s›ndaki en büyük gücümüz ve erkimiz, yeni biçim ve niteli-
¤imizdir. Halifelik makam› tutsakl›k alt›nda olabilir. Halife ad›n› tafl›yanlar
yabanc›lara s›¤›nabilirler. Düflmanlar ve halifeler birlik olabilirler ve her fleyi
yapmaya giriflebilirler. Ama, yeni Türkiyenin yönetim biçimini, politikas›n›,
gücünü hiç mi hiç sarsamazlar.

Halife ola-
cak zat›n s›-
fat ve selâ-
hiyeti ne
olacakt›

Halife ola-
cak kiflinin
niteli¤i ve
yetkisi ne
olacakt›r



Türkiye halk›n›n bilâkaydüflart hakimiyetine sahip oldu¤unu bir defa da-
ha ve kat'iyetle tekrar ediyorum. Hakimiyet, hiçbir mana, hiçbir flekil ve hiçbir
renkte ve delâlette ifltirak kabul etmez. Unvan› halife olsun, ne olursa olsun hiç
kimse bu milletin mukadderat›nda müflareket sahibi olamaz. Millet, buna
kat'iyyen müsaade edemez. Bunu teklif edecek hiçbir millet vekili bulunamaz.
Binaenaleyh, firarî halifeyi hal, yenesini intihap ve bu mevzua müteallik bütün
muamelâtta söyledi¤im noktai nazarlar dahilinde hareket zarurîdir. Baflka tür-
lüsüne kat'iyyen imkân yoktur."

Muhterem Efendiler, biraz münakaflal› ve gürültülü olmakla beraber Mec-
lisin ekseriyetile, yap›lacak muamele üzerinde mutabakat husul buldu. Ondan
sonraki, netice de malûmu âlileri oldu.

Saltanat›n lâ¤v› üzerine ‹stanbulda hükûmet unvan›n› tafl›yan Tevfik ve
‹zzet Paflalar ve rüfekas›n›n saraya istifalar›n› nas›l verdiklerinden; ‹stanbul
idaresini tanzim için verdi¤imiz evamir ve talimattan da bahsederek heyeti ali-
yenizi yormay› faydal› bulmuyorum.

Lozan Konferans› içtima› umumîsi 21 Teflrinisani 1338 tarihinde vukubul-
mufltur. Bu konferansta Türkiye Devletini ‹smet Pafla Hazretleri temsil etti.
Trabzon Meb'usu Hasan Bey ve Sinop Meb'usu R›za Nur Bey, ‹smet Paflan›n
riyasetindeki heyeti murahhasay› teflkil ediyordu.

Heyeti murahhasam›z, Teflrinisani 1338 iptidalar›nda, Lozana gitmek üze-
re Ankaradan müfarakat etti.

Efendiler, iki devirden ibaret olup sekiz ay devam eden Lozan Konferan-
s› ve neticesi dünyan›n malûmu bulunan bir keyfiyettir.

Bir müddet, Ankarada, Lozan Konferans› müzakerat›n› takip ettim. Mü-
zakereler hararetli, münakaflal› cereyan ediyordu. Türk hukukunu tasdik eder
müsbet netayiç görülmüyordu. Ben, bunu, pek tabiî buluyordum. Çünkü, Lo-
zan sulh masas›nda mevzuubahs edilen mesail, üç, dört senelik yeni devreye ait
ve münhas›r kalm›yordu. As›rl›k hesaplar rü'yet olunuyordu. Bukadar eski,
bukadar kar›fl›k, bukadar mülevves hesaplar›n içinden ç›kmak, elbette, o kadar
basit ve kolay olm›yacakt›.

Efendiler, malûmdur ki, yeni Türk Devletinin istihlâf etti¤i Osmanl› Dev-
leti uhudu atika nam› alt›nda birtak›m kapitülasyonlar›n zebunu idi. H›ristiyan
anas›r birçok imtiyazlara ve istisnaiyetlere malik bulunuyordu. Osmanl› Dev-
leti, Osmanl› memleketlerinde bulunan ecnebîlere hakk› kazas›n› tatbik ede-
mezdi; Osmanl› tebaas›ndan ald›¤› vergiyi ecnebîlerden almaktan memnu bu-
lunuyordu; devletin hayat›n› kemiren, kendi dahilindeki anas›r hakk›nda teda-
bir almaktan menedilirdi.

Osmanl› Devleti, kendisini tesis eden, unsuru aslînin Türk milletinin in-
sanca yaflamas›n› temin edecek esbaba da tevessülden menedilmiflti; memleketi
imar edemez, flimendifer yapt›ramaz, hatta mektep yapt›rmakta serbest de¤ildi;
bu gibi ahvalde derhal ecanip müdahale ederdi.

Osmanl› hükümdarlar› ve mukarripleri, debdebe ve darat içinde hayatla-
r›n› temin için memleket ve milletin bütün menabii servetini kuruttuktan baflka,
milletin her türlü menafiini hasretmek ve devletin haysiyet ve flerefini feda eyle-
mek suretile birçok istikrazlar yapm›fllard›. Okadar ki, devlet bu istikrazlar›n
faizlerini ödiyemiyecek hale gelmifl, cihan nazar›nda müflis addolunmufltu.
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Türkiye halk›n›n kay›ts›z flarts›z egemenli¤ine sahip oldu¤unu bir defa da-
ha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Egemenlik, hiçbir anlamda, hiçbir biçimde ve
hiçbir renkte ve belirtide ortakl›k kabul etmez. San› halife olsun, ne olursa ol-
sun hiç kimse bu milletin kaderinde ona ortak olamaz. Millet, buna kesinlikle
izin veremez. Bunu önerecek hiçbir millet vekili bulunamaz. Bunun için kaçak
halifeyi halifelikten ç›karmak, yenisini seçmek ve bu konuyla ilgili bütün ifllem-
lerde söyledi¤im ilkelere uymak zorunludur. Baflka türlü hiçbir fley yap›lamaz."

Muhterem Efendiler, biraz tart›flmal› ve gürültülü olmakla birlikte Mec-
lisin ço¤unlu¤uyla, yap›lacak ifllemler üzerinde görüfl birli¤ine var›ld›. Ondan
sonraki, sonucu da biliyorsunuz.

Saltanat›n kald›r›lmas› üzerine ‹stanbulda hükûmet ad›n› tafl›yan Tevfik
ve ‹zzet Paflalar ve arkadafllar›n›n görevden çekilme yaz›lar›n› saraya nas›l ver-
diklerinden; ‹stanbulun yönetimini düzenlemek için verdi¤imiz emirler ve di-
rektiflerden de sözederek yüksek toplulu¤unuzu yormay› yararl› bulmuyorum.

Lozan Konferans› genel toplant›s› 21 Kas›m 1922 tarihinde yap›lm›flt›r.
Bu konferansta Türkiye Devletini ‹smet Pafla Hazretleri temsil etti. Trabzon
Meb'usu Hasan Bey ve Sinop Meb'usu R›za Nur Bey, ‹smet Paflan›n baflkan-
l›¤›ndaki Delege Kurulu oluflturuyordu.

Delege kurulumuz, Kas›m 1922 bafllar›nda, Lozana gitmek üzere Anka-
radan ayr›ld›.

Efendiler, iki dönemli olup sekiz ay süren Lozan Konferans› ve sonucu
dünyaca bilinmektedir.

Bir süre, Ankarada, Lozan Konferans› görüflmelerini izledim. Görüflme-
ler, ateflli, tart›flmal› geçiyordu. Türk haklar›n› tan›yan olumlu sonuçlar görül-
müyordu. Ben, bunu, pek do¤al buluyordum. Çünkü, Lozan bar›fl masas›nda
sözkonusu edilen sorunlar yaln›z, üç, dört senelik yak›n geçmifle ba¤l› ve bu-
nunla s›n›rl› kalm›yordu. Yüzy›ll›k hesaplar görülüyordu. Bu kadar eski, bu-
kadar kar›fl›k, bukadar bulafl›k hesaplar›n içinden ç›kmak, elbette, okadar en-
gelsiz ve kolay olm›yacakt›.

Efendiler, bilinir ki, yeni Türk Devletinin yerini ald›¤› Osmanl› Devleti
eski antlaflmalar ad› alt›nda birtak›m kapitülasyonlar›n tutsa¤› idi. H›ristiyan
unsurlar›n birçok ayr›cal›klar› ve öncelikleri vard›. Osmanl› Devleti, Osmanl›
memleketlerinde bulunan yabanc›lara yarg›lama yetkisini uygulayamazd›;
Osmanl› uyruklar›ndan ald›¤› vergiyi yabanc›lardan almaktan yasaklanm›fl
bulunuyordu; devletin can›n› kemiren, kendi içindeki unsurlara karfl› önlem-
ler almaktan yasaklan›rd›.

Osmanl› Devleti, kendisini kuran, temel ö¤enin Türk milletinin insanca
yaflamas›n› sa¤layacak yollara baflvurmaktan da yasaklanm›flt›; memleketi ba-
y›nd›rlaflt›ramaz, demiryolu yapt›ramaz, okul yapt›rmakta bile özgür de¤ildi;
bu gibi durumlarda hemen yabanc›lar ifle kar›fl›rd›.

Osmanl› padiflahlar› ve yak›nlar›, büyük görkemler içinde yaflamlar›n›
sa¤lamak için memleket ve milletin bütün varl›k kaynaklar›n› kuruttuktan
baflka, milletin her türlü gelirini karfl›l›k göstererek ve devletin haysiyet ve
onurunu ayaklar alt›na alarak birçok borçlanma anlaflmalar› yapm›fllard›.
Okadar ki, devlet bu borçlar›n faizlerini ödiyemiyecek duruma düflmüfl, dün-
ya gözünde iflas etmifl say›lm›flt›.

Türkiye
halk› bilâ-
kaydüflart
hakimiyeti-
ne sahiptir

Türkiye
halk› kay›t-
s›z flarts›z
egemenli¤i-
ne sahiptir

Lozan Sulh
Konferans›

Lozan Ba-
r›fl Konfe-
rans›



Efendiler, varisi oldu¤umuz Osmanl› Devletinin dünya nazar›nda hiçbir
k›ymeti, fazileti ve haysiyeti kalmam›flt›; hukuku beynelmilelden hariç tan›n-
m›fl, adeta sahabet ve vesayet alt›na al›nm›fl bir mahiyette farzolunuyordu.

Maziye ait müsamahalar›n, hatalar›n faili biz olmad›¤›m›z halde, esasen
as›rlar›n müterakim hesabat› bizden sorulmamak lâz›mgelirken bu hususta da,
dünya ile karfl› karfl›ya gelmek bize teveccüh etmiflti. Millet ve memleketi haki-
kî istiklâl ve hakimiyetine sahip k›lmak için bu müflkülât ve fedekârl›¤› da ikti-
ham etmek bizim üzerimize tahmil olunmufltu. Ben, neticenin behemehal müs-
bet olaca¤›ndan emin idim. Türk milletinin mevcudiyeti için, istiklâli için, haki-
miyeti için behemehal istihsal ve temine mecbur oldu¤u esaslar›n, cihanca tas-
dik olunaca¤›na asla flüphe etmiyordum. Çünkü, hakikatte, bu esaslar, kuvvet
ve liyakatle filen ve maddeten istihsal edilmifl idi. Konferans masas›nda talep et-
ti¤imiz, zaten istihsal edilmifl olan hususat›n usulen ifade ve tasdik›ndan baflka
bir fley de¤ildi. Mutalebat›m›z, sarih ve tabiî haklar›m›zd›. Bundan baflka, hu-
kukumuzu muhafaza ve temin için kudretimiz de vard›; kuvvetimiz de kâfi idi.
En büyük kuvvetimiz, en flayan› emniyet mesnedimiz, hakimiyeti millîyemizi
idrak etmifl ve onu bilfiil halk›n eline vermifl ve halk›n elinde tutabilece¤imizi
filen ispat eylemifl oldu¤umuz idi.

‹flte, bu mülâhazalara binaen, konferans›n cereyan›n› sükûnetle takip edi-
yor ve gösterdi¤i makûs vaziyetlere lüzumundan ziyade ehemmiyet atfetmiyor-
dum.

Efendiler, saltanat›n ilgas›, hilâfet makam›n›n salâhiyetsiz kal›fl› üzerine,
halk ile yak›ndan temasa gelmek, ahvali ruhiye ve temayülât› fikriyeyi bir daha
tetkik etmek mühimdi.

Bundan baflka, Meclis son senesine dahil olmufl bulunuyordu. Yeni inti-
hap münasebetile, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetini siyasî bir
f›rkaya tahvil etmeye karar vermifltim. Sulh takarrür etti¤i takdirde, cemiyet tefl-
kilât›m›z›n, siyasî f›rkaya ink›lâb›n› lüzumlu görüyordum. Bu hususta da halk
ile bizzat hasb›hal etmeyi muvaf›k ve faydal› mütalea ediyordum. Zaferden
sonra, talim ve terbiye ile ifltigale bafllam›fl olan ordumuzu da yak›ndan görmek
istiyordum. ‹flte, bu maksatlarla, Garbî Anadoluda bir seyahat icra etmek üze-
re 14 Kânunusani 1339 tarihinde Ankaradan hareket ettim.

Eskiflehirden itibaren, ‹zmit, Bursa, ‹zmir, Bal›kesirde halk› münasip ma-
hallerde toplayarak uzun hasb›hallerde bulundum. Ahalinin, bana istedikleri
gibi serbest sualler tevcih etmesini talep ettim. Sorulan suallere, cevap teflkil et-
mek üzere, alt› saat, yedi saat devam eden konferanslar verdim.

Muhterem Efendiler, hemen heryerde halk›n anlamak istedi¤i hususattan
nazar› dikkati celbeden noktalar flunlard›:

Lozan Konferans› ve neticesi, hakimiyeti millîye ve makam› hilâfet ve
bunlar›n vaziyetleri ve münasebetleri ve bir de teflkil etmek niyetinde oldu¤um
anlafl›lan siyasî f›rka...

Lozan Konferans› müzakerat›n›, cereyan etti¤i gibi, heryerde, hulâsa edi-
yordum. Neticenin müsbet olaca¤› hakk›ndaki kanaatimi de beyan ederek mil-
letin müsterih olmas›na çal›fl›yordum.

Hakimiyeti millîye ve makam› hilâfetin vaziyetleri ve münasebetleri ne oldu-

682 683

Efendiler, mirasç›s› oldu¤umuz Osmanl› Devletinin dünya gözünde hiç-
bir de¤eri, erdemi ve onuru kalmam›flt›; uluslararas› haklardan d›fllanm›fl, san-
ki ona baflkalar› sahip ç›km›fl ve onu vesayet alt›na alm›fl bir nitelikte say›l›-
yordu.

Geçmiflteki yersiz hoflgörüleri, yan›lg›lar› yapan biz olmad›¤›m›z halde,
asl›nda yüzy›llar›n birikmifl hesaplar› bizden sorulmamak gerekirken bu ko-
nuda da, dünya ile karfl› karfl›ya gelmek bize düflmüfltü. Millet ve memleketi
gerçek ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤e kavuflturmak için bu güçlüklere ve özveri-
lere de katlanmak bizim üzerimize yüklenmiflti. Ben, sonucun yüzdeyüz biz-
den yana olaca¤›na güveniyordum. Türk milletinin varl›¤› için, ba¤›ms›zl›¤›
için, egemenli¤i için ne olursa olsun elde edip sa¤lamak zorunda oldu¤u ilke-
lerin, dünyaca tan›naca¤›ndan hiç kuflkum yoktu. Çünkü, gerçekte, bu ilkeler,
güçle ve hakediliflle edimli olarak zâten elde edilmifl idi. Konferans masas›n-
da istedi¤imiz, gerçekte elde edilmifl olan konular›n yöntemine göre yaz›l›p
onanmas›ndan baflka bir fley de¤ildi, istediklerimiz, aç›k ve do¤al haklar›m›z-
d›. Bundan baflka, haklar›m›z› koruyup sa¤lama almak için gücümüz de vard›;
kuvvetimiz de yeterli idi. En büyük kuvvetimiz, en güvenilir dayana¤›m›z, mil-
lî egemenli¤imize kavuflmufl ve onu edimli olarak halk›n eline vermifl ve hal-
k›n elinde tutabilece¤imizi uygulamalarla kan›tlam›fl olmam›z idi.

‹flte, bu düflüncelerle, Konferans›n gidiflini dinginlikle izliyor ve beliren
tersliklere gere¤inden çok önem vermiyordum.

Efendiler, saltanat›n kald›r›lmas›, halifelik makam›n›n yetkisiz kal›fl› üze-
rine, halk ile yak›ndan görüflmek, ruhsal durumlar›n› ve e¤ilimlerini bir daha
incelemek önemli idi.

Bundan baflka, Meclis son senesine girmifl bulunuyordu. Yeni seçim do-
lay›s›yla, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤ini siyasî bir partiye
dönüfltürmeye karar vermifltim. Bar›fl sa¤lanacak olursa, dernek örgütlerimi-
zin, siyasî partiye dönüflmesini gerekli görüyordum. Bu konuda da halk ile
yüzyüze konuflmay› uygun ve yararl› buluyordum. Zaferden sonra, e¤itimle
u¤raflmaya bafllam›fl olan ordumuzu da yak›ndan görmek istiyordum. ‹flte, bu
amaçlarla, Bat› Anadoluda bir yolculuk yapmak üzere 14 Ocak 1923 tarihin-
de Ankaradan yola ç›kt›m.

Eskiflehirden bafll›yarak, ‹zmit, Bursa, Bal›kesirde halk› elveriflli yerlerde
toplayarak uzun uzun görüfltüm. Halk›n, bana istedikleri gibi serbestçe soru-
lar yöneltmesini istedim. Sorulan sorulara, karfl›l›k olarak, alt› saat, yedi saat
süren konferanslar verdim.

Muhterem Efendiler, hemen heryerde halk›n anlamak istedi¤i konular-
dan dikkati çeken noktalar flunlard›:

Lozan Konferans› ve sonucu, millî egemenlik ve halifelik makam› ve
bunlar›n durumlar› ve iliflkileri ve bir de kurmak istedi¤im ö¤renilen siyasî
parti...

Lozan Konferans› görüflmelerini, oldu¤u gibi, heryerde, özetliyordum.
Sonucun olumlu olaca¤› yolundaki kan›m› bildirerek milletin kayg›lanmama-
s›na çal›fl›yordum.

Millî Egemenlik ve halifelik konumunun durumlar› ve iliflkilerinin ne oldu¤u
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¤u hakk›nda, halk›n merak ve endifle etmekte hakk› vard›.. Zira, Meclis 1 Teflri-
nisani 1336 tarihli kararile, hakimiyeti flahsiyeye müstenit flekli hükûmetin 16
Mart 1336 tarihinden itibaren ve ebediyen tarihe intikal eyledi¤ini ilân ettikten
sonra, birtak›m fiükrü Hocalar "efkâr› umumiyei islâmiye tereddüt ve ›st›rabata
düflmüfltür" diyerek hareket ve faaliyete geçtiler. "Hilâfet ayn› hükûmettir. Hilâ-
fetin hukuk ve vezaifini iptal etmek hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde de¤ildir"
davas›n› ortaya atm›fllard›. Meclisin, milletin lâ¤vetti¤i saltanat› flahsiyeyi hilâfet
makam›nda idame ve padiflah yerine halife ikame etmek sevdas›na düflmüfllerdi.

Filhakika, mürteci bir hizip, Karahisar› Sahip Meb'usu bulunan Hoca
fiükrü imzasile "Hilâfeti ‹slâmiye ve Büyük Millet Meclisi" unvanile bir risale
neflretti. Ankarada, 15 Kânunusani 1339 tarihinde intiflar eden ve bütün Meclis
azalar›na tevzi edilen bu risaleden, ‹zmitte haberdar edildim. Risalenin üzerin-
de, sadece 1923 (1339) senesi yaz›lm›flt›. Fakat risalenin daha, ben, Ankarada
iken ihzar ve tab'olundu¤u ve benim Ankaradan tarihi mufarakatim olan 14
Kânunusani 1339 gününün ferdas› ortaya ç›kar›ld›¤› anlafl›lm›fl idi.

fiükrü Efendi Hoca ve rüfekas› (halife Meclisin, Meclis halifenindir) saf-
satasile Millet Meclisini halifenin heyeti meflvereti ve halifeyi Meclisin ve dola-
y›sile devletin reisi gibi göstermek ve kabul ettirmek istemifllerdir.

Efendiler, halife bulunan zat›, ümide düflürecek baz› sadakatkârane mu-
ameleler de calibi dikkat idi. Hafî olarak cereyan eden sadakatkârane muzahe-
rat ise bizim haricen istidlal ettiklerimizden daha fazla imifl. Bu bapta bir fikir
vermifl olmak için o s›ralarda, ‹stanbul ve Trakyada memur ve mümessilimiz
olan Refet Paflan›n ayn› tarihlerde halifeye Konya isminde bir at takdimi vesi-
lesile kendi biraderi ve ayn› zamanda yaveri Rifat Beye yazd›¤› bir flifre ile ha-
lifenin, seryaveri vas›tasile verdi¤i cevab› aynen arzedece¤im:

fiifre
Rifat Beye:
Konyay› Halife Hazretlerine takdim etmek için getirtmifltim. Yaln›z halen ne halde ol-

du¤unu görmedim. Cesarette bulunam›yorum. ‹stanbulda iyi bir hayvan bulunm›yaca¤›n›
anlad›¤›m için Halife Hazretlerinin seryaverlerinden de hayvan tedariki hususunda istical et-
memelerini bunun için rica etmifltim. Hayvan›n taraf› Hilâfetpenahilerinden takdir edilme-
sini lûtfu ilâhi telâkki ediyorum. Büyük bir cür'etkârl›k olaca¤›n› bilmekle beraber ‹stiklâl
Muharebesenin tarihî bir hat›ras› oldu¤u için eski sâd›k bir askerin gazâ yadigâr› olarak tak-
dim etti¤i Konyan›n Halife Hazretleri taraf›ndan lûtfen kabulünü ve Halife Hazretlerinin en
kalbî ve en ubudiyetkâr hislerle ellerini öptü¤ümün arz ve iblâ¤›na tavassut etmelerini Serya-
ver fiekip Beyden rica ederim. Konyay› ve bu flifreyi Seryaver fiekip Beye hemen teslim edi-
niz.

Refet 
Trakya Fevkalâde Mümessili Refet Pafla Hazretlerine          5/1/1923

Arz› hürmetkâranemdir.
Biraderi âlileri Rifat Beyin teslim eyledi¤i telgrafnamei devletlerini Hilâfetpenah

efendimize arz ve irae eyledim. Zat› hazreti vekâletpenahi gerek teyit buyurulan hissiyat›
halisei müsadakatperverîden ve gerek takdim k›l›nan Konya nam›ndaki hayvandan do-
lay› hassaten mahzuz ve müteflekkir kald›lar ve muazzez vatan›m›z›n muhafazai istiklâli
gibi pek mukaddes ve ulvî bir maksad›n istihsaline çal›flan yüksek nasiyeler meyan›nda te-
mayüz etmifl olan zat› valâlar›n›n da ibraz› hamaset ve fedakârî eyledikleri flehamet mey-
danlar›ndan birine izafeten tesmiye k›l›nan bu sevimli ve güzel ata malikiyetle mubahi ol-
dular. Cenab› Cebrail, Hazreti Fahri Kâinata (S.A.M.) tebli¤i risalet eyledi¤i gibi za-
t› devletiniz de Halife Hazretlerine tebli¤i vekâlet buyurdu¤unuzdan dolay› vücudu
âliniz kendilerine bütün hayat› güzefltelerinin en mes’ut ve müteyemmen bir hadisesini

684 685

konusunda, halk merak ve kayg› duymakta hakl› idi. Çünkü, Meclis 1 Kas›m
1922 tarihli kararile, kiflisel egemenli¤e dayanan hükûmet biçiminin 16 Mart
1920 tarihinden bafllamak üzere ve sonsuza dek tarihe gömüldü¤ünü duyur-
duktan sonra, birtak›m fiükrü Hocalar "Müslümanlar›n kamu oyu kuflkulara
ve s›k›nt›lara düflmüfltür" diyerek birfleyler yapmaya koyuldular. "Halifelik
demek hükûmet demektir. Halifeli¤in hak ve görevlerini ortadan kald›rmak
hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde de¤ildir" sav›n› ortaya atm›fllard›. Mecli-
sin, milletin kald›rd›¤› kiflisel egemenli¤i halifelik makam›nda sürdürmek ve
padiflah yerine halifeyi koymak tutkusuna kap›lm›fllard›.

Gerçekten, gerici bir grup, Afyon Meb’usu Hoca fiükrü imzasile "‹slâm
Halifeli¤i ve Büyük Millet Meclisi" ad›yla bir broflür yay›mlad›. Ankarada, 15
Ocak 1923 tarihinde yay›mlanan ve bütün Meclis üyelerine da¤›t›lan bu bro-
flürü, ‹zmitte haber verdiler. Broflürün üzerinde, sadece 1339 senesi yaz›lm›fl-
t›. Ama broflürün daha, ben, Ankarada iken haz›rlan›p bas›ld›¤› ve benim An-
karadan ayr›ld›¤›m tarih olan 14 Ocak 1923 gününün hemen ertesinde ortaya
ç›kar›ld›¤› anlafl›lm›fl idi.

fiükrü Efendi Hoca ve yoldafllar› (halife Meclisin, Meclis halifenindir) gibi
saçma bir sözle Millet Meclisini halifenin dan›flma kurulu ve halifeyi Meclisin ve
dolay›sile devletin baflkan› gibi göstermek ve kabul ettirmek istemifllerdir.

Efendiler, halife bulunan kifliyi, umuda düflürecek bâz› içten ba¤l›l›k göste-
rileri de dikkati çekiyordu. Gizli olarak yap›lan içten ba¤l›l›k gösterili arka ç›k-
malar ise bizim görünüfle göre anlayabildiklerimizden çok fazla imifl. Bu konuda
bir fikir vermifl olmak için o s›ralarda, ‹stanbul ve Trakyada görevlimiz ve tem-
silcimiz olan Refet Paflan›n o tarihlerde halifeye Konya adl› bir at sunmas› vesi-
lesile kendi kardefli hem de yaveri olan Rifat Beye yazd›¤› bir flifre ile halifenin,
birinci baflyaveri arac›l›¤› ile verdi¤i karfl›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m:

fiifre
Rifat Beye:
Konyay› Halife Hazretlerine sunmak için getirtmifltim. Yaln›z flimdi ne durumda oldu-

¤unu görmedim. Çekiniyorum. ‹stanbulda iyi bir hayvan bulunm›yaca¤›n› anlad›¤›m için Ha-
life Hazretlerinin baflyaverlerinden de hayvan edinmek konusunda acele davranmamalar›n›
bunun için rica etmifltim. Hayvan›n Halife Hazretlerince be¤enilmesini Allah›n bir kayras›
say›yorum. Büyük bir atakl›k olaca¤›n› bilmekle birlikte Kurtulufl Savafl›n›n tarihsel bir an›-
s› oldu¤u gibi kendilerine içten ba¤l› eski bir askerin savafl anma arma¤an› olarak sundu¤u
Konyan›n Halife Hazretleri taraf›ndan lûtfen kabul edilmesini ve Halife Hazretlerinin en iç-
ten kulluk duygular›yla ellerini öptü¤ümün kendisine duyurulmas›na arac›l›k etmelerini Bafl-
yaver Sekip Beyden rica ederim. Konyay› ve bu flifreyi Baflyaver Sekip Beye hemen veriniz.

Refet
Trakya Ola¤anüstü Temsilcisi Refet Pafla Hazretlerine        5/1/1923

Sayg›yla sunulur.
De¤erli kardefliniz Rifat Beyin verdi¤i telgraf›n›z› Halife Hazretleri efendimize sundum ve

gösterdim. Peygamberin Yüksek Vekili hazretleri gerek yeniden bildirilen içten ba¤l›l›k duygu-
lar›ndan ve gerek sunulan Konya ad›ndaki hayvandan çok hoflland›lar ve bunu be¤endikleri bir
iyilik sayd›lar, ayr›ca sevgili yurdumuzun ba¤›ms›zl›¤›n› korumak gibi pek kutsal ve yüce bir ama-
c›n elde edilmesine çal›flan büyükler aras›nda seçkinleflmifl olan yüce kiflili¤inizin de yi¤itlik ve
özveri gösterdikleri er meydanlar›ndan birinin ad›n› tafl›yan bu sevimli ve güzel ata sahip olmak-
la övünç duydular. Yüce Cebrail,* Hazreti Fahri Kâinata (S.A.M.)** Allah›n elçisi oluflunu
bildirdi¤i gibi yüksek kiflili¤iniz de Halife Hazretlerine Paygamberin vekili oldu¤unu bildirdi-
¤iniz için yüksek varl›¤›n›z yaflad›¤› günlerin en mutlu ve kutlu bir olay›n› hep an›msatacakt›r.
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* Tanr›n›n habercisi
** Peygamber Hazretleri (Ona Selâm Olsun)



daima ihtara vesile teflkil edecektir. Zat› samilerinin bu muazzez hat›raya kar›flm›fl olmalar›
hasebile s›k s›k ve kemali muhabbetle tahattur buyurulacaklar› zaten derkâr iken bir de her
gün bermutat bu esbi saba reftara binildikçe yâd› k›ymettar› valâlar› tekekrür ve teceddüt ede-
cektir. fiu sat›rlar ile Hilâfetpenah Efendimizin hissiyat› hakikîyei muhalâsatkârane ve kadir-
flinasenelerine ne dereceye kadar tercüman olabildi¤imi tayin edemem. Bunda muvaffak ola-
mad›ysam noksan›m› zât› devletlerine kendilerine bizzat ibraz ve irae buyurmufl olduklar›
âsar› muhabbet ve iltifat› pederane daha evvelce cebrü tazmin etmifltir kanaatile müteselli ol-
maktay›m. Bilvesile ve binnihaye selâm› mahsusu zillûllâhî ve ed'iyei hayriyei vekâletpena-
hîyi tebli¤ ve tepflir ile kespi fleref ederek tekrimat› faikam›n lûtfu kabulünü rica eylerim
Efendim Hazretleri.

7 Kânunusani 1339                     Seryaver fiekip Hakk›
(Bu muhaberat ve mücamelâta, biz ancak hilâfetin ilgas›ndan ve halife ha-

nedan›n›n memleketten tard›ndan sonra bittesadüf muttali olabildik).
Arzetmeliyim ki, fiükrü Efendi Hoca ve onun ve imzas›n› ileri süren poli-

tikac›lar, sultan veya padiflah unvan›n› tafl›yan bir hükümdar yerine unvan› ha-
life olan bir hükümdar koyarak beyanat ve müddeayatta bulunmufllard›. fiu
fark ile ki, herhangi bir memleket ve milletin hükümdar› yerine dünyan›n akta-
r› muhtelifesinde, kütleler halinde yaflayan, mütenevvi ›rktan üç yüz milyonluk
bir camiaya hükmü flamil bir hükümdardan ve onun vezaif ve salâhiyetinden
bahsetmifllerdi. Bu islâmflümul muazzam hükümdar›n eline, kuvvet olarak, üç
yüz milyon ümmeti Muhammetten, yaln›z, on, on befl milyon Türk halk›n› lût-
fetmifllerdi. Halife ismindeki hükümdar, "ümmetlerin muamelât›n› tedvir ve
umuru dünyevilerine ait ahkâmdan, menfaatlerine en ziyade tevafuk edeni ten-
fiz" edecekti. Bilcümle müslümanlar›n "hukukunu müdafaa edecek, umuru
mesalihini nafiz bir azim ve irade ile" ihata eyliyecekti.

Halife ismindeki hükümdar; dünya yüzündeki üç yüz milyon ehli islâm
aras›nda adaleti payidar edecek, hukuku âmmeyi gözetecek, emnü asayifli ihlâl
edecek hadisata mâni olacak, ehli islâma ümemi saire taraf›ndan vukuu muh-
temel tecavüzata set çekecekti. Camiai islâliyenin salâh›n› temine hâdim esbab›
medeniye ve umraniyeyi ihzar ile mükellef bulunacakt›.

Muhterem Efendiler, bukadar eçhel ve ahval ve hakayik› cihandan bu de-
rece bihaber fiükrü Hoca ve emsalinin milletimizi i¤fal için, ahkâm› islâmliye,
diye neflrettikleri safsatalar›n esasen tekrara de¤eri yoktur. Fakat, bunca as›r-
larda oldu¤u gibi, bugün dahi akvam›n cehlinden ve taassubundan istifade
ederek bin bir türlü siyasî ve flahsî maksat ve menfaat temini için dini âlet ve
vas›ta olarak kullanmak teflebbüsünde bulunanlar›n, dahil ve hariçte mevcu-
diyeti, bizi, bu zeminde söz söylemekten, maatteessüf, henüz müsta¤ni bulun-
durmuyor. Befleriyette, din hakk›ndaki ihtisas ve vukuf, her türlü hurafeler-
den tecerrüt ederek, hakikî ulûm ve fünun nurlarile musaffa ve mükemmel
olunc›ya kadar, din oyunu aktörlerine, heryerde tesadüf olunacakt›r.

fiükrü Hocalar›n nekadar manas›z, mant›ks›z ve kabiliyeti icraiyeden
mahrum efkâr ve ahkâm savurduklar›n› anlamamak için cidden, Hoca Efendi
gibi Allahl›k denilen mahlûkattan olmak lâz›md›r.

Halife ve hilâfet, onlar›n dedi¤i gibi, sultas› umum dünya müslümanlar›na
flamil olmak lâz›m gelince, bütün mevcudiyetini ve menabii kuvvetini halifenin
emrü nehyine hasretmekle Türkiye halk›n›n omuzlar›na tahmil edilecek yükün
ne kadar a¤›r olaca¤›n› insaf edip düflünmek lâz›mgelmez miydi?

Onlar›n serdeyledikleri icabat ve ahkâma göre, halife nam›nda hükümdar;
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Yüce kiflili¤iniz bu de¤erli an›ya kar›flm›fl olmas› dolay›s›yla s›k s›k ve büyük sevgiyle an›la-
ca¤›n›z besbelli iken bir de her gün al›flkanl›k gere¤i bu sabah rüzgâr› gibi yürüyen ata bi-
nildikçe sizin de¤erli an›n›z yinelenecek ve yenilenecektir. fiu sat›rlar ile Halife Hazretleri
efendimizin de¤erbilir öz ve gerçek duygular›n› da ne ölçüde anlatabildi¤imi kestiremem.
Bunda baflar›l› olamad›ysam eksi¤imi yüce kiflili¤inize Halifenin kendisinin gösterdi¤i baba-
ca sevgi ve okflay›fllar önceden kapam›flt›r kan›s›yla avunmaktay›m. Bundan yararlanarak
ve sonuç olarak Allan›n gölgesinin özel selâm›n› ve Peygamber vekili hazretlerinin hay›r
dualar›n› size bildirmekten onur duyar, üstün sayg›lar›m›, bir iyilik yap›p, kabul etmenizi ri-
ca ederim Efendim Hazretleri.

7 Ocak 1339                                Baflyaver fiekip Hakk›
(Bu yaz›flmalar› ve karfl›l›kl› sevgi gösterilerini, biz ancak halifeli¤in kal-

d›r›lmas›ndan ve halife soyundan olanlar›n memleketten ç›kar›lmas›ndan son-
ra bir rastlant›yla ö¤renebildik.)

fiunu bilginize sunmal›y›m ki, fiükrü Efendi Hoca ve onu ve imzas›n› ile-
ri süren politikac›lar, sultan veya padiflah san›n› tafl›yan bir devlet baflkan› ye-
rine san› halife olan bir devlet baflkan› koyarak konuflmufllar ve savlarda bu-
lunmufllard›. fiu fark ile ki, herhangi bir memleket ve milletin devlet baflkan›
yerine dünyan›n dört buca¤›nda, y›¤›nlar halinde yaflayan, çeflitli soydan üç
yüz milyonluk bir toplulu¤a sözü geçecek bir devlet baflkan›ndan ve onun gö-
rev ve yetkilerinden sözetmifllerdi. Bütün Müslümanlara egemen olacak bu
devlet baflkan›n›n eline, kuvvet olarak, üç yüz milyon Muhammet ümmetin-
den, sadece, on, on befl milyon Türk halk›n› vermifllerdi. Halife ad›ndaki dev-
let baflkan›, "bütün Müslümanlar›n ifllerini yönetecek ve dünya iflleri ile ilgili
kurallardan, ç›karlar›na en çok uyan› uygulayacak" idi. Bütün Müslümanlar›n
"haklar›n› koruyacak, bütün ifllerine etkin bir kararl›l›kla" el atacakt›.

Halife ad›ndaki devlet baflkan›; dünya yüzündeki üç yüz milyon Müslüman
aras›nda adaleti sürdürecek, kamu haklar›n› gözetecek, güveni ve düzeni boza-
cak olaylar› önleyecek, Müslümanlara baflka dinden olanlar›n yapabilecekleri
sald›r›lara engel olacakt›. Müslüman toplulu¤un iyileflmesini sa¤lamaya yaraya-
cak uygarl›k ve bay›nd›rl›k koflullar›n› haz›rlamakla yükümlü bulunacakt›.

Muhterem Efendiler, bukadar cahilin cahili ve dünyan›n durum ve gerçek-
lerinden bu kadar habersiz olan fiükrü Hoca ve benzerlerinin milletimizi aldat-
mak için, Müslümanl›k kurallar›, diye yay›mlad›klar› saçma sapan uydurmala-
r›n gerçekte yinelenecek de¤eri yoktur. Ama, bunca yüzy›llarda oldu¤u gibi, bu-
gün de, kavimlerin cehaletinden ve ba¤nazl›¤›ndan yararlanarak bin bir türlü
politik ve kiflisel amaç ve ç›kar sa¤lamak için dini araç ve arac› olarak kullanma-
ya kalk›flanlar›n, içeride ve d›flarda bulunuflu karfl›s›nda, ne yaz›k biz flimdilik bu
alanda konuflmamazl›k edemeyiz. ‹nsanlarda, din konusundaki duygu ve bilgi,
her türlü bofl inanlardan s›yr›larak, gerçek bilim ve teknik ›fl›klar›yla ar›n›p ve
olgunlafl›ncaya kadar, din oyunu aktörlerine, heryerde rastlanacakt›r.

fiükrü Hocalar›n nekadar anlams›z, mant›ks›z ve uygulanabilmek niteli-
¤inden yoksun düflünce ve kuramlar savurduklar›n› anlamamak için gerçek-
ten, Hoca Efendi gibi Allahl›k denilen yarat›klardan olmak gerekir.

Halife ve halifelik sultas›n›n, onlar›n dedi¤i gibi, bütün dünya Müslüman-
lar› üzerinde geçerli olmas› gerekince, bütün varl›¤›n› ve güç kaynaklar›n› ha-
lifenin buyruklar›na ba¤lamakla Türkiye halk›n›n omuzlar›na yüklenecek yü-
kün nekadar a¤›r olaca¤›n› biraz olsun ac›yarak düflünmek gerekmez miydi?

Onlar›n ileri sürdükleri gerekçe ve kuramlara göre, halife denilen devlet baflka-
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Çin, Hint, Afgan, ‹ran, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, M›s›r, Trab-
lus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, hulâsa dünyan›n her taraf›ndaki islâmlar›n ve
islâm memleketlerinin umurunda tasarruf sahibi olacakt›.

Bu hayalin, hiçbir vak›t tahakkuk etmemifl oldu¤u malûmdur. ‹slâm ce-
maatlerinin, biribirinden tamamen ayr› maksatlarla iftirak eyledikleri; Emevî-
lerin Endülüste, Alevilerin Ma¤r›pta, Fat›mîlerin M›s›rda, Abbasîlerin Ba¤dat-
ta, birer hilâfet yani saltanat kurduklar› ve hatta, Endülüste her bin kiflilik bir
cemaatin "bir emirülmüminini ile bir mimberi" oldu¤u Hoca fiükrü imzal› ri-
salede dahi mezkûrdur.

Bu tarihî hakikatten tecahül ederek, hemen kâmilen ecnebî devletlerin tah-
t› tabiiyetinde bulunan veya müstakil olan islâm milletlere veya devletlere hali-
fe nam› alt›nda bir hükümdar nasp ve tayin etmek aklü hakikat ile kabili telif
olabilir midi? Bilhassa, böyle bir hükümdar›n temini mevkii için, bir avuç Tür-
kiye halk›n› hasrü tahsis etmek, onu, mahveylemek için tatbik olunagelen ted-
birlerin en müessiri olmaz m›yd›? "Halifenin vazifesi ruhanî de¤ildir", "hilâfe-
tin üssülesas› kudreti maddiye ve kuvveti hükûmettir." diyenlerin, hilâfetin dev-
let, halifenin reisi devlet oldu¤unu ifade ve ispat ettikleri ve maksatlar›n›n hali-
fe unvan›nda bir zat›, Türkiye Devletinin riyasetine geçirmek oldu¤u sühûletle
kabili tefehhüm idi.

Muhterem Efendiler, fiükrü Hoca Efendinin ve siyasetçi arkadafllar›n›n,
maksad› siyasîlerini aç›ktan aç›¤a izhar etmeyip, bunu, bütün âlemi islâma tefl-
mil etmek istedikleri, dinî bir mesele halinde mevzuubahs eylemeleri; hilâfet
oyunca¤›n›n, ortadan kald›r›lmas›n› tesriden baflka bir netice vermemifltir.

Hilâfet, meselesi hakk›nda, halk›n tereddüt ve endiflesini izale için, heryer-
de lüzumu kadar beyanat ve izahatla bulundum. Kat’î olarak ifade ettim ki,
"milletimizin kurdu¤u yeni devletin mukadderat›na, muamelât›na, istiklâline,
unvan› ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettiremeyiz! Milletin kendisi, kur-
du¤u devleti ve onun istiklâlini muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecek-
tir!"

Millete anlatt›m ki, islâmflümul bir devlet tesis etmek vazifesile mükellef ta-
hayyül edilen bir halifenin vazifesini ifa edebilmesi için, Türkiye Devleti ve
onun bir avuç nüfusu, halifenin emrine tâbi tutulamaz. Millet, buna raz› ola-
maz! Türkiye halk› bu kadar azîm bir mes'uliyeti, bu kadar gayr›muntakî bir
vazifeyi deruhde edemez.

Milletimiz, as›rlarca, bu vahî noktai nazardan hareket ettirildi. Fakat
ne oldu?! Her gitti¤i yerde milyonlarca insan b›rakt›. Yemen çöllerinde kav-
rulup mahvolan Anadolu evlâtlar›n›n m›ktar›n› biliyor musunuz? dedim.
Suriyeyi, Irak› muhafaza etmek için, M›s›rda bar›nabilmek için, Afrikada
tutunabilmek için nekadar insan telef oldu, bunu biliyor musunuz?! Ve ne-
tice ne oldu görüyor musunuz?! dedim.

Halifeye, dünyaya meydan okutmak ve onu umum islâm umuruna tasar-
ruf sahibi k›lmak fikrinde olanlar, bu vazifeyi yaln›z Anadolu halk›ndan de¤il,
onun sekiz on misli nüfustan mürekkep olan büyük islâm kütlelerinden talep
etmelidir. Yeni Türkiyenin ve yeni Türkiye halk›n›n, art›k, kendi hayat ve sa-
adetinden baflka düflünecek bir fleyi yoktur.. baflkalar›na verebilecek bir zerre-
si kalmam›flt›r! dedim.
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n›; Çin, Hint, Afgan, ‹ran, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, M›s›r, Trab-
lus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, k›sacas› dünyan›n her yerindeki Müslümanlar›n
ve Müslüman memleketlerinin ifllerinde dedi¤im dedik durumda olacakt›.

Bu rüyan›n, hiçbir zaman gerçekleflmedi¤i bilinir. Müslüman toplulukla-
r›n›n, biribirinden büsbütün baflka amaçlarla ayr›ld›klar›; Emevîlerin Endü-
lüste, Alevîlerin Ma¤r›pta*, Fat›mîlerin M›s›rda, Abbasîlerin Ba¤datta, birer
halifelik yani kiflisel egemenlik kurduklar› ve dahas›, Endülüste her bin kifli-
lik bir toplulu¤un "bir halifesi ile bir mimberi" oldu¤u Hoca fiükrü imzal› bro-
flürde de yaz›l›d›r.

Bu tarihsel gerçe¤i bilmezlikten gelerek, hemen hepsi yabanc› devletlerin
uyru¤u olan ya da ba¤›ms›z olan Müslüman milletlere veya devletlere halife ad›
alt›nda bir devlet baflkan› atamak ak›lla gerçekle ba¤daflt›r›labilir miydi? Özel-
likle, böyle bir devlet baflkan›n›n makam›n› korumak için, bir avuç Türkiye hal-
k›n› bu ifle ba¤lamak, onu, yok etmek yolunda uygulanagelen önlemlerin en et-
kilisi olmaz m›yd›? "Halifenin görevi dinsel de¤ildir", "halifeli¤in temeli nesnel
güç ve egemenlik erkidir." diyenlerin, halifeli¤in devlet, halifenin devlet baflka-
n› oldu¤unu söyleyip kan›tlad›klar› ve amaçlar›n›n halife san›n› tafl›yan birini,
Türkiye Devletinin baflkanl›¤›na geçirmek oldu¤u kolayca anlafl›labilirdi.

Muhterem Efendiler, fiükrü Hoca Efendinin ve politikac› arkadafllar›n›n,
politik amaçlar›n› aç›ktan aç›¤a belli etmeyip, bunu, bütün Müslüman dünya-
s›n›n amac› gibi göstermeleri, dinî bir sorunmufl gibi söz konusu etmeleri; ha-
lifelik oyunca¤›n›n, ortadan kald›r›lmas›n› çabuklaflt›rmaktan baflka bir sonuç
vermemifltir.

Halifelik konusunda, halk›n kuflku ve kayg›s›n› gidermek için, heryerde
gere¤i kadar konufltum ve aç›klamalar yapt›m. Kesin olarak dedim ki, "Mille-
timizin kurdu¤u yeni devletin kaderine, ifllerine, ba¤›ms›zl›¤›na, san› ne olur-
sa olsun hiç kimseyi kar›flt›rtamay›z. Milletin kendisi, kurdu¤u devleti ve onun
ba¤›ms›zl›¤›n› koruyor ve sonsuzadek koruyacakt›r."

Millete anlatt›m ki, bütün Müslümanlar› içine alan bir devlet kurmakla
görevli imifl gibi san›lan bir halifenin görevini yapabilmesi için, Türkiye Dev-
leti ve onun bir avuç insan›, halifenin emri alt›na sokulamaz. Millet, bunu ka-
bul edemez. Türkiye halk› bu kadar büyük bir sorumlulu¤u, bu kadar mant›k-
s›z bir görevi üstlenemez.

Milletimiz, yüzy›llarca, bu bofl görüfllere oyuncak edildi. Ama ne oldu?
Her gitti¤i yerde milyonlarca insan b›rakt›. Yemen çöllerinde kavrulup yok
olan Anadolu çocuklar›n›n say›s›n› biliyor musunuz? dedim. Suriyeyi, Irak›
korumak için, M›s›rda bar›nabilmek için, Afrikada tutunabilmek için nekadar
insan öldü, bunu biliyor musunuz? Ve sonuç ne oldu görüyor musunuz? de-
dim.

Halifeyi, dünyaya meydan okutmak ve onu bütün Müslümanlar›n iflleri
üzerinde tek söz sahibi k›lmak düflüncesinde olanlar, bu görevi yaln›z Anado-
lu halk›ndan de¤il, onun sekiz on kat› insandan oluflan büyük Müslüman top-
luluklar›ndan istemelidir. Yeni Türkiyenin ve yeni Türkiye halk›n›n, art›k,
kendi can›ndan ve mutlulu¤undan baflka düflünecek bir fleyi yoktur.. baflkala-
r›na verebilecek en küçük bir fleyi kalmam›flt›r! dedim.
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* Kuzey Afrikada M›s›r›n bat› s›n›r›ndan Atlas Okyanusuna kadar olan Akdeniz k›y›s› ülkeler



Di¤er bir noktay› da, halk nazar›nda tebarüz ettirmek için flu beyanatta
bulundum: Bir an için farzedelim ki, dedim; Türkiye, mevzuubahs vazifeyi ka-
bul etsin.. Bütün âlemi islâm› bir noktada tevhit ederek sevku idare etmek ga-
yesine yürüsün ve muvaffak dahi olsun! Pek âlâ ama, taht› tabiiyet ve idaremi-
ze almak istedi¤imiz, milletler, derlerse ki, bize, büyük hizmetler ve muavenet-
ler yapt›n›z, teflekkür ederiz. Fakat, biz müstakil kalmak istiyoruz. ‹stiklâl ve
hakimiyetimize kimsenin müdahalesini muvaf›k görmeyiz! Biz kendi kendimi-
zi sevk ve idareye muktediriz!

O halde, Türkiye halk›n›n bütün mesai ve fedekârl›¤›, sadece bir teflekkür
ve dua almak için mi ihtiyar olunacakt›r?!

Görülüyordu ki, bir hava ve heves için, bir vehmü hayal için, Türkiye
halk›n› mahvetmek istiyorlard›. Hilâfet ve halifeye vazife ve salâhiyet vermek
fikrinin mahiyeti bundan ibaretti.

Efendiler, halka, sordum; bir devleti islâmiye olan ‹ran veya Afganistan,
halifenin herhangi bir salâhiyetini tan›r m›? tan›yabilir mi? Hakl› olarak tan›-
yamaz. Çünkü devletinin istiklâlini, milletinin hakimiyetini muhildir.

Millete, flunu da ihtar ettim ki, kendimizi, cihan›n hâkimi zannetmek
gafleti, art›k devam etmemelidir. Hakikî mevkiimizi, dünyan›n vaziyetini
tan›mamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimizi sürükledi¤imiz felâ-
ketler yetiflir! Bile bile ayn› faciay› devam ettiremeyiz!

Efendiler, ‹ngiliz Müverrihlerinden Wels, iki sene evvel intiflar eden, bir ta-
rih yazd›. Eserinin son sahifeleri "dünya tarihinin müstakbel safhas›" unvan›
alt›nda birtak›m mütaleat› ihtiva eder.

Bu mütaleatta istihdaf olunan mesele;
"Un gouvernement federal mondial" "cihanflümul bir ittihadî hükûmet"

tir.
Wels bu mephaste, cihanflümul bir ittihadî hükûmetin nas›l tesis olunabile-

ce¤ini ve böyle bir devletin esasl› baz› fârik hatlar› hakk›ndaki tasavvurlar›n›
serdediyor ve adaletin ve tek bir kanunun saltanat› alt›nda küremiz nas›l bir
halde bulunacakt›; bunu tahayyül ediyor.

Wels, "Bütün hakimiyetler, tek, bir hakimiyet içinde, izabe olunmazsa,
milliyetlerin fevkinde bir kuvvet meydana ç›kmazsa dünya mahvolacakt›r" di-
yor ve "Hakikî devlet, asrî hayat fleraitinin bir zaruret haline getirdi¤i cihan hü-
kûmeti müttehidesinden baflka bir fley olamaz."; "Muhakkakt›r ki insanlar,
kendi icatlar› alt›nda ezilmek istemezlerse er veya geç birleflme¤e mecbur ola-
caklard›r." mütalealar›nda bulunuyor.

"Befleriyetin tesanüdü hakk›ndaki, büyük hülyan›n nihayet file ç›kmas›
için ne yapmak ve nenin önüne geçmek lâz›m gelece¤i sahih olarak bilinmedi-
¤i" ve "Mütecaviz bir siyaseti hariciye an'anesine malik olan devletlerin, cihan-
flümul bir ittifak› düvelî taraf›ndan güçlükle temsil olunabilece¤i" de dermeyan
ediliyor. Welsin "Avrupa ve Asyan›n felâketleri ve müflterek ihtiyaçlar›, belki
dünyan›n bu iki k›sm›ndaki kavimlerin bir dereceye kadar birleflmesine medar
olacakt›r", "Olabilir ki, bir s›ra k›smî ittihatlar, cihanflümul bir ittihad›n husu-
lüne takaddüm eder." mütalealar›n› da kaydedeyim.

Efendiler, bütün befleriyetin, tecrübe, malûmat ve tefekkürde teali ve tekem-
mülü; h›ristiyanl›ktan, müslümanl›ktan, budizmden sarf›nazar ederek basitleflti-
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Baflka bir noktay› da, halk›n gözünde canland›rmak için flunlar› söyle-
dim: Tutal›m ki, dedim; Türkiye, sözkonusu olan görevi kabul etsin.. Bütün
Müslüman dünyay› bir noktada birlefltirerek yönetmeye yönelsin ve baflar›l›
da olsun. Pek iyi ama, uyruklu¤umuza ve yönetimimiz alt›na almak istedi¤i-
miz, milletler, derlerse ki, bize, büyük hizmetler ve yard›mlar yapt›n›z, teflek-
kür ederiz. Ama, biz ba¤›ms›z kalmak istiyoruz. Ba¤›ms›zl›¤›m›za ve egemen-
li¤imize kimsenin kar›flmas›n› uygun görmeyiz. Biz kendi kendimizi yönete-
biliriz.

O halde, Türkiye halk›n›n bütün çabalar› ve özverileri, yaln›z bir teflek-
kür ve dua almak için mi üstlenilmifl olunacakt›r?

Görülüyordu ki, bofl bir istek için, bir kuruntu ve düfl için, Türkiye halk›-
n› yoketmek istiyorlard›. Halifelik ve halifeye görev ve yetki vermek düflün-
cesinin niteli¤i bundan baflka bir fley de¤ildi.

Efendiler, halka, sordum; bir Müslüman devleti olan ‹ran veya Afganis-
tan, halifenin herhangi bir yetkisini tan›r m›? tan›yabilir mi? Hakl› olarak ta-
n›yamaz. Çünkü devletinin ba¤›ms›zl›¤›, milletinin egemenli¤ini ortadan kal-
d›r›r.

Millete, flunu da hat›rlatt›m ki, kendimizi, dünyaya egemen sanmak ay-
mazl›¤›, art›k sürmemelidir. Gerçek konumumuzu, dünyan›n durumunu tan›-
mamaktaki aymazl›kla, aymazlara uymakla milletimizi sürükledi¤imiz y›k›nt›-
lar yetiflir. Bile bile ayn› ac›kl› durumu sürdüremeyiz.

Efendiler, ‹ngiliz tarihçilerinden Wells, iki sene evvel yay›mlanan, bir ta-
rih yazd›. Yap›t›n›n son sahifeleri "dünya tarihinin gelecekteki evresi" bafll›¤›
alt›nda birtak›m düflünceler içeriyor.

Bu düflüncelerde güdülen konu;
"Federal bir dünya devleti" dir.
Wells, bu bölümde, birleflik bir dünya devletinin nas›l kurulabilece¤i ve

böyle bir devletin önemli ay›r›c› niteliklerinin neler olaca¤› üzerindeki düflün-
celerini ortaya at›yor ve adaletin ve tek bir kanunun egemenli¤i alt›nda dün-
yam›z›n alaca¤› durumu canland›rmaya çal›fl›yor.

Wells, "bütün egemenlikler, tek, bir egemenlik içinde eritilmezse, milli-
yetlerin üstünde bir güç yarat›lmazsa dünya yok olacakt›r" diyor ve "gerçek
devlet, ça¤dafl hayat koflullar›n›n bir zorunluk haline getirdi¤i dünya birleflik
devletlerinden baflka bir fley olamaz."; "kuflku yoktur ki insanlar, kendi orta-
ya ç›kard›klar› fleyler alt›nda ezilmek istemezlerse er geç birleflmek zorunda
kalacaklard›r." diyor.

"‹nsanl›¤›n dayan›flmas› ile ilgili, büyük düflün sonunda gerçekleflebilme-
si için ne yapmak ve nenin önüne geçmek gerekece¤i do¤ru olarak bilinmedi-
¤i" ve "sald›rgan bir d›fl politika gelene¤i olan devletlerin, bir dünya birleflik
devleti taraf›ndan güçlükle özümlenebilece¤i" de ileri sürülüyor. Wells'in
"Avrupa ve Asyadaki y›k›mlar ve ortak gereksinimler, belki dünyan›n bu iki
parças›ndaki milletlerin bir ölçüde birleflmesine yard›mc› olacakt›r.", "olabilir
ki, bir dizi bölgesel birleflmeler, dünya birli¤inden önce gerçekleflir." yollu dü-
flüncesini de burada belirteyim.

Efendiler, bütün insanl›¤›n, deneyim, bilgi ve düflünüflte yükselip olgunlafl-
mas›; h›ristiyanl›ktan, müslümanl›ktan, budizmden vazgeçerek yal›nlaflt›r›lm›fl ve



rilmifl ve herkes için anlafl›lacak hale konulmufl âlemflümul saf ve lekesiz bir di-
nin teessüsü ve insanlar›n flimdiye kadar kavgalar, levsiyat, kaba arzu ve ifltiha-
lar aras›nda bir sefalethanede yaflamakta olduklar›n› kabul ederek bütün vü-
cutlar› ve zekâlar› zehirliyen ufunet tohumlar›na galebe etmeye karar vermesi
gibi fleraitin husulünü müstelzim olan bir "cihanflümul ittihad› hükûmeti" ta-
hayyülünün tatl› oldu¤unu inkâr edecek de¤iliz.

Ru tasavvur ve tahayyüle k›smen müflabih bir hayal, hilafetçileri ve pan is-
lâmizm taraftarlar›n› - Türkiyeye musallat olmamalar› flartile - memnun etmek
için bizde de tasvir edilmiflti.

Tasvir olunan nazariye flu idi: Avrupada, Asyada, Afrikada ve sair
k›t'alarda yafl›yan islâm heyeti içtimaiyeleri, istikbalde, herhangi bir gün, irade
ve arzular›n› istimal ve tatbika iktidar ve serbesti kespederler; o zaman lüzum-
lu ve faydal› görürlerse, asr›n icabat›na muvaf›k bir surette birtak›m itilâf ve it-
tihat noktalar› bulabilirler. fiüphesiz, her devletin, her heyeti içtimaiyenin, biri-
birinden tatmin ve temin edece¤i ihtiyaçlar› vard›r. Mütekabil menfaatleri mev-
cuttur. Bu mutasavver müstakil islâm hükûmetlerin sahibi salâhiyet murahhas-
lar› bir araya gelip bir kongre yaparlar ve filân ve filân ve filân islâm devletler
aras›nda flu veya bu münasebetler teessüs etmifltir. Bu münasebat› müflterekeyi
muhafaza ve bu münasebat›n tazaammun eyledi¤i flerait dahilinde müttehiden
hareketi temin için bütün islâm devletlerin murahhaslar›ndan mürekkep bir
meclis teflekkül edecektir. ‹ttihat eden islâm devletler bu meclisin reisi taraf›n-
dan temsil olunacakt›r derlerse, iflte o zaman, isterlerse, o "islâmflümul ittihadî
hükûmet"e hilâfet ve müflterek meclisin makam› riyasetine intihap olunacak
zata da halife unvan› verirler. Yoksa, herhangi bir islâm devletinin, bir zâta, bü-
tün islâm dünyas› umurunun tedvir ve temfliyeti salâhiyetini vermesi ak›l ve
mant›¤›n hiçbir vak›t kabul edemiyece¤i bir keyfiyettir.

Efendiler, hilâfet ve din meselelerile meflgul olundu¤u s›ralarda, efkâr›
umumîye ve bilhassa efkâr› münevvere için, Teflkilât› Esasiye Kanununda bir
noktan›n ukte teflkil etti¤ine muttali olduk. Cumhuriyet ilân›ndan sonra da, ka-
nunda, ayn› ukte muhafaza edildikten baflka, ukte teflkil edecek ikinci bir nok-
tan›n daha, ithal edildi¤ini görenler, taaccüplerini gizlememifllerdi ve elyevm
gizlememektedirler.

Bu noktalar› izah edeyim: 20 Kânunusani 1337 tarihli Teflkilât› Esasiye
Kanununun (7 nci) ve 21 Nisan 1340 tarihli Teflkilât› Esasiye Kanununun (26
nc›) maddesi Büyük Millet Meclisinin vezaifinden bâhistir.

Maddenin bafl›nda, Meclisin ilk vazifesi olmak üzere, "ahkâm› fler'iyenin
tenfizi" vard›r. ‹flte, bunun nas›l bir vazife ve ahkâm› fler'iyeden maksad›n ne
oldu¤unu anlamakta tereddüde düflenler vard›r. Çünkü Büyük Millet Meclisi-
nin, mezkûr maddede, "kavaninin vaz'›, tadili, tefsiri, fesih ve ilgas› ve ilâ..." zi-
kir ve tadat olunan vezaifi o kadar flümullü ve vaz›ht›r ki, "ahkâm› fler'iyenin
tenfizi" diye ayr›ca ve müstakillen bir kliflenin mevcudiyeti zait görülmektedir.
Çünkü, fleri demek kanun demektir. Ahkâm› fler'iye demek, ahkâm› kanuniye
demekten baflka bir fley de¤ildir ve olamaz. Baflka türlüsü, asrî hukuk telâkki-
yatile kabili telif de¤ildir. Bu böyle olunca, "ahkâm› fler'iye" tabirile kastolunan
mana ve medlûlün büsbütün baflka bir fley olmas› icap eder.
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herkes için anlafl›lacak duruma getirilmifl kat›ks›z ve lekesiz bir dünya dininin
oluflmas› ve insanlar›n flimdiye kadar kavgalar, pislikler, kaba istek ve e¤ilim-
ler aras›nda bir yoksullar evinde yaflamakta olduklar›n› kabul ederek bütün
varl›k ve kafalar› zehirleyen iltihap tohumlar›n› ortadan kald›rmaya karar
vermesi gibi koflullar›n oluflmas›n› gerçeklefltirecek olan bir "birleflik dünya
devleti" düflünün tatl› birfley oldu¤unu yads›yacak de¤iliz.

Buna biraz yak›n bir düfl, hilafetçilerin ve Müslüman birli¤i kurmak iste-
yenlerin - Türkiyeye tebellefl olmamalar› koflulu ile - gönüllerini hofl etmek
için bizde de ortaya at›lm›flt›.

Ortaya at›lan kuram flu idi: Avrupada, Asyada, Afrikada ve baflka anaka-
ralarda yafl›yan Müslüman toplumlar›, gelecekte, herhangi bir gün, irade ve is-
teklerini kullan›p uygulama gücünü ve özgürlü¤ünü kazan›rlarsa; o zaman ge-
rekli ve yararl› görürlerse, ça¤›n koflullar›na uygun nitelikte birtak›m uzlaflma
ve birleflme ilkeleri bulabilirler. Elbette, her devletin, her toplumun, biribirin-
den alaca¤› ve sa¤layaca¤› gereksinimleri vard›r. Karfl›l›kl› ç›karlar› vard›r.
Tasarlanan bu ba¤›ms›z Müslüman devletlerin yetkili delegeleri bir araya ge-
lip bir kongre yaparlar ve falan ve falan ve falan Müslüman devletler aras›n-
da flu veya bu iliflkiler kurulmufl olur. Bu ortak iliflkileri korumak ve iliflkilerin
gerektirdi¤i koflullar içinde birlikte ifl görmeyi sa¤lamak için bütün Müslüman
devletlerin delegelerinden oluflan bir meclis kurulur. Birlik kuran Müslüman
devletler bu meclisin baflkan› taraf›ndan temsil olunacakt›r derlerse, iflte o za-
man, isterlerse, o "Birleflik Müslüman devletine" halifelik ve ortak meclisin
baflkanl›¤›na seçilecek kifliye de halife san› verirler. Yoksa, herhangi bir Müs-
lüman devletinin, bir kifliye, bütün Müslüman dünyas›n›n ifllerini yönetip yü-
rütme yetkisi vermesi ak›l ve mant›¤›n hiçbir vak›t kabul edemiyece¤i bir fley-
dir.

Efendiler, halifelik ve din sorunlar›yla u¤rafl›ld›¤› s›ralarda, halk›n ve
özellikle ayd›nlar›n kafas›nda, Anayasadaki bir konunun dü¤ümlenip kald›¤›-
n› ö¤rendik. Cumhuriyet ilân edildikten sonra da, kanunda, bu dü¤üm kald›k-
tan baflka, dü¤üm olacak ikinci bir noktan›n daha, konuldu¤unu görenler, fla-
fl›rd›klar›n› gizlememifllerdi ve bugün de gizlememektedirler.

Bu noktalar› aç›klayay›m; 20 Ocak 1921 tarihli Anayasan›n 7 nci ve 21
Nisan 1924 tarihli Anayasan›n 26 nc› maddesi Büyük Millet Meclisinin görev-
lerini saptar.

Maddenin bafl›nda, Meclisin ilk görevi olarak, "fler’î kurallar›n yürütül-
mesi" vard›r. ‹flte, bunun nas›l bir görev oldu¤unu ve fler’î kurallar teriminin
kavram›n›n ne oldu¤unu anlamakta duraksayanlar vard›r. Çünkü Büyük Mil-
let Meclisinin, sözü geçen maddede, "yasalar› yapmak, de¤ifltirmek, yorum-
lamak, kald›rmak vb. gibi" belirtilip say›lan görevleri o kadar genifl ve aç›k-
t›r ki, "fler’î kurallar›n yürütülmesi" diye bir kliflenin ayr›ca bulunmas› gerek-
siz görülmektedir. Çünkü, fler’î demek kanun demektir. fier’î kurallar demek,
kanun hükümleri demekten baflka bir fley de¤ildir ve olamaz. Baflka türlüsü,
ça¤dafl hukuk anlay›fl›yla ba¤daflamaz. Bu böyle olunca, "fler’î kurallar" de-
yimiyle anlat›lmak istenen anlam ve kavram›n büsbütün baflka bir fley olma-
s› gerekir.

Teflkilât›
Esasiye Ka-
nununda
ukte teflkil
eden nokta-
lar

Anayasada
çözülmemifl
noktalar



Efendiler, ilk Teflkilât› Esasiye Kanununu ihzar edenlere bizzat riyaset
ediyordum. Yapmakta oldu¤umuz kanunla, "ahkâm› fler'iye" tabirinin bir mü-
nasebeti olmad›¤›n› anlatmaya çok çal›fl›ld›. Fakat, bu tabirden, kendi zuumla-
r›nca, bambaflka mana tasavvur edenleri ikna mümkün olmad›.

‹kinci nokta, Efendiler, yeni Teflkilât› Esasiye Kanununun ikinci maddesi-
nin bafl›nda.. "Türkiye Devletinin dini, dini islâmd›r." cümlesidir.

Bu cümle daha, Teflkilât› Esasiye Kanununa geçmeden çok evvel, ‹zmitte,
‹stanbul ve ‹zmit erbab› matbuatile uzun bir mülâkat ve hasb›halimiz esnas›n-
da, muhataplar›mdan bir zât›n, flu sualine maruz kald›m: "Yeni hükûmetin di-
ni olacak m›?"

‹tiraf edeyim ki, bu suale muhatap olmay› hiç de arzu etmiyordum. Sebe-
bi, pek k›sa olmas› lâz›m gelen cevab›n o günkü fleraite göre a¤z›mdan ç›kma-
s›n› henüz istemiyordum. Çünkü, tebas› meyan›nda edyan› muhtelifeye mensup
anas›r bulunan ve her din mensubu hakk›nda adilâne ve bitarafane muamele-
de bulunmaya ve mahkemelerinde tebaas› ve ecanip hakk›nda siyanen tatbik›
adaletle mükellef olan bir hükûmet, hürriyeti efkâr ve vicdana riayete mecbur-
dur. Hükûmetin; bu tabiî s›fat›n›n, flüpheli mana atf›na sebep olacak s›fatlarla
takyit edilmesi elbette do¤ru de¤ildir.

"Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir." dedi¤imiz zaman bunu herkes
anlar. Hükûmetle muamelât› resmiyede, Türk dilinin cari olmas› lüzumunu her-
kes tabiî bulur. Fakat, "Türkiye Devletinin dini, dini islâmd›r." cümlesi ayn› su-
retle mi tefehhüm ve kabul edilecektir? Bu, bittabi, izah ve tefsire muhtaçt›r.

Efendiler, gazeteci muhatab›m›n sualine; hükûmetin dini olamaz! diyeme-
dim. Aksini söyledim.

- Vard›r Efendim; islâm dinidir, dedim. Fakat, derakap "islâm dini hürri-
yeti efkâra maliktir." cümlesile cevab›m› tavzih ve tefsir lüzumunu hissettim.

Demek istedim ki, hükûmet, efkâr ve vicdana riayetle mukayyet ve mükel-
lef olur. 

Muhatab›m, verdi¤im cevab›, flüphesiz, makul bulmad› ve sualini flu tarz-
da tekrar etti:" "Yani hükûmet ve bir din ile tedeyyün edecek mi?"

- "Edecek mi, etmiyecek mi bilmem!" dedim. Meseleyi kapatmak istedim.
Fakat, mümkün olmad›. O halde, denildi; herhangi bir mesele hakk›nda itika-
dat›m ve düflüncelerim dairesinde bir fikir ortaya atmaktan hükûmet beni men
veya tecziye edecektir. Halbuki herkes, kendi vicdan›n› susturmaya imkân gö-
recek mi? O zaman, iki fley düflündüm. Biri; yeni Türkiye Devletinde her reflit
dinini intihapta serbest olm›yacak m›d›r? Di¤eri; Hoca fiükrü Efendinin: "Ba-
z› ulemayi kiram arkadafllar›m›zla birlikte düflündüklerimizi, kütübü fl er'iye-
de mevcut, muayyen ve müstakar ahkâm› islâmiyeyi neflrederek... taglit edildi-
¤i maalesef görülen efkâr› islâmiyeyi tenvir etmeyi mütehattim bir vecibe telâk-
ki ettik." mukaddemesini müteak›p zikrolunun: "Hilâfeti islâmiye, emri dini
h›fz ve haresette nübüvvete halef olmakt›r; ikamei fleriat hususunda resulü ek-
rem efendimiz taraf›ndan niyabettir."

Halbuki, Hocan›n sözlerini tatbika kalk›flmak, hakimiyeti millîyeyi, hürri-
yeti vicdanîyeyi kald›rmaya çal›flmakt›. Bundan baflka, hocan›n hazinei malû-
mat›, Yezitler zaman›nda yazd›r›lm›fl ve istibdad› idareye mahsus formülleri
muhtevi de¤il midi?

694 695

Efendiler, ilk Anayasay› haz›rlayanlara ben kendim baflkanl›k ediyor-
dum. Yapmakta oldu¤umuz kanunla, "fler’î kurallar" deyiminin bir iliflkisi ol-
mad›¤›n› anlatmaya çok çal›fl›ld›. Ama, bu deyimde, kendi san›lar›nca, bam-
baflka anlam var sananlar› inand›ramad›k.

‹kinci nokta, Efendiler, yeni Anayasan›n ikinci maddesinin bafl›ndaki
"Türkiye Devletinin dini, ‹slâm dinidir." cümlesidir.

Bu cümle daha, Anayasa Meclisten geçmeden çok önce, ‹zmitte, ‹stanbul
ve ‹zmit gazetecileriyle yapt›¤›m›z uzun bir görüflme ve konuflmam›z s›ras›nda,
gazetecilerden birinin, flu sorusu ile karfl›laflt›m: "Yeni devletin dini olacak m›?"

Aç›kça söyleyeyim ki, bu soruyla karfl›laflmay› hiç de istemiyordum. Bu-
nun nedeni, pek k›sa olmas› gereken yan›t›n o günkü koflullara göre a¤z›mdan
ç›kmas›n› daha istemiyordum. Çünkü, uyruklar› aras›nda de¤iflik dinlerden in-
sanlar bulunan ve her dinden olanlara adaletle ve yans›zca davranmaya ve
mahkemelerinde kendi uyruklar› ve yabanc›lar hakk›nda eflitlikle adalet uy-
gulamakla yükümlü olan bir devletin, düflünce ve vicdan özgürlü¤üne sayg›
göstermesi zorunludur. Devletin; bu do¤al niteli¤inin, iflkillendirici anlam ç›-
kar›lmas›na yol açacak nitelemelerle s›n›rland›r›lmas› elbette do¤ru de¤ildir.

"Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir." dedi¤imiz zaman bunu herkes
anlar. Hükûmetle yap›lacak resmî ifllerde, Türk dilinin kullan›lmas› gere¤ini
herkes do¤al sayar. Ama, "Türkiye Devletinin dini, ‹slâm dinidir." cümlesi
böyle mi anlafl›l›p kabul edilecektir? Bunun, elbette, aç›klanmas› ve yorum-
lanmas› gerekir.

Efendiler, karfl›mdaki gazetecinin sorusuna; hükûmetin dini olamaz diye-
medim. Tersini söyledim.

- Vard›r Efendim; ‹slâm dinidir, dedim. Ama, hemen ard›ndan "‹slâm di-
ninde düflünce özgürlü¤ü vard›r." cümlesile yan›t›m› aç›klamak ve yorumla-
mak gere¤ini duydum.

Demek istedim ki, Devlet düflünce ve inançlara sayg› göstermekle ba¤›m-
l› ve yükümlüdür.

Karfl›mdaki, verdi¤im yan›t›, kuflkusuz, akla yak›n bulmad› ki sorusunu
flu biçimde yineledi: "Yani Devlet bir dine ba¤l› olacak m›?"

- "Olacak m›; olmayacak m› bilmem" dedim. ‹fli kapatmak istedim. Ama,
kapatamad›m. Öyleyse, denildi; herhangi bir sorun üzerinde inanç ve düflünce-
lerin do¤rultusunda bir görüfl ortaya atmam› devlet yasaklayacak ya da bunun
için beni cezaland›racakt›r. Oysa herkes, kendi içinden gelen sesi susturabilecek
midir? O zaman, iki fley düflündüm. Biri; yeni Türkiye Devletinde her ergin ki-
fli dinini seçmekte özgür olmayacak m›d›r? Öbürü; Hoca fiükrü Efendinin:
"Yüksek din bilgini kimi arkadafllar›m›zla birlikte düflündüklerimizi, dinî kural-
lar içeren kitaplarda yer alan, belirli ve de¤iflmez Müslümanl›k kurallar›n› yaya-
rak... ne yaz›k ki yan›lt›ld›¤› görülen ‹slâm kamu oyunu ayd›nlatmay› kaç›n›l-
maz bir görev sayd›k." giriflinden sonra gelen flu sözleri "‹slâmda halifelik, din
gereklerini savunup korumakta Peygamberin yerine geçmektir; dinî kurallar
koymak konusunda Tanr›n›n Elçisi Efendimiz taraf›ndan vekâlet edilmesidir."

Oysa, Hocan›n dediklerini yapmaya kalk›flmak, ulusal egemenli¤i, inanç
özgürlü¤ünü kald›rmaya çal›flmakt›. Bundan baflka, hocan›n bilgi da¤arc›¤›n-
da bulunanlar, Yezitler zaman›nda yazd›r›lm›fl ve zorbal›kla yönetim yönte-
mine özgü formüller de¤il miydi?



O halde mefhum ve medlûlü, art›k herkesçe tamamen tavazzuh etmifl olan
devlet ve hükûmet tabirlerini ve millet meclisleri vezaifini, din ve fleriat kisvele-
rine bürünerek kim ve ne için i¤fal olunacakt›r?

Hakikat bundan ibaret olmakla beraber, o gün, ‹zmitte, matbuat erkânile
bu zemin üzerinde, daha fazla müdavelei efkâr etmek iltizam olunmad›.

Cumhuriyetin ilân›ndan sonra da, yeni Teflkilât› Esasiye Kanunu yap›l›r-
ken, "lâik hükûmet" tabirinden dinsizlik manas› ç›karmaya mütemayil ve vesi-
lecû olanlara, f›rsat vermemek maksadile, kanunun ikinci maddesini bimana
k›lan bir tabirin ithaline müsamaha olunmufltur.

Kanunun, gerek 2 nci ve gerek 26 nc› maddelerinde, zait görünen ve yeni
Türkiye Devletinin ve idarei cumhuriyemizin asr› karakterile kabili telif olm›-
yan tabirat, ink›lâp ve cumhuriyetin o zaman için beis görmedi¤i tavizlerdir.

Millet, Teflkilât› Esasiye Kanunumuzdan, bu zevaidi ilk münasip za-
manda kald›rmal›d›r!

Muhterem Efendiler, heryerde siyasî f›rka teflkili hakk›nda da halk ile
uzun hasb›hallerde bulundum.

7 Kânunuevvel 1338 tarihinde, Ankara matbuat› vas›tasile halkç›l›k esas›-
na müstenit ve "Halk F›rkas›" namile siyasî bir f›rka teflkil etmek niyetinde ol-
du¤umu beyan ederek bu f›rkan›n nas›l bir program takip etmesi lâz›m gelece-
¤i hakk›nda bilcümle vatanperveran›n, erbab› ilmü fennin muzaheret ve müfla-
reketine müracaat etmifltim.

Gerek baz› zevattan ald›¤›m tahrirî mütaleattan ve gerek halk ile müdave-
lei efkârdan çok istifade ettim. Nihayet 8 Nisan 1339 tarihinde, noktai nazarla-
r›m› dokuz umde halinde tespit ettim. ‹kinci Büyük Millet Meclisinin intihab› es-
nas›nda neflir ve ilân etti¤im bu program, f›rkam›z›n teflekkülüne esas olmufltur.

Bu program, bugüne kadar, icra ve intaç etti¤imiz esasl› bilcümle hususa-
t› ihtiva ediyordu. Maahaza, programa ithal edilmemifl, mühim ve esasl› baz›
meseleler de vard›. Meselâ, cumhuriyetin ilân›, hilâfetin ilgas›, fier'iye Vekâleti-
nin lâ¤v›, medreseler ve tekkelerin kald›r›lmas›, flapka iksas› gibi...

Bu meseleleri programa ithal ederek vakt›ndan evvel, cahil ve mürtecilerin,
bütün milleti tesmime f›rsat bulmalar›n› muvaf›k bulmad›m. Çünkü, bu mesa-
ilin, zaman› münasibinde, hallolunabilece¤inden ve milletin binnetice memnun
olaca¤›ndan kat'iyyen emin idim.

Neflretti¤im program› bir f›rkai siyasîye için gayr›kâfi, k›sa bulanlar oldu.
Halk F›rkas›n›n program› yoktur dediler. Filhakika, umdeler nam› alt›nda ma-
lûm olan program›m›z, itiraz edenlerin gördükleri ve bildikleri tarzda, bir kitap,
de¤ildi. Fakat, esasl› ve amelî idi. Biz dahi, gayr›kabili tatbik fikirleri, nazarî bir-
tak›m teferruat› yald›zl›yarak, bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmad›k. Milletin,
maddî ve manevî teceddüt ve inkiflaf at› yolunda, ef’al ve icraat ile akval ve
nazariyata takaddüm etmeyi tercih ettik. Maamafih, "hakimiyet milletindir,"
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin haricinde hiçbir makam, mukadderat› mil-
lîyeye hâkim olamaz.", "bilcümle kavaninin tanziminde, her nevi teflkilâtta,
idarenin alelumum teferruat›nda, terbiyei umumîyede, iktisadiyatta hakimi-
yeti millîye esasat› dahilinde hareket olunacakt›r.", "Saltanat›n ilgas›
hakk›ndaki karar lâyetegayyer düsturdur." gibi bilinmesi lâz›mgelen mühim
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O halde anlam ve kavram›, art›k herkesçe iyiden iyiye anlafl›lm›fl olan
devlet ve hükûmet terimlerini ve millet meclislerinin görevlerini, din ve din
kurallar› k›l›¤›na sokarak kim ve ne için aldat›lacakt›r?

Gerçek bundan baflka birfley olmamakla birlikte, o gün, ‹zmitte, gazete-
cilerle bu konuda, daha çok konuflmay› uygun bulmad›m.

Cumhuriyetin ilân›ndan sonra da, yeni Anayasa yap›l›rken, lâik devlet
deyiminden dinsizlik anlam› ç›karmaya e¤ilimli olanlara ve bundan yararlan-
mak istiyenlere, f›rsat vermemek amac›yla, kanunun ikinci maddesini anlam-
s›z k›lan bir terimin konulmas›na göz yumulmufltur.

Kanunun, gerek 2 nci ve gerek 26 nc› maddelerinde, gereksiz görünen ve ye-
ni Türkiye Devletinin ve cumhuriyet yönetiminin ça¤dafl niteli¤iyle ba¤daflma-
yan terimler, devrim ve cumhuriyetin o zaman için sak›nca görmedi¤i ödünlerdir.

Millet, Anayasam›zdan, bu gereksiz terimleri ilk elveriflli zamanda kal-
d›rmal›d›r.

Muhterem Efendiler, heryerde siyasî parti kurma konusunda da halk ile
uzun uzun konufltum.

7 Aral›k 1922 tarihinde, Ankara bas›n› arac›l›¤›yla halkç›l›k ilkesine da-
yal› ve "Halk F›rkas›" ad›nda siyasî bir parti kurmak istedi¤imi söyleyerek bu
partinin nas›l bir program izlemesi gerekece¤i konusunda bütün yurtseverler-
le, bilginlerin yard›m etmeleri ve bu çal›flmalara kat›lmalar›n› istemifltim.

Gerek kimi kiflilerin yaz›l› olarak bildirdikleri düflüncelerden ve gerek
halkla yapt›¤›m düflünce al›flveriflinden çok yararland›m. Sonunda 8 Nisan
1923 tarihinde, görüfllerimizi dokuz ilkede saptad›m. ‹kinci Büyük Millet
Meclisinin seçimi s›ras›nda yay›mlay›p duyurdu¤um bu program, partimizin
kurulufluna temel olmufltur.

Bu program, bugüne kadar, yapt›¤›m›z ve sonuçland›rd›¤›m›z bütün
önemli iflleri içeriyordu. Bununla birlikte, programa al›nmam›fl, önemli baz›
sorunlar da vard›. Örne¤in, cumhuriyetin ilân›, halifeli¤in kald›r›lmas›, Dinifl-
leri Bakanl›¤›n›n kald›r›lmas›, medreseler ve tekkelerin kald›r›lmas›, flapka gi-
yilmesi gibi...

Bu sorunlar› programa alarak, vaktinden evvel, cahillerin ve gericilerin,
bütün milleti yan›ltmaya olanak bulmalar›n› uygun görmedim. Çünkü, sorun-
lar›n, elveriflli zaman gelince, çözümlenebilece¤ine ve milletin sonuçtan k›-
vanç duyaca¤›na kesinlikle güveniyordum.

Yay›mlad›¤›m program›, bir siyasî parti için yetersiz, k›sa bulanlar oldu.
Halk Partisinin program› yoktur dediler. Gerçekte ilkeler diye bilinen prog-
ram›m›z, karfl› ç›kanlar›n gördükleri ve bildikleri biçimde, bir kitap, de¤ildi.
Ama, önemli ve pratik idi. Biz de, uygulanam›yacak olan düflünceler, kuram-
sal birtak›m ayr›nt›lar› yald›zl›yarak, bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmad›k.
Milletin, nesnel ve tinsel yönlerden yenilenip geliflmesi için çal›fl›rken ifl yap-
maya, sözlerle kuramlardan önce yer vermeyi ye¤ledik. Bununla birlikte,
"egemenlik milletindir", "Türkiye Büyük Millet Meclisinin d›fl›nda hiçbir ma-
kam, ulusun kaderine egemen olamaz.", "bütün kanunlar›n düzenlenmesin-
de, her türden örgütlenmede, yönetimin bütün ayr›nt›lar›nda, genel e¤itimde,
ekonomide ulusal egemenlik ilkelerine uyulacakt›r.", "padiflahl›¤›n kald›r›l-
mas›yla ilgili karar de¤iflmez yasad›r." gibi bilinmesi gereken önemli ko-
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noktalar ve mahkemelerin ›slah olunaca¤› ve külliyat› kanunîyemizin ilmi hu-
kukun tebligat›na göre yeni bafltan ›slah ve ikmal edilece¤i, âflar usulünün teb-
diline, millî bankalar›n tezyidi sermayesine, muhtaç oldu¤umuz demiryollar›-
n›n inflas›na, tevhidi tedrisata derhal teflebbüs ve hizmeti filiyei askeriye münde-
ditinin tenkis edilece¤i, memleketin imar›na çal›flaca¤› ve ilâ... gibi mühim ve
müstacel ihtiyacat, umdelerden hariç kalmam›flt›. Sulh hakk›ndaki noktai naza-
r›m›z›n da: "Malî, iktisadî, idarî istiklâlimizi behemehal temin flartile, sulhun
iadesine çal›flmak oldu¤unu" söyledik. Makam›, hilâfetin, umum ‹slama ait bir
makam olabilece¤ini de iflaret ettik.

Umdeler, "Halk F›rkas›"n›n teflekkülüne ve temini faaliyetine kâfi geldi.
F›rkaya; unvan›na, bilâhare "Cumhuriyet" kelimesi de ilâve olunarak, - malûm
oldu¤u veçhile - "Cumhuriyet Halk F›rkas›" tesmiye olundu.

Efendiler, tekrar Lozan Korferans›na temas edece¤im. Konferans, 4 fiubat
1339 tarihinde ink›taa u¤rad›. ‹ki aya karip bir müddet devam eden müzakera-
t›n hulâsas› olmak üzere, ‹tilâf Devletleri heyeti murahhaslar›, heyeti murahha-
sam›za, bir sulh projesi verdiler. Bu proje, mana ve ruh itibarile istiklâlimizi
muhil fleraiti ihtiva ediyordu. Bilhassa adlî, malî ve iktisadî mevad gaynkabili
tahammül idi. Binaenaleyh, bu projeyi, sureti kat'iyede reddetmemiz zarurî idi.
Heyeti murahhasam›z, bu projeye mukabil, bir mektup verdi. Bu mektubun
meali flu idi: "‹ttifak etti¤imiz nikat› imza ederek sulh yapal›m." Filhakika,
Konferansta mevzuu müzakere olan birçok mesailden, bizce flayan› kabul
olanlar› vard›. Mektupta: "‹kinci üçüncü derecede olan mesaili baflkaca müta-
lea ederiz. ‹tilâf Devletleri, bu teklifimizi kabul etmiyecek olurlarsa, teklifat›-
m›z, keenlemyekündür" de denilmiflti. Heyeti murahhasam›z›n teklifi nazar›
dikkate al›nmad›. Yaln›z, vuku bulan ink›taa, talik› müzakerat flekli verildi.
Her devletin heyeti murahhasas› memleketine gitti¤i gibi, bizim Heyeti Murah-
hasam›z da geldi. Ben de, Garbî Anadoluda icra etmekte oldu¤um seyahatten
avdet ediyordum.

18 fiubat 1339 tarihinde, ‹smet Pafla ile Eskiflehirde birleflerek Ankaraya
beraber geldik.

Efendiler, ‹smet Pafla Ankaraya avdet ederken, benim de, seyahatten dön-
mekte oldu¤um anlafl›l›nca, Ankarada, garip ve gayr›kabili tefsir bir zihniyet
uyanm›fl.. ‹smet Paflan›n Ankaraya gelip, hükûmetle ve Meclisle temas etmeden
evvel, bana mülâki olmas›, benimle müdavelei efkâr eylemesi mahzurlu görül-
müfl... Böyle bir mülâkat› suitefsir edenler olurmufl.. Bu hususu, bana yazan ‹c-
ra Vekilleri Reisi bulunan Rauf Bey idi. Bittabi, bu ifl'ara ehemmiyet vermedim.
Bilâkis, bir an evvel, ‹smet Pafla ile görüflebilmek için seyahatlerimizi Eskifle-
hirde mülâkat edebilecek surette tanzim ettirdim. Ankaraya muvasalat›m›zdan
sonra, ‹smet Pafla, Heyeti Vekilede vaziyeti izah etti ve yeni talimat istedi.

Meclisin noktai nazar›n› almak lüzumlu görüldü. Mesele Meclise intikal et-
ti. Bu bapta, Mecliste günlerce ve günlerce müzakereler ve münakaflalar geçti.

Anlafl›ld›¤›na göre, muhalifler, Heyeti Murahhasam›za, ‹smet Paflaya has-
m› biaman kesilmifllerdi. Gûya, sulh olmufl iken, ‹smet Pafla yapmam›fl avdet
etmifl. Heyeti Murahhasa, Heyeti Vekilenin talimat› hilâf›nda hareket eylemifl..

27 fiubat 1339 celsei hafiyesinde bafllayan taarruzlar, 6 Mart 1339 gününe
kadar, hararetli, heyecanl› bir surette devam etti. Münakaflata, ben de bidaye-
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nular ve mahkemelerin düzeltilece¤i ve bütün kanunlar›m›z›n hukuk bilimi ve-
rilerine göre yeni bafltan düzeltilip tamamlanaca¤›; aflar* sisteminin de¤ifltiril-
mesine, millî bankalar›n sermaye artt›rmalar›na, gerekli olan demiryollar›n›n
yap›lmas›na, ö¤retimi birlefltirmeye hemen giriflilece¤i ve askerlik görevi süre-
sinin k›salt›laca¤›, memleketin bay›nd›rl›¤›na çal›fl›laca¤› vb... gibi önemli ve
ivedi gereksinimler, ilkeler d›fl›nda kalmam›flt›. Bar›fl konusundaki görüflümü-
zün de: "maliyede, ekonomide, yönetimde ba¤›ms›zl›¤›m›z› yüzdeyüz sa¤lamak
kofluluyla, bar›fl›n yeniden kurulmas›na çal›flmak oldu¤unu" söyledik. Halifelik
makam›n›n, bütün müslümanlara özgü bir makam olabilece¤ini de belirttik.

‹lkeler, "Halk Partisi"nin kurulufluna ve çal›flmas›na yetti. Partiye; ismi-
ne, sonradan, "Cumhuriyet" kelimesi de eklenerek, - bilindi¤i gibi - "Cumhu-
riyet Halk Partisi" ismi verildi.

Efendiler, yeniden Lozan Konferans›na de¤inece¤im. Konferans, 4 fiubat
1923 tarihinde kesildi. ‹ki aya yak›n süren görüflmelerin özeti fludur:

‹tilâf Devletlerinin delege kurullar›, delege kurulumuza, bir bar›fl tasar›s›
verdiler. Bu tasar›da anlam ve öz bak›m›ndan ba¤›ms›zl›¤›m›z› zedeleyici ko-
flullar vard›. Özellikle adalet, maliye ve ekonomi ile ilgili maddeler katlan›la-
m›yacak kadar a¤›r idi. Bunun için, bu tasar›y›, kabul etmememiz kesinlikle zo-
runlu idi. Delege Kurulumuz, bu tasar›ya karfl›, bir mektup verdi. Bu mektup
flu anlamda idi: "Anlaflt›¤›m›z noktalar› imza ederek bar›fl yapal›m." Gerçekte,
Konferansa görüflme konusu olan birçok sorunlardan, bizce kabul edilebilecek
olanlar vard›. Mektupta: "‹kinci üçüncü nitelikte olan sorunlar› ayr›ca incele-
riz. ‹tilâf Devletleri, bu önerimizi kabul etmiyecek olurlarsa, önerilerimiz, hiç
yap›lmam›fl say›lacakt›r" denilmiflti. Delege Kurulumuzun önerisi dikkate al›n-
mad›. Yaln›z, kesilmenin, görüflmelerin ertelenmesi say›lmas› kabul edildi. Her
devletin delege kurulu memleketine gitti¤i gibi, bizim Delege Kurulumuz da
geldi. Ben de, Bat› Anadoluda yapmakta oldu¤um geziden dönüyordum.

18 fiubat 1923 tarihinde, ‹smet Pafla ile Eskiflehirde birleflerek Ankaraya
birlikte geldik.

Efendiler, ‹smet Pafla Ankaraya dönerken, benim de, geziden dönmekte
oldu¤um anlafl›l›nca, Ankarada, tuhaf ve anlafl›lmaz bir düflünce uyanm›fl.. ‹s-
met Paflan›n Ankaraya gelip, hükûmetle ve Meclisle iliflki kurmadan önce, be-
nimle buluflmas›, benimle görüflmesi sak›ncal› görülmüfl.. Böyle bir buluflma-
y› kötüye yoranlar olurmufl.. Bunu, bana yazan Bakanlar Kurulu Baflkan› Ra-
uf Bey idi. Elbette, bu yaz›ya önem vermedim. Tersine, bir an evvel, ‹smet Pa-
fla ile görüflebilmek için yolculuklar›m›z› Eskiflehirde buluflabilecek biçimde
düzenlettirdim. Ankaraya varmam›zdan sonra, ‹smet Pafla, Bakanlar kuru-
lunda durumu aç›klad› ve yeni direktif istedi.

Meclisin görüflünü ö¤renmek gerekli görüldü. Sorun Meclise geldi. Bu
konuda, Mecliste günlerce ve günlerce görüflmeler ve tart›flmalar oldu.

Anlafl›ld›¤›na göre, muhalifler, Delege Kurulumuza, ‹smet Paflaya can
düflman› kesilmifllerdi. Sözde, bar›fl olmufl iken, ‹smet Pafla yapmam›fl, geri
gelmifl.. Delege Kurul, Bakanlar Kurulunun direktifine ayk›r› davranm›fl..

27 fiubat 1923 gizli oturumunda bafllayan sald›r›lar, 6 Mart 1923 gününe ka-
dar ateflli, sinirli bir hava içinde sürdü. Tart›flmalara, ben de bafl›ndan, sonuna

Lozan Kon-
ferans› ink›-
taa u¤rad›

Lozan
Konferans›
kesildi

Lozan Kon-
ferans› mü-
zakereleri
üzerinde
Mecliste
hararetli
münakafla-
lar

Lozan
Konferans›
görüflmeleri
üzerinde
Mecliste
ateflli tar-
t›flmalar

* Toprak ürünlerinden onda hesabile para de¤il mal olarak al›nan vergi (B.Y.)



tinden, nihayetine kadar ifltirake mecbur oldum. Muhalifler, adeta, ne istedikle-
rini bilmez bir halde idi. Meclisin, müsbet veya menfi bir karar vermesi imkân-
s›z bir hale geldi. Bizim, sarih olarak anlad›¤›m›z flu idi ki, muhalifler, sulh me-
selesini, Mecliste, ihtirasata vas›ta ittihaz etmek istiyorlard›. Efendiler, baz›
matbuat ta, bu ihtirasat›, flayan› hayret ve ateflîn bir surette, tehalükle körüklü-
yorlard›. Bu haleti ruhiyede bulunan Meclis ile sulh meselesini intaç etmek
müflkül olaca¤›n› görmek tabiî, fakat mucibi teessür idi.

Mecliste verdi¤im umumî izahatla, vaziyetin her noktas›n› söyledim. Bü-
tün ihtimalâttan bahsettim. ‹tilâf Devletleri heyeti murahhasalar›ndan baz›s›n›n
memleketlerine avdetlerinde vukubulan beyanat›n› hakikat ve esas telâkki ede-
rek, Heyeti Murahhasam›za hücum etmek mesle¤inin flayan› takdir olmad›¤›n›
söyledim. Heyeti Murahhasam›z› dinlemek ve onun izahat›na inanmak ve ona
göre vaziyeti muhakeme etmek lâz›m geldi¤ini bildirdim.

Heyeti Murahhasam›z›n, Heyeti Vekilenin vermifl oldu¤u talimat›n hilâf›n-
da hareket edip etmedi¤ini söylemek salâhiyetinin, Mecliste haz›r bulunan He-
yeti Vekileye ait oldu¤unu dermeyan ettim.

Nihayet, dedim ki, Heyeti Murahhasa, Heyeti Vekileye karfl› mes'uldur.
Meclise karfl› mes'ul olan Heyeti Vekiledir. Meclis, Heyeti Vekileye, yeni bir
veçhe vermek mecburiyetindedir. Bu veçhe dahilinde, Heyeti Vekile, Heyeti
Murahhasaya talimat› mahsusa verir. Meclisin teferruat ile ifltigaline mahal ve
imkân yoktur.

Veçhe hakk›ndaki noktai nazar›m› da flöyle ifade ettim: "Musul meselesi-
nin muvakkaten talik›n› mevzuubahs etmemek üzere ve fakat idarî, siyasî, ma-
lî, iktisadî ve sair mesailde millet ve memleketin hukukunu ve istiklâlini tamam
ve emin olarak istihsal etmek ve memaliki müstahlasam›z›n sureti kat'iyede
tahliyesini flart telâkki eylemek esast›r."

Mütaleat›ma ilâve ettim ki: "Heyeti Murahhasam›z, kendine tevdi edilen
vazifeyi tamamen ve pek mükemmel bir suretle ifa etmifltir. Milletimizin ve
Meclisimizin flerefini muhafaza eylemifltir. E¤er sulh meselesini hüsnü intaç et-
mek istiyorsak, Meclis taraf›ndan da, Heyeti Murahhasaya, manen kuvvet veri-
lerek mesaisine devam ettirilmek lâz›md›r. Bu suretle, hareket ederseniz, ümit-
var olabiliriz ki, bir sulh safhas›na dahil olmak mümkündür."

Meclisin, mevzuubahs mesele hakk›ndaki münakaflat› durdu. Fakat, mu-
halifler, hücum için sebepler icat ve ihtira etmekten, kendilerini bir türlü mene-
demiyorlard›.

Meclisteki muhaliflerin muhtelif tarzda, baflka baflka zeminler üzerinde
hücum haz›rl›klar›nda bulunduklar› yeni de¤ildi. Seyahate ç›kt›¤›m tarihten bir
gün sonra, "Hilâfeti ‹slâmiye ve Büyük Millet Meclisi" unvanl› risalenin orta-
ya at›ld›¤›n›; bütün Meclisin ve milletin aleyhimize tahrik edilmek istenildi¤ini
arzetmifltim. Buna takaddüm eden bir manevra vard›r ki henüz ondan bahset-
medim. Sebebi, Kânunuevvel 1338 iptidas›nda oynanmak istenen oyun, netayi-
ci itibarile, seyahatim esnas›nda da devam etmiflti. Müsaade buyurursan›z, bu
meseleye dair burada hat›rat›n›z› ihyaya vesile olacak birkaç söz söyliyeyim:

Muhterem Efendiler, üç meb'us, intihab› meb'usan lâyihai kanuniyesinin
tadili hakk›nda bir teklif haz›rlam›fllar... muhteviyat›na muttali olmufltum.

700 701

kadar kat›lmak zorunda kald›m. Muhalifler; sanki, ne istediklerini bilmez bir
durumda idi. Meclisin, olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi olanak d›fl› du-
ruma geldi. Bizim, aç›kça anlad›¤›m›z flu idi ki, muhalifler, bar›fl sorununu,
Mecliste, kendi ç›kar tutkular› için araç edinmek istiyorlard›. Efendiler, bir k›-
s›m bas›n da, bu ç›kar tutkular›n›, flafl›lacak ve ateflli bir biçimde, candan kö-
rüklüyordu. Bu ruh durumu içinde bulunan Meclis ile bar›fl iflini sonuçland›r-
mak güç olaca¤›n› görmek do¤al, ama üzüntü verici idi.

Mecliste yapt›¤›m genel aç›klamada, durumun her noktas›n› söyledim.
Bütün olas›l›klardan söz ettim. ‹tilâf Devletleri delege kurullar›ndan kimileri-
nin memleketlerine döndüklerinde söylediklerini gerçek ve temel sayarak,
Delege Kurulumuza sald›rman›n be¤enilecek bir tutum olmad›¤›n› söyledim.
Delege Kurulumuzu dinlemek ve onun aç›klamalar›na inanmak ve ona göre
durumu de¤erlendirmek gerekti¤ini bildirdim.

Delege Kurulumuzun, Bakanlar Kurulunun vermifl oldu¤u direktife ay-
k›r› ifl yapm›fl olup olmad›¤›n› söylemek yetkisinin, Mecliste haz›r bulunan Ba-
kanlar Kurulunda oldu¤unu ileri sürdüm.

Sonunda, dedim ki, Delege Kurul Bakanlar Kuruluna karfl› sorumludur.
Meclise karfl› sorumlu olan Bakanlar Kuruludur. Meclis Bakanlar Kuruluna,
yeni bir yön vermek zorundad›r. Bu yön do¤rultusunda kalarak, Bakanlar
Kurulu, Delege Kurula özel direktif verir. Meclisin ayr›nt›larla u¤raflmas›na
yer yoktur u¤raflamaz da.

Yeni yön konusunda düflündüklerimi de flöyle belirttim:
"Musul sorununun geçici olarak ertelenmesinden sözetmeden yönetim,

politika, maliye, ekonomi ve baflka ifllerle ilgili sorunlarda millet ve memle-
ketin haklar›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› tam ve sa¤lam olarak elde etmek ve kurtar-
d›¤›m›z yerlerin kesin olarak boflalt›lmas›n› istemek temel koflul say›lmal›-
d›r."

Söylediklerime flunlar› da ekledim: "Delege Kurulumuz, kendine verilen
görevi tam ve en iyi bir biçimde yapm›flt›r. Milletimizin ve Meclisimizin onu-
runu korumufltur. E¤er bar›fl sorununu iyi bir sonuca ba¤lamak istiyorsak,
Meclis taraf›ndan da, Delege Kurula, moral verilerek çal›flmalar›n›n sürdürül-
mesini sa¤lamak gerekir. Böyle davran›rsan›z, bir bar›fl evresine girilebilece-
¤ini umabiliriz."

Meclisin, konu üzerindeki tart›flmalar› durdu. Ama muhalifler, sald›rmak
için nedenler yaratmaktan, kendilerini bir türlü alm›yorlard›.

Meclisteki muhaliflerin çeflitli biçimlerde, baflka baflka alanlarda sald›r›
haz›rl›klar›nda bulunduklar› yeni de¤ildi. Geziye ç›kt›¤›m tarihten bir gün
sonra, "Müslüman Halifeli¤i ve Büyük Millet Meclisi" bafll›kl› broflürün orta-
ya at›ld›¤›n›; bütün Meclisin ve milletin bize karfl› k›flk›rt›lmak istenildi¤ini bil-
ginize sunmufltum. Bundan önce yap›lan bir manevra da vard›r ki daha ondan
sözetmedim. Nedeni, Aral›k 1922 bafl›nda oynanmak istenen oyun, sonuçlar›
aç›s›ndan, gezim s›ras›nda da sürmüfltü. ‹zin verirseniz, bu sorunla ilgili olarak
burada an›lar›n› canland›rmaya yarayacak birkaç söz söyliyeyim:

Muhterem Efendiler, üç meb'us, meb'us seçimi kanun tasar›s›n›n de¤iflti-
rilmesiyle ilgili bir önerge haz›rlam›fllar.. içeri¤ini ö¤renmifltim.
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2 Kânunuevel 1338 günü, Reisisani Doktor Adnan Bey riyasetinde, vuku-
bulan celsede; makam› riyasetten; flu hitap iflitildi: "Efendim! ‹ntihab›
Meb'usan Kanununun tadili hakk›ndaki teklifin flayan› müzakere oldu¤una
dair Lâyiha Encümeni mazbatas› var." Bu hitap, "(okunsun sesleri)" ile karfl›-
land›. ‹ki meb'us "Ehemmiyeti vard›r. Okunmas›n› teklif ederiz." diyerek,
umumî sesleri tasrih ettiler.

Reis - Efendim! Bu teklifi kanunînin okunmadan encümene havalesi te-
amüldendir, dedi.

Efendiler, meselenin ne oldu¤unu ve Mecliste cereyan eden müzakereyi o
güne ait zab›t ceridesinde okumak mümkündür. Fakat, heyeti aliyenizi, bu kül-
fetten kurtarmak için müsaade buyurursan›z o celsede benim, vukubulan beya-
nat›mdan bir k›sm›n› aynen arzedeyim:

Teklifi kanunîyi okutmadan encümene havale etmek istiyen reisten söz
alarak flu mütaleatta bulundum: "Efendim! Bu teklifi kanunî bir maksad› mah-
sus ihtiva ediyor ve bu maksad› mahsus do¤ruca flahs›ma taallûk etti¤inden,
müsaade ederseniz, birkaç kelime ile fikrimi arzetmek istiyorum. Erzurum
Meb'usu Süleyman Necati ve Mersin Meb'usu Salâhattin ve Canik Meb'usu
Emin Beyefendiler taraf›ndan teklif olunan lâyihai kanunîye, do¤rudan do¤ru-
ya, benim flahs›m› vatandafll›k hukukundan ›skat etmek noktai nazar›na matuf-
tur. 14 üncü maddede yaz›l› olan sat›rlar› gözden geçirecek olursan›z, orada,
deniliyordu ki: "Büyük Millet Meclisine aza intihap olunabilmek için Türkiye-
nin bugünkü hudutlar› dahilindeki mahaller ahalisinden olmak meflruttur veya
dairei intihabiyesi dahilinde mütemekkin olmak meflruttur. Ondan sonra mu-
hacereten gelenlerden Türk ve Kürtler tarihi iskânlar›ndan itibaren befl sene
mürur etmifl ise intihap olunabilirler".

Maalesef, mahalli tevellüdüm, bugünkü hudutlar haricinde kalm›fl bulu-
nuyor. Saniyen; herhangi bir dairei intihabîyenin befl senelik mütemekkini da-
hi de¤ilim. Mahalli tevellüdüm, bugünkü hududu millîyemizin haricinde kal-
m›flt›r. Fakat, bu böyle ise, bunda benim kat'iyyen bir kasit ve kabahatim yok-
tur. Bunun sebebi, bütün memleketimizi, milletimizi, mahvü muzmahil etmek
istiyen düflmanlar›n, harekât›nda muvaffak olmaktan k›smen menedilememifl
olmas›d›r. E¤er düflmanlar, tamamen maksatlar›na muvaffak olmufl olsalard›,
Allah muhafaza etsin, buraya vaz›ulimza olan efendilerin dahi memleketleri
hudut haricinde kalabilirdi.

Bundan baflka, bu maddenin talep etti¤i flart› haiz bulunmuyorsam, yani,
befl sene mütemadiyen bir dairei intihabiyede sakin olamam›fl isem, o da, bu va-
tana ifa etti¤im hidemat yüzündendir. E¤er, bu maddenin, talep etti¤i flart› ih-
raza çal›flsayd›m, ‹stanbulu, kazand›rmaktan ibaret olan Ar›burnu ve Anafar-
talardaki müdafaat›m› yapmamakl›¤›m lâz›m gelirdi. E¤er ben, bir yerde befl
sene oturmaya mahkûm olsayd›m, Bitlis ve Muflu ald›ktan sonra Diyarbekir is-
tikametinde tevessü eden düflman›n karfl›s›na ç›kmamakl›¤›m, Bitlis ve Muflu
kurtarmaktan ibaret olan vazifei vataniyemi yapmamakl›¤›m lâz›m gelirdi. Bu
efendilerin, talep etti¤i fleraiti ihraz etmek isteseydim, Suriyeyi tahliye eden or-
dular›n enkaz›ndan, Halepte bir ordu teflkil ederek düflmana karfl› müdafaa et-
memekli¤im ve bugün hududu millîye dedi¤imiz hududu filen tespit etmemek-
li¤im lâz›mgelirdi.

702 703

2 Aral›k 1922 günü, ‹kinci Baflkan Doktor Adnan Bey baflkanl›¤›nda, ya-
p›lan oturumda; baflkan›n flunlar› söyledi¤i duyuldu: "Efendim Meb’uslar›n
Seçimi Kanununun de¤ifltirilmesi ile ilgili önergenin görüflülebilece¤i yolunda
Tasar› Komüsyonunun bir yaz›s› var." Bu sözler, "okunsun" sesleri ile karfl›-
land›. ‹ki meb'us "Önemi vard›r. Okunmas›n› öneriyoruz." diyerek, gürültü-
lerin anlam›n› aç›klad›lar.

Baflkan - Efendim bu kanun tasar›s›n›n okunmadan komüsyona gönderil-
mesi gelenektir, dedi.

Efendiler, iflin ne oldu¤u ve Mecliste yap›lan görüflme o günkü tutanak-
dan okunabilir. Ama, yüce toplulu¤unuzu, bu zahmetten kurtarmak için izin
verirseniz benim o oturumda, yapt›¤›m konuflman›n bir bölümünü oldu¤u gi-
bi bilginize sunay›m:

Kanun önergesini okutmadan komüsyona göndermek istiyen baflkandan
söz alarak flunlar› söyledim: "Efendim bu kanun önergesinde bir özel amaç
güdülüyor ve bu özel amaç do¤rudan do¤ruya beni ilgilendirdi¤inden, izin ve-
rirseniz, birkaç kelime ile düflüncemi sunmak istiyorum. Erzurum Meb'usu
Süleyman Necati ve Mersin Meb'usu Salâhattin ve Samsun Meb'usu Emin
Beyefendiler taraf›ndan verilen kanun önergesi, do¤rudan do¤ruya, beni va-
tandafll›k haklar›ndan yoksun etmeye yöneliktir. 14 üncü maddede yaz›l› olan
sat›rlar› gözden geçirecek olursan›z, orada, flöyle denildi¤ini görürsünüz: (Bü-
yük Millet Meclisine üye seçilebilmek için Türkiyenin bugünkü s›n›rlar› için-
deki yerler halk›ndan olmak ya da kendi seçim bölgesinde yerleflmifl olmak
gerekir. Ondan sonra göçmen olarak gelenlerden Türk ve Kürtler yerlefltiril-
dikleri tarihten bafllamak üzere befl sene geçmifl ise seçilebilirler.)

Ne yaz›k ki, do¤um yerim, bugünkü s›n›rlar d›fl›nda kalm›fl bulunuyor.
‹kincisi; herhangi bir seçim bölgesinde befl senedir yerleflmifl de de¤ilim. Do-
¤um yerim, bugünkü ulusal s›n›rlar›m›z›n d›fl›nda kalm›flt›r. Ama, bu, böyle
ise, bunu ben istemifl de¤ilim ve bunda benim suçum yoktur. Bunun nedeni,
bütün memleketimizi, milletimizi, da¤›t›p yok etmek istiyen düflmanlar›n bu
iflteki baflar›lar›n›n biraz olsun önlenemeyiflinden ileri gelmifltir. E¤er düfl-
manlar, amaçlar›n› elde etmekte tümüyle baflar›l› olmufl olsalard›, Allah ko-
rusun, buraya imza atan efendilerin de do¤um yerleri s›n›r d›fl›nda kalabilir-
di.

Bundan baflka, bu maddenin arad›¤› koflul bende yoksa, yani, befl sene
aras›z olarak bir seçim bölgesinde oturmam›fl isem, o da, bu vatana yapt›¤›m
hizmet yüzündendir. E¤er, bu maddenin, arad›¤› niteli¤i kazanmaya çal›flsay-
d›m, ‹stanbulu, kazand›rmaktan baflka bir fley olmayan Ar›burnu ve Anafar-
talardaki savunmalar›m› yapmamam gerekirdi. E¤er ben, bir yerde befl sene
oturmak zorunda olsayd›m, Bitlis ve Muflu ald›ktan sonra Diyarbak›r do¤rul-
tusunda yay›lan düflman›n karfl›s›na ç›kmamam, Bitlis ve Muflu kurtarmaktan
baflka bir fley olmayan bu vatan görevimi yapmamam gerekirdi. Bu efendile-
rin, arad›klar› nitelikleri kazanmak isteseydim, Suriyeyi boflaltan ordular›n y›-
k›nt›lar›ndan, Halepte bir ordu kurarak düflmana karfl› savunmamam ve bu-
gün ulusal s›n›rlar›m›z dedi¤imiz s›n›rlar› edimli olarak saptamamam gerekir-
di.
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Zannediyorum ki; ondan sonraki mesaim cümlenin malûmudur. Hiçbir
flerde, befl sene oturam›yacak kadar sarf› mesai etmifl bulunuyorum. Ben zan-
nediyordum ki, bu hiddemat›mdan dolay› milletimin muhabbetine ve teveccü-
hüne mazhar oldum. Delki bütün âlemi islâm›n muhabbet ve teveccühüne
mazhar›m. Binaenaleyh, bu teveccühata mukabil, vatandafll›k hukukundan ›s-
kata maruz kalaca¤›m› asla hat›ra getirmezdim. Tahmin ediyorum ve ediyor-
dum ki, ecnebî düflmanlar, bana, suikast etmek suretile de memleketimdeki hiz-
metimden beni tecride çal›flacaklard›r. Fakat, hiçbir zaman hat›r ve hayalime
getirmezdim ki, Meclisi Alide, velev iki üç kifli olsun ayn› zihniyette bulunabil-
sin. Binaenaleyh, ben anlamak istiyorum, bu efendiler; dairei intihabiyeleri hal-
k›n›n ciddî olarak tercüman› fikir ve hissi midirler?

Yine bu efendilere karfl› söylüyorum; meb'us olmak itibarile tabiî flamil bir
s›fat› cami bulunuyorlar. Binaenaleyh, millet bu efendilerle hemfikir midir?

Efendiler, beni vatand›fll›k hukukundan ›skat etmek salâhiyeti bu efendile-
re nereden verilmifltir?! Bu kürsüden, resmen, heyeti aliyenize ve bu efendilerin
dairei intihabiyeleri halk›na ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum!"

Bu sözlerim ajans ve matbuatla intiflar etti. Millet, beyanat ve sualime mut-
tali oldu. Derakap memleketin, bilaistisna, devairi intihabiyesi müntahibi haki-
kileri taraf›ndan, halk taraf›ndan Meclis Riyasetine protestonameler ya¤d›.
Teklifi kanuniye imza vazeden meb'us efendilerin de dairei intihabiyeleri halk›
kendilerini ve kendilerile hemfikir olanlar› takbihte, teahhur etmediler. Mille-
tin, hakk›mda izhar etti¤i muhabbet ve itimad›n samimî ifadelerini ihtiva eyle-
meleri cihetile k›ymetli birer hat›ra olarak saklamakta oldu¤um bu telgrafna-
meler, büyük bir dosya teflkil etmektedir. Dosya muhteviyat›, zaman›nda mat-
buat ile de intiflar etmifl idi. Ben, burada yaln›z, bir dairei intihabiyenin, Rize-
nin flahs›ma hitap eden bir telgrafnamesini aynen arzetmekle iktifa edece¤im:

"Üç meb'us beyin, ‹ntihap Kanunu hakk›ndaki takriri malûmuna, livam›z meb'uslar›n›n
ifltirak etmeyece¤i kanaatile bir fley yazmaya lüzum görmemifltik. fiimdi, Meb’us Osman Efen-
diden ald›¤›m›z mektupta, kendisinin o takrirle alâkadar ve muhalif gruba mensup oldu¤unu
makam› iftiharda bildirmesi üzerine hususat› atiyenin arz›na mecburiyet hâs›l olmufltur.

1 - (Takdirkârane ve samimi sözlerden sonra) fiahs›n›z ve muhterem k›ymettar rüfekayi
mesainiz aleyhinde, livam›z nam›na söz söyliyen ve fikri muhalefet besliyen ve bizce hiçbir
flahsiyet ve mevkii olm›yan meb’usu tel'in ederiz. O, livam›z› temsil hakk›n› da haiz olamaz.

2 - fiu zamanda, vatans›zlar›n bile ifltirak etmiyece¤i fikri muhalefet ve mefsedeti bize
tavsiye eden meb'us efendinin fikrine ifltirak edecek, livam›zda bir fert dahi mevcut olmad›-
¤›m maaflükran ihtiramat› tazimkâranemize terdifen arzeyleriz Efendim."

‹mzalar
Muhterem Efendiler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, vakayiini

iflaret eyledi¤imiz tarihte, gösterdi¤i müflevvefl haleti ruhiye, cidden teemmüle
flayan bir mahiyet iktisap etti. Bütün millette, Meclisin vazife ifa edemiyecek bir
hale geldi¤i endiflesi hissolunma¤a bafllad›. Mecliste vaziyeti, itidal ve basiret ile
mütalea ve muhakeme eden aza dahi ›st›raplar›n› izhardan men'i nefsedemi-
yorlard›. Art›k tereddüde mahal kalmam›flt› ki, Meclis tecdit olunmad›kça, mil-
let ve memleketin a¤›r ve mes'uliyetli ifllerine tedvir etmeye imkân yoktur. Bu
zarurete ben de kani oldum. Bir gece, Baflvekil Rauf Beye ikamet etmekte ol-
du¤u istasyon binas›nda Heyeti Vekileyi içtimaa davet etmesini, benim de biz-
zat gelece¤imi telefonla bildirdim.
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San›yorum ki; ondan sonraki çal›flmalar›m› herkes bilir. Hiçbir yerde, befl
sene oturam›yacak ölçüde çal›flm›fl bulunuyorum. Ben san›yordum ki, bu hiz-
metlerimle milletimin sevgisini ve yak›nl›¤›n› kazand›m. Belki bütün Müslü-
manl›k dünyas›n›n sevgisini ve yak›nl›¤›n› kazanm›fl bulunuyorum. Müslüman
dünyas›n›n gösterdi¤i bu yak›nl›¤a karfl›, kendi ülkemde yurttafll›k haklar›m-
dan yoksun b›rak›lmakla karfl›laflaca¤›m› hiç akl›ma getirmezdim. San›yorum
ve san›yordum ki; d›fl düflmanlar, bana, can›ma k›yarak da memleketimdeki
görevimden beni ay›rmaya çal›flacaklard›r. Ama, hiçbir zaman akl›ma ve ha-
yalime getirmezdim ki, Yüce Mecliste, iki üç kifli olsa bile, ayn› düflüncede bu-
lunabilsin. Bunun için, ben, anlamak istiyorum, bu efendiler; seçim bölgeleri
halk›n›n düflünce ve duygular›n› gerçekten yans›t›yorlar m›?

Yine bu efendilere söylüyorum; meb'us olmak bak›m›ndan bütün mille-
tin vekili niteli¤inde bulunuyorlar. Böyle olunca, millet bu efendilerle ayn›
düflüncede midir?

Efendiler, beni vatandafll›k haklar›mdan yoksun etmek yetkisi bu efendi-
lere nereden verilmifltir? Bu kürsüde, resmî olarak, bütün millete soruyorum
ve aç›k yan›t istiyorum."

Bu sözlerim ajansta ve bas›nda yay›mland›. Millet, konuflmam› ve sorumu
ö¤rendi. Hemen memleketin, istisnas›z, bütün seçim bölgelerinin gerçek seçmen-
leri taraf›ndan, halk taraf›ndan Meclis Baflkanl›¤›na protesto yaz›lar› ya¤d›. Ka-
nun önergesine imza atan meb'us efendilerin de seçim bölgeleri halk› onlar› ve
onlarla efl düflünüflte olanlar› k›namakta, gecikmediler. Milletin, benim için gös-
terdi¤i sevgi ve güveni içtenlikle belirtmek bak›m›ndan de¤erli birer an› olarak
saklamakta oldu¤um bu telgraflar, büyük bir dosya tutmaktad›r. Dosyadaki yaz›-
lar, zaman›nda bas›nda da yay›mlanm›flt›. Ben, burada yaln›z, bir seçim bölgesi-
nin, Rizenin bana çekti¤i bir telgraf› oldu¤u gibi bilginize sunmakla yetinece¤im:

Üç meb'us beyin, Seçim Kanunuyla ilgili bilinen önergesine, sanca¤›m›z meb'uslar›n›n
kat›lmayaca¤› kan›s›yla bir fley yazmaya gerek görmemifltik. fiimdi, Meb'us Osman Efendi-
den ald›¤›m›z mektupta, kendisinin o önergeyle ilgili ve muhalif grupdan oldu¤unu övüne-
rek bildirmesi üzerine flunlar› bilginize sunmam›z zorunlu olmufltur:

1- (‹çten gelen övücü sözlerden sonra) Size ve say›n de¤erli çal›flma arkadafllar›n›za
karfl›, sanca¤›m›z ad›na söz söyliyen ve ayk›r› görüfl besliyen ve bizce hiçbir de¤eri ve öne-
mi olmayan meb'usu lânetleriz. Onun, sanca¤›m›z› temsil hakk› da olamaz.

2- fiu zamanda, vatans›zlar›n bile kat›lmayaca¤› muhalefet ve kar›flt›r›c›l›¤› bize öne-
ren meb'us efendinin düflüncesine kat›lacak, sanca¤›m›zda tek kiflinin bile olmad›¤›n› Tan-
r›ya flükrederek ve üstün sayg›lar›m›zla bilginize sunar›z Efendim.

‹mzalar
Muhterem Efendiler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, olaylar›n›

anlatt›¤›m›z tarihteki, kar›fl›k ruh durumu, gerçekten düflünülmeye de¤er bir
nitelik ald›. Bütün millette, Meclisin görev yapamayacak bir duruma geldi¤i
kayg›s› sezilmeye baflland›. Mecliste, durumu, so¤ukkanl›l›kla ve sa¤görü ile
düflünüp inceleyen üyeler bile üzüntülerini aç›¤a vurmaktan kendilerini ala-
m›yorlard›. Art›k karars›zl›¤›n yeri yoktu, Meclis yenilenmedikçe, millet ve
memleketin a¤›r ve sorumluluk gerektiren ifllerini yürütemiyecektir. Bu zo-
runlulu¤a ben de inand›m. Bir gece, Baflbakan Rauf Beye oturmakta oldu¤u
istasyon binas›nda Bakanlar Kurulunu toplant›ya ça¤›rmas›n›, benim de top-
lant›ya kat›laca¤›m› telefonla bildirdim.

Milletin,
hakk›mda
izhar etti¤i
muhabbet
ve itimad›n
samimî ifa-
deleri

Milletin,
bana besle-
di¤i sevgi
ve güveni
göstermesi

Yeniden
intihabat
icras› karar›

Yeniden se-
çim yap›l-
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Rauf Bey nezdinde içtima eden Heyeti Vekileye, Meclisin tecdidini, Mecli-
se teklif etmek lüzumundan bahsettim. K›sa bir münakafladan sonra, Heyeti
Vekile ile mutab›k kald›k. Ayn› gecede Meclisteki, Anadolu ve Rumeli Müda-
faai Hukuk Grubu Heyeti ‹daresini de Heyeti Vekile içtima›na davet ettim. Bu
heyeti idare içinde teklifimi nabemahal bulup isti¤rap edenler bulundu. Müza-
kere ve münakafla ertesi güne kadar sürdü. Maahaza, bu heyetle de anlaflt›k.
Ondan sonra derhal grup heyeti umumîyesini içtima ettirdim. Orada memleke-
tin vaziyeti umumîyesini, müstacelen görülmesi lâz›mgelen millet ifllerini izah
ettim ve Meclisin art›k bu vezaifi ifaya kabiliyeti kalmad›¤›n› ifade ve isbat ey-
liyerek meclisten tecdidi intihaba karar vermesini talep etmek icap eyledi¤ini
bildirdim. Grup heyeti umumiyesi, beyanat ve izahat›m› hüsnü telâkki eyledi.
Bunun üzerine mesele, ayn› günde, 1 Nisan 1339 da Meclise nakledildi. Yüz
yirmi kadar aza, bir takrirle, Meclise; tecdidi intihap için bir teklifi kanunî tak-
dim etti. Meclis, müttefikan "Yeniden intihabat icras› karargir oldu" tarz›nda
olan kanunu ç›kard›.

Meclisin, bu karar› vermesi ink›lâp tarihimizde mühim bir nokta teflkil
eder. Çünkü bu karar› vermekle, Meclis, kendinde hâs›l olan maraz› itiraf ve
bundan dolay›, millette hissedilen ›st›rab› idrak etmifl oldu¤unu gösterdi.

Efendiler, Lozan Konferans› 23 Nisan 1339 da tekrar içtima etti. Heyeti
Murahhasan›z Lozanda tesisi sulha çal›fl›rken, ben de, yeni intihabat ile meflgul
oluyordum.

Yeni intihabata, malûm olan umdelerimizi ilân ederek dahil olduk. Nok-
tai nazarlar›m›z› kabul edip meb'us olmak istiyen zevat, evvelâ, umdeleri kabul
etti¤ini ve noktai nazarda müflterek oldu¤unu bana bildiriyordu. Namzetleri
tesbit ve zaman›nda f›rkam›z nam›na, ben, ilân edecektim.

Bu tarz› iltizam etmifltim. Çünkü vukubulacak intihabatta, milleti i¤fal
ederek, muhtelif emellerle meb'us olmaya çal›flacaklar›n çok oldu¤unu biliyor-
dum. Memleketin her taraf›nda, beyanat ve irfladat›m kemali samimiyet ve iti-
matla karfl›land›.

Bütün millet, ilân etti¤im umdeleri, tamamen benimsedi ve umdelere ve
hatta flahs›ma muhalefet göstereceklerin, milletçe meb'uslu¤a intihab›na imkân
kalmad›¤› anlafl›ld›.

Filhakika, baz› devairi intihabiyede, resen teflebbüsatta bulunanlar muvaf-
fak olamad›lar. Bu meyanda o zaman, henüz Birinci Ordumuzun Kumandan›
bulunan Nurettin Pafla da meb'us olmak teflebbüsünde bulunm›flt›. Mümkün
olmad›. Nurettin Pafla, bu arzusunu bilâhare, münferit bir intihapta, Bursada
temin etti.

Paflan›n, resen ve müstakillen meb'uslu¤unu temin için, evvel ve âhir, ken-
di tarz›nda, lüzumu gibi propaganda da yapt›rmaktan geri kalmad›¤› anlafl›l-
m›flt›. Bu yoldaki teflebbüsat ve neflriyattan herkesin calibi dikkati olan bilhas-
sa tercümeihalidir.

Nurettin Pafla, 1339 yeni intihap senesi, Abit Süreyya Bey nam›nda bir za-
ta "A.S. " rumuzile bir tercümeihal neflrettirdi.

Abit Süreyya Bey, Abdülhamidin baflkâtiplerinden merhum Süreyya Paflan›n
o¤ludur. Meflrutiyetten evvel, Nurettin Pafla gibi ve onunla beraber fahrî hünkâr
yaveri idi. Harb› Umumîde ‹zmirde ve istiklâl seferinin nihayetinde Nurettin Pa-
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Rauf Beyin konutunda toplanan Bakanlar Kuruluna, Meclisin yenilen-
mesini, Meclise önermesi gerekti¤inden sözettim. K›sa bir tart›flmadan sonra,
Bakanlar Kurulu ile görüflbirli¤ine vard›k. Ayn› gecede Meclisteki, Anadolu
ve Rumeli Haklar› Savunma Grubu Yönetim Kurulunu da Bakanlar Kurulu
toplant›s›na ça¤›rd›m. Bu yönetim kurulu içinde önerimi yersiz bulup flaflanlar
oldu. Görüflme ve tart›flmalar ertesi güne kadar sürdü. Böyle olmakla birlik-
te, bu kurulla da anlaflt›k. Ondan sonra hemen grup genel kurulunu toplad›m.
Orada memleketin genel durumunu, ivedilikle yap›lmas› gereken millet iflle-
rini aç›klad›m ve Meclisin art›k bu görevi yapacak yetene¤i kalmad›¤›n› söy-
leyip kan›tlayarak Meclisten seçimi yenileme karar› vermesini istemek gerek-
ti¤ini bildirdim. Grup genel kurulu, söylediklerimi ve aç›klamalar›m› iyi kar-
fl›lad›. Bunun üzerine konu, yine o gün, 1 Nisan 1923 te Meclise götürüldü.
Yüz yirmi kadar üye, bir önergeyle, Meclise; seçimin yenilenmesi için bir ka-
nun önerisi verdi. Meclis oy birli¤iyle "Yeniden seçim yap›lmas› kararlaflt›r›l-
d›" diyen kanunu ç›kard›.

Meclisin, bu karar› vermesi devrim tarihimizde önemli bir noktad›r.
Çünkü, bu karar› vermekle, Meclis, kendinde beliren hastal›¤› kabullendi-
¤ini ve bundan dolay›, milletin duydu¤u üzüntüyü anlam›fl oldu¤unu göster-
di.

Efendiler, Lozan Konferans› 23 Nisan 1923 te yeniden topland›. Delege
Kurulumuz Lozanda bar›fl› sa¤lamaya çal›fl›rken, ben de, yeni seçimle u¤rafl›-
yordum.

Yeni seçime, bilinen, ilkelerimizi duyurarak kat›ld›k. Görüfllerimizi kabul
edip meb'us olmak istiyen kifliler, önce, ilkeleri kabul ettiklerini ve görüflleri-
mize kat›ld›klar›n› bana bildiriyorlard›. Parti ad›na, adaylar› saptay›p zama-
n›nda ben, ilân edecektim.

Bu yolu seçmifltim. Çünkü yap›lacak seçimlerde, milleti aldatarak, çeflitli
emellerle meb'us olmaya çal›flacaklar›n çok oldu¤unu biliyordum. Memleke-
tin her taraf›nda, sözlerim ve ayd›nlatmalar›m tam içtenlik ve güvenle karfl›-
land›.

Bütün millet, ilân etti¤im ilkeleri, tamamen benimsedi ve ilkelere ve hat-
ta bana karfl› ç›kacaklar›n, millet taraf›ndan meb’uslu¤a seçilme olana¤› kal-
mad›¤› anlafl›ld›.

Do¤rudur, baz› seçim bölgelerinde, kendili¤inden giriflimde bulunanlar
baflar›l› olamad›lar. Bu arada, o zaman, daha Birinci Ordumuzun Komutan›
olan Nurettin Pafla da meb'us olmak girifliminde bulunmufltu. Olamad›. Nu-
rettin Pafla, bu iste¤ini sonradan, bir ara seçimde, Bursada elde etti.

Paflan›n, kendili¤inden ve ba¤›ms›z olarak meb'uslu¤unu sa¤lamak için,
her zaman, kendi yönteminde, gere¤i gibi propaganda da yapt›rmaktan geri
kalmad›¤› anlafl›lm›flt›. Bu yoldaki giriflimler ve yay›mlardan özellikle herke-
sin dikkatini çekmifl olan biyografisidir.

Nurettin Pafla, 1923 yeni seçim senesi, Abit Süreyya Bey ad›nda bir kifli-
ye "A.S." iflaretiyle bir biyografi yay›mlatt›.

Abit Süreyya Bey, Abdülhamidin baflkâtiplerinden merhum Süreyya Pafla-
n›n o¤ludur. Meflrutiyetten evvel, Nurettin Pafla gibi ve onunla birlikte onursal
padiflah yaveri idi. Genel Savaflta ‹zmirde ve ba¤›ms›zl›k seferinin sonunda Nu-
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fla karargâh›n›n bulundu¤u ‹zmitte ordu müteahhitli¤i yapt›. Nurettin Paflan›n
tercümeihalini muhtevi risaleyi yazan Abit Süreyya Bey de¤ildir. Risale yaz›l›
olarak kendisine verilmifltir. Ondan, inisiyallerini koymas› ve hissedar bulun-
du¤u Matbaai Osmaniyede tab'ettirmesi Nurettin Pafla taraf›ndan rica olun-
mufltur.

Bu risalenin kab›nda, flu yaz›lar okunur:
“‹zmir Fatihi, Karahisar ve Dumlup›nar Muharebeleri Galibi Gazi Nuret-

tin Pafla Hazretlerinin Tercümeihali."
Efendiler, on dokuz sahifeden ibaret olan bu tercümeihal risalesinin ne ka-

dar insan taraf›ndan okundu¤unu bilmiyorum. Ben, bu tercümeihalin, memle-
ketin bütün münevveran› taraf›ndan okunmas›n› çok istifadeli ve terbiyevî bu-
luyorum. Yaln›z, bu risaleyi okuyanlar›n veya okuyacak olanlar›n, risalede te-
mas edilen vakayi ve hadisat hakk›nda baflka ve mevsut menabiden de malû-
mat edinerek, metinle hakikati mukayese ve mevsuk menabiden de malûmat
edinerek, metinle hakikat› mukayese ve muhakeme eylemeleri lüzumludur.

Bu risalenin mahiyeti ve delâlet etti¤i zihniyet hakk›nda bir fikir edinmek
için, baz› noktalar›n› hep beraber mütalea edelim:

Risalenin kab›ndaki yaz›lardan sonra, metnin serlevhas›nda da flu sözler
vard›r:

"Kûtülemare muhasar›, Ba¤dat müdafaii, Yemen, Selmanipak, Garbî Ana-
dolu, Afyon Karahisar, Dumlup›nar, ‹zmir muhaberat› galibi ve ‹zmir fatihi."

Nurettin Paflan›n kendi kendine tak›nd›¤› "muhas›r", "galip", "fatih" un-
vanlar› hakk›nda, beyan› mütaleay›, tehir ederek, risalenin metnine girelim.

Pafla Konyar nam›ndaki Türk afliretine mensup merhum Müflür ‹brahim
Paflan›n mahdumu ve sülâlei Hazreti Peygamberîden Ayan Azas› fieyhülvü-
kelâ Bursal› R›za Efendi merhumun ahfad›ndan imifl.. Bu malûmata ve tarz›
beyana göre Mehmet Nurettin Pafla hem Türk ve hem Arapt›r. Babas› ve bü-
yükbabalarile de müftehirdir. Burada, babas›n›n büyük adam olmasile iftihar
eden Bizans ‹mparatoru Teodos'a, babas› ve anas› Türk olan Attilân›n "Ben
de, büyük ve asîl bir milletin evlâd›y›m" dedi¤ini hat›rlatmadan geçemiyece¤im.

"Mekâtip tahsilinden baflka hususî tahsiller görmüfl olan Nurettin Pafla
1389 da Mektebi Harbiyeden nefl'etle Hassa Ordusu Erkân›harbiyesine tayin.."
olunmufl..

Nurettin Pafla, erkân›harp tahsili görmemifl ve o s›n›fa dahil olmam›flt›r.
Binaenaleyh, ordu erkân›harbiyesine tayin olunamaz. Olsa olsa, bir k›t'ai as-
keriyeye gönderilmeyip ordu erkân›harbiyesinde mülhakl›k veya buna müma-
sil bir vazife ile al›konulmufl olabilir.. Bittabi, genç bir mülâzim için, hayat› as-
keriyeye, buradan bafllamak flayan› iftihar bir mebde teflkil etmez. K›t'ai aske-
riyeye tayin olunmak ve orada askerlik hayat›n›n ciddiyet ve müflkülât›na al›fl-
mak esast›r.

Nurettin Pafla 1309 da Yunan harbine gönüllü olarak ifltirak etmifl ve bafl-
kumandanl›¤a tayin edilen Gazi Osman Pafla yaverli¤ine ve ‹stanbula avdette
hünkâr yaverli¤ine ve mihmandarl›klara.. tayin olunmufl..

Malûm oldu¤una göre, Gazi Osman Pafla, ‹stanbuldan Selâni¤e kadar git-
mifl ve muharebe meydan›na gitmeden, Selânikten avdet eylemifltir. Vazifei filiye
ifa etmemifl bir kumandan›n yaverli¤ine ve ondan sonra da Sultan Hamidin ya-
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rettin Pafla karargâh›n›n bulundu¤u ‹zmitte ordu müteahhitli¤i yapt›. ‹çinde
Nurettin Paflan›n biyografisi bulunan broflürü yazan Abit Süreyya Bey de¤il-
dir. Broflür yaz›l› olarak kendisine verilmifltir. Ondan, isminin ilk harflerini
koymas› ve orta¤› oldu¤u "Osmanl› Matbaas›"* ad›ndaki bas›m evinde bast›r-
mas› Nurettin Pafla taraf›ndan rica olunmufltur.

Bu broflürün kab›nda, flu yaz›lar okunur:
"‹zmir Fatihi, Afyon ve Dumlup›nar Savafllar› Galibi Gazi Nurettin Pafla

Hazretlerinin Biyografisidir."
Efendiler, on dokuz sahife tutan bu biyografi broflürünün kaç kifli taraf›n-

dan okundu¤unu bilmiyorum. Ben, bu biyografinin, memleketin bütün ayd›n-
lar› taraf›ndan okunmas›n› çok yararl› ve e¤itici buluyorum. Yaln›z, bu broflü-
rü okumufl ya da okuyacak olanlar›n, broflürde de¤inilen olaylar ve hadiseler-
le ilgili olarak baflka ve inan›l›r kaynaklardan da bilgi edinerek, yaz›lanlarla
gerçe¤i karfl›laflt›r›p yarg›ya varmalar› gerekir.

Bu broflürün niteli¤i ve bunda görülen düflünüfl tarz› hakk›nda bir fikir
edinmek için, baz› noktalar›n› hep beraber okuyal›m:

Broflürün kab›ndaki yaz›lardan sonra, yaz›n›n bafll›¤›nda da flu sözler var-
d›r: "Kûtülemareyi kuflatan, Ba¤dat› savunan, Yemen, Selmanipak, Bat› Ana-
dolu, Afyon, Dumlup›nar, ‹zmir savafllar›n› kazanan ve ‹zmiri fetheden."

Nurettin Paflan›n kendi kendine tak›nd›¤› "kuflatan", "savafl kazanan",
"fetheden" sanlar›yla ilgili olarak, düflünce belirtmeyi, erteleyerek, broflürde
yaz›lanlara girelim.

Pafla Konyar ad›ndaki Türk afliretinden merhum Müflür ‹brahim Paflan›n
o¤lu ve Peygamber Hazretlerinin soyundan senato üyesi Bakanlar›n en büyü-
¤ü Bursal› R›za Efendi merhumun erkek torunlar›ndan imifl.. Bu bilgilere ve
söyleyifl biçimine göre Mehmet Nurettin Pafla hem Türk hem de Arapt›r. Ba-
bas› ve büyükbabalarile de övünür. Burada, babas›n›n büyük adam olmasile
övünen Bizans ‹mparatoru Teodos'a, babas› ve anas› Türk olan Attilân›n
"Ben de, büyük ve soylu bir milletin çocu¤uyum" dedi¤ini hat›rlatmadan ge-
çemiyece¤im.

"Okullarda okuduktan baflka özel e¤itim görmüfl olan Nurettin Pafla 1893
te Harb Okulunu bitirerek Padiflah Ordusu Kurmay›na atanm›fl.."

Nurettin Pafla, kurmayl›k e¤itimi görmemifl ve o s›n›fa girmemifltir. Bu
nedenle, ordu kurmay›na atanamaz. Olsa olsa, bir birli¤e gönderilmeyip ordu
kurmay kurulunda mülhakl›k** veya buna benzer bir görevle k›t'aya ç›kmak-
tan korunmufl olabilir. Elbette, genç bir te¤men için, askerlik hayat›na, böyle
bir iflle bafllamak övünülecek bir bafllang›ç de¤ildir. K›t'a görevine atanmak ve
orada askerlik hayat›n›n önemine ve güçlüklerine al›flmak temeldir.

Nurettin Pafla 1887 de Yunan savafl›na gönüllü olarak kat›lm›fl ve baflko-
mutanl›¤a atanan Gazi Osman Paflan›n yaverli¤ine ve ‹stanbula dönünce pa-
diflah yaverli¤ine ve konuk a¤›rlay›c›l›klara.. atanm›fl..

Bilindi¤i gibi, Gazi Osman Pafla, ‹stanbuldan Selâni¤e kadar gitmifl ve sa-
vafl alan›na gitmeden, Selânikten geri dönmüfltür. Edimli olarak görev yapma-
m›fl bir komutan›n yaverli¤ine ve ondan sonra da Sultan Hamidin yaverli¤ine ve

* Bas›m evinin ad›ndaki kelimenin Osmanl› Devleti veya soyu ile bir ilgisi yoktur. Esas
mal sahibinin ad› “Osman” oldu¤undan bu ad› tafl›r idi. (B.Y.)

** Mülhak: Bir asker karargâh›nda subay yard›mc›s› (Türk Dil Kurumu Sözlü¤ü)



verli¤ine ve birtak›m mihmandarl›klara tayin edilmifl olmak bilmem ki, ne de-
receye kadar zikre ve iftihara flayan olabilir?!

Nurettin Pafla "S›rasile kaymakaml›¤a ve miralayl›¤a terfi ve 1324 senesi
iptidalar›nda Selânikte Üçüncü Ordu Erkân›harbiye fiubei Mahsusas› Müdiri-
yetine tayin" olunmufl.. Nurettin Paflan›n hangi s›ra ile miralayl›¤a kadar terfi
etmifl oldu¤u, Meflrutiyet ilân›ndan sonra rütbesinin tekrar binbafl›l›¤a tenzil
edilmifl olmasile anlafl›l›yorsa da, Selânikte Üçüncü Ordu Erkân›harbiye fiubei
Mahsusas› Müdiriyetine tayinini anlamak müflküldür. Çünkü, benim de erkâ-
n›harbiyesinde bulundu¤um o orduda, denildi¤i gibi bir flubei mahsusa yoktu.
‹htimal, ordu kumandan› olan babas›, mahdumu için, hususî ve mahrem umu-
ra ait, bir flubei mahsusa teflkil etmifl olacak..

Nurettin Pafla, Üçüncü Ordu Kumandan› bulunan "pederi Müflür ‹brahim
Pafla ile meflrutiyet ink›lâb›n›n husüvlüne ve ihtilâlin itidal ve selâmeti cereya-
n›na hizmet ve delâlet eylemifller..."

Tercümeihal risalesinde, Nurettin Paflan›n, iki defa Sultan Hamit taraf›n-
dan taht› tevkif ve isticvaba al›nd›¤› ve bir defas›nda teb'ide ve di¤er defas›nda
taraile alt› sene hapsine karar verildi¤i, ve fakat pederinin flefaat ve delâletile
kurtuldu¤u hikâyesinden sonra.. "‹stanbuldan bir takribini bulup tekrar Rume-
liye geçerek 1324 Meflrutiyet ink›lâb›n›n ihzar ve icras›na di¤er rüfekasile bera-
ber hizmet etmifltir" ibaresi yaz›l›d›r.

Nurettin Paflan›n gördü¤ü zulmü hulasaten ifade etmek lâz›m gelirse, di-
yebiliriz ki, Sultan Hamit, Nurettin Beye efkâr› ahraranesinden dolay› k›zd›k-
ça, onu kaymakaml›¤a, miralayl›¤a terfi ederek s›rmas›n› art›r›r ve babas›n›n
flefkat ve nüvazifline teslim edermifl...

Müflür ‹brahim Paflan›n Üçüncü Ordu Kumandanl›¤› ve mahdumu Nuret-
tin Beyin babas›n›n yaverli¤i ve meflrutiyet ink›lâb›na suret ve derecei temasla-
r› hakk›nda bir nebze malûmat vermek isterim. Bunun için, maziden k›sa bir
hat›ram›n nakline müsaadenizi rica edece¤im.

Efendiler, muhtelif vesilelerle mesmuunuz olmufl bulunaca¤›na flüphe
yoktur ki, ben, erkân›harp yüzbafl›s› olur olmaz, Sultan Hamit taraf›ndan, Su-
riyeye nefyolundum. Orada üç sene kald›ktan sonra, o zaman Üçüncü Ordu
m›nt›kas› olan Makedonyaya nakledildim. Ordu merkezi Manast›r idi. Ordu
karargâh› orada bulunuyordu. Selânikte baflkaca "Üçüncü Ordu Müflüriyeti"
unvan›nda bir kumanda makam› vard›. Üçüncü Ordu Kumandan› Selânikte
otururdu.

Orada da "Maiyeti Müfliri Erkân›harbiyesi" diye bir erkân›harbiye vard›.
Ben, 1324 senesinde, kola¤as› rütbesinde ve bu erkân›harbiyede memur idim.
‹stihsali hürriyete çal›flan, hafî cemiyet ile pek yak›ndan münasebetim vard›.
Yanyal› Esat Pafla Üçüncü Ordu Kumandan› idi.

Süleyman Paflazade Ali R›za Pafla erkân›harbiye reisimiz idi. Binbafl› rüt-
besinde bulunan merhum Cemal Pafla ve binbafl› rütbesinde olan Fethi Bey (el-
yevm Paris Sefiri) ve ben maiyeti müflirî erkân›harbiyesini teflkil ediyorduk.

Her üçümüz, cemiyetin azas› bulunuyorduk. Mesaimiz, cemiyetin temini
muvaffak›yetine matuf idi.

O tarihlerde, Üçüncü Ordu m›ntakas›na dahil Serezdeki f›rkan›n ve Serez
m›ntakas›n›n kumandan›, müflür rütbesinde bir zat idi. Bu zat, Sultan Hamidin
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birtak›m konuk a¤›rlay›c›l›klara atanm›fl olmak bilmem ki, ne denli belirtile-
cek ve övünülecek bir fley olabilir!

Nurettin Pafla "s›ras›yla yarbayl›¤a ve albayl›¤a yükselmifl ve 1908 senesi
bafllar›nda Selânikte Üçüncü Ordu Kurmay Kurulu Özel fiube Müdürlü¤üne
atanm›fl".. Nurettin Paflan›n hangi s›ra ile albayl›¤a kadar yükselmifl oldu¤u,
meflrutiyet ilân›ndan sonra rütbesinin yeniden binbafl›l›¤a indirilmifl olmas›y-
la anlafl›l›yorsa da, Selânikte Üçüncü Ordu Kurmay Kurulu Özel fiube Mü-
dürlü¤üne atanmas›n› anlamak güçtür. Çünkü, benim de Kurmay Kurulunda
bulundu¤um o orduda, denildi¤i gibi bir özel flube yoktu. Belki, ordu komu-
tan› olan babas›, o¤lu için, özel ve gizli ifllerle ilgili, özel bir flube kurmufl ola-
cak..

Nurettin Pafla, Üçüncü Ordu Komutan› bulunan "babas› Mareflal ‹bra-
him Pafla ile birlikte meflrutiyet devriminin yap›lmas›na ve ayaklanman›n ›l›m-
l› ve engelsiz olarak yürütülmesine yard›mc› ve yol gösterici olmufllar.."

Biyografi broflüründe, Nurettin Paflan›n, iki kere Sultan Hamit taraf›n-
dan tutuklan›p sorguya çekildi¤i ve bir kere sürgüne gönderildi¤i ve bir ke-
re de askerlikten kovulup hapsine karar verildi¤i, halde babas›n›n araya gi-
rip yalvarmas›yla kurtuldu¤u anlat›ld›ktan sonra.. "‹stanbuldan bir yolunu
bulup yeniden Rumeliye geçerek 1908 meflrutiyet devriminin haz›rlan›p ger-
çeklefltirilmesine baflka arkadafllar›yla birlikte hizmet etmifltir" diye yaz›l›-
d›r.

Nurettin Paflan›n çekti¤i eziyetleri özetle belirtmek gerekirse, diyebiliriz
ki, Sultan Hamit, Nurettin Beye özgürlükçü düflünceleri nedeniyle k›zd›kça,
onu yarbayl›¤a, albayl›¤a yükselterek s›rmas›n› artt›r›r sevip okflas›n diye ba-
bas›na b›rak›rm›fl...

Mareflal ‹brahim Paflan›n Üçüncü Ordu Komutanl›¤› ve o¤lu Nurettin
Beyin babas›n›n yaverli¤i ve meflrutiyet devrimine kat›lmalar›yla ilgili biraz-
c›k bilgi vermek isterim. Bunun için, geçmiflle ilgili k›sa bir an›m› anlatmama
izninizi rica edece¤im.

Efendiler, elbette çeflitli iliflkilerle duymuflsunuzdur ki, ben, kurmay yüz-
bafl›s› olur olmaz, Sultan Hamit taraf›ndan, Suriyeye sürüldüm. Orada üç se-
ne kald›ktan sonra, o zaman Üçüncü Ordu bölgesi olan Makedonyaya gönde-
rildim. Ordu Merkezi Manast›r idi. Ordu karargâh› orada bulunuyordu. Selâ-
nikte baflkaca "Üçüncü Ordu Mareflalli¤i" ad›nda bir komutanl›k makam›
vard›. Üçüncü Ordu Komutan› Selânikte otururdu.

Orada da "Mareflallik Kurmay›" diye bir kurmay kurulu vard›. Ben, 1908
senesinde, önyüzbafl› ve bu kurmay kurulunda görevli idim. Özgürlük elde et-
meye çal›flan, gizli dernekle pek yak›ndan iliflkim vard›. Yanyal› Esat Pafla
Üçüncü Ordu Komutan› idi.

Süleyman Paflao¤lu Ali R›za Pafla Kurmay baflkan›m›zd›. Binbafl› olan
merhum Cemal Pafla ve binbafl› olan Fethi Bey (flimdi Paris Elçisi) ve ben Ma-
reflallik kurmay kurulunu oluflturuyorduk.

Her üçümüz, derne¤in üyesi idik. Çal›flmalar›m›z, derne¤in baflar› sa¤la-
mas›na yönelik idi.

O tarihlerde, Üçüncü Ordu bölgesi içinde Serezdeki tümenin ve Serez böl-
gesinin komutan›, bir Mareflaldi. Bu kifliye, Sultan Hamit çok güvenirdi. Rütbe-
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fevkalâde emniyet ve itimad›na mazhar bulunuyordu. Rütbesinin müflür olma-
s›na, Esat Paflan›n kendinden dun rütbede bulunmas›na ra¤men ‹stanbul ile
Makedonya aras›nda emniyetli bir m›ntaka tesisi maksadile Serezden uzaklafl-
t›r›lmazd›. ‹flte, bu mühim kumandan, Müflür ‹brahim Pafla idi. Mahmut Nu-
rettin Bey (Nurettin Pafla) de babas›n›n yan›nda bulunurdu. Meflrutiyet ilân›na
takaddüm eden günlerde, Müflür ‹brahim Paflan›n m›ntakas›nda, bir binbafl›,
istibdad› idare aleyhinde beyanatta bulunmufl... Bir casus bunu jurnal etmifl...
Mahallinde tahkik› keyfiyet için o zaman Selânikte Merkez Kumandan› bulu-
nan, Kaymakam Nâz›m Bey ‹stanbuldan memur edildi.

Cemiyet, Nâz›m Beyi, bu vazifeyi ifadan menetmek üzere vurdurdu. Ya-
ralanan Nâz›m Bey ‹stanbula celbolundu. Vak'an›n tahkik›ne, ‹stanbuldan de-
¤il, ancak orduca tayin olunacak memurun gidebilece¤i fikri telkin olundu.
Ben memur oldum. Bittabi vazifem, istibdad aleyhinde bulunmufl olan binba-
fl›y› kurtarmak idi.

Evvelâ, Sereze gittim. Müflür ‹brahim Paflay› ziyaret ettim. Esnayi mülâ-
katta anlad›m ki, Paflan›n büyük bir endiflesi vard›r. ‹brahim Pafla, kendi m›n-
takas› dahilinde Sultan Hamit ve istibdad› idare aleyhinde hiçbir ferd bulunma-
d›¤›n› ve bulunam›yaca¤›n› sultana temin etmiflti. Buna ra¤men, mevzuubahs
binbafl› hakk›ndaki jurnal, Sultan Hamidin Müflür ‹brahim Paflaya olan itima-
d›n› selbedecek mahiyette idi. Bu jurnal muhteviyat›n›n tahakkuku, ‹brahim
Paflan›n aleyhinde idi. Bunu istemiyordu. Ben, derhal Paflan›n endiflesini anla-
d›m ve dedim ki: "Pafla Hazretleri, m›ntakai devletinizde zât› flahane aleyhinde
mütehassis bir ferdin bulunabilece¤i memul de¤ildir. Verilmifl olan jurnal muh-
teviyat›n›n mahallinde tahkik›, taraf› devletinizden müesses inzibat ve telkin
edilmifl olan sadakat hislerini sühuletle tebarüz ettirecektir. Arzu buyurursan›z,
yapaca¤›m tahkikat raporunun, bir suretini zât› devletinize de göndereyim."

‹brahim Pafla, bu beyanat›mdan çok ferahlad›. Benden memnun oldu ve
mahdumu Nurettin Beyi ça¤›rt›p bana izaz ve ikram edilmesini ve mahalli
vak'aya seyahatim için teshilâtta bulunulmas›n› emretti.

Tahkikat›m›n neticesi, binbafl›y› kurtard›. Jurnal vereni müfteri cezas›na
çarpt›rd›. Müflür ‹brahim Pafla da, sultana kendi m›ntakas›nda, aleyhtar bir fer-
din bulunam›yaca¤›n› isbat ederek hakk›ndaki emniyet ve itimad› flahaneyi te-
yit eyledi.

Müflür ‹brahim Paflan›n, bu suretle hakk›ndaki itimad› teyit etmesi, çok
geçmeden, kendisinin bütün Makedonyay›, istibdat aleyhtarlar›ndan tathirine
memuriyetini ihzar etti.

Bu noktay› biraz izah edeyim. Cemiyet, bütün Makedonyada, teflkilât ve
faaliyetini tezyit etti. Art›k, hemen alenî ve biperva harekâta baflland›.

Selânikte, Ordu Müfliriyetinde bulunan Esat Paflaya itimat kalmad›. Erkâ-
n›harbiye Reisimiz olan Ali R›za Pafla hakk›nda flüpheye düflüldü. Bunlar bi-
rer, birer Sultan Hamit taraf›ndan berayi isticvap ‹stanbula celbolundu. Ordu
müflürlü¤üne, ezhercihet flayan› emniyet ve itimat olan Müflür ‹brahim Pafla ta-
yin ve izam olundu.

‹brahim Paflan›n Selani¤e gelmekte oldu¤u haberi üzerine, Cemal Bey
(merhum Cemal Pafla) her ihtimale karfl› bir vesile ile merkezden uzaklaflt›. Ar-
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sinin Mareflal olmas›na, Esat Paflan›n kendinden ast rütbede bulunmas›na
karfl›n ‹stanbul ile Makedonya aras›nda güvenli bir bölge kurmak amac›yla
Serezden uzaklaflt›r›lmazd›. ‹flte, bu önemli komutan, Mareflal ‹brahim Pafla
idi. Mahmut Nurettin Bey (Nurettin Pafla) de babas›n›n yan›nda bulunurdu.
Meflrutiyetin ilân›ndan önceki günlerde, Mareflal ‹brahim Paflan›n bölgesinde,
bir binbafl›, zorba yönetime karfl› sözler söylemifl... Bir casus bunu jurnal et-
mifl.. Olay› yerinde incelemek ifliyle o zaman Selânikte Merkez Komutan›
olan, Yarbay Nâz›m Bey ‹stanbuldan emirle görevlendirildi.

Dernek, görevi yapmas›n› önlemek için Nâz›m Beyi vurdurdu. Yaralanan
Nâz›m Bey ‹stanbula ça¤›r›ld›. Olay›n soruflturulmas›na, ‹stanbuldan de¤il,
ancak ordu taraf›ndan atanacak bir görevlinin gidebilece¤i düflüncesi afl›land›.
Bu görevli ben oldum. Elbette görevim, zorba idareye karfl› ç›km›fl olan bin-
bafl›y› kurtarmak idi.

Önce, Sereze gittim. Mareflal ‹brahim Pafla ile görüfltüm. Görüflme s›ra-
s›nda anlad›m ki, Paflan›n büyük bir kayg›s› vard›r. ‹brahim Pafla, kendi böl-
gesi içinde Sultan Hamit ve zorba yönetime karfl› hiç kimsenin bulunmad›¤›n›
ve bulunam›yaca¤›n› padiflaha garanti etmiflti. Buna karfl›n, sözkonusu binba-
fl› ile ilgili jurnal, Sultan Hamidin Mareflal ‹brahim Paflaya olan güvenini sar-
sacak nitelikte idi. Bu jurnalda yaz›lanlar do¤ru ç›karsa, ‹brahim Paflan›n du-
rumu kötü olacakt›. Bunu istemiyordu. Ben, hemen Paflan›n kayg›s›n› anlad›m
ve dedim ki: "Pafla Hazretleri, sizin bölgenizde padiflah hazretleri için kötü
hisler besleyecek birinin bulunabilece¤i düflünülemez. Verilmifl olan jurnalda
bildirilenlerin yerinde soruflturulmas›, yüksek kiflili¤inizce konulmufl olan dü-
zen ve afl›lanm›fl olan ba¤l›l›k duygular›n› kolayca ortaya ç›karacakt›r. ‹sterse-
niz, yapaca¤›m soruflturma ile ilgili raporun, bir örne¤ini size de göndereyim."

‹brahim Pafla, bu söylediklerimden çok rahatlad›. Beni be¤endi ve o¤lu
Nurettin Beyi ça¤›rt›p beni a¤›rlay›p bana ikramda bulunulmas›n› ve olay ye-
rine yapaca¤›m yolculuk için kolayl›k sa¤lanmas›n› emretti.

Soruflturmalar›m›n sonucu, binbafl›y› kurtard›. Jurnal vereni iftirac›l›k ce-
zas›na çarpt›rd›. Mareflal ‹brahim Pafla da, padiflaha kendi bölgesinde, padifla-
ha karfl› ç›kacak birinin bulunam›yaca¤›n› kan›tlayarak kendine olan inan ve
güvenini perçinledi.

Mareflal ‹brahim Paflan›n, kendisine beslenen güveni böylece pekifltirme-
si, çok geçmeden, kendisinin bütün Makedonyay›, zorba yönetime karfl› olan-
lardan temizlemekle görevlendirilmesine yol açt›.

Bu noktay› biraz aç›klayay›m. Dernek, bütün Makedonyada, örgütlerini
ve çal›flmalar›n› artt›rd›. Art›k, hemen aç›ktan aç›¤a ve korkusuzca çal›fl›lma-
ya baflland›.

Selânikte, ordu Mareflalli¤inde bulunan Esat Paflaya güven kalmad›. Kur-
may Baflkan›m›z olan Ali R›za Paflaya karfl› kuflkuya düflüldü. Bunlar birer,
birer Sultan Hamit taraf›ndan sorguya çekilmek için ‹stanbula ça¤›r›ld›. Ordu
Mareflalli¤ine, her bak›mdan inan›lan ve güvenilen Mareflal ‹brahim Pafla ata-
n›p gönderildi.

‹brahim Paflan›n Selâni¤e gelmekte oldu¤u duyulunca, Cemal Bey (merhum
Cemal Pafla) her olas›l›¤a karfl› sudan bir nedenle merkezden uzaklaflt›. Arkada-



kadafl›m Fethi Bey, zaten daha evvel Jandarma Mektebi Kumandanl›¤›na geç-
miflti. Merkezde ordu kumandan›, erkân›harbiye reisi namlar›na yaln›z ben bu-
lunuyordum. Yeni gelen kumandana Üçüncü Ordu Kumandanl›¤›n› ben dev-
rü teslim edecektim. Filhakika öyle oldu.

‹brahim Pafla, refakatinde mahdumu Nurettin Bey oldu¤u halde, trenle
geç vak›t Selâni¤e muvasalat etti. Do¤ru kumandanl›k dairesine geldi. Orada,
kendisine vaziyeti takdim ettim. Gece olmas›na ra¤men tekmil ordu erkân›har-
biyesine memur rüesay› birer, birer görmek istedi. Herkes gelip kendini takdim
ediyordu. Müflür Pafla, her yeni tan›d›¤› zâta, kendisinin nekadar fledit oldu¤u-
nu, insan› mahvetmek kudretinde bulundu¤unu anlatmaya çal›fl›r birtak›m ta-
v›rlar tak›narak, hiç te münasebeti olm›yan sözler söyliyerek, aras›ra, çizmeli
ayaklar›n› yere vurarak, ilk andan itibaren tethifl politikas› tatbik›na bafllad›.

Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden, bir süvari, bir binek at› getirdi ve
Müflür Paflan›n beni istedi¤ini söyledi. Daireye geldi¤im zaman, anlad›m ki, ye-
ni kumandan benim vazifeye devam edebilece¤imi emretmifl...

fiimdi, Efendiler; gelelim ihtilâl ve ink›lâp safhas›na...
‹brahim Paflan›n, tethifl politikas›, ihtilâl komitesinin tehditkâr vaziyetile

karfl›land›. Pafla hiddet ve fliddetini bir tarafa b›rakmak mecburiyetini hissetti.
Baz› arkadafllar, bu meyanda en çok Cemal Bey (Cemal Pafla) vas›tasile ihtilâl
cemiyetinin kuvvetinden ve teflebbüsündeki ciddiyetten ‹brahim Paflan›n mah-
dumu haberdar edildi. Babas›n›n cemiyet aleyhine harekette bulunmamas› ih-
tar ve Pafladan teminat talep olundu. Meselâ; Kumandan Pafla cemiyet aleyhin-
de hareket etmiyece¤ini iflaret etmek üzere, Cuma namaz›n› filân camide k›la-
cak ve ikinci safta ahz› mevki edecektir, gibi birtak›m taleplerde bulunuldu. ‹fl-
te Nurettin Bey bu gibi tebligat› pederine isma için vas›ta ittihaz ediyordu. Fa-
kat mühim meselelerde daha çok tavzif edilen ve faal bulundurulan babas›n›n
yaveri Nurettin Bey de¤il, cemiyetin aza ve mutemedi ve kumandanl›k makam›
yaveri Yüzbafl› Kâz›m Nami Beydi (elyevm muharrir ve muallimdir).

‹brahim Pafla, cemiyetin ihtarat›na mutavaate mecbur edildi. Fakat, cemi-
yetin teflkilât, teflebbüsat, mukarrerat ve icraat›ndan hiçbir vak›t haberdar edil-
memifltir.

Hürriyet ve Meflrutiyet ilân›ndan da, ne ‹brahim Paflan›n ve ne de mahdu-
mu Nurettin Beyin, daha evvel, hiçbir suretle ve asla haberleri dahi olmam›flt›r.
Meflrutiyet ilân› meselesinin tamamen içinde bulundu¤um ve bütün teferruat ve
safahatile flahsan ve yak›ndan münasebettar oldu¤um cihetle, bu husustaki ha-
t›rat›m aynen mahfuzumdur.

Hürriyet ve Meflrutiyet ilân› tezahürat›nda istical etti¤i zannolunan Üsküp-
teki tertibat›, Selânikte ve di¤er yerlerde al›nacak tertibat ile uygun bir tarza
koymak için Üskübe gitmifltim. Oradan avdetimden ve art›k heryerde filî teza-
hürat bafllad›ktan sonra, Müflür ‹brahim Pafla beni davet etti ve flu beyanatta
bulundu: "Beni, ordu kumandanl›¤›nda ipka edecek misiniz, etmiyecek misi-
niz? ‹pka olunm›yacak isem flahs›m tecavüz ve hakarete duçar edilmeden he-
men ‹stanbula hareket edeyim." Hatta Pafla, bürosu üstünde duran yaz› hokka-
s›n› eline alarak aynen hat›r›mda kalan flu kelimeleri de ilâve etti: "Burada, be-
nim, yaln›z bir hakk›m var, onu al›r, giderim.”
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fl›m Fethi Bey, daha evvel Jandarma Mektebi Komutanl›¤›na geçmiflti. Mer-
kezde ordu komutan› ve kurmay baflkan› yerine yaln›z ben bulunuyordum.
Yeni gelen komutana Üçüncü Ordu Komutanl›¤›n›n devir teslim iflini ben ya-
pacakt›m. Gerçekte öyle oldu.

‹brahim Pafla, yan›nda o¤lu Nurettin Beyle, trenle geç vak›t Selâni¤e gel-
di. Do¤ruca komutanl›k binas›na geldi. Orada, kendisine durum üzerinde bil-
gi verdim. Gece olmas›na karfl›n ordu kurmay›nda görevli bütün baflkanlar›
birer, birer görmek istedi. Herkes gelip kendini tan›t›yordu. Mareflal Pafla, her
yeni tan›d›¤›na, kendisinin nekadar sert oldu¤unu, insan› yok edebilecek güç-
te oldu¤unu anlatmaya çal›fl›r birtak›m davran›fllarda bulunarak, hiç de yeri
olmayan sözler söyliyerek, aras›ra, çizmeli ayaklar›n› yere vurarak, ilk andan
bafllayarak korkutma politikas› uygulamaya bafllad›.

Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden, atl› bir er, bir binek at› getirdi ve
Mareflal Paflan›n beni istedi¤ini söyledi. Komutanl›k binas›na geldi¤im zaman,
anlad›m ki, yeni komutan benim görevimde kalabilece¤im emrini vermifl..

fiimdi, Efendiler; gelelim ayaklanma ve devrim evresine...
‹brahim Paflan›n, korkutma politikas›na, ayaklanma komitesince göz da-

¤› yolunda karfl›l›k verildi. Pafla k›zg›nl›¤›n› ve sertli¤ini bir tarafa b›rakmak
zorunlu¤unu duydu. Kimi arkadafllar, bu arada en çok Cemal Bey (Cemal Pa-
fla) arac›l›¤›yla ayaklanma derne¤inin ne kadar kuvvetli ve girifliminde ne ka-
dar kararl› oldu¤u ‹brahim Paflan›n o¤luna bildirildi. Babas›n›n derne¤e karfl›
davranmamas› yolunda uyar› yap›ld› ve Pafladan güvence istendi. Örne¤in,
Komutan Cuma namaz›n› falan camide k›lacak ve ikinci s›rada yer alacakt›r,
gibi birtak›m istekler yap›ld›. ‹flte Nurettin Bey bu gibi bildirileri babas›na du-
yurma arac› olarak kullan›l›yordu. Ama önemli ifllerde daha çok görevlendi-
rilen ve çal›flt›r›lan babas›n›n yaveri Nurettin Bey de¤il, derne¤in üyesi ve gü-
vendi¤i insan ve komutanl›k makam› yaveri Yüzbafl› Kâz›m Nami Beydi (flim-
di yazar ve ö¤retmendir).

‹brahim Pafla, derne¤in uyar›lar›na uymak zorunda b›rak›ld›. Ama, der-
ne¤in örgütleri, giriflimleri, kararlar› ve yapt›klar› hiçbir vak›t kendisine bildi-
rilmemifltir.

Özgürlük ve meflrutiyet devriminin ne zaman yap›laca¤›n› da, ne ‹brahim
Pafla ve ne de o¤lu Nurettin Bey, önceden, hiç duymam›fllar ve hiç bilmemifl-
lerdir. Meflrutiyet ilân› konusunun bütünüyle içinde bulundu¤um ve bütün ay-
r›nt› ve evreleriyle ilgili bulundu¤um için, bu konudaki an›lar›m oldu¤u gibi
akl›mdad›r.

Özgürlük ve meflrutiyet ilân edilece¤inin aç›¤a vurulmas›nda acele etti¤i
san›lan Üsküpteki düzenlemeleri, Selânikte ve baflka yerlerde al›nacak ön-
lemlerle uygun bir yola koymak için Üskübe gitmifltim. Oradan dönüflümde
ve art›k heryerde gösteriler gerçekten bafllad›ktan sonra, Mareflal ‹brahim Pa-
fla beni ça¤›rd› ve flunlar› söyledi: "Beni, ordu komutanl›¤›nda b›rakacak m›-
s›n›z; b›rakm›yacak m›s›n›z? B›rak›lmayacaksam sald›r›ya ve hakarete u¤ra-
madan hemen ‹stanbula gideyim." Hatta Pafla, bürosu üstünde duran yaz›
hokkas›n› eline alarak oldu¤u gibi an›msad›¤›m flu kelimeleri de ekledi: "Bu-
rada, benim, yaln›z bir hokkam var, onu al›r, giderim."



‹cap edenlerle görüfltükten sonra cevap verebilece¤imi söyledim. Cemi-
yet nam›na salâhiyettar olan di¤er arkadafllarla, ‹brahim Paflan›n kuman-
danl›¤› meselesini müzakere ettik. Bir zaman için, kalmas›nda mahzur gör-
medik. Kumandanl›kta kalaca¤› hakk›ndaki cemiyet karar›n› ben kendisine
tebli¤ ettim. Fakat, bir iki gün sonra, da¤a ç›km›fl olan zabitandan bir mülâ-
zim efendi, ‹brahim Paflaya bulundu¤u yerden hakaretle mâli bir telgraf çek-
mifl... ‹brahim Pafla, derhal beni ça¤›rtt› ve telgraf› uzatarak dedi ki: "Beni
kumandan olarak burada muhafaza edece¤inizi bildirmifltiniz. Bu hakaret
nedir?"

Kumandan Paflaya, cemiyetçe hakk›nda ittihaz etti¤imiz karar›, tekmil tefl-
kilâta ibla¤ edecek kadar zaman geçmedi¤ini, bilhassa da¤ bafl›nda bulunan
zabitlerimizin herhangi bir telgraf merkezinden bu gibi telgraflar› keflide ettir-
melerine mâni olmak, bugünlerde müflkül olaca¤›n› takdir etmesini söyliyerek,
kendisini tesliyeye çal›flt›m.

Fakat, aradan çok geçmeden, o zaman Hududu Yunaniye Kumandan› bu-
lunan Muhlis Pafla, cemiyetin Manast›rdaki heyeti merkeziyesi taraf›ndan
Manast›ra davet olunmufl.. Muhlis Pafla, Ordu Kumandan› ‹brahim Pafladan
mezuniyet almaks›z›n Manast›ra gitmifl.. Bundan müteessir olan ‹brahim Pafla
Muhlis Paflaya tekdiramiz ifl'arda bulunmufl..

Bunun üzerine, Muhlis Paflay› davet eden, heyeti merkeziye, ‹brahim Pa-
flaya uzun bir telgraf çekmifl.. Bu defa da, Müflür Pafla beni davet ederek telg-
raf› gösterdi ve: "Ya bu ne?" dedi.

Telgraf› bafltan nihayete kadar okudum. Bu telgrafta Konyar afliretine
mensup Müflür ‹brahim Paflan›n bütün hayat›, mazisi, mahiyeti tavsif olunduk-
tan sonra, a¤›r ve hakaretamiz kelimelerle istibdat devrinin, Sultan Hamit ben-
deli¤inin ender emmuzeci olan ibrahim Paflan›n hürriyet için çal›flan bir muhit-
te, hürriyet için çal›flanlara kumanda etmek cesaretinde bulunmas› isti¤rap edi-
liyor ve derhal kumandanl›k makam›n› terketmesi ihtar ve talep olunuyordu.

Efendiler, bundan sonra, hakikaten ‹brahim Pafla, Selânikte duramad›.
Dedi¤i gibi hokkas›n› al›p gitti.

Bu malûmattan sonra, Nurettin Paflan›n Üçüncü Ordu Kumandan› bulu-
nan pederi Müflür ‹brahim Pafla ile meflrutiyet ink›lâb›n›n husulüne ve ihtilâlin
itidal ve selâmeti cereyan›na, ne yolda hizmet ve delâlet eylemifl olduklar›n› an-
lamak kolaylaflm›flt›r zannederim. Denildi¤i gibi, "ihtilâlin itidali cerayan›na"
dahi müessir olamam›fllard›r. En büyük itidalsizlik bizzat kendilerine yap›lm›fl
olan muamelelerle sabittir.

Tercümeihal risalesinin 4 üncü sahifesinde, Nurettin Paflan›n, Rumeliden
‹stanbula yürüyen Hareket Ordusuna iltihak ile vazifei vatanîyesini ifa etti¤in-
den bahsolunmaktad›r. 31 Mart Vak'as› münasebetile Rumeliden ‹stanbula
gönderilen kuvvetlerin kumandan›, merhum Hüsnü Pafla idi. Ben, bu kuvvet-
lerin erkân›harbiye reisi idim. Bu kuvvetlere Hareket Ordusu unvan›n› veren,
Hareket Ordusunun ‹stanbula kadar harekât›n› tertip ve idare eden bendim.
Nurettin Beyin bu kuvvetlere iltihak ederek vazife ald›¤›n› bilmiyorum. Nuret-
tin Pafla, birçoklar› gibi, Hareket Ordusu ‹stanbula yaklaflt›¤› zaman, Ayatafa-
nosa veya Makr›köyüne gelmifl olabilir.
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Gerekenlerle görüfltükten sonra yan›t verebilece¤imi söyledim. Dernek
ad›na yetkili olan öbür arkadafllarla, ‹brahim Paflan›n komutanl›¤› sorununu
görüfltük. Bir zaman için, kalmas›nda sak›nca görmedik. Komutanl›kta kala-
ca¤› ile ilgili dernek karar›n› kendisine ben bildirdim. Ama, bir, iki gün sonra,
da¤a ç›km›fl olan subaylardan bir te¤men efendi, ‹brahim Paflaya, bulundu¤u
yerden hakaretlerle dolu bir telgraf çekmifl.. ‹brahim Pafla, hemen beni ça¤›rt-
t› ve telgraf› uzatarak dedi ki: "Beni komutan olarak burada b›rakaca¤›n›z›
bildirmifltiniz. Bu hakaret nedir?"

Komutan Paflaya, dernekçe kendisiyle ilgili olarak ald›¤›m›z karar›, tüm
örgütlere duyuracak kadar zaman geçmedi¤ini, özellikle da¤ bafl›nda bulunan
subaylar›m›z›n herhangi bir telgraf merkezinden bu gibi telgraflar› çektirme-
lerini önlemenin, bugünlerde güç olaca¤›n› anlamas›n› söyliyerek, kendisini
yat›flt›rmaya çal›flt›m.

Ama, aradan çok geçmeden, o zaman Yunanistan S›n›rlar› Komutan›
Muhlis Pafla, derne¤in Manast›rdaki merkez kurulu taraf›ndan Manast›ra ça-
¤›r›lm›fl... Muhlis Pafla, Ordu Komutan› ‹brahim Pafladan izin almadan Ma-
nast›ra gitmifl.. Bundan üzüntü duyan ‹brahim Pafla Muhlis Paflaya paylarca-
s›na yaz› yazm›fl..

Bunun üzerine, Muhlis Paflay› ça¤›ran, merkez kurulu, ‹brahim Paflaya
uzun bir telgraf çekmifl. Bu defa da, Mareflal Pafla beni ça¤›rarak telgraf› gös-
terdi ve: "Ya bu ne?" dedi.

Telgraf› bafltan sonuna kadar okudum. Bu telgrafta Konyar afliretinden
olan Mareflal ‹brahim Paflan›n bütün hayat›, geçmifli, niteli¤i anlat›ld›ktan
sonra, a¤›r ve afla¤›lay›c› kelimelerle zorbal›k ça¤›n›n, Sultan Hamit kullu¤u-
nun pek az rastlan›r bir örne¤i olan ‹brahim Paflan›n özgürlük için çal›flan bir
çevrede, özgürlük için çal›flanlara komutanl›k etmeye yeltenmesine flafl›ld›¤›
ve hemen komutanl›ktan ayr›lmas› bildiriliyor ve isteniyordu.

Efendiler, bundan sonra, ‹brahim Pafla, Selânikte duramad›. Dedi¤i gibi
hokkas›n› al›p gitti.

Bunlar› ö¤rendikten sonra, Nurettin Paflan›n Üçüncü Ordu Komutan›
olan babas› Mareflal ‹brahim Pafla ile meflrutiyet devriminin yap›lmas›na ve
ayaklanman›n ›l›ml› ve engelsiz olarak yürütülmesine, ne yolda yard›mc› ve
yol gösterici olduklar›n› anlamak kolaylaflm›flt›r san›r›m. Denildi¤i gibi,
"ayaklanman›n ›l›ml› yürütülmesine" bile etkili olamam›fllard›r. En büyük
›l›ms›zl›k onlar›n kendilerine karfl› yap›lm›fl olan davran›fllarla kan›tlanmakta-
d›r.

Biyografi broflürünün 4 üncü sahifesinde, Nurettin Paflan›n, Rumeliden
‹stanbula yürüyen Hareket Ordusuna kat›larak vatanî görevini yapt›¤›ndan
sözedilmektedir. 31 Mart Olay› üzerine Rumeliden ‹stanbula gönderilen kuv-
vetlerin komutan›, merhum Hüsnü Pafla idi. Ben, bu kuvvetlerin kurmay bafl-
kan› idim. Bu kuvvetlere Hareket Ordusu ad›n› veren, Hareket Ordusunun
‹stanbula kadar gidiflini düzenleyip yöneten bendim. Nurettin Beyin bu kuv-
vetlere kat›larak görev ald›¤›n› bilmiyorum. Nurettin Pafla, birçoklar› gibi,
Hareket Ordusu ‹stanbula yaklaflt›¤› zaman, Yeflilköye ya da Bak›rköye gel-
mifl olabilir..
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Nurettin Pafla, "Yemen vilâyetinin tahlisi ve ussat›n tedibi için vukubulan
muharebatta birtak›m f›rka cüzütamlar›na veya müfrezelere kumanda etmifl..."

Her f›rka kumandan›, her muharebede ayn› vaziyette bulunur. Sonra
"San'an›n tahlisini müteak›p mütehaflflit kuvayi askeriyeye kumanda etmifl.."

Efendiler, asker olanlar, çok iyi bilirler ki, bir yerde muhtelif k›taat› aske-
riye topland›¤› zaman, orada bir merkez kumandanl›¤› veya mevki kumandan-
l›¤›, bir ordugâh kumandanl›¤› tesis olunur.. Nurettin Paflan›n San'adaki ku-
mandanl›¤› bundan baflka bir fley midi?!

Nurettin Pafla "‹mam Yahya ile itilâf akti hususunda Ahmet ‹zzet Paflaya
muzaheret eylemifl.."

Ahmet ‹zzet Paflaya sormad›m, fakat, ‹zzet Pafla ile beraber bulunup, me-
saide yak›ndan ifltiraki olan sahibi salâhiyet zevat›n beyan›na göre, ‹mam Yah-
ya ile itilâf müzakerat›nda, Nurettin Pafla bir suretle alâkadar k›l›nmam›flt›r.

Nurettin Pafla "Balkan muhaberat›na ifltirak arzusunu izhar ile Yemeni fli-
malinden cenubuna kadar kat'edip Aden-M›s›r-Suriye-Konya-‹stanbul tarik›y-
le Çatalca civar›nda bulunan baflkumandanl›k karargâh›na iltihak ve münhal
f›rka bulunmamas›ndan dolay› kendi r›zasile gönüllü olarak Dokuzuncu Ala-
y›n kumandas›n›" deruhde eylemifl..

Nurettin Paflan›n Yemenden, ‹stanbula gelmek için takip etti¤i istikamet,
Yemenden ‹stanbula gelen bilcümle efrat ve siviller velhas›l herkes taraf›ndan
takip olunan istikametti. Yol o idi. Nitekim, o tarihte, biz de Afrikada bulunu-
yorduk. ‹stanbula gelmek için Afrika çöllerini garptan flarka, M›s›ra kadar de-
ve ile kat'ettikten sonra ‹skenderiye ile Triyeste aras›nda bütün Bahri Sefidi ve
Adriyatik denizini cenuptan flimale ve Triyesteden Bükrefle kadar Avrupay› ve
ondan sonra Karadenizi kat'ederek ayn› karargâha vâs›l olmufltuk. Yol bu idi.

Nurettin Pafla, bu noktada as›l söylenmesi lâz›mgelen meseleden bahsetmi-
yor. Nurettin Pafla, miralayl›ktan binbafl›l›¤a indirildikten sonra, Yemen k›ta-
at›na memur olmak üzere kaymakaml›¤a terfi etmifltir. Bu terfiin icab› olarak
kaymakaml›kta Yemende iki sene kalmak lâz›m gelirken vaktinden evvel ‹stan-
bula gelerek kurtulmak yolunu bulmufltur.

Tercümeihal risalesinin 6 nc› ve 7 nci sahifelerinde Nurettin Paflan›n, Irak
Kumandanl›¤›ndan bahsolunuyor ve vesaiti mahalliyenin istimalile yeniden or-
du teflkil ederek dost ve düflman›n memul ve intizarlar› hilâf›nda ma¤lûbiyetten
muzafferiyet istihsali harikas›n› tecelli ettirdi¤i zikrediliyor.

Efendiler, Irak seferinde; Nurettin Pafla zaman›ndaki vaziyetin hakikati
flundan ibarettir:

‹lk Irak Kumandan› olan Süleyman Askerî Beyin ma¤lûbiyet ve intihar›n-
dan sonra, Iraka, Kafkasyadan yeni k›taat gelinciye kadar, muharebat, ‹ngiliz-
lerin arzusuna ve yürüyüfl süratlerine tâbi olmufltur. Nurettin Pafla, Kûtülema-
rede ‹ngilizlere ma¤lûp olduktan sonra, gece gündüz ve bilâmukavemet yürü-
yerek Selmanipake kadar periflan bir surette ricat etti.

‹ngilizler, Nurettin Paflay› takiben Selmanipake kadar ilerledi. Orada Kaf-
kasyadan gönderilmifl olan k›taat, ‹ngiliz k›taat›n› karfl›lad›. Üç gün muharebe-
den sonra Nurettin Pafla ma¤lûbiyeti kabul ederek ricat emri verdi. K›taat Di-
yale nehrine kadar flimale çekildi. ‹ngilizlerle süvari temas› dahi aranmad›. Hal-
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Nurettin Pafla "Yemen ilinin kurtar›lmas› ve ayaklananlar›n cezaland›r›l-
mas› için yap›lan savafllarda birtak›m tümenlere ya da birliklere komuta et-
mifl.."

Her tümen komutan›, her savaflta ayn› durumda bulunur. Sonra, "San'a
kurtar›ld›ktan sonra orada y›¤›nak yapm›fl olan kuvvetlere komuta etmifl.."

Efendiler, asker olanlar, çok iyi bilirler ki, bir yerde çeflitli ordu birlikle-
ri topland›¤› zaman, orada bir merkez komutanl›¤› ya da mevki komutanl›¤›,
bir ordugâh komutanl›¤› kurulur.. Nurettin Paflan›n San'adaki komutanl›¤›
bundan baflka bir fley miydi?

Nurettin Pafla "‹mam Yahya ile uzlaflma yap›lmas›nda Ahmet ‹zzet Pafla-
ya yard›m etmifl.."

Ahmet ‹zzet Paflaya sormad›m, ama, ‹zzet Pafla ile birlikte bulunup, çal›fl-
malara yak›ndan kat›lm›fl olan yetkili kiflilerin söyledi¤ine göre, ‹mam Yahya ile
uzlaflma görüflmeleriyle, Nurettin Pafla hiç bir bak›mdan ilgilendirilmemifltir.

Nurettin Pafla "Balkan savafllar›na kat›lmak iste¤ini belirterek Yemeni
kuzeyinden güneyine kadar geçip Aden-M›s›r-Suriye-Konya-‹stanbul yoluyla
Çatalca yak›nlar›nda bulunan komutanl›k karargâh›na kat›lm›fl ve bofl tümen
bulunmamas›ndan dolay› kendi iste¤iyle gönüllü olarak Dokuzuncu Alay›n
komutas›n›" üstlenmifl..

Nurettin Paflan›n Yemenden, ‹stanbula gelmek için geçti¤i yol, Yemen-
den ‹stanbula gelen bütün asker ve sivillerin k›sas› herkesin geçti¤i yoldu. Yol
o idi. Nitekim, o tarihte, biz de Afrikada bulunuyorduk. ‹stanbula gelmek için
Afrika çöllerini bat›dan do¤uya, M›s›ra kadar deve ile geçtikten sonra ‹sken-
deriye ile Tiryeste aras›nda bütün Akdenizi ve Adriyatik denizini güneyden
kuzeye ve Tiryesteden Bükrefle kadar Avrupay› ve ondan sonra Karadenizi
geçerek ayn› karargâha varm›flt›k. Yol bu idi.

Nurettin Pafla, bu noktada as›l söylenmesi gereken konudan sözetmiyor.
Nurettin Pafla, albayl›ktan binbafl›l›¤a indirildikten sonra, Yemen birliklerin-
de görevlendirilmek üzere yarbayl›¤a yükselmifltir. Bu yükselmenin gere¤i
olarak yarbay rütbesiyle Yemende iki sene kalmak gerekirken zaman›ndan
evvel ‹stanbula gelerek o görevden kurtulmak yolunu bulmufltur.

Biyografi broflürünün 6 nc› ve 7 nci sahifelerinde Nurettin Paflan›n, Irak
Komutanl›¤›ndan sözediliyor ve yerli araçlar› kullanarak yeniden ordu kura-
rak dost ve düflman›n umdu¤unun ve bekledi¤inin tersine yenilgiden zafer ç›-
karmak harikas›n› gösterdi¤i belirtiliyor.

Efendiler, Irak seferinde; Nurettin Pafla zaman›ndaki durumun gerçek
yüzü flundan baflka birfley de¤ildir:

‹lk Irak Komutan› olan Süleyman Askerî Beyin yenilgisi ve can›na k›y-
mas›ndan sonra, Iraka, Kafkasyadan yeni birlikler gelinceye kadar, savafllar,
‹ngilizlerin isteklerine ve yürüyüfl h›z›na ba¤l› kalm›flt›r. Nurettin Pafla Kûtü-
lemarede ‹ngilizlere yenildikten sonra gece, gündüz ve hiç direnmeden yürü-
yerek Selmanipake kadar darma da¤›n çekildi.

‹ngilizler, Nurettin Paflay› koval›yarak Selmanipake kadar ilerledi. Orada
Kafkasyadan gönderilmifl olan birlikler, ‹ngiliz birliklerini karfl›lad›. Üç gün sa-
vafltan sonra Nurettin Pafla yenilgiyi kabul ederek çekilme emri verdi. Birlikler
Diyale nehrine kadar kuzeye çekildi. Atl› artç›s› ç›kar›larak ‹ngilizlere ba¤lant›
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buki, ayn› zamanda, ‹ngilizler de ricat eylemifllerdi. Bu malûmat› veren Urban
oldu. Ondan sonra, Nurettin Pafla, kendini toplay›p tekrar Selmanipak-Kûtüle-
mare istikametinde ilerledi.

Kûtülemare flimalinde, gece ‹ngiliz k›taat›na temas edildi. Tedbirsizlik, ter-
tipsizlik ve idaresizlik yüzünden, fecirle beraber k›taat›m›z düflman›n atefl bas-
k›n›na maruz b›rak›ld›. Efrat ve zabitandan, kumandanlardan birçok zayiat
verildi. K›taatta panik oldu, kendili¤inden ricat bafllad›. ‹ngilizlerin çekilmesi
üzerine, sükûnet iade olunabildi.

Irakta, yeni k›taat ve yeni vesaitle büyük ve kanl› muharebat, bundan son-
ra bafllar ki, Nurettin Paflan›n bunlarla münasebeti yoktur.

Risalenin ayn› sahifelerinde, Nurettin Pafla "‹ngilizlerden i¤tinam etti¤i
tayyareler ile de bir tayyare filosu vücuda getirmek muvaffak›yat› azîmesini
göstermifltir" deniliyor.

Bu iddian›n pek cahilane oldu¤unu söylemek mecburiyetindeyim. Tayya-
renin ve tayyare filosunun ne oldu¤unu bilenler böyle bir iddian›n nekadar gü-
lünç oldu¤unu elbette anlarlar.

Risalenin sekizinci sahifesinde, Nurettin Paflan›n dürbünle bakarken al›n-
m›fl bir resmi vard›r. Bu resmin alt›nda flu ibare yaz›l›d›r:

"26 A¤ustos 1338 taarruz günü Kocatepe tarassut mevkiinde Karahisar
meydan muharebesini idare ederken al›nan foto¤raflar›d›r."

Ayn› günde, hep ayn› tepede idik. Dürbünle bakanlar çoktu. Bilhassa dür-
bünle en çok bakanlar tarassuda memur edilen zabitler idi. Filhakika, Nurettin
Paflan›n da muharebe meydan›n› dürbünle seyretmeyi tercih etti¤inin ben de fâ-
rik› olmufltum.

Karahisar-Dumlup›nar Meydan Muharebesinin cereyan› esnas›nda, Bafl-
kumandan Muharebesi günü, Nurettin Paflay› bir aral›k, Kolordu Kumandan›
Kemalettin Paflan›n (elyevm Berlin Sefiri) tarassut noktas›nda, vaziyeti dür-
bünle temafla ederken buldum. K›taat›m›z, düflman› yak›ndan s›k›flt›rm›fl, nazik
ve mühim bir vaziyet hâs›l olmufltu. "Dürbünle temaflay› b›rak›n›z! Muharebe-
yi yak›ndan ve bizzat idare etmek için, ileri atefl mevaziine gidece¤iz", dedim.

Nurettin Pafla, bu kadar yaklaflman›n münasip olmad›¤›n› söyliyerek git-
mek istemedi. Can›m s›k›ld›. "Siz burada kalabilirsiniz" dedim. Kemalettin Sa-
mi Paflaya: "Siz benimle geliniz!" dedim ve otomobilime yürüdüm. Kemalettin
Pafla: "Emredersiniz" dedi ve beraber yürüdü. Bu muamele üzerine, dürbünün
bafl›nda yaln›z b›rak›lan Nurettin Paflan›n da arkam›zdan geldi¤ini gördük.
Dedi¤im yere gittik. Yunan ordusunun esaretini intaç eden o muharebeyi, tefer-
ruat›na kadar, bizzat idare ediyor ve icap eden emirleri, do¤rudan do¤ruya ko-
lordu kumandanlar›na ve sair kumandanlara bizzat veriyordum.

Emirlerime göre tedbirler ve hareketler icra olunurken Ordu Kumandan›
Nurettin Pafla, yan›mda duruyor ve vaziyeti temafla ediyordu. Bir aral›k, Kolor-
du kumandan›n›, benim yan›mdan uzaklaflt›rarak baz› emirler vermeye kalk›fl-
m›fl.. Kolordu Kumandan›, bu emirleri gayr›kabili icra bulmufl, ordu kumanda-
n› ile kolordu kumandan› aras›nda adeta, lâübaliyane bir münazaa vaziyeti hâs›l
olmufl.. Kemalettin Sami Pafla, Nurettin Paflan›n yan›ndan biraz sertçe muamele
ile ayr›lm›fl.. bu halin fark›na vard›m. Kemalettin Sami Paflay› yan›ma ça¤›r›p,
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kurmak yolu bile aranmad›. Oysa, ayn› zamanda, ‹ngilizler de çekilmifllerdi.
Bu bilgiyi verenler Çöl Araplar› oldu. Ondan sonra, Nurettin Pafla, kendini
toplay›p yeniden Selmanipak-Kûtülemare do¤rultusunda ilerledi.

Kûtülemare kuzeyinde, gece ‹ngiliz birlikleriyle karfl›lafl›ld›. Önlemsizlik,
düzensizlik ve yönetimsizlik yüzünden, tan yeri a¤ar›rken birliklerimiz düfl-
man›n atefl bask›n›na u¤rat›ld›. Erler ve subaylardan, komutanlardan birçok
yitik verildi. Birliklerde panik oldu, kendili¤inden geri çekilme bafllad›. ‹ngi-
lizlerin de çekilmesi üzerine, dinginlik sa¤land›.

Irakta, yeni birlikler ve yeni araçlarla büyük ve kanl› savafllar, bundan
sonra bafllar ki, Nurettin Paflan›n bunlarla iliflkisi yoktur.

Broflürün gene o sayfas›nda, Nurettin Pafla "‹ngilizlerle savafl›rken ele ge-
çirdi¤i ‹ngiliz uçaklar›yla bir uçak filosu kurarak büyük baflar› kazanm›flt›r"
deniliyor.

Bu sav›n çok cahilce oldu¤unu söylemek zorunday›m. Uça¤›n ve uçak fi-
losunun ne oldu¤unu bilenler böyle bir sav›n nekadar gülünç oldu¤unu elbet-
te anlarlar.

Broflürün sekizinci sayfas›nda, Nurettin Paflan›n dürbünle bakarken al›n-
m›fl bir resmi vard›r. Bu resmin alt›nda flunlar yaz›l›d›r:

"26 A¤ustos 1922 sald›r›s› günü Kocatepe gözetleme yerinde Afyon mey-
dan savafl›n› yönetirken al›nan foto¤raflar›d›r."

26 A¤ustosta, hepimiz o tepede idik. Dürbünle bakanlar çoktu. Özellikle
dürbünle en çok bakanlar gözetleme görevlisi subaylard›. Gerçekten Nurettin
Paflan›n da savafl alan›na dürbünle bakmay› ye¤ledi¤i benim de dikkatimi çek-
miflti.

Afyon-Dumlup›nar Meydan Savafl› olurken, Baflkomutan Savafl› günü,
Nurettin Paflay› bir aral›k, Kolordu Komutan› Kemalettin Paflan›n (flimdi Ber-
lin Elçisi) gözleme noktas›nda, duruma dürbünle bakarken buldum. Birlikle-
rimiz, düflman› yak›ndan s›k›flt›rm›fl, zorlu ve önemli bir durum oluflmufltu.
"Dürbünle bakmay› b›rak›n›z. Savafl› yak›ndan ve oradan kendimiz yönetmek
için, ileri atefl mevzilerine gidece¤iz", dedim.

Nurettin Pafla, bu kadar yaklaflman›n do¤ru olmad›¤›n› söyliyerek git-
mek istemedi. Can›m s›k›ld›. "Siz burada kalabilirsiniz" dedim. Kemalettin
Sami Paflaya: "Siz benimle geliniz" dedim ve otomobilime yürüdüm. Kema-
lettin Pafla: "Emredersiniz" dedi ve benimle birlikte yürüdü. Bu davran›fl
üzerine, dürbünün bafl›nda yaln›z b›rak›lan Nurettin Paflan›n da arkam›zdan
geldi¤ini gördük. Dedi¤im yere gittik. Yunan ordusunun tutsakl›¤›yla sonuç-
lanan o savafl›, tüm ayr›nt›lar›yla, ben kendim yönetiyor ve gereken emirleri,
do¤rudan do¤ruya kolordu komutanlar›na ve baflka komutanlara kendim ve-
riyordum.

Emirlerime göre önlemler al›n›r ve gerekli ifller yap›l›rken Ordu Komutan›
Nurettin Pafla, yan›mda duruyor ve olup bitenlere bak›yordu. Bir aral›k, kolor-
du komutan›n›, benim yan›mdan uzaklaflt›rarak bir tak›m emirler vermeye kal-
k›flm›fl.. Kolordu komutan›, bu emirleri yerine getirilemez nitelikte bulmufl, ordu
komutan› ile kolordu komutan› aras›nda, sayg› d›fl› çekiflmelere benzer birfleyler
olmufl.. Kemalettin Sami Pafla, Nurettin Paflan›n yan›ndan biraz sertçe davra-
narak ayr›lm›fl.. bu durumu anlad›m. Kemalettin Sami Paflay› yan›ma ça¤›r›p,
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sükûnet ve inz›bat› muhafaza etmesi lüzumunu söyledim. Badehu, yaln›z ola-
rak Nurettin Paflay› ça¤›rtt›m. Umumî tarzda, baz› sualler sordum ve anlatmak
istedim ki, hakikaten kolordu kumandan›na verdi¤i emir gayr›kabili icrad›r.
Kumandanlar, emir vermifl olmak için emir vermezler. Lüzumlu ve kabiliyeti
icraiyesi olan hususlar› emrederler ve emir verirken, kendini, o, emri ifa edecek
olan›n yerine koymak ve emrin nas›l ifa ve tatbik olunaca¤›n› düflünmek ve bil-
mek lâz›md›r.

Tercümeihal risalesinin 9 uncu sahifesinde, Iraktan sonra "Kafkas cephe-
sine gitmifl olan Nurettin Pafla, Üçüncü Ordu M›ntakalar› Kumandanl›¤›nda ve
ordu kumandanl›¤› vekâletinde bir müddet" bulundu¤u yaz›l›d›r. Bu vazifele-
rin mahiyetini ve bu müddetin kaç gün oldu¤unu sormak lâz›md›r.

Nurettin Pafla, Kafkas cephesinden, ‹stanbula avdetinde "Ayd›n, Mu¤la ve
Antalya Havalisi Kumandanl›¤›" unvanile ‹zmire azimet etmifl ve buldu¤u bir-
kaç periflan müstahf›z k›taat›n› süratle tensik ve yeni f›rkalar teflkil ederek Yir-
mi Birinci Kolorduyu vücuda getirmifl."

Efendiler, kolordu teflkili, son zamanda, Harbi Umumînin fantazileri s›ra-
s›na geçmiflti. Bilhassa, karfl›s›nda düflman bulunm›yan, sabit m›ntakalarda,
ahz› asker flubeleri ve riyasetleri tesis etmek kadar sühuletle kolordu kuman-
danl›klar› ve salâhiyetleri ihdas olunurdu. Filhakika, bütün muharebe cephele-
ri imdat, diye feryat ederken Yirmi Birinci Kolordu flayan› itibar bir mevcudi-
yet olsayd›, Ayd›n m›ntakas›nda terkolunmazd›.

Risalenin 16 nc› sahifesinde Nurettin Paflan›n, "Anadoluda Mustafa Ke-
mal Pafla ve rüfekas›n›n teflebbüslerile bafll›yan harekât› millîye rüesasile da-
hi tesisi münasebet ederek.." ‹stanbulda birtak›m mühim ifller yapt›¤›ndan ve
nihayet "‹ngilizlerce takibe bafllanm›fl oldu¤undan" ve "Mustafa Kemal Pa-
fla taraf›ndan ald›¤› davetnamelerde, art›k ‹stanbuldan ziyade Anadoluda
hizmet mümkün oldu¤u ifl'ar edilmesine.." ve saireye binaen Anadoluya geç-
mifl..

Efendiler, Nurettin Paflan›n, ‹stanbulda, ‹ngilizlerle ve Damat Ferit Pafla
Kabinesile anlaflt›¤›n› ve Ankarada teessüs eden, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinden ve onun Hükûmetinden bihaber olarak, bizi, ‹stanbul ile itilâf ettirmeye
çal›flt›¤›n› ve bu münasebetle arada cereyan eden telgraf muhaberat›n› ve bizza-
rur, Ankaraya geldikten sonraki muamelelerini bilmünasebe beyan etmifltim.
Bunlar› tekrar etmiyece¤im.

18 inci sahifede, "balâdaki hidemat› vataniyeyi muvaffak›yetle ifa etmifl
olan Nurettin Pafla ile Büyük Millet Meclisi aras›nda, baz› mesaili resmîyeden
dolay› ihtilâf ç›kmas› üzerine, kendisi hemen Ankaraya gelerek, iflbu suitefeh-
hümat hüsnü suretle hal ve izale olunmufltur" ibaresine tesadüf edilmektedir.

Nurettin Paflan›n, hükûmetçe, Merkez Ordusu Kumandanl›¤›ndan nas›l azil
ve divan› harbe tevdi edilmek üzere Ankaraya celbolundu¤unu ve Meclisçe aley-
hinde olan galeyan kendisinin idam›n› talep derecesinde ileri gitmifl iken Baflku-
mandan s›fatile flahsan Meclis kürsüsünden, Nurettin Paflay› müdafaa ederek na-
s›l kurtard›¤›m› da izah etmifltim. Burada, bilvesile yaln›z bir noktaya nazar› dik-
kati celbetmek isterim. Bu okudu¤umuz ibareye nazaran, bir Türkiye Büyük
Millet Meclisi vard›r, bir de Nurettin Pafla.. Bunlar karfl› karfl›ya gelmifller.. su-
itefehhümat izale edilmifl.. Malûm oldu¤una göre, Meclisle karfl› karfl›ya gele-
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sâkin olmas›n› ve düzeni korumas› gerekti¤ini söyledim. Sonra da, yaln›z ola-
rak Nurettin Paflay› ça¤›rtt›m. Genel nitelikte, kimi sorular sordum ve anlat-
mak istedim ki, gerçekten kolordu komutan›na verdi¤i emir yerine getirileme-
yecek niteliktedir. Komutanlar, emir vermifl olmak için emir vermezler. Ge-
rekli olan ve yap›labilecek fleyleri emrederler ve emir verirken, kendini, o,
emri uygulayacak olan›n yerine koymak ve emrin nas›l yerine getirilip uygu-
lanaca¤›n› düflünmek ve bilmek gerekir.

Biyografi broflürünün 9 uncu sayfas›nda, Iraktan sonra "Kafkas cephesi-
ne gitmifl olan Nurettin Paflan›n, Üçüncü Ordu Bölgeleri Komutanl›¤›nda ve
ordu komutanl›¤› vekilli¤inde bir süre" bulundu¤u yaz›l›d›r. Bu görevlerin ni-
teli¤ini ve bu sürenin kaç gün oldu¤unu sormak gerekir.

Nurettin Pafla, Kafkas cephesinden, ‹stanbula dönüflünde "Ayd›n, Mu¤la
ve Antalya Yöreleri Komutan›" san› ile ‹zmire gitmifl ve buldu¤u birkaç dar-
mada¤›n müstahf›z* birli¤ini çarçabuk düzene sokup yeni tümenler kurarak
Yirmibirinci Kolorduyu meydana getirmifl.."

Efendiler, kolordu kurmak, son zamanda, Dünya Savafl›n›n köksüz ve
moda iflleri aras›na geçmiflti. Özellikle, karfl›s›nda düflman bulunmayan, hare-
ketsiz bölgelerde, askerlik flubeleri ve baflkanl›klar› kurmak kadar kolayl›kla
kolordu komutanl›klar› kurulur ve gerekli yetkiler verilirdi. Gerçekten, bütün
savafl cepheleri "imdat" diye ba¤›r›rken Yirmi birinci Kolordu önemsenecek
bir varl›k olsayd›, Ayd›n bölgesinde yüzüstü b›rak›lmazd›.

Broflürün 16 nc› sayfas›nda Nurettin Paflan›n "Anadoluda Mustafa Ke-
mal Pafla ve arkadafllar›n›n giriflimleriyle bafll›yan ulusal ayaklanman›n bafl-
lar›yla da iliflki kurarak.." ‹stanbulda birtak›m önemli ifller yapt›¤›ndan ve
sonunda "‹ngilizlerin kendisini izlemeye bafllad›klar›ndan" ve "Mustafa Ke-
mal Pafladan ald›¤› ça¤›n yaz›lar›nda, art›k ‹stanbuldan çok Anadoluda gö-
rev yapabilece¤inin bildirilmesi.." üzerine ve baflka nedenlerle Anadoluya
geçmifl..

Efendiler, Nurettin Paflan›n, ‹stanbulda, ‹ngilizlerle ve Damat Ferit Pafla
Kabinesile anlaflt›¤›n› ve Ankarada kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisini
ve onun Hükûmetini bilmiyormufl gibi davranarak, bizi, ‹stanbul ile uyufltur-
maya çal›flt›¤›n› ve bununla ilgili olarak arada geçen telgraf yaz›flmalar›n› ve
zorunlu olarak, Ankaraya geldikten sonraki davran›fllar›n› yeri geldi¤inde an-
latm›flt›m. Bunlar› bir daha anlatmayaca¤›m.

18 inci sayfada, "Yukar›daki vatan görevlerini baflar›yla yapm›fl olan Nu-
rettin Pafla ile Büyük Millet Meclisi aras›nda, birtak›m resmî ifllerden dolay›
anlaflmazl›k ç›kmas› üzerine, kendisi hemen Ankaraya gelmifl ve bu anlaflmaz-
l›k iyi bir biçimde çözümlenip giderilmifltir" cümlesine rastlanmaktad›r.

Nurettin Paflan›n, hükûmet taraf›ndan Merkez Ordusu Komutanl›¤›ndan
nas›l ç›kar›l›p askerî mahkemeye verilmek üzere Ankaraya getirildi¤ini ve Mec-
lisin kendine karfl› olan k›zg›nl›¤› kendisinin idam›n› isteyecek kadar ileri gitmifl
iken Baflkomutan olarak benim Meclis kürsüsünden, Nurettin Paflay› savunarak
nas›l kurtard›¤›m› da aç›klam›flt›m. Burada, s›ras› gelmiflken yaln›z bir noktaya
dikkati çekmek isterim. Bu okudu¤umuz cümleye göre, bir Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi vard›r, bir de Nurettin Pafla.. Bunlar karfl› karfl›ya gelmifller, anlafl-
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bilen, yaln›z hükûmettir. Meclisin muhatab› hükûmettir. Bir ordu kumandan›,
bir vali, herhangi bir makam sahibi Meclisin muhatab› olamaz.

Risalenin 18 inci sahifesinin son sat›rlar›, Nurettin Paflan›n, "vatan› tehli-
keden tahlis eden muzafferiyeti azîmenin lûtfu hakla muvaffak ve amili olmufl
ve tarihi millîye bu defa dahi gayet mühim ve emsali namesbuk bir sahifei fleref
ve mefharet ilâvesini temin eylemifl.." oldu¤unu izaha hasredilmifltir.

Efendiler, bu kadar, cesurane bir iddiaya karfl› hayret ve isti¤rap etmemek
mümkün de¤ildir. Filhakika, Nurettin Pafla, umumî taarruzda Birinci Ordu
Kumandanl›¤›nda bulundu. Di¤er bilcümle kumandanlarla beraber kendisine,
emretti¤imiz vazifeleri ifaya çal›flt›. Bu hal, bütün Türk ordusuna ve ordumu-
zun büyük, küçük bilcümle kumandanlar›na, zabitlerine ve her neferine flamil
olmak tabiî bulunan muvaffak›yet ve flerefi, Nurettin Paflan›n flahs›na hasret-
mek kadar manas›z, esass›z, ay›p bir fley olamaz! Nurettin Paflay›, muzafferi-
yetin amili gibi göstermek, olsa olsa, kendisile istihza maksad›na matuf olabi-
lir. Yoksa Nurettin Pafla, büyük zaferin flerefine en az ifltirake hakk› olanlar-
dan biridir.

Efendiler, büyük taarruzda, Nurettin Paflay›, yaln›z taarruzun ikinci günü
Kocatepede yaln›z b›rakm›flt›m. Çünkü, düflman›n ma¤lûp oldu¤unu ve ricat
edece¤ini anlad›k. Ma¤lûbiyetini inhizama çevirmek ve hatt› ricatini kat'ederek
düflman ordusunu esir etmek için, art›k Kocatepede de¤il, daha umumî vaziye-
ti mütalea ve ona göre umumî tedbirler alacak yerde bulunmam›z lâz›md›. O
gün dahi, Cephe Kumandan› ‹smet Paflan›n, münasip görüp benim imzamla
yazd›¤› teflvikkâr k›sa bir telefonla Nurettin Paflan›n kuvvei maneviyesini mu-
hafaza için tedbir almak lüzumlu görülmüfltü.

Ondan sonra, Nurettin Paflay› ve ordusunu bizzat takip ve flevki idareye
bizzat müdahaleye zaruret gördüm. Böyle yapmasayd›m, Nurettin Paflan›n,
yapt›¤› hatalar› tazmin etmek güç olurdu. Dumlup›narda, Erkân›harbiyesi Re-
isi Emin Paflan›n haz›rlad›¤› ileri hareket emrinin muhteviyat›n› anl›yam›yan
ve fakat, anlamam›fl de¤il daha iyisini düflünmek ve yapmak istiyormufl gibi ta-
v›r alan Nurettin Paflan›n tereddütü üzerine, tereddütle geçirilecek zaman ol-
mad›¤›n› ihtar ederek, icap eden noktai nazar› bizzat dikte etti¤im zaman, Nu-
rettin Pafla bana demiflti ki: "Paflam, siz, bizi, yaln›z ve serbest b›rakm›yorsu-
nuz"! Buna, haz›r bulunan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Pafla Hazret-
leri, flu yolda ve ciddî bir lisanla cevap verdi: "Pafla, Pafla, dedi. Bu ordu, bi-
zim, bütün memleketin gözbebe¤idir. Onun sevk ve idaresini, tesadüfe b›raka-
may›z!"

Dumlup›nardan Ufla¤a giderken, yolda Nurettin Paflan›n tedabirindeki
noksan› hissedip, Nurettin Pafla f›rkalar›na bizzat emir vererek, tedbir ald›rma-
sayd›m Trikopis in esareti mümkün olm›yabilirdi. Uflakta nahofl bir manzara-
ya flahit olabilirdik. ‹zmire girdikten ve hükûmet dairesine dahil olduktan son-
ra, cenuptan gelen top ve tüfek sadalar›n› bizzat iflitip, Nurettin Paflan›n tedbir-
sizli¤ini ve gafletini anlay›p derhal bizzat emir vererek tedbir ald›rmasayd›m,
‹zmire girmifl ve ‹zmir sokaklar›nda ahaliye kar›flm›fl k›taat›m›z›n, biz de dahil
oldu¤umuz halde, pani¤e u¤rayarak hercümerç olmas› müstebat de¤ildi.

Siyaset ve kiyaset iddias›nda bulunan, Nurettin Paflan›n ‹zmirde resmî ecne-
bî memurlarla mazbut mükâlamesini bizzat tashih etmeseydim ‹zmire girmek-
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mazl›k giderilmifl.. Bilindi¤ine göre, Meclisle karfl› karfl›ya gelebilen, yaln›z
hükûmettir. Meclisin karfl›s›ndaki hükûmettir. Bir ordu komutan›, bir vali,
herhangi bir görevli Meclisin karfl›s›nda bulunamaz.

Broflürün 18 inci sayfas›n›n son sat›rlar›, Nurettin Paflan›n, "Allah›n yar-
d›m›yla vatan› tehlikeden kurtaran büyük zaferin baflar›c›s› ve etmeni oldu¤u
ve millî tarihe bu kez de çok önemli ve benzeri hiç görülmemifl bir onur ve
övünç sayfas› eklemeyi sa¤lam›fl.." oldu¤unu aç›klamaya ayr›lm›flt›r.

Efendiler, bu kadar, atmasyon bir sav karfl›s›nda flaflmamak ve bunu ya-
d›rgamamak elden gelmez. Gerçekten, Nurettin Pafla, genel sald›r›m›z s›ras›n-
da Birinci Ordu Komutanl›¤›nda bulundu. Öbür bütün komutanlarla birlikte
kendisine, emretti¤imiz görevleri yapmaya çal›flt›. Bu durum, bütün Türk or-
dusuna ve ordumuzun büyük, küçük bütün komutanlar›n›, subaylar›n› ve her
bir erini kapsamas› do¤al olan baflar› ve onuru, Nurettin Paflan›n kendisine öz-
gü k›lmak kadar anlams›z, temelsiz, ay›p bir fley olamaz. Nurettin Paflay›, ba-
flar›n›n etmeni gibi göstermek, olsa olsa, kendisile alay etmek amac›na yöne-
lik olabilir. Yoksa Nurettin Pafla, büyük zaferin onuruna kat›lmaya en az hak-
k› olanlardan biridir.

Efendiler, büyük sald›r›m›zda, Nurettin Paflay›, ancak sald›r›n›n ikinci gü-
nü Kocatepede yaln›z b›rakm›flt›m. Çünkü, düflman›n yenildi¤ini ve çekilece-
¤ini anlad›k. Yenilgisini bozguna dönüfltürmek ve çekilme yolunu keserek
düflman ordusunu tutsak almak için, art›k Kocatepede de¤il, durumu daha ge-
nel olarak gözden geçirecek ve ona göre genel nitelikte önlemler alacak yer-
de bulunmam›z gerekli idi. O gün de, Cephe Komutan› ‹smet Paflan›n, uygun
bulup benim imzamla yazd›¤› özendirici k›sa bir yaz›y› telefonda okuyarak
Nurettin Paflan›n moralini korumak için önlem almak gerekli görülmüfltü.

Ondan sonra, Nurettin Paflan›n ifline kar›flmay› ve ordusunu kendim yö-
netmeyi zorunlu buldum. Böyle yapmasayd›m, Nurettin Paflan›n, yapt›¤› yan-
l›fllar› gidermek güç olurdu. Dumlup›narda, Kurmay Baflkan› Emin Paflan›n
haz›rlad›¤› ileriye yürüyüfl emrinin kapsam›n› anlamayan ama, anlamam›fl de-
¤il daha iyisini düflünmek ve yapmak istiyormufl gibi davranan Nurettin Pafla-
n›n duraksamas› üzerine, duraksamayla geçirilecek zaman olmad›¤›n› sertçe
söyleyerek, gereken görüflü kabule kendim zorlad›¤›m zaman, Nurettin Pafla
buna demiflti ki: "Paflam, siz, bizi, yaln›z ve serbest b›rakm›yorsunuz" Buna,
orada bulunan Genel Kurmay Baflkan› Fevzi Pafla Hazretleri, flu yolda ve sert
bir karfl›l›k verdi: "Pafla, Pafla, dedi. Bu ordu, bizim, bütün memleketin gözbe-
be¤idir. Onun yönetimini rastlant›ya b›rakamay›z."

Dumlup›nardan Ufla¤a giderken, yolda Nurettin Paflan›n ald›¤› enlemlerde-
ki eksikli¤i anlay›p, Nurettin Paflan›n tümenlerine kendim emir vererek, önlem
ald›rmasayd›m Trikopis'in tutsakl›¤› gerçekleflmiyebilirdi. Uflakta kötü bir du-
rumla karfl›laflabilirdik. ‹zmire vard›ktan ve hükûmet kona¤›na girdikten sonra,
güneyden gelen top ve tüfek seslerini kendi kula¤›mla iflitip, Nurettin Paflan›n
tedbirsizli¤ini ve aymazl›¤›n› anlay›p hemen kendim emir vererek önlem ald›rma-
sayd›m, ‹zmire girmifl ve ‹zmir sokaklar›nda halka kar›flm›fl birliklerimizin, biz de
içinde olmak üzere, pani¤e kap›larak darmada¤›n olmas› olmayacak fley de¤ildi.

‹flbilirlik ve ak›ll›l›k taslayan, Nurettin Paflan›n ‹zmirde yabanc›lar›n resmî
görevlileriyle yapt›¤› yaz›ya dökülmüfl görüflmelerini ben kendim düzeltmesey-
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ten hâs›l olan neflvei umumiyenin inkisar›n› bâdi vaziyetlerden içtinap belki de
mümkün olm›yacakt›.

Efendiler, bu söylediklerim, bütün ordu erkân›nca malûm hakikatlerdir.
Bu hakikatlerin, yaln›z bir kiflinin fârik› olmad›¤› anlafl›l›yor. O da Nurettin Pa-
flad›r. Muhas›r, galip, fatih, gazi unvanlarile kendini yadettirmek sevday› t›flâne-
sine düflen Nurettin Paflan›n, "Kûtülemare Muhas›n Nurettin Pafla" diye bir
kartvizitini görmüfltüm. Bu kart›, Nurettin Pafla Taflköprüde otururken Kasta-
monu Vali ve Havalisi Kumandan› bulunan Muhittin Paflaya (elyevm Kahire
Sefiri) göndermifl ve kart›n bofl yerlerine, yazd›¤› yaz›larda, karttaki unvan› ifla-
ret ederek, "bunu da benden kimse nez'edemez ya!" diye bir ibare de vard›. Mu-
hittin Pafla, bu kart› ve karttaki yaz›y›, ak›l ve ferasetle, kabili telif görememifl,
dikkate flayan bulmufl oldu¤undan, aynen bana göndermiflti. Evet, onu, ondan
kimse nez'edemez. Fakat, onu ona veren de yoktur. Her muvaffak›yetli muha-
rebeye ifltirak eden zat›n, hakk› olmad›¤› halde kendisini yegâne amil, galip, ilân
etmesi, flayan› imtisal bir düsturu ahlâkî teflkil etmez. Evlâd› memlekete, böyle
as›ls›z tarz ve tav›rlar tak›nmak âdetini veremeyiz; emsali atiyeye, böyle hava-
dan galip, fatih olunabilece¤i gibi sakim bir fikri miras b›rakamay›z!

Tercümeihal risalesinin kab›ndaki gazi unvan›n›n istimaline gelince, bu
unvan›, Nurettin Paflaya (A.S.) harfleri verebilir. Fakat, hakikat ve kanun bu-
nunla yaln›z ve sadece istihza eder. Gerçi, muharebeye "ya flehit veya gazi ol-
mak için" gidilir. Alel›tlak, meydan› flehamette ölenlerin hepsine, flehit derlerse
de, sa¤ kalanlar›n hepsine gazi unvan› verilemez. Bu unvan› ancak kanun ve-
rir. Medenî bir milletin, âli menfaatler icab›, icras›na mecbur oldu¤u harpler,
Arap afliretlerinin gazvesi de¤ildir. Öyle dahi olsa, gazveden sa¤ salim ç›kanla-
ra belki, yaln›z, analar›, babalar› berayi takdir, benim gazi o¤lum diyerek ifti-
har eder. Fakat, millet, tarih, unvan tevcihinde okadar semih de¤ildir.

Tercümeihal risalesinin, son sahifesinden de bir cümle alarak bu hikâyete
hitam verelim:

Nurettin Pafla "Irak cephesinde iken ahalii mahallîye taraf›ndan kendisine
tevdi edilmifl bulunan, Kerbelâda metfun hafidi Hazreti Peygamberi ‹mam›
Hüseyin Hazretlerinin seyfi mubarekini hâmil bulunmakla müflerreftir."

Efendiler, bu ne lâft›r?!
Kerbelâ, hafidi peygamberî, imam, seyfi mubarek, müflerref; bu gibi

avampesendane lâflarla milleti i¤fal mesle¤inde bulunanlar, art›k insaf et-
sinler!... Millet de dikkat ve basiretini artt›rs›n!...

*
*   *

Efendiler, resen harekette muvaffak›yet görmiyen baz› kimseler de, türlü
riyakârl›klarla içimize girmek yolunu bulabilmifllerdir. Bunlar›n mahiyetleri
‹kinci Meclis içtima ile vazifeye bafllad›ktan sonra görülecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ikinci intihap devresi, yeni Türkiye Dev-
letinin tarihinde, mes'ut bir intikal devresine tesadüf etti. Filhakika, dört sene-
lik istiklâl mücahedemiz, milletimizin flan›na lây›k bir sulh ile neticelenmifl bu-
lunuyordu.

24 Temmuz 1339 da, Lozanda imza edilen muahedename, 24 A¤ustos
1339 da Mecliste tasdik olundu.
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dim ‹zmir'e girmekten do¤an yayg›n sevinci yar›da b›rakt›racak durumlardan
belki de kaç›n›lam›yacakt›.

Efendiler, bu söylediklerim, bütün ordu ileri gelenlerinin bildi¤i gerçek-
lerdir. Bu gerçeklerin, yaln›z bir kiflinin fark›nda olmad›¤› anlafl›l›yor. O da
Nurettin Paflad›r. Kuflatan, yenen, fetheden, gazi sanlar›yla kendini and›rmak
gibi çocukça bir tutkuya kap›lan Nurettin Paflan›n, "Kûtülemare Kuflat›c›s›
Nurettin Pafla "diye bir kartvizitini görmüfltüm. Bu kart›, Nurettin Pafla Tafl-
köprüde otururken Kastamonu Bölgesi Valisi ve Bölge Komutan› olan Mu-
hittin Paflaya (flimdi Kahire Elçisi) göndermifl ve kart›n bofl yerlerine, yazd›¤›
yaz›larda, karttaki sana dikkati çeken, "bunu da benden kimse alamaz ya" di-
ye bir cümlecik de vard›. Muhittin Pafla, bu kart› ve karttaki yaz›y›, ak›l ve
ak›ll›l›kla, ba¤dafl›r görememifl ve dikkate de¤er bulmufl oldu¤undan, oldu¤u
gibi bana göndermiflti. Evet, onu, ondan kimse alamaz. Ama, onu ona veren
de yoktur. Her baflar›l› savafla kat›lan kiflinin, hakk› yokken kendisini tek et-
men ve yenici ilân etmesi, örnek tutulmaya de¤er ahlâk kural› olamaz. Ülke
çocuklar›na böyle gerçe¤e uymayan yollar tutmak ve davran›fllarda bulunmak
al›flkanl›¤›n› veremeyiz; gelecek kuflaklara böyle havadan yenen, fetheden
olunabilece¤i gibi yanl›fl bir düflünceyi kal›t olarak b›rakamay›z.

Biyografi broflürünün kab›ndaki "gazi" san›n›n kullan›lmas›na gelince, bu
san›, Nurettin Paflaya "A.S." harfleri verebilir. Ama, gerçek ve kanun bununla
yaln›z ve sadece alay eder. Gerçi, savafla "ya flehit veya gazi olmak için" gidilir.
Genel olarak, yi¤itlik alan›nda ölenlerin hepsine, flehit derlerse de sa¤ kalanlar›n
hepsine gazi san› verilmez. Bu san› ancak kanun verir. Uygar bir ulusun, yüksek
ç›karlar› gere¤i, yapmak zorunda kald›¤› savafllar, Arap afliretlerinin bir biriyle
çat›flmalar› de¤ildir. Öyle olsa bile, bu gibi çat›flmalardan sa¤ ve esen ç›kanlara
belki, yaln›z, analar›, babalar› be¤enilerini bildirerek, benim gazi o¤lum diyerek
övünürler. Ama, san vermekte, milletin ve tarihin eli o kadar aç›k de¤ildir.

Biyografi broflürünün, son sayfas›ndan da bir cümle alarak bu öyküyü bi-
tirelim:

Nurettin Pafla "Irak cephesinde iken ora halk› taraf›ndan kendisine veril-
mifl olan, Peygamber Hazretlerinin Kerbelâda yatan torunu imam Hüseyin
Hazretlerinin kutsal k›l›c›n› tafl›makla onur duymaktad›r."

Efendiler, bu ne lâft›r?
Kerbelâ, Peygamber torunu, imam, kutsal k›l›ç, onur duymak; böyle bey-

lik lâflarla milleti aldatmak yolunu tutanlar, art›k insaf etsinler... Millet de
uyan›kl›¤›n› ve sa¤görüsünü artt›rs›n...

*
*   *

Efendiler, kendi bafllar›na davranmakla baflar›l› olunamayaca¤›n› anlayan
kimileri de, türlü iki yüzlülüklerle içimize girmek yolunu bulabilmifllerdir. Bun-
lar›n nitelikleri ‹kinci Meclis toplan›p göreve bafllad›ktan sonra görülecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ikinci seçim dönemi, yeni Türkiye Devle-
tinin tarihinde, mutlu bir geçifl evresine rastlad›. Gerçekten, dört senelik ba¤›m-
s›zl›k savafl›m›z, milletimizin flan›na yarafl›r bir bar›flla sonuçlanm›fl bulunuyordu.

24 Temmuz 1923 de, Lozanda imzalanan antlaflma, 24 A¤ustos 1923 de
Mecliste onand›.
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Efendiler, Mondros Mütarekesinden sonra Türkiyeye muhas›m devletler
taraf›ndan dört defa sulh fleraiti teklif edilmifltir. Bunlar›n birincisi, Sevr proje-
sidir. Bu proje, hiçbir müzakerenin mahsulü olmay›p, Düveli ‹tilâfiye taraf›n-
dan Yunan Baflvekili Mösyö Venizelos'un da ifltirakile tanzim ve Vahdettinin
hükûmeti taraf›ndan 10 A¤ustos 1920 de imza edilmifltir.

Bu proje, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir zemini münakafla bile ad-
dedilmemifltir.

‹kinci sulh teklifat›, Birinci ‹nönü muharebesini müteak›p in'ikat eden
Londra Konferans›n›n hitam›nda 12 Mart 1337 tarihinde vaki olmufltur. Bu
teklifat, Sevr Muahedesinde baz› tadilât› muhtevi ise de meskût b›rak›lan mese-
lelerde Sevr projesindeki mevadd›n kâmilen ipka edildi¤ini kabul etmek lâz›m-
d›r.

Bu teklifat, bizce münakaflay› mucip olmadan ‹kinci ‹nönü muharebesinin
bafllamasile neticesiz kalm›flt›r.

Üçüncü sulh teklifat›, 22 Mart 1922 de, yani Sakarya muzafferiyetinden ve
Frans›zlarla aktolunan Ankara ‹tilâf›ndan sonra ve yak›n bir taarruzumuza in-
tizar olundu¤u s›ralarda, Pariste içtima eden Düveli ‹tilâfiye Hariciye Nâz›rla-
r› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu teklifatta, ifle Sevr esas›ndan bafllamak esas› terke-
dilmifl ise de, esasat› itibarile amali millîyemizi tatminden uzak idi.

Dördüncü teklif, Lozan Muahedesinin aktile neticelenen müzakeratt›r.
Düveli ‹tilâfiyece Türkiyeye tatbik› tasavvur edilen esasatla, harekât› mil-

lîye sayesinde vâs›l olunan neticeyi bariz bir surette mütalea etmek için bu dört
nevi teklif aras›nda en mühim hususata münhas›r olmak üzere k›sa bir muka-
yese yapmay› faydal› addederim.

1. Hudutlar
a) Trakya hududu:
Sevrde: Çatalca hatt›ndan biraz ilerde bulunan Podima-Kalikratya hatt›. 
Mart 921 teklifinde: Bahis yok.
Mart 922 teklifinde: Tekirda¤ bize, Babaeski, K›rkkilise ve Edirne Yuna-

na kalmak üzere bir hat.
Lozanda: Karaa¤aç da bizde olmak üzere Meriç hatt›.
b) ‹zmir m›ntakas›.
Sevr projesinde: Bu m›ntakan›n hudutlar› Kufladas›, Ödemifl, Salihli, Ak-

hisar ve Kemer iskelesine az çok karip mahallerden geçmektedir.
Bu m›ntaka, Türk hakimiyetinde kalacak, fakat Türkiye, bu hakimiyetini

istimal hakk›n› Yunanistana devredecek, Türk hakimiyetinin bekas›na alâmet
olarak ‹zmir flehrinin haricî istihkâmlar›ndan birinde Türk bayra¤› bulunacak.
Mahallî bir meclis toplanacak ve befl sene sonra bu meclis, bu m›ntakan›n su-
reti daimede Yunanistana ilhak›na karar verebilecek idi.

Mart 921 teklifinde: ‹zmir m›ntakas›, Türk hakimiyetinde kalacak, ‹zmir
flehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve ‹zmir m›ntakas›n›n aksam› müteba-
k›yesinde muhtelif anas›r›n adedî nispetine göre terekküp edecek bir jandarma
k›t'as› bulunacak ve buna Düveli ‹tilâfiye zabitan› kumanda edecek.

‹dare ifllerinde dahi ayn› nispeti adediye nazar› itibara al›nacak ve m›nta-
kan›n Cemiyeti Akvamca tayin edilecek H›ristiyan bir valisi olacak ve bunun
yan›nda müntehap bir meclis ve bir heyeti müflavire bulunacak. Vilâyetçe Türki-
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Efendiler, Mondros Ateflkesinden sonra düflman devletler Türkiyeye
dört defa bar›fl koflullar› önermifllerdir. Bunlar›n birincisi, Sevr tasar›s›d›r. Bu
proje, hiçbir görüflmenin ürünü olmay›p, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Yunan
Baflbakan› Mösyö Venizelos'un da kat›lmas›yla düzenlenmifl ve Vahdettinin
hükûmeti taraf›ndan 10 A¤ustos 1920 de imzalanm›flt›r.

Bu tasar›, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir görüflme konusu niteli¤in-
de bile say›lmam›flt›r.

‹kinci bar›fl önerisi, Birinci ‹nönü savafl›n›n ard›ndan toplanan Londra Kon-
ferans›n›n sonunda 12 Mart 1921 tarihinde yap›lm›flt›r. Bu öneriler, Sevr Antlafl-
mas›nda birtak›m de¤ifliklikler içermekte ise de de¤inilmemifl sorunlarda Sevr
tasar›s› maddelerinin tümünün oldu¤u gibi b›rak›ld›¤›n› kabul etmek gerekir.

Bu tasar›, bizce tart›flma konusu olmadan ‹kinci ‹nönü savafl›n›n baflla-
mas›yla sonuçsuz kalm›flt›r.

Üçüncü bar›fl önerisi, 22 Mart 1922 de, yani Sakarya zaferinden ve Fran-
s›zlarla yap›lan Ankara Anlaflmas›ndan sonra ve yak›nda sald›rmam›z beklen-
di¤i s›ralarda, Pariste toplanan ‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar› taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Bu öneride, Sevr'i temel alarak ifle bafllamak ilkesi b›rak›lm›flsa
da, ana çizgileriyle ulusal amaçlar›m›z› karfl›lamaktan uzakt›.

Dördüncü öneri, Lozan Antlaflmas›n›n imzalanmas›yla sonuçlanan gö-
rüflmelerde yap›lm›flt›r.

‹tilâf Devletlerinin Türkiyeye uygulamay› düflündükleri temel kurallar
ile, millî harekât›m›zla ulafl›labilen sonucu aç›k olarak anlafl›labilsin diye bu
dört türden öneri aras›nda en önemli konularla s›n›rl› kalmak üzere k›sa bir
karfl›laflt›rma yapmay› yararl› sayar›m.

1. S›n›rlar
a) Trakya s›n›r›:
Sevrde: Çatalca çizgisinden biraz ilerde bulunan Podima-Kalikratya çizgisi.
Mart 1921 önerisinde: Sözkonusu edilmemiflti.
Mart 1922 önerisinde: Tekirda¤› bize, Babaeski, K›rklareli ve Edirneyi

Yunana b›rakan bir çizgi.
Lozanda: Karaa¤aç da bizde olmak üzere Meriç çizgisi.
b) ‹zmir bölgesi:
Sevr tasar›s›nda: Bu bölgenin s›n›rlar› Kufladas›, Ödemifl, Salihli, Akhisar

ve Kemer ‹skelesine az çok yak›n yerlerden geçmektedir.
Bu bölge, Türk egemenli¤inde kalacak, ama Türkiye, bu egemenli¤ini

kullanma hakk›n› Yunanistana aktaracak, Türk egemenli¤inin sürdü¤ünün
belirtisi olarak ‹zmir flehrinin d›fl istihkâmlar›ndan birinde Türk bayra¤› bulu-
nacak. Yerel bir meclis toplanacak ve befl sene sonra bu meclis, bu bölgenin
sonsuz olarak Yunanistana kat›lmas›na karar verebilecek idi.

Mart 1921 önerisinde: ‹zmir bölgesi, Türk egemenli¤inde kalacak, ‹zmir
flehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve ‹zmir bölgesinin geri kalan yerlerin-
de çeflitli unsurlar›n say›lar› oranlar›nda kurulacak bir jandarma birli¤i bulu-
nacak ve buna ‹tilâf Devletlerinin subaylar› komuta edecek.

Yönetim ifllerinde de ayn› say›lar oran›na uyulacak ve bölgenin Milletler
Cemiyetince atanacak H›ristiyan bir valisi olacak ve bunun yan›nda seçilmifl bir
meclis ve bir dan›flma kurulu bulunacak. Valilik taraf›ndan Türkiyeye gelirlere
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yeye varidatla mütezayit bir vergi verilecek ve bu anlaflma befl sene devam edip
tarafeynden birinin talebi üzerine Cemiyeti Akvamca tadil edilebilecek.

Mart 922 teklifinde: Bütün Anadolu ve dolay›sile ‹zmir de bize iade olu-
nacak tarz›nda aldat›c› bir vait. ‹zmir Rumlar›n›n idareye, adilâne bir surette ifl-
tirak ettirilmesi için ve ayn› hak Yunanistanda kalacak Edirne Türklerine veril-
mek flartile bir usul tayini z›mm›nda Düveli ‹tilâfiye Türkiye ve Yunanistanla
anlaflacaklard›r.

Lozanda: Tabiatile bu gibi mesail mevzuubahs dahi olmam›flt›r.
c) Suriye hududu:
Sevrde: Sahilde, takriben Karatafl Burnundan bafll›yarak Osmaniye, Bah-

çe, Gazi Ay›ntap, Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybini epey cenupta ve Suriye
arazisinde b›rakan bir hudut.

Mart 921 de: Takriben flimdiki hudut olmak üzere Frans›zlarla ayr›ca bir
itilâfname imzalanm›flt›r.

Lozanda: 20 Teflrinievvel 921 tarihli Ankara ‹tilâfnamesi hududu ipka
edilmifltir:

d) Irak hududu:
Sevrde: ‹madiye, bizde kalmak flartile, Musul vilâyetinin flimal hududu. 
Mart 921 teklifinde: Bahis yok. 
Mart 921 teklifinde: Bahis yok. 
Lozanda: Halli tehir edilmifltir.
e) Kafkas hududu:
Sevrde: Türk-Ermeni hududunun tayini Amerika Reisicumhuru Wilson'a

havale edilmifltir. Ve müflarileyh hudut olarak Karadeniz sahilinde Giresunun
flark›ndan bafll›yan, Erzincan›n garp ve cenubundan, Elmal›, Bitlis ve Van gö-
lünün cenubundan geçen ve birçok nikatta Harbi Umumideki Türk-Rus cephe-
sini takip eden bir hatt› göstermifltir.

Mart 921 teklifinde: Cemiyeti Akvam bir Ermeni yurdu tesisi için vilâya-
t› flark›yeden Ermenistana devrolunacak arazinin tespiti z›mm›nda bir komisy-
on tayin edecek ve Türkiye bu komisyonun karar›n› kabul edecek.

Mart 922 teklifinde: Bir Ermeni yurdu teflkili z›mm›nda Cemiyeti Akva-
m›n muavenetine müracat olunaca¤›ndan bahsedilmektedir.

Lozanda: Bu mesele bertaraf edilmifltir.
f) Bo¤azlar m›ntakas›:
Sevrde: Rumelinin Türkiyede kalan bütün aksam›.
Anadolunun Adalar Denizi üzerinde takriben ‹zmir m›ntakas›n›n bafllad›-

¤› yerden bafll›yarak Manyas gölünün cenubuna ve Bursan›n ve ‹zni¤in biraz
flimalinden ve Sapanca gölünün müntehayi garbîsinden Ahabadr deresinin
mansab›na giden hatla tahdit edilmifl bir m›nt›ka. Bu menat›kta asker bulun-
durmak ve harekât› askeriyede bulunmak hakk› s›rf Düveli ‹tilâfiyeye aittir.
Keza mezkûr menat›kta Türk jandarmas› Düveli ‹tilâfiye kumandas›na tâbi
olacakt›r.

Düveli ‹tilâfiye, bu m›ntaka dahilinde askerî makas›t için kullan›labilecek
yol ve flimendifer inflaas›n› menedebilece¤i gibi elyevm mevcut olanlar meya-
n›nda bu yolda kullan›labilecek olanlar› tahrip ettirebilecektir.
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göre artan bir vergi verilecek ve bu anlaflma befl sene yürürlükte kal›p iki ta-
raftan birinin istemesi üzerine Milletler Cemiyeti taraf›ndan de¤ifltirilebile-
cek.

Mart 1922 önerisinde: Bütün Anadolu ve dolay›sile ‹zmir de bize geri ve-
rilecek yollu aldat›c› bir sözverme var. ‹zmir Rumlar›n›n yönetime, adalete
uyar bir biçimde katt›r›lmas› için ve t›pk›s› bir hakk›n Yunanistanda kalacak
Edirne Türklerine verilmek kofluluyla bir yöntem belirlemek konusunda ‹ti-
lâf Devletleri Türkiye ve Yunanistanla anlaflacaklard›r.

Lozanda: Elbette bu gibi sorunlar sözkonusu bile olmam›flt›r.
c) Suriye s›n›r›:
Sevrde: K›y›da, yaklafl›k Karatafl Burnundan bafll›yarak Osmaniye, Bah-

çe, Gaziantep, Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybini oldukça güneyde ve Suri-
ye topraklar›nda b›rakan bir s›n›r.

Mart 1921 de: Yaklafl›k flimdiki s›n›r olmak üzere Frans›zlarla ayr›ca bir
anlaflma imzalanm›flt›r.

Lozanda: 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaflmas›ndaki s›n›rlar oldu¤u gi-
bi b›rak›lm›flt›r.

d) Irak s›n›r›:
Sevrde: ‹madiye, bizde kalmak kofluluyla, Musul ilinin kuzey s›n›r›. 
Mart 1921 önerisinde: Sözkonusu edilmemifltir. 
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemifltir. 
Lozanda: Çözümlenmesi ertelenmifltir.
e) Kafkas s›n›r›:
Sevrde: Türk-Ermeni s›n›r›n›n saptanmas› Amerika Cumhurbaflkan› Wil-

son'a b›rak›lm›flt›r. O da s›n›r olarak Karadeniz k›y›s›nda Giresunun do¤usun-
dan bafll›yan, Erzincan›n bat› ve güneyinden, Elmal›, Bitlis ve Van gölünün
güneyinden geçen ve birçok noktalarda Dünya Savafl›ndaki Türk-Rus cephe-
sini izleyen bir çizgiyi göstermifltir.

Mart 1921 önerisinde: Milletler Cemiyeti bir Ermeni yurdu kurmak için
do¤u illerinden Ermenistana aktar›lacak topraklar›n saptanmas› için bir ko-
müsyon atayacak ve Türkiye bu komüsyonun karar›n› kabul edecek.

Mart 1922 önerisinde: Bir Ermeni yurdu kurulmas› için Milletler Cemi-
yetinden yard›m istenece¤inden sözedilmektedir.

Lozanda: Bu konu ortadan kald›r›lm›flt›r.
f) Bo¤azlar bölgesi:
Sevrde: Rumelinin Türkiyede kalan parças›n›n tümü.
Anadolunun Ege Denizi üzerinde yaklafl›k ‹zmir bölgesinin bafllad›¤› yer-

den bafll›yarak Manyas gölünün güneyine ve Bursan›n ve ‹zni¤in biraz kuze-
yinden ve Sapanca gölünün bat› ucundan Ahabadr* deresinin denize akt›¤› ye-
re varan çizgiyle s›n›rland›r›lm›fl bir bölge. Bu bölgelerde asker bulundurmak
ve askerlikle ilgili ifller yapmak hakk› yanl›z ‹tilâf Devletlerinindir. Ayr›ca o
bölgelerdeki Türk jandarmas› ‹tilâf Devletlerinin komutas›na ba¤l› olacakt›r.

‹tilâf Devletleri, bu bölge içinde askerî amaçla kullan›labilecek yol ve de-
miryolu yap›lmas›n› yasaklayabilece¤i gibi flimdi bulunanlar aras›nda bu
amaçla kulan›labilecek olanlar› bozdurabilecektir.

* A¤va Deresi olsa gerek (B.Y.)



Mart 921 teklifinde: Çanakkale cenubunda Tenedos adas›n›n (Bozca-
ada) karfl›s›nda Karabigaya giden hatt›n flimalile Bo¤aziçinin tarafeyninde 20
ilâ 25 kilometrelik bir m›ntaka.

Çanakkale Bo¤az›na hâkim olan her iki taraf›ndaki adalar.
Düveli ‹tilâfiye, yaln›z Yunanistana kalacak olan Gelibolu ve,bize kalacak

olan Çanakkalede asker bulunduracak, bu suretle ‹stanbul ve ‹zmit flibihcezi-
resini tahliye edecek ve Türkiyenin ‹stanbulda asker bulundurmas›na ve Ana-
doludan Rumeliye veya Rumeliden Anadoluya asker geçirmesine müsaade
edecektir.

Mart 922 teklifinde: Çanakkalenin cenubunda Erdek flibihceziresi müs-
tesna olmak üzere Çanakkale sanca¤›. Bo¤aziçinin cenubunda o zaman bitaraf
addolunan m›ntaka, yani takriben ‹zmit flibihceziresi gayr›askerî m›ntaka ola-
cakt›r.

Bizde, ‹tilâf iflgal kuvveti kalm›yacakt›r.
Lozanda: Gelibolu flibihceziresile Kumba¤›, Bakla Burnu hatt›n›n cenu-

buflarkîsi, Çanakkale m›ntakas›nda sahilden yirmi kilometrelik bir m›ntaka ve
Bo¤aziçinin iki taraf›nda sahilden on befl kilometrelik birer m›ntaka ve Mar-
marada da Emîrali adas›ndan maada adalar ve ‹mroz ve Tenedos adalar›, gay-
r›askerî bir hale konacakt›r.

Hiçbir tarafta Düveli ‹tilâfiye iflgal kuvveti kalm›yacakt›r.
2. Kürdistan

Sevrde: F›rat›n flark›nda ve Ermenistan, Irak ve Suriye aras›nda kalan
m›ntaka için Düveli ‹tilâfiye murahhaslar›ndan mürekkep bir komisyon ma-
hallî muhtariyeti ihzar edecektir.

Muahedenin aktinden bir sene sonra iflbu havalinin Kürt ahalisi Cemiyeti
Akvam Meclisine müracaatla Kürtlerin ekseriyetinin Türkiyeden müstakil ol-
may› istedi¤ini ispat ederse ve Meclis bunu kabul ederse Türkiye bu havalideki
her türlü hukukundan sarf›nazar edecektir.

Mart 921 teklifinde: Düveli ‹tilâfiye, vaziyeti haz›ray› nazar› itibara ala-
rak ve bu bapta Sevr projesinde tadilat icras›n› nazar› itibara almaya mütema-
yildirler. fiu flartla ki mahallî muhtariyetler ve Kürt ve Asuri-Keldani menafi-
inin kâfi derecede himayesi için taraf›m›zdan teflkilât ibraz edilsin.

Mart 922 teklifinde: Bahis yok.
Lozanda: Bittabi mevzuubahs ettirilmemifltir.

3. ‹ktisadî menat›k› nüfuz
Sevr Muahedesini müteak›p Düveli ‹tilâfiyenin aralar›nda imza eyledikle-

ri akor tripartitte:
a) Frans›z m›nt›kai nüfuzu:
Suriye hududile takriben Adana vilâyetinin garp ve flimal hududu ve Kay-

seri ile S›vas›n flimalinden geçen Mufl ve hariç iflbu kasabaya takarrüpten son-
ra Cezirei ‹bni Ömere giden bir hatt›n dahilinde kalan m›ntaka.

b) ‹talyan m›ntakai nüfuzu:
‹zmit flibihceziresinden ç›kt›ktan sonra Afyon Karahisar›na kadar Anado-

lu flimendifer hatt› ve oradan Kayseri civar›nda Erciyafl da¤› civar›na kadar gi-
den hatla ‹zmir m›ntakas› Adalar Denizi, Bahri Sefit ve Frans›z m›ntakas› ara-
s›nda kalan m›ntaka.
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Mart 1921 önerisinde: Çanakkale güneyinde Bozcaada'n›n karfl›s›ndan
Karabigaya giden çizginin kuzeyi ile Bo¤aziçinin iki yan›nda 20 ilâ 25 kilomet-
relik bir bölge.

Çanakkale Bo¤az›n›n kilidi say›labilecek her iki yan›ndaki adalar.
‹tilâf Devletleri, yaln›z Yunanistana kalacak olan Gelibolu ve bize kala-

cak olan Çanakkalede asker bulunduracak, böylece ‹stanbul ve ‹zmit yar›ma-
dalar›n› boflaltacak ve Türkiyenin ‹stanbulda asker bulundurmas›na ve Ana-
doludan Rumeliye veya Rumeliden Anadoluya asker geçirmesine izin vere-
cektir.

Mart 1922 önerisinde: Çanakkalenin güneyinde Erdek yar›madas› d›flta
kalmak üzere Çanakkale sanca¤›. Bo¤aziçinin güneyinde o zaman yans›z say›-
lan bölge, yani yaklafl›k ‹zmit yar›madas› askerden ar›nm›fl bölge olacakt›r.

Yurdumuzda, ‹tilâf Devletlerinin iflgal kuvveti kalm›yacakt›r.
Lozanda: Gelibolu yar›madas›yla Kumba¤›, Bakla Burnu çizgisinin gü-

neydo¤usu, Çanakkale bölgesinde k›y›dan yirmi kilometrelik bir bölge ve Bo-
¤aziçinin iki yan›nda k›y›dan onbefl kilometrelik birer bölge ve Marmarada da
‹mral› Adas›ndan baflka adalar ve ‹mroz Adas› ve Bozcaada, askerden ar›n-
m›fl bir bölge durumuna getirilecektir.

Hiçbir yerde ‹tilâf Devletlerinin kuvvetleri kalm›yacakt›r.
2. Kürdistan

Sevrde: F›rat›n do¤usunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye aras›nda kalan
bölge için ‹tilâf Devletleri delegelerinden kurulu bir komüsyon bölgesel özerk
yönetimi haz›rlayacakt›r.

Antlaflma yap›ld›ktan bir sene sonra bu bölgenin Kürt halk› Milletler Ce-
miyeti Kuruluna baflvurarak Kürtlerin ço¤unlu¤unun Türkiyeden ba¤›ms›z ol-
mak istedi¤ini kan›tlarsa ve Kurul bunu kabul ederse Türkiye buralardaki her
türlü haklar›ndan vazgeçecektir.

Mart 1921 önerisinde: ‹tilâf Devletleri, o günlerin durumunu gözönün-
de bulundurarak bu konuda Sevr tasar›s›nda de¤ifliklik yapmay› düflünmek
e¤ilimindedir. Ancak bölgesel özerklikler ve Kürt ve Asurî-Keldanî ç›kar-
lar›n›n yeterince korunmas› için bizim taraf›m›zdan kolayl›k gösterilecek-
tir.

Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemifltir.
Lozanda: Elbette sözkonusu ettirilmemifltir.

3. Ekonomik etki bölgeleri
Sevr Antlaflmas›n›n ard›ndan ‹tilâf Devletlerinin aralar›nda imzalad›kla-

r› üçlü anlaflmada:
a) Frans›z etki bölgeleri:
Suriye s›n›r›yla yaklafl›k olarak Adana ilinin bat› ve kuzey s›n›rlar› ve

Kayseri ile S›vas›n kuzeyinden geçen ve Mufl d›flta kalmak üzere bu kasabaya
yaklaflt›ktan sonra Cizreye giden bir çizginin içinde kalan bölge.

b) ‹talyan etki bölgesi:
‹zmit yar›madas›ndan ç›kt›ktan sonra Afyona kadar Anadolu demiryolu-

nu ve oradan Kayseri yak›nlar›nda Erciyes Da¤› yak›n›na kadar giden çizgi ‹z-
mir bölgesi Ege Denizi, Akdeniz ve Frans›z bölgesi aras›nda kalan bölge.



Mart 921 de: Bekir Sami Bey ile Frans›z ve ‹talyan hariciye nâz›rlar› ara-
s›nda imza olunup hükûmetçe reddolunan itilâflara göre,

a) Frans›z m›ntakai nüfuzu:
O s›rada Frans›z iflgali alt›nda bulunan yerlerle S›vas, Memuretülâziz ve

Diyarbekir vilâyetleri.
b) ‹talyan m›ntakai nüfuzu:
Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon Karahisar, Kütahya,

Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n bilâhare tayin olunacak aksam›. 
Mart 922 teklifinde: Mevzuubahs de¤ildir.
Lozanda: Mevzuubahs olmam›flt›r.

4. ‹stanbul
Sevrde: Muahede samimiyetle tatbik edilmedi¤i takdirde ‹stanbul da biz-

den al›nacakt›r.
Mart 921 teklifinde: Bu tehdidin kalkaca¤› ve Türkiyenin ‹stanbulda as-

ker bulundurabilece¤i ve Bo¤aziçinin etraf›ndaki gayr›askerî m›ntakadan as-
ker müruruna müsaade edilebilece¤i mezkûrdur.

Mart 922 teklifinde: ‹stanbuldan ihrac›m›z tehdidinin kald›r›laca¤› ve ‹s-
tanbulda bulundurulabilecek Türk kuvvetinin tezyidi vadolunmaktad›r.

Lozanda: Mevzubahs olmam›flt›r.
5. Tabiiyet

Sevrde: Gerek Düveli Müttefikadan (Yunanistan dahil) gerek teflekkül
eden devletlerden birinin (Ermenistan ve saire) tabiiyetine girmek istiyen Türk
tebaas›ndan hiç kimseye Türk Hükûmetince mümanaat edilmiyecek ve bunla-
r›n yeni tabiiyeti kabul edilecektir.

Mart 921 teklifinde: Bundan bahis yok.
Mart 922 teklifinde: Bundan bahis yok.
Lozan Muahedesinde: Bundan bahis yok.
Ancak müzakerat esnas›nda Düveli ‹tilâfiye bir adam›n tabiiyetini tayin

hususunda Türkiyedeki ecnebî sefarat ve flehbenderhanelerin verecekleri vesa-
ik›n kâfi addedilmesini istemifllerdi. Bu teklif, Sevr projesinin balâda mevzu-
ubahs olan 128 inci maddesinin bir flekli cedidi idi. Tabiatile taraf›m›zdan red-
dedilmifltir.

6. Adlî kapitülasyonlar
Sevrde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Japonyan›n temsil edildikleri dört aza-

dan mürekkep bir komisyon kapitülasyonlardan müstefit olan sair devletlerin
mütehass›slarile birlikte yeni bir usul tanzim edecek ve Osmanl› Hükûmetile is-
tiflare ettikten sonra bu usulü tavsiye edebilecek.

Hükûmeti Osmanîye bu usulü kabul etmeyi flimdiden taahhüt edecek.
Mart 921 teklifinde: ‹flbu komisyonda Türkiyenin dahi temsiline Düveli

‹tilâfiye raz› olmaktad›r.
Mart 922 teklifinde: Ayn› teklif.
Lozanda: Kapitüler hiçbir kay›t yoktur!
‹stiflarî mahiyette olmak üzere birkaç ecnebî mütehass›s›n› befl sene için

hizmetimize almay› kabul ettik.
7. Ekalliyetlerin himayesi

Sevrde: 1918 mütarekelerinden sonra aktolunan bilcümle muahedatta mev-
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Mart 1921 de: Bekir Sami Bey ile Frans›z ve ‹talyan d›fliflleri bakanlar› ara-
s›nda imzalan›p hükûmetimiz taraf›ndan kabul edilmeyen anlaflmalara göre,

a) Frans›z etki bölgesi:
O s›rada Frans›z iflgali alt›nda bulunan yerlerle S›vas, Elâz›¤ ve Diyarba-

k›r illeri.
b) ‹talyan etki bölgesi:
Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon, Kütahya, Ayd›n ve

Konya sancaklar›n›n sonradan saptanacak bölümleri.
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemifltir.
Lozanda: Sözkonusu olmam›flt›r.

4. ‹stanbul
Sevrde: Antlaflma içtenlikle uygulanmazsa ‹stanbul da bizden al›nacakt›r.
Mart 1921 önerisinde: Bu gözda¤›n›n kalkaca¤› ve Türkiyenin ‹stanbulda

asker bulundurabilece¤i ve Bo¤aziçinin etraf›ndaki askerden ar›nd›r›lm›fl böl-
gelerden asker geçmesine izin verilebilece¤i yaz›l›d›r.

Mart 1922 önerisinde: ‹stanbuldan ç›kar›lmam›z yolundaki gözda¤›n›n
kald›r›laca¤›na ve ‹stanbulda bulundurulabilecek Türk kuvvetinin artt›r›lma-
s›na söz verilmektedir.

Lozanda: Sözkonusu olmam›flt›r.
5. Uyrukluk

Sevrde: Hem Müttefik Devletlerden (Yunanistan da içinde olmak üzere)
hem yeni kurulan devletlerden birinin (Ermenistan v.b.) uyruklu¤una girmek
isteyen Türk uyruklular›ndan hiç kimseye Türk Hükûmetince engel olunma-
yacak ve bunlar›n yeni uyruklu¤u kabul edilecektir.

Mart 1921 önerisinde: Sözkonusu edilmemifltir.
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemifltir.
Lozan Antlaflmas›nda: Sözkonusu edilmemifltir.
Ancak görüflmeler s›ras›nda ‹tilâf Devletleri bir adam›n uyruklu¤unun

saptanmas› konusunda Türkiyedeki yabanc› elçilik ve konsolosluklar›n vere-
cekleri belgelerin yeter say›lmas›n› istemifllerdi. Bu öneri, Sevr tasar›s›n›n yu-
karda sözkonusu edilmifl olan 128 inci maddesinin yeni bir flekli idi. Elbette
taraf›m›zdan kabul edilmemifltir.

6. Adalet ifllerinde kapitülasyonlar
Sevrde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Japonyan›n temsil edildikleri dört

üyeden kurulu bir komüsyon kapitülasyonlardan yararlanan öbür devletlerin
uzmanlar›yla birlikte yeni bir yöntem düzenleyecek ve Osmanl› Hükûmetile
dan›flt›ktan sonra bu yöntemi önerebilecek.

Osmanl› Hükûmeti bu yöntemi kabul etmeye flimdiden kesin söz verecek. 
Mart 1921 önerisinde: Bu komüsyonda Türkiyenin de temsil edilmesini

‹tilâf Devletleri kabul etmektedir.
Mart 1922 önerisinde: 1921 önerisi gibi.
Lozanda: Kapitülasyon niteli¤inde hiçbir fley yoktur. Dan›flma niteli¤in-

de olmak üzere birkaç yabanc› uzman› befl sene için hizmetimize almay› kabul
ettik.

7. Az›nl›klar›n korunmas› 
Sevrde: 1918 ateflkeslerinden sonra yap›lan bütün antlaflmalarda bulunan



cut olan ahkâmdan maada Türkiyeye bilhassa zirdeki taahhüdat kabul ettiril-
mek istenilmifltir:

a) Yerlerini terketmifl olan bilcümle gayr› Türklerin yerlerine iadesi.
Reisleri Cemiyeti Akvamca tayin edilecek olan hakem komisyonlar› vas›ta-

sile bunlar›n hukukunun iadesi ve ezcümle bu komisyonlar›n talebi takdirinde
gayr› Türklerin tahrip edilmifl emlâkinin tamiri z›mm›nda ücretleri hükûmetçe
tesviye edilecek iflçilerin tedariki, tehcir ve buna mümasil ifllerde zimethal olduk-
lar› mezkûr komisyonlar taraf›ndan iddia olunan bilcümle eflhas›n teb’idi ilâ...

b) Türk Hükûmeti, ekalliyetlerin parlâmentoda temsili nisbîsini temin eden
bir intihap kanun projesini iki sene zarf›nda Düveli Müttefikaya arzedecektir.

c) Patrikhanelere ve bunlara mümasil müessesata ait bilcümle imtiyazat
takviye ve tezyit edilmekte ve bunlar›n idare eyledikleri mektep, eytamhane ve
saire hususunda o ana kadar hükûmetin muhafaza etmifl oldu¤u nisbî bir mu-
rakebe hakk› dahi refedilmektedir.

d) Düveli ‹tilâfiye, Cemiyeti Akvam Meclisile badelistiflare iflbu mukarre-
rat›n temini icras› için ittihaz› lâz›mgelen tedabiri tespit edeceklerdir. Türkiye
bu hususta bilâhare ittihaz olunacak her tedbiri kabul edece¤ini flimdiden taah-
hüt edecektir.

Mart 921 teklifinde: Ekalliyetlerden bahis yoktur. Bu teklif Sevrde yap›la-
cak tadilâttan bahis oldu¤u için bundan mezkûr muahedenin ekalliyetlere ait
k›sm›n›n tadil edilmiyece¤i istihraç olunabilir.

Mart 922 teklifinde: Türkiye ve Yunanistandaki ekalliyetler hakk›nda bir
silsilei tedabirin teklif edilece¤i ve bunlar›n hüsnü tatbik›na nezaret etmek için
Cemiyeti Akvamca komiserlerin tayin olunaca¤› mezkûrdur.

Silsilei tedabirin ne olaca¤› tasrih edilmemifltir.
Lozanda: Misak› Millîmizde kabul etmifl oldu¤umuz veçhile ve yaln›z

gayr›müslimlere mahsus olmak üzere Harbi Umumîden sonra aktolunan bil-
cümle beynelmilel muahedatta mevcut olan ahkâm.

8. Ahkâm› askeriye
Sevrde:
a) Türkiyenin kuvayi müsellâhasas› flu erkam› tecavüz etmiyecektir.
Maiyeti seniye k›t'as› 700 kifli
Jandarma 35,000 kifli
Jandarmay› takviye için k›taat› mahsusa 15,000 kifli

__________
50,700 kifli

Bu m›ktara erkân›harbiye, mekâtibi askeriye talebesi, depo k›taat›na ve hi-
demat› muhtelifeye mensup efrat ve zabitan dahildir:

K›taat› mahsusan›n 15 batarya cebel topu bulunabilecek ve sahra veya a¤›r
topu olm›yacakt›r.

Memleket, muhtelif menat›ka ayr›lacak ve her m›nt›kada bir jandarma
k›t'as› (legion) bulunacakt›r.

Jandarman›n topu ve aleti fennîyesi bulunm›yacakt›r.
Mahsusî k›taat kendi m›ntakas›n›n haricinde istihdam edilemiyecektir.
Jandarma zabitan› meyan›nda 1,500 ü geçmemek üzere ecnebî zabitan bu-

lunacakt›r. Her m›nt›kadaki ecnebî zabitan› ayn› millete mensup olacakt›r.
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hükümlerden baflka Türkiyeye ayr›ca afla¤›daki yüklenimler kabul ettirilmek
istenilmifltir:

a) Yerlerinden ayr›lm›fl olan ve Türk olmayan herkesin eski yerine gön-
derilmesi.

Baflkanlar› Milletler Cemiyeti taraf›ndan atanacak olan hakem komüs-
yonlar› eliyle bunlar›n haklar›n›n geri verilmesi ve bu arada bu komüsyonlar
isterse Türk olmayanlar›n y›k›lm›fl olan mülklerinin onar›lmas› için ücretleri
hükûmetimizce ödenmek üzere iflçi sa¤lanmas›, göçettirme ve buna benzer ifl-
lerde parma¤› bulundu¤u ad› geçen komüsyonlar taraf›ndan ileri sürülen her-
kesin sürgün edilmesi v.b....

b) Türk Hükûmeti, az›nl›klar›n parlâmentoda say›lar›yla orant›l› olarak
bulunmalar›n› sa¤layan bir seçim kanun tasar›s›n› iki sene içerisinde Müttefik
Devletlere sunacakt›r.

c) Patrikhanelere ve bunlara benzer kurumlara tan›nm›fl olan bütün ayr›-
cal›klar pekifltirilip ço¤alt›lmakta ve bunlar›n yönettikleri okul, öksüzler yur-
du v.b. konular›nda o tarihe kadar hükûmetin elinde bulundurdu¤u k›s›tl› bir
deneme hakk› bile kald›r›lmaktad›r.

d) ‹tilâf Devletleri, Milletler Cemiyeti kuruluna dan›flarak bu kararlar›n
uygulanmas›n› sa¤lamak için al›nmas› gereken önlemleri saptayacakt›r. Tür-
kiye bu konuda sonradan al›nacak her önlemi kabul edece¤ine de flimdiden
kesin söz verecektir.

Mart 1921 önerisinde: Az›nl›klardan sözedilmemektedir. Bu öneri Sevr-
de yap›lacak de¤iflikliklerden sözetti¤i için bundan sözüedilen anlaflman›n
az›nl›klarla ilgili bölümünün de¤ifltirilmeyece¤i anlam› ç›kar›labilir.

Mart 1922 önerisinde: Türkiye ve Yunanistandaki az›nl›klarla ilgili bir di-
zi önlem önerilece¤i ve bunlar›n uygulanmas›n› denetlemek için Milletler Ce-
miyeti taraf›ndan komiserler atanaca¤› yaz›l›d›r.

Önlemler zincirinin ne olaca¤› belirtilmemifltir.
Lozanda: Ulusal And'›m›zda kabul etmifl oldu¤umuz gibi ve yaln›z Müs-

lüman olmayanlara özgü olmak üzere Dünya Savafl›ndan sonra yap›lan bütün
uluslararas› antlaflmalarda bulunan hükümler.

8. Askerlikle ilgili hükümler
Sevrde:
a) Türkiyenin silâhl› kuvvetleri flu say›lar› aflmayacakt›r. 
Padiflah› koruma birli¤i 700 kifli
Jandarma 35,000 kifli
Jandarmay› desteklemek için özel birlikler 15,000 kifli

__________
50,700 kifli

Harp Akademisi ve Askerî Okullar ö¤rencileri, depo birliklerinde ve çe-
flitli ifllerde görevli erler ve subaylar bu say›n›n içindedir.

Özel birliklerin 15 batarya da¤ topu bulunabilecek ve sahra veya a¤›r to-
pu olm›yacakt›r.

Memleket, çeflitli bölgelere ayr›lacak ve her bölgede bir jandarma birli¤i
(legion) bulunacakt›r.

Jandarman›n topu ve teknik araçlar› olmayacakt›r.
Özel birlikler kendi bölgeleri d›fl›nda kullan›lam›yacakt›r.
Jandarma subaylar› aras›nda 1,500 ü geçmemek üzere yabanc› subaylar

bulunacakt›r. Her bölgedeki yabanc› subaylar ayn› ulustan olacakt›r.



Bilâhare tespit edilecek olan iflbu menat›k›n adedi zikredilmemekle bera-
ber bunun Düveli ‹tilâfiyenin fikrince lâekal dört olaca¤› muahedenin baz› ah-
kâm›ndan ve ezcümle bir legion'un kuvvetinin umum legionlar kuvvetinin
rub'unu tecavüz etmiyece¤i hakk›ndaki hükümden istihraç olunabilir. Bu su-
retle ‹ngiltere, Fransa ve ‹talyan zabitan›n›n bulunaca¤› birer m›ntaka olaca¤›
gibi ihtimal Yunanistan ve belki de ilerde Ermenistana birer m›ntaka verilmesi
düflünülmüfltür.

K›taat› mahsusa efradile jandarmalar hep ücretli olup bunlar lâekal on iki
sene hizmet edecek ve hizmeti mecburei askerîye kalkacakt›r.

Her m›ntakadi legion'a al›nacak efrad ve zabitan o m›ntaka ahalisinden
olacak ve muhtelif anas›r›n legionda temsil edilmesine imkân dairesinde itina
olunacakt›r.

Kuvayi bahriyemiz yedi sloop ve alt› torpitoyu tecavüz etmiyecek ve hiç-
bir tayyare ve kabili sevk balonumuz olm›yacakt›r.

Düveli ‹tilâfiyeye mensup askerî, bahrî ve havaî kontrol komisyonlar›n›n
memleketimiz dahilinde her türlü murakebede bulunmaya haklar› vard›r. Bil-
hassa askerî komisyon;

Türkiyenin istihdam edebilece¤i, polis, gümrükçü, orman muhaf›z› ve sa-
ire gibi memurînin m›ktar›n› tayine,

Fazla kalacak esliba ve cephanemizi tesellüme,
Memleketimizin menat›ka taksimine, her m›ntakada bulunacak jandarma

ve k›taat› mahsusa m›ktar›n›n tayinine, bunlar›n tarz› istihdam ve istimalini
murakebeye, ecnebî zabitan›n m›ktar ve nispetini tayine ve hükûmetle müfltere-
ken yeni kuvayi müsellâham›z›n tanzimine ilâ... memurdur. 

Mart 921 teklifinde:
Jandarma m›ktar› 45,000 
K›taat› mahsusa 30,000 e ibla¤ olunmufltur.

Jandarman›n tarz› tevzii, Düveli ‹tilâfiyeye mensup salifüzzikir kontrol
komisyonile hükûmet aras›nda anlaflarak vaki olacakt›r.

Jandarmada zabitan ve küçük zabitan nisbeti tezyit edilecektir. Ecnebî za-
bitan m›ktar› azalt›lacak ve bunlar›n k›taata tevzii, kontrol komisyonu ve hü-
kûmet aras›nda bilitilâf kararlaflt›r›lacakt›r. (Bunda ihtimal her m›ntakada ay-
n› millete mensup ecnebî zabitan bulunm›yaca¤› kastedilmifltir.)

Mart 922 teklifinde:
Ücretle müstahdem asker usulünün ipkas› 
Jandarman›n 45,000 
K›taat› mahsusan›n 40,000 e ibla¤›.

Jandarmada ecnebî zabitan›n›n istihdam› Türkiyeye tavsiye edilmekle be-
raber bu cihet flart olarak dermeyan edilmemektedir.

Lozanda: Trakya ve Bo¤azlarda gayr›askerî hale ifra¤ olunan menat›ka
ait tahdidattan maada hiçbir kay›t yoktur. Hatta Bo¤aziçinin iki taraf›ndaki
gayr›askerî m›ntakada 12,000 asker bulundurabilmek hakk›n› muhafaza etmi-
flizdir.

Bu menat›k için bile hiçbir kontrol kabul edilmemifltir.
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Sonradan saptanacak olan bu bölgelerin say›s› belirtilmemekle birlikte
bunun ‹tilâf Devletlerinin düflüncesine göre en az dört olaca¤› anlaflman›n ki-
mi hükümlerinde ve bu arada bir legion'un kuvvetinin bütün legionlar kuvve-
tinin dörtte birini aflmayaca¤› yolundaki hükümden ç›kar›labilir. Böylece ‹n-
giltere, Fransa ve ‹talyan subaylar›n›n bulunaca¤› birer bölge olaca¤› gibi bel-
ki Yunanistana ve belki de ilerde Ermenistana birer bölge verilmesi düflünül-
müfltür.

Özel birlikler erleriyle jandarmalar hep paral› olup bunlar en az on iki se-
ne askerlik görevi yapacak ve zorunlu askerlik ödevi kalkacakt›r.

Her bölgedeki legion'a al›nacak erler ve subaylar o bölge halk›ndan ola-
cak ve legion'da her unsurdan adam bulundurulmas›na elden gelebildi¤ince
önem verilecektir.

Deniz kuvvetlerimiz yedi tane sloop* ve alt› torpitoyu aflmayacak ve hiç-
bir uçak ve güdümlü balonumuz olm›yacakt›r.

‹tilâf Devletlerinin kara, deniz ve hava kontrol komüsyonlar›n›n memle-
ketimizde her türlü denetleme yapmaya haklar› vard›r. Kara komüsyonu özel-
likle;

Türkiyenin kullanabilece¤i, polis, gümrükçü, orman bekçisi v.b. gibi gö-
revlilerin say›s›n› belirlemek,

Arta kalacak silâhlar›m›z› almak,
Memleketimizi bölgelere bölmek, her bölgede bulunacak jandarma ve

özel birlikler say›s›n› belirlemek, bunlar›n görevlendirilme ve kullan›lma biçi-
mini denetlemek, yabanc› subaylar›n say› ve oran›n› belirtmek ve hükûmetle
birlikte yeni silâhl› kuvvetlerimizi düzenlemek v.b.....görevli olacakt›r.

Mart 1921 önerisinde:
Jandarma say›s› 45,000'e,
Özel birliklerin asker say›s› 30,000'e yükseltilmifltir.

Jandarma da¤›t›m›, ‹tilâf Devletlerinin yukarda belirtilen kontrol komüs-
yonuyla hükûmet aras›nda anlaflarak yap›lacakt›r.

Jandarma subay ve ast subaylar›n›n oran› yükseltilecektir. Yabanc› subay
say›s› azalt›lacak ve bunlar›n bölgelere da¤›t›m›, kontrol komüsyonu ve hükû-
met aras›nda anlaflmayla kararlaflt›r›lacakt›r. (Bununla belki de her bölgede
bulunacak yabanc› subaylar›n ayn› ulustan olmayaca¤› anlat›lmak istenmifltir.)

Mart 1922 önerisinde:
Paral› asker kullanma yöntemleri oldu¤u gibi b›rak›lm›fl
Jandarma 45,000'e
Özel birliklerde bulunabilecek asker say›s› 40,000'e 
yükseltilmifltir.

Jandarmada yabanc› subay kullan›lmas› Türkiyeye önerilmekle birlikte,
bu koflul olarak ileri sürülmiyecektir.

Lozanda: Trakya ve Bo¤azlarda askerden ar›nd›r›lm›fl bölgelerle ilgili k›-
s›tlamalardan baflka hiçbir ba¤lay›c› fley yoktur. Dahas› Bo¤aziçinin iki yan›n-
daki askerlerden ar›nd›r›lm›fl bölgede, 12,000 asker bulundurabilmek hakk›n›
korumufluzdur.

Bu bölgeler için bile hiçbir denetleme kabul edilmemifltir.

* Küçük tonajda bir tür savafl gemisi (B.Y.)



Sevr projesinde: Türkiye, harp esnas›nda kavaidi harbiyeye muhalif suret-
te hareket etmifl veya Türkiye dahilinde mezalim icra eylemifl ve tehcir ve saire
gibi hususata kar›flm›fl olan eflhas› talepleri üzerine Düveli Müttefikaya (Yuna-
nistan dahil) ve Türkiyeden arazi alm›fl olan devletlere (Ermenistan ve saire)
teslim edecektir. Eflhas› mezkûre kendilerini talep eden devletin divan› harbi ta-
raf›ndan muhakeme ve tecziye edileceklerdir.

Mart 921 teklifinde: Düveli ‹tilâfiye teklifat›nda bundan bahis yoktur.
Ancak Bekir Sami Beyin ‹ngilizlerle imza etmifl oldu¤u mübadele muka-

velenamesinde elimizdeki bütün ‹ngilizleri tahliye ederek bir k›s›m Türkleri
mücrim addile ‹ngilizler elinde b›rakmaya muvafakat etmifl olmas› Sevr proje-
sinde mevcut olan ahkâm› salifenin daha muhaffef bir fleklinden baflka bir fley
de¤ildir.

Mart 922 de: Bu meseleden bahis yoktur.
Lozanda: Bahis yoktur.

10. Ahkâm› maliye
Sevrde: Düveli ‹tilâfiye Türkiyeye muavenet z›mm›nda ‹ngiliz, Frans›z ve

‹talyan murahhaslar›ndan mürekkep bir maliye komisyonu teflkil edecekler ve
bu komisyonda istiflarî mahiyette bir Türk komiseri bulunacakt›r.

‹flbu komisyonun vezaif ve salâhiyeti berveçhiati olacakt›r:
a) Türkiyenin varidat›n› idame ve tezyid için her türlü tedabir ittihaz ede-

bilecektir.
b) Türk Meclisi Meb'usan›na takdim edilecek olan bütçe evvelen ma-

liye komisyonuna arz ve onun kabul etti¤i flekilde Meclise sevkolunacak-
t›r. Meclisin yapaca¤› tadilât ancak komisyonca tasvip edilirse kabili icra-
d›r.

c) Komisyon do¤rudan do¤ruya kendisine tâbi olacak ve azalar› kendi
muvafakatile tayin edilecek olan Türk maliye heyeti teftifliyesi vas›tasile bütçe-
nin ve malî kavanin ve nizamat›n tatbikat›n› murakebe edecektir.

d) Düyunu Umumîye ve Osmanl› Bankasile anlaflarak Türkiyenin usulü
meskukât›n› tanzim ve ›slah edecektir.

e) Düyunu Umumîyeye tahsis olunan varidat müstesna olmak üzere Tür-
kiyenin bilcümle varidat› iflbu maliye komisyonunun emrine verilecektir.
komisyon bunlarla;

Evvelen:
Kendisine ve Türkiyede kalacak olan Düveli ‹tilâfiye iflgal kuvvetlerine ait

masarifi tediye ettikten sonra 30 Teflrinievvel 1918 tarihindenberi Düveli ‹tilâfi-
ye ordular›n›n gerek bugünkü Türkiyede gerek Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
muhtelif aksam›ndaki masarifini tediye eyliyecektir.

Saniyen:
Türkiye, dolay›sile, zarardide olan bilcümle Düveli Müttefika tebaas›n›n

zarar ve ziyan›n› tazmin edecektir.
Türkiyenin ihtiyacat› bundan sonra derpifl edilecektir.
f) Hükûmetçe verilecek herbir imtiyaz için maliye komisyonunun muvafa-

kati flartt›r.
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Sevr tasar›s›nda: Türkiye, savafl s›ras›nda savafl kurallar›na ayk›r› davra-
n›fllarda bulunmufl ya da Türkiye içinde k›y›mlar yapm›fl ve zorla göç ettirme
v.b. ifllere kar›flm›fl olan kiflileri, istemeleri üzerine Müttefik Devletlere (bu
arada Yunanistana) ve Türkiyeden toprak alm›fl olan devletlere (Ermenistan
v.b.) teslim edecektir. Bu kimseler kendilerini istemifl olan devletin askerî
mahkemeleri taraf›ndan yarg›lanacak ve cezaland›r›lacakt›r.

Mart 1921 önerisinde: ‹tilâf Devletlerinin önerisinde bundan sözedilme-
mifltir.

Ancak Bekir Sami Beyin ‹ngilizlerle imza etmifl oldu¤u az›nl›klar ve ya-
banc›larla ilgili de¤ifltirim antlaflmas›nda elimizdeki bütün ‹ngilizleri serbest
b›rakarak bir k›s›m Türkleri suçlu sayarak ‹ngilizlerin elinde b›rakmay› kabul
etmifl olmas› Sevr tasar›s›nda bulunan eski hükümlerin daha yumuflat›lmas›n-
dan baflka bir fley de¤ildir.

Mart 1922 de: Bu konudan sözedilmemifltir.
Lozanda: Sözedilmemifltir.

10. Maliye ile ilgili hükümler
Sevrde: ‹tilâf Devletleri Türkiyeye yard›m için ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan

delegelerinden oluflan maliye komüsyonu kuracaklar ve bu komüsyonda da-
n›flman niteli¤inde bir Türk komiseri bulunacakt›r.

Bu komüsyonun görev ve yetkileri flöyle olacakt›r:
a) Türkiyenin gelirlerini korumak ve art›rmak için her türlü önlemleri

alabilecektir.
b) Türk Meb’uslar Meclisine sunulacak olan bütçe önceden maliye ko-

müsyonuna sunulacak ve kabul etti¤i biçimde Meclise gönderilecektir.
Meclisin yapaca¤› de¤ifliklikler ancak komüsyonca onan›rsa uygulanabile-
cektir.

c) Komüsyon, do¤rudan do¤ruya kendisine ba¤l› ve üyeleri kendi oluru
ile atanacak olan Türk maliye teftifl kurulu taraf›ndan bütçenin ve malî kanun
ve tüzüklerin uygulanmas›n› denetleyecektir.

d) Kamu Borçlar› Yönetimi ve Osmanl› Bankasile anlaflarak Türkiyenin
para basma sistemi düzenleyip iyilefltirilecektir.

e) Kamu Borçlar›na ayr›lan gelirler d›fl›nda Türkiyenin tüm gelirleri, bu
maliye komüsyonunun emrine verilecektir. Komüsyon bunlarla;

‹lkin:
Kendisine ve Türkiyede kalacak olan ‹tilâf Devletleri iflgal kuvvetleriyle

ilgili giderleri ödedikten sonra 30 Ekim 1918 tarihinden bu yana ‹tilâf Devlet-
leri ordular›n›n hem bugünkü Türkiyede hem Osmanl› ‹mparatorlu¤unun de-
¤iflik bölümlerindeki giderlerini ödeyecektir.

‹kinci olarak:
Türkiye yüzünden zarar görmüfl olan bütün ‹tilâf Devletleri uyruklular›-

n›n kay›plar›n› Türkiye ödeyecektir.
Türkiyenin gereksinimleri bundan sonra düflünülecektir.
f) Hükûmetçe verilecek her ayr›cal›k teker teker maliye komüsyonunun

onamas›na ba¤l› olacakt›r.



g) Komisyonun tasvibile elyevm cari olan Düyunu Umumiye taraf›ndan
baz› varidat›n do¤rudan do¤ruya cibayeti usulü mümkün oldu¤u kadar genifl
bir surette tevsi edilecek ve bütün Türkiyeye teflmil olunacakt›r.

Gümrükler, maliye komisyonu taraf›ndan azil ve nasbolunan ve kendisine
karfl› mes'ul bulunacak olan bir müdiri umumînin idaresinde bulunacakt›r ilâ...

Mart 921 teklifinde: Salifüzzikir maliye komisyonu Türk maliye nâz›r›-
n›n riyaseti fahriyesi taht›nda bulunacakt›r. Komisyonda bir Türk murahhas
bulunacak ve bunun Türk maliyesine ait mesailde reyi olacakt›r. Müttefiklerin
menafii maliyesine müteallik mesailde ise Türk murahhas›n›n salâhiyeti ancak
istiflarî mahiyette olacakt›r.

Türk Parlâmentosu, Türk maliye nâz›rile maliye komisyonu taraf›ndan
müfltereken ihzar edilecek olan bütçede tadilât yapmak salâhiyetini haiz bulu-
nacakt›r. Fakat bu tadilât bütçenin tevazününü bozacak flekilde ise bütçe bera-
yi tasdik tekrar maliye komisyonuna gönderilecektir.

Türk Hükûmeti imtiyazat vermek hakk›n› tekrar ihraz edecektir. Ancak,
Türk maliye nâz›r› bu baptaki kontratlar›n Türk hazinesi menfaatine muvaf›k
olup olmad›¤›n› maliye komisyonile birlikte tetkik edecek ve bu bapta müfltere-
ken bir karar ittihaz edilecektir.

Mart 922 teklifinde: Maliye komisyonu teflkilinden sarf›nazar edilmekte-
dir. Fakat Düveli Müttefikaya olan harpten evvelki düyunun ve makul bir taz-
minat›n tediyesi z›mm›nda lâz›m olan kontrolün Türk hakimiyeti prensibile te-
lifine çal›fl›lacakt›r.

Harpten evvelki düyunu umumiye komisyonu ipka olunacak ve balâda
mezkûr ifl için Düveli ‹tilâfiyece bir tasfiye komisyonu tesis olunacakt›r.

Lozanda: Bu gibi kuyudat›n kâffesi bertaraf edilmifltir.
11. Ahkâm› iktisadiye

Sevrde: Kapitülasyonlardan istifade hakk› harpten evvel bunlardan istifa-
de eden Düveli Müttefika tebaas›na iade edilecek ve bunlardan evvelce istifade
etmiyen Düveli Müttefika (Yunanistan ve Ermenistan ve saire) tebaas›na da ye-
niden verilecektir.

(Bu hukuk meyan›nda birçok vergiden muafiyetin bulundu¤u ve tabiiyet
bahsinde görüldü¤ü veçhile her Türk tebaas›n›n Düveli Müttefikadan birinin
tabiiyetine girmesine mümanaat etmek hakk›n›n bizden nez'edildi¤i nazar› dik-
kate al›n›rsa bu hükmün flümulu daha ziyade tezahür eder.)

Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi (% 8) iadeten tesis edilmektedir.
Türkiye Düveli Müttefikaya mensup sefaine lâekal Türk sefainine verdi¤i

hukuku tan›yacakt›r.
Ecnebî postalar› iadeten tesis olunacakt›r.
Mart 921 teklifinde: Yaln›z ecnebî postalar›n›n baz› flerait taht›nda ilgas›-

n›n dergifl edilebilece¤i söylenilmekte, binaenaleyh ahkâm› saire ipka edilmek-
tedir.

Mart 922 teklifinde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya ve Türkiyenin mu-
rahhaslar›ndan ve kapitülasyonlardan istifade eden di¤er devletlerin mütehas-
s›slar›ndan mürekkep bir komisyon sulhun mer'iyete duhulünü müteak›p geçe-
cek üç ay zarf›nda ‹stanbulda içtima edip kapitüler usulün tadili z›mm›nda tek-
lifat haz›rlayacakt›r.
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g) Kamu Borçlar› Yönetimi taraf›ndan kimi vergilerin do¤rudan do¤ruya
al›nmas›na iliflkin bugünkü sistem komüsyonun onay›yla olabildi¤ince genifl-
letilecek ve bütün Türkiyede uygulanacak flekilde yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

Gümrükler, maliye komüsyonu taraf›ndan atan›p iflten ç›kar›labilecek ve
kendisine karfl› sorumlu bulunacak olan bir genel müdürün yönetiminde bu-
lunacakt›r v.b.

Mart 1921 önerisinde: Yukar›da ad› geçen komüsyonda Türk Maliye Ba-
kan› onursal baflkan olacakt›r. Komüsyonda bir Türk delege bulunacak ve bu-
nun Türk maliyesiyle ilgili konularda oyu olacakt›r. ‹tilâf Devletlerinin para-
sal ç›karlar›yla ilgili konularda ise Türk delegenin yetkisi sadece dan›flma ni-
teli¤inde olacakt›r.

Türk Parlâmentosu, Türk Maliye Bakan›yla maliye komüsyonu taraf›n-
dan birlikte haz›rlanacak olan bütçede de¤ifliklik yapabilecektir. Ama bu de-
¤ifliklikler bütçedeki kalemleri aflacak biçimde ise bütçe onanmak üzere yeni-
den maliye komüsyonuna gönderilecektir.

Türk Hükûmeti ayr›cal›klar vermek hakk›na yeniden sahip olacakt›r.
Ancak, Türk Maliye Bakan›, bu konudaki anlaflmalar›n Türk hazinesinin ç›-
kar›na uygun olup olmad›¤›n› maliye komüsyonile birlikte inceleyecek ve bu
konuda birlikte bir karar al›nacakt›r.

Mart 1922 önerisinde: Maliye komüsyonu kurmaktan vazgeçilmektedir.
Ama ‹tilâf Devletlerine olan harpten önceki borçlar›n ve ölçülü bir tazmina-
t›n ödenmesi için gereken denetimin Türk egemenli¤i ilkesiyle ba¤daflt›r›lma-
s›na çal›fl›lacakt›r.

Savafltan önceki kamu borçlar› komüsyonu oldu¤u gibi kalacak ve yukar›da
yaz›l› ifl için ‹tilâf Devletleri taraf›ndan hesap temizleme komüsyonu kurulacakt›r. 

Lozanda: Bu gibi ba¤lay›c› hükümlerin hepsi kald›r›lm›flt›r.
11. Ekonomi ile ilgili hükümler

Sevrde: Kapitülasyonlardan yararlanma hakk› savafltan önce bunlardan
yararlanan ‹tilâf Devletleri uyruklar›na geri verilecek ve bunlardan önceden
yararlanmayan ‹tilâf Devletleri (Yunanistan ve Ermenistan v.b.) uyruklar›na
da yeniden verilecektir.

(Bu haklar aras›nda birçok vergiden ba¤›fl›kl›k bulundu¤u ve uyrukluk
konusunda görüldü¤ü gibi her Türk uyruklunun ‹tilâf Devletlerinden birinin
uyruklu¤una girmesine engel olma hakk›n›n bizden al›nd›¤› dikkate al›n›rsa
bu hükmün kapsam› daha iyi anlafl›l›r.)

Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi (% 8) yeniden yürürlü¤e konulmaktad›r. 
Türkiye, ‹tilâf Devletleri gemilerine enaz Türk gemileri kadar haklar ta-

n›yacakt›r. 
Yabanc› postalar› yeniden kurulacakt›r.
Mart 1921 önerisinde: Yaln›z yabanc› postalar›n birtak›m koflullar alt›n-

da kald›r›lmas›n›n düflünülece¤i söylenilmekte oldu¤una göre öbür hükümler
oldu¤u gibi b›rak›lmaktad›r.

Mart 1922 önerisinde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya ve Türkiyenin dele-
gelerinden ve kapitülasyonlardan yararlanan öbür devletlerin uzmanlar›ndan ku-
rulu bir komüsyon bar›fl›n yürürlü¤e girdi¤i tarihi izleyen üç ay içinde ‹stanbulda
toplan›p kapitülasyon sisteminin de¤ifltirilmesi için öneriler haz›rlayacakt›r.



Malî hususatta bu teklifat tebaii ecnebîyenin Türklerle müszavi vergi ver-
mesini temin edecektir. Keza bu teklifat gümrük resminde lüzum görülecek ta-
dilât› icraya matuf olacakt›r.

Lozanda: Kapitülasyonlar›n her nev'i tamamile ve ebediyen lâ¤volunmufl-
tur.

12. Bo¤azlar komisyonu
Sevrde: Kendine mahsus bayra¤›, bütçesi ve zab›tas› bulunacak olan iflbu

komisyon gemilerin Bo¤azlardan müruru, fenerler, k›lavuzluk ilâ... ile ifltigal
edecek ve evvelce meclisi âlii s›hhînin ifa eyledi¤i vezaif ile tahlisiye hidemat›
badema komisyonun nezareti alt›nda ve onun talimat› dahilinde ifa k›l›nacak
ve komisyon Bo¤azlar›n serbestisini tehlikede addedince Düveli ‹tilâfiyeye mü-
racaat edebilecektir.

Komisyonda Amerika, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya ve Rusyan›n mu-
rahhaslar› iki reye malik bulunacaklard›r.

Amerika arzu eyledi¤i andan ve Rusya Cemiyeti Akvama dahil oldu¤u
takdirde ve o andan itibaren komisyona ifltirak edebileceklerdir.

Komisyon azalar› muafiyeti diplomatikiyeden istifade edeceklerdir.
Komisyona münavebe ile ve ikifler sene müddetle iki reye malik devletlerin mu-
rahhaslar› riyaset edecektir.

Mart 922 teklifinde: Keza Türk murahhas› komisyona riyaset edecektir.
Bo¤azlarla alâkadar bilcümle devletler komisyonda temsil edileceklerdir.

Lozanda: Komisyonun riyaseti bize verilmifltir.
Komisyonun vazifesi sefainin Bo¤azlardan müruru keyfiyetinin Bo¤azlar

mukavelesi ahkâm›na muvaf›k olmas›na itinadan ibarettir. Komisyon her sene
Cemiyeti Akvama rapor verecektir.

Keza mezkûr muahede ile ‹stanbuldaki beynelmilel s›hhîye meclisi lâ¤vo-
lunarak s›hhîye umuru Türkiye Hükûmetine terkedilmifltir.

Muhterem Efendiler, Lozan Sulh Muahedenamesinin ihtiva etti¤i esa-
sat›, di¤er sulh tekliflerile daha fazla mukayeseye mahal olmad›¤› fikrinde-
yim. Bu muahedename, Türk milleti aleyhine, as›rlardanberi haz›rlanm›fl ve
Sevr Muahedenamesile ikmal edildi¤i zannedilmifl, büyük bir suikastin in-
hidam›n› ifade eder bir vesikad›r. Osmanl› devrine ait tarihte emsali names-
buk bir siyasî zafer eseridir!

*
*   *

Efendiler, Lozan sulh müzakerat› esnas›nda, tekevvün eden ve sulh akto-
lunduktan sonra, ifade ve iflaa edilen, bir meseleyi, burada, mevzuubahs ederek
efkâr› umumiyeyi tenvir etmek isterim, ifade ve iflaa olunan mesele, Heyeti Mu-
rahhasa Reisi ‹smet pafla ile, Heyeti Vekile Reisi Rauf Bey aras›nda tahaddüs
eden ihtilâft›r.

Bu ihtilâf›, ait oldu¤u vesaiki tetkik ederek esasl› ve ciddî esbaba istinat et-
tirmek müflküldür. Buna nazaran, ihtilâf›, daha ziyade ruhî ve hissî sebepler
taht›nda mütalea etmek lâz›m oldu¤u fikrindeyim.
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Maliye ile ilgili konularda bu öneri ile yabanc› uyruklular›n Türklerle eflit
vergi vermesi sa¤lanacakt›r. Ayr›ca bu öneriler gümrük resminde gerekli gö-
rülecek de¤ifliklikleri yapmaya yönelik olacakt›r.

Lozanda: Kapitülasyonlar›n her türü bütünüyle ve sonsuza dek kald›r›l-
m›flt›r.

12. Bo¤azlar komüsyonu
Sevrde: Kendine özgü bayra¤›, bütçesi ve kolluk kuvvetleri olan bu ko-

müsyon gemilerin Bo¤azlardan geçmesi, fenerler, k›lavuzluk v.b... gibi ifllerle
u¤raflacak ve daha önce yüksek Sa¤l›k Kurulunun yapt›¤› görevlerle kurtarma
iflleri art›k komüsyonun gözetimi alt›nda ve onun direktiflerine göre yürütü-
lecek ve komüsyon Bo¤azlar›n özgürlü¤ünü tehlikede görürse ‹tilâf Devletle-
rine baflvurabilecektir.

Komüsyonda Amerika, ‹ngiltere Fransa, ‹talya, Japonya ve Rusyan›n de-
legelerinin ikifler oyu olacakt›r.

Amerika istedi¤i zaman ve Rusya Birleflmifl Milletlere girerse o zaman
komüsyona kat›labileceklerdir.

Komüsyon üyeleri diplomatik ba¤›fl›kl›ktan yararlanacaklard›r. Komüs-
yona dönüflümlü olarak ve ikifler sene süreyle iki oyu olan devletlerin delege-
leri baflkanl›k yapacakt›r.

Mart 1921 önerisinde: Türk delegesinin de iki oyu olacak ve Bo¤azlar
Komüsyonuna baflkanl›k edecektir.

Mart 1922 önerisinde: Yine Türk delegesi komüsyona baflkanl›k edecek-
tir. Bo¤azlarla ilgili bütün devletler komüsyonda temsil edileceklerdir.

Lozanda: Komüsyonun baflkanl›¤› bize verilmifltir. Komüsyonun görevi
gemilerin Bo¤azlardan geçiflinin Bo¤azlar Anlaflmas› hükümlerine uygun ol-
mas›n› sa¤lamaktan ibarettir. Komüsyon her sene Milletler Cemiyetine rapor
verecektir.

Yine bu antlaflma ile ‹stanbuldaki uluslararas› sa¤l›k kurulu kald›r›lm›fl,
sa¤l›k iflleri Türkiye Hükûmetine b›rak›lm›flt›r.

Muhterem Efendiler, Lozan Bar›fl Antlaflmas›ndaki ana hükümleri, öbür
bar›fl önerilerile daha çok karfl›laflt›rman›n yersiz olaca¤›n› düflünmekteyim.
Bu antlaflma, Türk milletine karfl›, yüzy›llardan beri haz›rlanm›fl ve Sevr Ant-
laflmas›yla tamamland›¤› san›lm›fl büyük bir suikastin y›k›l›fl›n› bildirir bir bel-
gedir. Osmanl› dönemi tarihinde efli görülmemifl bir politik zafer yap›t›d›r.

*
*   *

Efendiler, Lozan bar›fl görüflmeleri s›ras›nda, oluflan ve bar›fl yap›ld›ktan
sonra, dile getirilip yay›lan sorunu, burada, sözkonusu yaparak kamu oyunu
ayd›nlatmak isterim. Dile getirilip yay›lan sorun, Delege Kurul Baflkan› ‹smet
Pafla ile Bakanlar Kurulu Baflkan› Rauf Bey aras›nda ç›kan anlaflmazl›kt›r.

Bu anlaflmazl›¤›, ilgili belgeleri inceleyerek köklü ve sa¤lam nedenlere
ba¤lamak güçtür. Bu bak›mdan, anlaflmazl›¤›, daha çok tinsel ve duygusal ne-
denleriyle incelemek gerekti¤ini düflünmekteyim.
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Muhtelif münasebetlerle, beyan etmifltim ki, Lozan Konferans› mevzu-
ubahs oldu¤u zaman, Heyeti Murahhasa Riyasetinin Rauf Bey taraf›ndan ifas›
temayülü vard›. Filhakika, Rauf Bey, Heyeti Murahhasa Reisi olmak istiyordu,
‹smet Paflan›n, askerî müflavir olarak, kendisile beraber gönderilmesini de ben-
den rica etmiflti. Ben, Rauf Beye; ‹smet Pafladan istifade etmek, onun, ancak,
reis olarak gönderilmesile mümkün olaca¤› cevab›n› verdim. Sonra malûm ol-
du¤u veçhile, Rauf Beyi göndermedik. ‹smet Pafla ordunun bafl›ndan al›nd›.
Hariciye Vekâletine intihap ve Heyeti Murahhasa Riyasetine tayin olundu.

Lozan Konferans›n›n birinci devrini müteak›p, ‹smet Paflan›n, duçar ol-
du¤u tarizleri, tenkitleri izah etmifltim. Buna ra¤men, ikinci dafa Lozana gön-
derilen, yine ‹smet Pafla oldu. ‹smet Pafla, Lozan müzakerat›n› büyük bir kiya-
setle idare ediyordu. Müzakerat safahat›n›, muntazaman Heyeti Vekileye bildi-
riyordu. Baz› mühim mesailde, Heyeti Vekilenin rey ve mütaleas›n› soruyor ve-
ya talimat talep ediyordu. Halli lâz›mgelen mesail, mühim, mücadele ciddî ve
üzücü idi. Rauf Beyde, ‹smet Paflan›n, müzakerat› tarz› idaresini be¤enmemez-
lik hissi hâs›l olmufltu. Bu hissini, Heyeti Vekiledeki rüfekas›na da telkin arzu-
suna düflmüfltü. Heyeti Vekilede, ‹smet Paflan›n raporlar› okundukça, zaman
zaman, ‹smet Pafla, bu ifli baflaram›yacak denmeye bafllanm›fl.. hatta, bir aral›k,
‹smet Paflay› geriye ça¤›rmak teklifi ortaya at›lm›fl.. Rauf Bey, derhal bu tekli-
fi, reye vazetmeye kalk›flm›fl.. Müdafaai Millîye Vekili olarak Heyeti Vekileye
dahil bulunan Kâz›m Paflan›n itiraz› üzerine sarf›nazar edilmifl..

Di¤er tarafta, ‹smet Paflada da, Heyeti Vekile Reisi Rauf Beye karfl›, ade-
mi emniyet hissi bafllam›fl.. Rauf Beyin imzasile ald›¤› noktai nazarlardan, Ra-
uf Beyin, beni haberdar etmeksizin talimat vermekte oldu¤u endiflesine düfl-
müfl..

Nihayet, ‹smet Pafla, müzakerat›n ciddî ve nazik safhalara girdi¤inden
bahsederek, benim, bizzat vaziyeti takip etmemi yazd›.

Gerçi, ben, ‹smet Paflan›n raporlar›ndan ve Heyeti Vekile kararlar›ndan
haberdar ediliyordum. Fakat, Rauf Beyin mukarrerat› tebli¤ eden yaz›lar›n›n
tarz›n› kontrol etmiyordum. ‹smet Paflan›n, nazar› dikkatimi celbetmesi üzeri-
ne, Lozan müzakerat›n›, Heyeti Vekilede bizzat takip etmeye ve bazan Heyeti
Vekile kararlar›n› bizzat kaleme almaya lüzum gördüm.

Mevzuubahs etti¤imiz mesele hakk›nda, sarih ve kat’î bir fikir verebilmek
için ‹smet Pafla ile Rauf Bey aras›nda muhtelif mesaile ait olmak üzere cereyan
eden muhaberattan, yaln›z bir iki meseleye ait baz› muhaberat› muvacehenizde
tetkik edece¤im.

Yunan tamirat meselesinden dolay›, Yunanistan gergin bir vaziyet ald›. ‹s-
met Pafla ile Venizelos aras›nda bu meseleye dair olan müzakere ve münakafla
ink›ta etti.

‹tilâf Devletleri murahhaslar›, ‹smet Paflaya; Karaa¤ac›n bize terki ve tara-
f›m›zdan tamirattan feragat etmek suretile, Yunan tamirat› meselesinin halli tek-
lifinde bulunurlar. ‹smet Pafla, Karaa¤ac›n, talep etti¤imiz muhik tamirata bir
muadelet teflkil edemiyece¤ini ve di¤er taraftan müttefiklerle aram›zda bulunan
ve daha evvel halledilmifl olan tamirat meselesinin bu konferansta teyid ve tesbit
edilmedi¤ini, her iki meseleyi hükûmete ibla¤ mecburiyetinde oldu¤unu beyan
ve ifade eder. ‹smet Pafla, bu vaz›yeti 19 May›s 1339 tarihli flifresile, ‹cra Vekil-
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Birkaç kere yeri gelmifl de, bildirmifltim ki, Lozan Konferans› sözkonusu
oldu¤u zaman, Delege Kurul Baflkanl›¤›n› Rauf Beyin yapmas›n› isteyenler
vard›. Gerçekte, Rauf Bey, Delege Kurul Baflkan› olmak istiyordu. ‹smet Pa-
flan›n, askerlik dan›flman› olarak, kendisile birlikte gönderilmesini de benden
rica etmiflti. Ben, Rauf Beye; ‹smet Pafladan ancak onu baflkan olarak gönder-
mekle yararlan›labilece¤i yan›t›n› verdim. Sonra bilindi¤i gibi, Rauf Beyi gön-
dermedik. ‹smet Pafla ordunun bafl›ndan al›nd›. D›fliflleri Bakan› seçildi ve De-
lege Kurul Baflkanl›¤›na atand›.

Lozan Konferans›n›n birinci döneminden sonra, ‹smet Paflan›n, u¤rad›¤›
sataflmalar›, elefltirileri anlatm›flt›m. Böyle olmakla birlikte, ikinci defa Loza-
na gönderilen, yine ‹smet Pafla oldu. ‹smet Pafla, Lozan görüflmelerini büyük
bir anlay›fl ve kavray›flla yürütüyordu. Görüflmelerde olup bitenleri, düzenli
olarak Bakanlar Kuruluna bildiriyordu. Kimi önemli konularda, Bakanlar
Kurulunun ne düflündü¤ünü soruyor ya da direktif verilmesini istiyordu. Çö-
zümlenmesi gereken sorunlar, önemli, tart›flmalar sert ve üzücü idi. Rauf Bey-
de, ‹smet Paflan›n, görüflmeleri yürütüflünü be¤enmezlik duygusu uyanm›flt›.
Bu duygusunu, Bakanlar Kurulundaki arkadafllar›na afl›lamak iste¤ine kap›l-
m›flt›. Bakanlar kurulunda, ‹smet Paflan›n raporlar› okundukça, zaman zaman
‹smet Pafla bu ifli baflaramayacak deme¤e bafllanm›fl dahas›, bir aral›k, ‹smet
Paflay› geriye ça¤›rmak önerisi ortaya at›lm›fl.. Rauf Bey, derhal bu öneriyi,
hemen oylamaya kalk›flm›fl. Millî Savunma Bakan› olarak Bakanlar Kurulun-
da bulunan Kâz›m Paflan›n karfl› ç›kmas›yla vazgeçilmifl...

Öbür yanda, ‹smet Paflada da, Bakanlar Kurulu Baflkan› Rauf Beye kar-
fl›, güvensizlik duygusu uyanm›fl.. Rauf Beyin imzasile bildirilen görüfllerden,
Rauf Beyin, bana bilgi vermeden direktif vermekte oldu¤u kayg›s›na düflmüfl..

Sonunda, ‹smet Pafla, görüflmelerin güç ve tehlikeli evrelere girdi¤inden,
sözederek, benim, durumu yak›ndan izlememi yazd›. Gerçi, bana, ‹smet Pafla-
n›n raporlar›ndan ve Bakanlar Kurulu kararlar›yla ilgili bilgi veriliyordu.
Ama, Rauf Beyin kararlar› bildiren yaz›lar›n›n ne biçimde yaz›ld›¤›n› kontrol
etmiyordum. ‹smet Paflan›n, dikkatimi çekmesi üzerine, Lozan görüflmelerini,
Bakanlar Kuruluna kat›larak kendim izlemeyi ve kimi zaman Bakanlar Kuru-
lu kararlar›n› kendim yazmay› gerekli buldum.

Sözkonusu etti¤imiz sorun üzerine, aç›k ve kesin bir fikir verebilmek için
‹smet Pafla ile Rauf Bey aras›nda de¤iflik sorunlarla ilgili olmak üzere yap›lan
yaz›flmalardan, yaln›z bir, iki sorunla ilgili kimi yaz›flmalar› önünüzde incele-
yece¤im.

Yunan savafl onar›mlar›ndan dolay›, Yunanistan gergin bir tutum ald›.
‹smet Pafla ile Venizelos aras›nda bu sorunla ilgili görüflme ve tart›flma kesil-
di.

‹tilâf Devletleri, ‹smet Paflaya; Karaa¤ac›n bize b›rak›lmas›n› ve bizim de
onar›m iste¤inden vazgeçerek Yunan onar›mlar› sorununun çözümlenmesini
önerirler. ‹smet Pafla, Karaa¤ac›n, hakl› olarak istedi¤imiz onar›mlara bir karfl›l›k
olamayaca¤›n› ve bir yandan da ‹tilâf Devletleriyle aram›zda bulunan ve daha ön-
ce çözümlenmifl olan onar›mlar sorununun bu konferansta yeniden görüflülüp
saptanmad›¤›n›, her iki sorunu hükûmete bildirmek zorunda oldu¤unu bildirir. ‹s-
met Pafla, bu durumu 19 May›s 1923 tarihli flifreli telgraf›yla, Bakanlar Kurulu
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leri Heyeti Riyasetine bildiriyor ve "hükûmetin karar›n›n acilen ifl'ar›n› istir-
ham eylerim." diyor.

‹smet Pafla, bu ifl'ar›na, üç gün geçti¤i halde cevap almaz.. 22 May›s 1339
tarihinde, ‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetine, müstacel iflaretile flu flifreyi de çeker:

"Yunan tamirat›na mukabil, Türkiyeye Karaa¤aç ve civar›n›n terki hak-
k›nda, Müttefikler taraf›ndan vaki olan teklif hakk›nda hükûmetin noktai na-
zar›n›n ifl'ar›n› 19 May›s 1339 tarih ve 117 numaral› telgrafname ile istirham et-
mifltim. Emri devletlerinin tacili müsterhamd›r."

Rauf Bey, ‹smet Paflan›n iki telgraf›na, 23 May›s 1339 tarihinde cevap ve-
riyor.

Cevab›n birinci maddesi fludur: "Karaa¤aca mukabil tamirat bedelinden
sarf›nazar edemeyiz."

Cevab›n üçüncü maddesinde, baz› mütalealardan sonra, "Yunanl›lar›n
bunu veremeyeceklerini, Müttefiklerin söylemesi flayan› isti¤rapt›r ve kabul edi-
lemez." deniliyor.

Cevab›n beflinci maddesinde, yine baz› mütaleattan sonra, flu noktai nazar
dermeyan ediliyor: "Bu meselenin Müttefiklerle sulha mâni olmamas› için, bi-
zi Yunanl›larla halde serbest b›rakarak kendileri sulhu akteylemeleri fl›kk› mü-
reccah görülmüfltür."

‹smet Pafla, 24 May›s 1339 tarihinde Rauf Beye yazd›¤› müteak›p dört ra-
porunda, flu malûmat ve mütaleat› dermeyan ediyor: "Madde 1 - Bugün Gene-
ral Pelle geldi. Yunan heyetinin iki gün sonra, yani Cumartesi günü tamirat me-
selesini resmen mevzuubahs etmeyi teklif etti¤ini ve o zamana kadar taraf›m›z-
dan cevap verilmezse Cumartesi günü Konferanstan çekileceklerini tebli¤ ettik-
lerini bildirdi. Ben, tamirat hakk›nda henüz cevab›n›z› almam›fl idim. Hükû-
metimden cevap gelmedikçe yap›lacak bir fley olmad›¤›n› ve bu tebligattan mü-
teessir olmad›¤›m› söylemekle iktifa ettim."

"Vaziyetin son devreye geldi¤i kanaatindeyim. Tereflfluhat› umumiye ve
gazete havadisleri umumiyetle bedbinanedir." Madde 2 - Muhtelif mesail üze-
rine Riyaseti Celilelerinin cevaplar›n› ald›m. fiayan› dikkattir ki tamirat iflinde
Ankaran›n ret cevab› verdi¤i daha evvel burada flayi olmufltur. Bizim mehafil-
den tereflfluh ihtimali yoktur. Çünkü teklifi ve cevab› henüz kimse bilmiyor..."

‹smet Pafla, Yunan tamirat meselesi hakk›ndaki kanaatini flu suretle bildi-
riyor: "Karaa¤ac› ve civar›n› ihtiva eden teklifi kabul ile Yunan tamirat mese-
lesinin tasfiyesi bizzarure muvaf›kt›r. Yunanl›lara para tediye ettirmek Mütte-
fiklerce gayr›kabil denildi¤i gibi bütün Müttefikler aradan çekildi¤i halde muh-
temel muharebeyi kazand›ktan sonra dahi para almak için vesaiti teyidiye ol-
mad›¤›ndan, tediye esas›nda ›srar, ç›kmaz bir yoldur ve her memlekette müs-
pettir ve mücerreptir ilâ..."

‹smet Pafla, bu noktai nazar›n› pek makul ve durbinane mütaleatla tavzih
ettikten sonra, "Konferans›n vaziyeti haz›ras›na göre iktisadî, ticarî ve ikamete
müteallik mevat ve bilcümle mevadd› saire ekseriyeti mutlaka ile iyi bir surette
hallolunmufltur ve olunmaktad›r..."

"Tahliye henüz tesbit olunmad›. Fakat, arzumuz veçhile tespit olunmak
memuldür ve zaten esast›r.” diyor ve sair meselelerin vâs›l oldu¤u ve olabilece¤i
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Baflkanl›¤›na bildiriyor ve "hükûmetin karar›n›n ivedilikle bildirilmesini say-
g›yla dilerim." diyor.

‹smet Pafla bu yaz›s›na, üç gün geçti¤i halde karfl›l›k alamaz.. 22 May›s
1923 tarihinde, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na, ivedi olarak flu flifreli telgraf›
da çeker:

"Yunan onar›mlar›na karfl›l›k, Türkiyeye Karaa¤aç ve yöresinin b›rak›l-
mas› ile ilgili olarak, ‹tilâf Devletlerince yap›lan öneri ile ilgili hükûmet görü-
flünün bildirilmesini 19 May›s 1923 tarih ve 117 say›l› telgrafla dilemifltim.
Yüksek emirlerinizin çabuklaflt›r›lmas›n› sayg›yla dilerim."

Rauf Bey, ‹smet Paflan›n iki telgraf›na, 23 May›s 1923 tarihinde karfl›l›k
veriyor. Karfl›l›¤›n birinci maddesi fludur: "Karaa¤aca karfl›l›k onar›m paras›n-
dan vazgeçemeyiz." Karfl›l›¤›n üçüncü maddesinde, birtak›m düflüncelerden
sonra "Yunanl›lar›n bunu veremiyeceklerini, ‹tilâf Devletlerinin söylemesi
flafl›lacak fleydir ve kabul edilemez." deniliyor.

Karfl›l›¤›n beflinci maddesinde, yine birtak›m düflüncelerden sonra, flu gö-
rüfl ileri sürülüyor: "Bu sorunun ‹tilâf Devletleriyle bar›fl yap›lmas›n› engelle-
memesi için, bizi Yunanl›larla bir çözüm yolu bulmakta serbest b›rakarak
kendilerinin bar›fl yapmalar› seçene¤i ye¤ görülmüfltür."

‹smet Pafla, 24 May›s 1923 tarihinde Rauf Beye yazd›¤› sonraki dört ra-
porunda, flu bilgileri veriyor ve flu düflünceleri ileri sürüyor: "Madde 1 - Bu-
gün General Pelle geldi. Yunan Delege Kurulunun iki gün sonra, yani Cumar-
tesi günü onar›m iflini resmî olarak sözkonusu etmeyi önerdi¤ini ve o zamana
kadar taraf›m›zdan karfl›l›k verilmezse Cumartesi günü Konferanstan çekile-
ceklerini bildirdiklerini söyledi. Ben, onar›mla ilgili karfl›l›¤›n›z› daha almam›fl
idim. Hükûmetimden karfl›l›k gelmedikçe yap›lacak bir fley olmad›¤›n› ve bu
bildirimden etkilenmedi¤imi söylemekle yetindim."

"Durumun son evreye geldi¤i kan›s›nday›m. S›zan genel söylentiler ve
gazete haberleri genellikle kötümserdir." Madde 2 - Çeflitli sorunlarla ilgili
Yüksek Baflkanl›¤›n›zca verilen karfl›l›klar› ald›m. Dikkate de¤er ki onar›mlar
iflinde Ankaran›n öneriyi kabul etmedi¤i yollu karfl›l›k daha önce yayg›n ola-
rak duyulmufltur. Bizim çevrelerden s›zm›fl olamaz. Çünkü öneriyi ve verilen
karfl›l›¤› daha kimse bilmiyor..."

‹smet Pafla, Yunan onar›mlar› sorunuyla ilgili görüfllerini flöyle bildiriyor.
"Karaa¤ac› ve yöresini içeren öneriyi kabul edip Yunan onar›mlar› sorununu
aradan ç›karmay› uygun bulmak zorunludur. Yunanl›lara para ödetmek ‹tilâf
Devletlerince olamaz say›ld›¤› gibi bütün ‹tilâf Devletleri aradan çekilse bile
ç›kabilecek savafl› kazand›ktan sonra da para almak için ödetme arac› olmad›-
¤›ndan, ödenmesinde direnmek, ç›kmaz bir yoldur ve her memlekette denen-
mifl ve saptanm›flt›r, v.b..."

‹smet Pafla, bu görüflünü pek akla yak›n ve uzak görüfllü düflüncelerle
aç›klad›ktan sonra, "Konferans›n flimdiki durumuna göre ekonomi, ticaret ve
yerleflme iflleriyle ilgili ve bütün öteki maddeler, büyük ço¤unlu¤uyla iyi bir
biçimde çözümlenmifltir ve çözümlenmektedir..."

"Boflaltma ifli daha saptanmad›. Ama, iste¤imize uygun olarak saptanaca-
¤› umulmaktad›r ve öyle olmas› da gerekir." diyor ve öteki sorunlar›n vard›¤› ve



neticeleri de bildiriyor ve ondan sonra flunlar› yaz›yor: "Hulâsai kanaatim flu-
dur ki, hükûmet bizim talimat›m›zda münderiç mevadd› esasiye dahilinde kal-
d›¤› ve Yunan tamirat› teklifim veçhile tesviye edildi¤i takdirde, sulhu istihsal
etmek ümidi cidden kuvvetlidir. E¤er hükûmet, Yunan tamirat› sebebile ink›ta›
göze al›rsa ve e¤er talimat›m›zda münderiç olm›yan mevadd›n nagehanî eflkâ-
line göre, efkâr› sabite dermeyan etmekte devam ederse sulhun imzas› meflkûk-
tür."

"Kabotaj›n bilâkaydüflart ilgas›n› veya meselenin sulhtan sonraya talik›n›
terviç ve iltizam ettik; fakat, fleraiti muayyene dahilinde, iki senelik bir mukave-
lei hususîye ile halli meseleye imkân bulabildik. Halbuki bu mesele hakk›nda
dahi yeniden mevadd› sabite tebli¤ buyuruyorsunuz." Ondan sonra, ‹smet Pa-
fla flunu yaz›yor:

"Hulâsai karar›m fludur: Menafiimize muvaf›k ve kabili istihsal azamî fle-
raiti cami bir sulh muahedenamesi ihzar olunmaktad›r. Gerek Yunan tamirat›
ve gerek mesaili sairede daha fazla menafi istihsaline imkân görmekte ve ink›-
ta› göze almakta hükûmet sabit ise ben bu kanaate ifltirak etmiyorum. Bu nok-
tay› vaz›han ve derhal bana bildirmesini hükûmet reisinden talep ediyorum.
Aram›zda mutabakat olmad›¤› takdirde vazifem, Heyeti Murahhasay› burada
b›rakarak memleketime avdet etmek ve heyeti hükûmete flifahen de vaziyeti bir
defa izah ettikten sonra, harp ve sulh vadisinde, mevkii mes'uliyetimi hitama er-
dirmektir."

‹smet Paflan›n, telgraflar›n›n son maddesi fludur: "Mülâhazat›m›n aynen,
Büyük Millet Meclisi Reisine (yani bana) ibla¤›n› istida ederim."

Efendiler, bu verdi¤im malûmattan, tebarüz eden nokta fludur: ‹smet Pa-
fla, Karaa¤aca mukabil Yunan tamirat meselesini tesviyeyi muvaf›k görüyor ve
ihzar olunmakta olan muahedenin kabili istihsal azamî fleraiti câmi oldu¤u ka-
naatinde bulunuyor.

Rauf Bey de, Karaa¤aca mukabil tamirat bedelinden sarf›nazar edemeyiz
diyor.

Ben, Rauf Bey ile ‹smet Pafla aras›nda, cereyan etmifl olan tekmil muhabe-
rat› mütalea ettikten sonra, esas itibarile ‹smet Paflan›n noktai nazar›n› terviç et-
tim. Fakat, gerek Rauf Bey gerek ‹smet Pafla noktai nazarlar›nda çok musir gö-
rünüyorlar ve noktai nazarlar›n ifadesinde her ikisi pek keskin kelimeler kul-
lanm›fl bulunuyorlard›. Rauf Bey, Meclis ve millet efkâr› umumîyesinde hüsnü
telâkki edilebilecek ve ifadesi parlak bir propaganda zemini üzerinde idi.
"Memleketimizi tahrip etmifl olan Yunanl›lardan, muazzam zaferimize ra¤-
men, tamirat bedeli talebinden sarf›nazar edemeyiz! ‹tilâf Devletleri, Yunanl›-
lar› bizimle karfl› karfl›ya serbest b›raks›nlar! Biz, onunla hesab›m›z› görürüz!"
noktai nazar›n›n müdafii oluyor..

Bütün sulh meselesini ve büyük sulh esasat›n› takip eden ‹smet Pafla ise
Heyeti Vekile reisile bu ihtilâf gününde Yunanl›lara karfl› fedakârl›k teklif et-
mek mevkiinde bulunuyordu. Bu noktai nazar›n isabet ve zarureti kabulünü
efkâr› umumîyeye izah etmek bittabi okadar sehil de¤ildi.

Meseleyi, o yolda halletmek lâz›md› ki, hem ‹smet Paflan›n teklifi kabul
edilerek sulh olsun ve hem de Rauf Bey ve riyaset etti¤i Heyeti Vekile yerinde
kal›p sulh aktolununc›ya kadar mesaisine devam etsin!
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varabilece¤i sonuçlar› da bildiriyor ve ondan sonra flunlar› yaz›yor: "Düflünce-
lerimin özeti fludur ki, hükûmet bize verilen direktiflerdeki temel maddelerin
içinde kal›r ve Yunan onar›mlar› konusu önerimi uygun olarak sonuçland›r›-
l›rsa, bar›fl› elde etmek umudu gerçekten kuvvetlidir. Yok, hükûmet, Yunan
onar›mlar› nedenile görüflmelerin kesilmesini göze al›rsa ve bize verilen di-
rektiflerde bulunmayan maddelerin biçimlerine göre de¤iflmez görüfller ileri
sürmekte direnirse bar›fl olmas› flüphelidir."

"Kabotaj›n kay›ts›z flarts›z kald›r›lmas›n› ya da konunun bar›fldan sonra-
ya ertelenmesini uygun görüp istedik; ama, belirli koflullar içinde, iki senelik
özel bir anlaflma ile sorunu çözümleyebildik. Oysa bu konuyla bile ilgili ola-
rak yeniden de¤iflmez fleyler emrediyorsunuz." Ondan sonra, ‹smet Pafla flunu
yaz›yor:

"Karar›m›n özeti fludur: Ç›karlar›m›za uygun ve elde edebilece¤imiz en
iyi koflullar içeren bir bar›fl antlaflmas› haz›rlanmaktad›r. Hem Yunan onar›m-
lar› ve hem baflka konularda daha çok ç›kar sa¤lanaca¤›n› görmekte ve görüfl-
melerin kesilmesini göze almakta hükûmet direnmekte ise ben bu görüfle ka-
t›lm›yorum. Bu noktay› aç›kça ve hemen bana bildirmesini hükûmet baflka-
n›ndan istiyorum. Aram›zda uyuflma olmazsa ödevim, Delege kurulu burada
b›rakarak memleketime dönmek ve bakanlar kuruluna a¤›zdan da durumu
bir daha anlatt›ktan sonra, savafl ve bar›fl konusunda, sorumlulu¤umu sona er-
dirmektir."

‹smet Paflan›n, telgraflar›n›n son maddesi fludur: "Görüfllerimin oldu¤u
gibi, Büyük Millet Meclisi Baflkan›na (yani bana) ulaflt›r›lmas›n› dilerim."

Efendiler, bu verdi¤im bilgilerden, ortaya ç›kan fludur: ‹smet Pafla, Kara-
a¤aca karfl›l›k Yunan onar›mlar› sorununu sonuçland›rmay› uygun görüyor ve
haz›rlanmakta olan antlaflman›n elde edilebilecek en iyi koflullar› içerdi¤i ka-
n›s›nda bulunuyor.

Rauf Bey de, Karaa¤aca karfl›l›k onar›mlar paras›ndan vazgeçemeyiz di-
yor.

Ben, Rauf Bey ile ‹smet Pafla aras›nda, yap›lan bütün yaz›flmalar› incele-
dikten sonra, genel olarak ‹smet Paflan›n görüflünü uygun buldum. Ama, hem
Rauf Bey hem ‹smet Pafla görüfllerinde direnir durumdalar ve görüfllerini be-
lirtmekte her ikisi pek keskin kelimeler kullanm›fl bulunuyorlard›. Rauf Bey,
Meclisçe ve ulus kamu oyunca iyi karfl›lanabilecek ve parlak sözlü bir propa-
ganda yolunda idi. "Yurdumuzu yak›p y›km›fl olan Yunanl›lardan, yüce zafe-
rimize karfl›n, onar›m paras› istemekten vazgeçemeyiz. ‹tilâf Devletleri, Yu-
nanl›lar› bizimle karfl› karfl›ya serbest b›raks›nlar. Biz, onunla hesab›m›z› gö-
rürüz" görüflünün savunucusu oluyor.

Bar›fl sorununu bütünüyle ve büyük bar›fl ilkelerini gözönünde tutan ‹s-
met Pafla ise Bakanlar Kurulu Baflkan›yla bu anlaflmazl›¤› s›ras›nda Yunanl›-
lara karfl› özveri önermek durumunda bulunuyordu. Bu görüflün yerinde ve
benimsenmesi zorunlu oldu¤unu kamu oyuna anlatmak elbette okadar kolay
de¤ildi.

Sorunu, o yolda çözümlemek gerekti ki, hem ‹smet Paflan›n önerisi be-
nimsenerek bar›fl olsun ve hem de Rauf Bey ve baflkan› bulundu¤u Bakanlar
Kurulu yerinde kal›p bar›fl imzalan›ncaya kadar çal›flmas›n› sürdürsün.
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Alel›tlak tarafeyne karfl› ald›¤›m vaziyet yumuflak olmad›. Bir tarafa hak
vererek di¤er taraf› ilzam etmek sistemini tatbik etmedim. Vaziyeti nas›l müta-
lea ve noktai nazar›m› nas›l vazetti¤imi izah için, 25 May›s 1339 günü aktolu-
nan Heyeti Vekile içtima›n› müteak›p, ‹smet Paflaya yap›lm›fl olan tebligat› ay-
nen arzedece¤im.

‹smet Paflaya iki flifre telgraf yaz›ld›. Biri, Heyeti Vekile karar› olarak Ra-
uf Beyin imzasile çekildi. Bu telgraf› ben, Kâz›m Paflaya dikte ettim. Di¤erini
bizzat yazd›m ve kendi imzamla gönderdim. Rauf beyin imzasile çekilen telg-
rafname fludur:

‹smet Pafla Hazretlerine 25/5/1339
24 May›s 141 ilâ 144 numaral› telgrafnameleri üzerine Gazi Pafla Hazretleri riyasetinde

müçtemi Heyeti Vekile karar› berveçhiati arzolunur:
Sulha mâni olan esasl› ve muallâk mesail bizce bir kül telâkki edilmektedir. Bu mesail-

den herhangi biri had bir flekil ald›¤› zaman fedakârl›¤a davet edilir ve bu fedakârl›¤› zarurî
görecek olursak mütebaki mesailin ayn› flekilde zarar›m›za hallolunmas› ihtimalini kuvvetle
takviye ederiz.

Yunan tamirat meselesinde fedakârl›k yap›lacak olursa bu fedakârl›k hiç olmazsa el'an
muallâkta bulunan ve bizce istihsali elzem olan mesailin lehimize intac› suretile sulha hadim
olmal›d›r.

Binaenaleyh Düyunuumumiye faizleri ve k›sa zamanda tahliye ve adliye formülü ve flir-
ketler tazminat› mesailinin Yunan tamirat› meselesile birlikte vazolunmas› ve lehimizde hal-
li temin ve taahhüt edildi¤i takdirde mukabilinde ancak bu fedakârl›¤›n ihtiyar edilmesi mu-
vaf›k olabilir.

Bu flekil dahilinde azami menafii temin edecek olan bir sulh istihsali mümkün oldu¤u
ve bunun haricinde uzun müzakerat›n hay›rl› bir sulh getirmiyece¤i kanaatinde olan heyet,
son ve kat’î flekilde konferansa teklifatta bulunarak cevaba intizar etmenizi rica etmektedir.

Hüseyin Rauf
Benim yazd›¤›m telgrafname de budur:

‹smet Pafla Hazretlerine
24 May›s ve 141 ilâ 144 telgrafnameleriniz muhteviyat› Heyeti Vekilede birlikte tetkik ve

müzakere edildi. Heyeti Vekilece ittihaz olunan karar Heyeti Vekile Riyasetinden bildirildi.
Benim mütaleat›m:

1 - Üzerinde tevakkuf ve ›srar› müstelzim olan mesele Yunan tamirat meselesinde Tür-
kiyenin ihtiyar edece¤i fedakârl›k noktas› de¤ildir. Belki bu fedakârl›¤a muvafakat edebil-
mek için sulhün aktine mâni olan esas ve mühim mesailin henüz halledilmemifl, ve memul
edildi¤i surette hallolunabilece¤ine kanaatbahfl delâil bulunmam›fl olmas›d›r. Filhakika hal-
lolundu¤u veya hallolunabilece¤i tahmin edilen iktisadî mesail Ankarada toplanmakta de-
vam eden flirketlerle vukubulacak müzakerat›n neticesine muallâkt›r. Mezkûr flirketlerin ise
müfrit metalipte bulunduklar› flimdiden anlafl›lm›flt›r.

2 - ‹ktisadî ve malî mesail ‹tilâf Devletlerinin noktai nazar›na göre yani aleyhimizde
halledilinceye kadar ‹stanbul tahliyesinin teahhurunda musir bulunmalar›ndan endifle bü-
yüktür ve ciddîdir. Hatta bu teahhurun Musul meselesinin ‹ngiltere lehine halline kadar de-
vam› da kuvvetle varidi hat›rd›r.

3 - Borçlar›m›z›n sikkei tediyesi meselesinin dahi Muharrem Kararnamesinin mer'iyeti
hakk›nda beyanname talebinde musir bulunuldukça lehimize hallonunam›yaca¤› görülüyor.

4 - Adliye formülü Mütelifinin teklifi üzerine kabul edilmifl oldu¤u halde bilâhare nü-
kûl ve bunda musir bulunmalar› cayi dikkattir.

5 - Binaenaleyh Yunan tamirat› meselesinde bizi fedakârl›¤a icbara kalk›flmalar› sebe-
bini flu suretle mütalea ediyorum:

Yunanl›lar uzun müddet ordular›n› silâh alt›nda tutmak ve y›pratmak istemiyorlar. Türki-
ye ile aralar›nda halli lâz›mgelen tamirat meselesini kendi arzular› veçhile hallettirerek emin ve
sakin bir vaziyete geçmek ihtiyac›ndad›rlar. ‹tilâf Devletleri ise bizim hayatî addetti¤imiz mesaili
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Genelde iki tarafa karfl› ald›¤›m tutum yumuflak olmad›. Bir tarafa hak
vererek öbür taraf› susturmak sistemini uygulamad›m. Durumu nas›l inceledi-
¤imi ve görüflümü nas›l ortaya koydu¤umu aç›klamak için, 25 May›s 1923 gü-
nü yap›lan Bakanlar Kurulu toplant›s›ndan sonra, ‹smet Paflaya yap›lm›fl olan
bildirimleri oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m.

‹smet Paflaya iki flifre telgraf yaz›ld›. Biri, Bakanlar Kurulu karar› olarak
Rauf beyin imzasile çekildi. Bu telgraf› ben, Kâz›m Paflaya dikte ettim. Öte-
kini ben kendim yazd›m ve kendi imzamla gönderdim. Rauf Beyin imzasile
çekilen telgraf fludur:

‹smet Pafla Hazretlerine 25/5/1923
24 May›s 141'den 144'e kadar say›l› telgraflar›n›z üzerine Gazi Pafla Hazretleri baflkan-

l›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulunun karar› afla¤›da bilginize sunulur:
Bar›fla engel olan önemli ve ask›da kalm›fl olan sorunlar bizce bir bütün oluflturmak-

tad›r. Bu sorunlardan herhangi biri gergin bir durum ald›¤› zaman ödünde bulunmam›z is-
tenir ve bu ödünü zorunlu sayacak olursak geri kalan sorunlar›n da böylece zarar›m›za çö-
zümlenmesi olas›l›¤›n› çok kuvvetlendirmifl oluruz.

Yunan onar›mlar› konusunda ödün verilecek olursa bu ödün hiç olmazsa flimdi ask›da
bulunan ve bizce elde edilmesi çok gerekli olan sorunlar›n bizden yana sonuçlanmas› yoluy-
la bar›fla yard›mc› olmal›d›r.

Bundan dolay› kamu borçlar›n›n faizleri ve yurdun k›sa zamanda düflmandan boflalt›l-
mas› ve adalet ifllerinin çözüm yöntemi ve flirketler tazminat› sorunu Yunan onar›mlar› so-
runuyla birlikte ele al›n›r ve yarar›m›za çözümlenmesi üstlenilip sa¤lan›rsa ancak o zaman
bu ödünün verilmesi uygun olabilir.

Böylece en çok ç›kar sa¤layacak olan bir bar›fl elde edilebilece¤i ve bunun d›fl›nda
uzun görüflmelerin hay›rl› bir bar›fl getirmiyece¤i kan›s›nda olan Bakanlar Kurulu, konfe-
ransa son ve kesin öneriler yap›p karfl›l›k beklemenizi rica etmektedir.

Hüseyin Rauf
Benim yazd›¤›m telgraf da budur:

‹smet Pafla Hazretlerine
24 May›s ve 141'den 144'e kadar say›l› telgraflar›n›zda yaz›lanlar Bakanlar Kurulu ile

birlikte incelenip görüflüldü. Bakanlar Kurulunca al›nan karar Bakanlar Kurulu Baflkanl›-
¤›ndan bildirildi. Benim düflündüklerim:

1 - Üzerinde durup direnmeyi gerektiren sorun Yunan onar›mlar› iflinde Türkiyenin
verece¤i ödün de¤ildir. Belki bu ödüne yanaflmak istenilmesi bar›fl›n yap›lmas›na engel olan
köklü ve önemli sorunlar›n daha çözümlenmemifl ve umuldu¤u biçimde çözümlenebilece¤i-
ne inand›racak kan›tlar bulunmam›fl olmas›ndand›r. Gerçekte çözümlendi¤i ya da çözümle-
nebilece¤i kestirilen ekonomi ile ilgili ifller Ankarada toplanmakta olan flirketlerle yap›la-
cak görüflmelerin sonucuna ba¤l›d›r. Bu flirketlerin ise afl›r› isteklerde bulunduklar› flimdi-
den anlafl›lm›flt›r.

2 - Ekonomi ve maliye ile ilgili sorunlar ‹tilâf Devletlerinin görüflüne göre yani bizim
ç›karlar›m›za ayk›r› olarak çözümleninceye kadar ‹stanbulun boflalt›lmas›n› geciktirmekte
direnmelerinden duyulan kayg› büyüktür ve önemlidir. Dahas› bu gecikmenin Musul soru-
nu ‹ngilterenin ç›kar›na çözümleninceye kadar sürmesi akla çok yak›n gelmektedir.

3 - Borçlar›m›z›n hangi çeflit para ile ödenece¤i sorununda Muharrem Kararnamesinin
yürürlükte oldu¤unu belirten bir bildirgede direnildikçe bizim yarar›m›za çözümlenemiye-
ce¤i görülüyor.

4 - Adalet ifllerinin çözüm yöntemi ‹tilâf Devletlerinin önerisi üzerine kabul edilmifl
olmas›na karfl›n sonra vazgeçmeleri ve bunda direnmeleri dikkat çekicidir.

5 - Bundan dolay› Yunan onar›mlar› sorununda bizi ödün vermeye zorlamaya kalk›fl-
malar›n›n nedenini flöyle düflünüyorum:

Yunanl›lar uzun süre ordular›n› silâh alt›nda tutmak ve y›pratmak istemiyorlar. Türkiye ile
aralar›nda çözümlenmesi gereken onar›mlar sorununu kendi isteklerine uygun olarak çözümleye-
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lehimizde halletmek karar›nda olmay›p mümkün oldu¤u kadar müzakerat› uzatarak ve her
mesele üzerinde bizi y›pratarak en nihayet kendi lehlerinde fedakârl›¤a mecbur etmek kara-
r›ndad›rlar. Yunanl›lar›n harekât› askeriye ile istihsali maksat eylemelerine dahi raz› olma-
d›klar›ndan maksatlar›n›, bizi bittazyik yapt›rmakla Yunanl›lar› memnun ve sakin bir hale
koymak istiyorlar. Biz, bu ›srar karfl›s›nda fedâkârl›k yapmakla sulhü tesise hizmet etmifl ola-
ca¤›m›z› zannetmiyorum. Bilâkis yine zaman geçecek ve sulhün teessüsü için nihayete kadar
fedakârl›k yapmak mecburiyeti karfl›s›nda b›rak›laca¤›z. ‹zmirin istirdad›ndan bugüne kadar
dokuz ay geçti. Bu tarzda daha dokuz ay geçebilir.

Ehemmiyetle nazar› dikkate almak lâz›md›r ki, gayr›muayyen müddet için intirazda
kalm›ya muvafakat edemeyiz.

6 - Aleyhimize olan mesailde fedakârl›k etmek ve lehimizde halli zarurî olan mesaili ay-
n› zamanda temin etmemek bizi zay›f ve müflkül vaziyete sokar. Bunun için sulha esas ola-
cak mesailin heyeti umumîyesini bir kül olarak nazar› dikkate almak ve bunu sarih ve kat’î
olarak konferans›n nazar› dikkat ve kabulüne ciddiyetle vazetmek ve bu hususta teminata
malik olmad›kça fedakârl›¤› müstelzim mesailin halli katisine muvafakat etmekten kat'iyyen
mücanebet etmek zaman› gelmifltir.

7 - 24 May›s 144 numaral› telgrafnamenizle bildirilen hulâsai karar›n›zda istical buyur-
mam›z› rica ederim. Esas› meclisten gelen talimat›n mühim olan, malî ve iktisadî ve adlî ve
idarî mesailde hukuku hayatiye ve istiklâliyenin tam ve emin olarak istihsali henüz mümkün
olamad›¤›na göre fedakârl›k noktas›nda ›srar göstermeyiniz.

8 - ‹tilâf Devletleri bize hayat ve istiklâlimizle alâkadar mesailde behemehal aleyhi-
mizde esasl› flerait kabul ettirmeye karar vermedikçe tamirat meselesinde gösterece¤imiz
ciddî vaziyet üzerine Yunan ordusunun hareketine müsaade ve dolay›sile heyeti umumîye-
nin filen hali harbe duhul etmelerine muvafakat edemezler. E¤er menfi noktai nazar mu-
hafazas›ndaki kararlar› kat' î ise Yunan tamirat meselesinde de¤ilse ‹stanbulun tahliyesi ve-
ya düyunun sikkei tediyesi veya adlî mesail ki, bütün cihan› alâkadar eder, o meselelerde
daha müsait fleraitte aleyhimizde filiyata geçer. Fakat fark bizim daha zay›f vaziyetimiz
olabilir.

9 - Yunanl›lar›n Cumartesi günü konferanstan çekilmelerine mümanaat edebilmek için
arzular›n› kabul etmek lehimizde de¤ildir ve böyle bir müfarakat ‹tilâf Devletleri ayn› hare-
kete ifltirak etmedikçe hiçbir mana ve tesiri haiz olamaz. E¤er konferanstan çekileceklerini
tebli¤in manas›, filen, harekât› askeriyeye geçeceklerini ihbar ise bu hususta ‹tilâf Devletlerin-
den bihakk›n istizah edilecek noktalar vard›r.

10 - Hulâsa; böyle seri ve anî tehdit karfl›s›nda bafll›bafl›na bir meselede fedakârl›¤› ka-
bul etti¤imizi ifade etmek, sulhü uzaklaflt›rmak mahiyetinde telâkki olunabilir. Tekrar ediyo-
rum. Esas mesaili halle ‹tilâf Devletlerini davet buyurunuz Efendim.

25/5/1339 Mustafa Kemal
Bunlardan baflka, ‹smet Paflaya, zâta mahsus iflaretile de ayr›ca flu k›sa flif-

re telgraf› çektim:
fiifre zatîdir. ‹smet Pafla Hazretlerine 25 May›s 1339
Heyeti Vekile Riyasetile Heyeti Murahhasan›n tekmil muhaberat›n› bir defa daha kar-

fl›laflt›rarak tetkika lüzum gördüm. Baz› telgrafnamelerde, tarz› beyanda, arada sutefehhümat
var gibi bir mana istihraç ettim. Tamirat› kabul ve ademi kabulde ›srar yoktur. Bunu izah için
vaziyet ve noktai nazarlar›m hakk›nda ayr›ca mütaleat›m› arzettim. Tahassürle gözlerinden
öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
Bu telgrafnameler muhteviyat›na nazaran, Karaa¤aca mukabil Yunan ta-

mirat›ndan feragati esas itibarile kabul etti¤imiz sarihtir. Ancak mesaili esasi-
yede elzem ve hayatî addetti¤imiz hususlar›n temin edilmesi flart›na da, ‹smet
Paflan›n nazar› dikkati celbedilmifltir.
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rek güvenli ve dingin bir duruma geçmek zorundad›rlar. ‹tilâf Devletleri ise bizim çok
önemli sayd›¤›m›z sorunlar› bizden yana çözümlemek karar›nda olmay›p görüflmeleri ola-
bildi¤ince uzatarak ve her sorun üzerinde bizi y›pratarak en sonunda kendi yararlar›na
ödün vermeye zorlamak karar›ndad›rlar. Yunanl›lar›n amaçlar›n› savaflla elde etmelerini de
istemediklerinden, bize bask› yaparak Yunanl›lar› sevindirip dingin bir duruma getirmek is-
tiyorlar. Biz, bu direnifl karfl›s›nda ödün vererek bar›fl›n sa¤lanmas›na yard›m etmifl olaca¤›-
m›z› sanm›yorum. Tersine yine zaman geçecek ve bar›fl›n oluflmas› için sonuna kadar ödün
vermek zorunda b›rak›laca¤›z. ‹zmirin kurtar›l›fl›ndan bugüne kadar dokuz ay geçti. Böyle-
likle dokuz ay daha geçebilir.

Önemle gözönünde tutmak gerekir ki, belirsiz bir süre beklemeyi kabul edemeyiz.
6 - Ç›kar›m›za olmayan sorunlarda ödün vermek ve yarar›m›za çözümlenmesi zorun-

lu olan sorunlar› öbürleriyle birlikte çözümlememek bizi güçsüz k›lar ve zor duruma sokar.
Bunun için bar›fl›n temelini oluflturacak sorunlar›n hepsini bir bütün olarak dikkate almak
ve bunu aç›k ve kesin olarak konferans›n gözü önüne serip kabulünü üsteleyerek istemek
ve bu konuda inanca elde etmedikçe ödün vermeyi gerektiren sorunlar›n kesin çözümünü
kabul etmekten kesinlikle kaç›nmak zaman› gelmifltir.

7 - 24 May›s 144 say›l› telgraf›n›zla bildirilen özet karar›n›z› uygulamakta acele etmeme-
nizi dilerim. Meclisin görüflüne dayan›larak verilen direktifteki önemli noktalar yani maliye
ve ekonomi ve adalet ve yönetimle ilgili sorunlarda yaflama ve ba¤›ms›zl›k haklar›m›z› tam ve
güvenli olarak daha elde edemedi¤imize göre ödün verme konusu üzerinde fazla durmay›n›z.

8 - ‹tilâf Devletleri bize, varl›¤›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› ilgilendiren sorunlarda ne ya-
p›p yap›p bizim zarar›m›za önemli koflullar kabul ettirmeye karar vermedikçe onar›mlar ko-
nusunda tak›naca¤›n›z sert durum üzerine Yunan ordusunun savaflmaya bafllamas›na ve
böylelikle hepsinin birden savafla girmelerine izin veremezler. E¤er olumsuz görüflte diren-
mekteki kararlar› kesinse Yunan onar›mlar› sorununda de¤ilse ‹stanbulun boflalt›lmas› ya
da borçlar›n ödenece¤i para ya da adalet sorunlar› ki, bütün dünyay› ilgilendirir, o sorunlar-
da daha elveriflli bir ortam içinde bize karfl› ç›karlar. Ama böyle olunca da biz daha güçsüz
duruma düflebiliriz.

9 - Yunanl›lar›n Cumartesi günü konferanstan çekilmelerini önleyebilmek için istek-
lerini kabul etmek yarar›m›za de¤ildir ve böyle bir çekilmenin ‹tilâf Devletleri de onlarla
birlikte çekilmedikçe hiçbir anlam ve etkisi olamaz. E¤er konferanstan çekileceklerini bil-
dirmenin anlam›, edimli olarak savaflmaya bafllayacaklar›n› duyurmak ise bu konuda ‹tilâf
Devletlerinden hakl› olarak sorulacak noktalar vard›r.

10 - K›saca; böyle çabuk ve ans›z›n verilen gözda¤› karfl›s›nda tek bafl›na bir sorunda
ödün vermeyi kabul etti¤imizi söylemek, bar›fl› uzaklaflt›rmak niteli¤inde say›labilir. Tekrar
ediyorum ‹tilâf Devletlerini ana sorunlar› çözümlemeye ça¤›r›n›z Efendim.

25/5/1923 Mustafa Kemal
Bunlardan baflka, ‹smet Paflaya, kifliye özel olarak da flu k›sa flifre telgra-

f› çektim:
fiifre - kifliye özeldir. ‹smet Pafla Hazretlerine 25 May›s 1923
Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤› ile Delege Kurulun bütün yaz›flmalar›n› bir dafa daha

karfl›laflt›rarak incelemeyi gerekli buldum. Kimi telgraflarda, kullan›lan sözlerden, arada
yanl›fl anlafl›lma var gibi bir anlam ç›kard›m. Onar›mlar› kabul etmekte ve etmemekte di-
renme yoktur. Bunu aç›klamak için durum ve düflüncelerim üzerindeki görüfllerimi ayr›ca
bilginize sundum. Özlemle gözlerinden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
Bu telgraflarda yaz›lanlara göre, Karaa¤aca karfl› Yunan onar›mlar›ndan

vazgeçmeyi genel olarak kabul etti¤imiz aç›kça anlafl›lmaktad›r. Ancak ana
sorunlarda çok gerekli ve ölüm kal›m ifli sayd›¤›m›z konular›n sa¤lanmas›na
da, ‹smet Paflan›n dikkati çekilmifltir.



‹smet Paflan›n da bu ifl'arattan istihraç etti¤i mana ve maksat böyle olmufltur.
‹smet Pafla, mütaleat›n›n aynen bana ibla¤›n› Rauf Beyden istida etti¤i 24

May›s 1339 tarihinde, do¤rudan do¤ruya bana hitaben de bir telgraf çekmifl.. 24
May›sta çekilmifl olan bu telgraf›, ben, 26 May›sta ald›m. Telgraf hariciye flifre-
sile gelmifl ve Rauf Bey taraf›ndan görüldükten sonra bana gönderilmiflti. Hal-
buki bu telgrafname müfad›, Rauf Beyden nevama flikâyeti tazammun ediyor-
du. ‹smet Paflan›n telgraf› fludur:

Adet 145 24 May›s 1339 Lozan keflidesi 26 May›s 1339 vürudu
Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Vaziyet hakk›nda Heyeti Vekile Riyasetine mufassal rapor takdim ettim. Hükûmetle
aram›zda ihtilâf› esasi vard›r. Mutabakat olmazsa avdet mecburiyet ve karar›nday›m. Rapo-
rumun Zat› Riyasetpenahilerine ibla¤›n› tasrih ve istida eyledim. Konferans son günlerinde
ve vaziyet teahhura gayr›mütehammil andad›r. Kanaatime göre sulh, serdetti¤im nikat› nazar
dahilinde kabili temindir. Zât› Riyasetpenahilerinin bu fevkalâde zamanda vaziyeti umumî-
yeyi yak›ndan takip buyurmalar› müsterhamd›r.

‹smet
Di¤erlerinden bir gün teahhurla gelen bu telgraf aynen Gazi Pafla Hazretlerine arzedi-

lecektir.
26/5/1339 Hüseyin Rauf

Ayn› günde ‹smet Paflaya flu cevab› verdim:
fiifre: Makine bafl›nda ‹smet Pafla Hazretlerine Ankara, 26/5/1339
24 May›s 145 numaral› flifreyi 26 da ald›m. Ondan evvel muhtasar ve mufassal iki flifre

yazd›m. Vaziyeti takip ediyorum. Avdet karar›n›z›n saik› tamirat meselesinde fedakârl›k ol-
du¤una göre do¤ru de¤ildir. ‹fl'arat›m dairesinde teflebbüse devam halinde daha müsait saf-
haya geçece¤inizi memul ederim. Heyeti Vekile ile aran›zda mahsus ihtilâf› nazar bertaraf
edilir. Gözlerinizden öperim efendim.

Gazi Mustafa Kemal
‹smet Pafla, 26 May›s 1339 tarihinde, Heyeti Vekile Riyasetine yazd›¤› ra-

porlarda, Heyeti Vekile Riyasetinin tebligat›n› ve benim telgrafnamelerim muh-
teviyat›n› ve Heyeti Murahhasaya verilmifl olan esas talimat› nazar› dikkate al-
d›¤›n› ve o yolda hareket etti¤ini izahtan sonra 26 May›s günü ö¤lenden sonra
Müttefikîn murahhaslar›n›n, Yunan tamirat›na mukabil Karaa¤ac›n kabul
edilmesi hususundaki teklifini kabul etti¤ini ifade eylemifl oldu¤unu ve di¤er
meseleleri birkaç gün zarf›nda intaç edebilece¤ini bildirmifl..

Rauf Bey, bu raporlar› bana 27 May›s 1339 tarihinde flu tezkeresine leffen
gönderdi.

154/155 Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine         27 May›s 1339
‹smet Pafla Hazretlerinden mevrut 26 May›s 1339 tarihli telgrafname sureti leffen takdi-

mi huzuru samileri k›l›nd› Efendim.
Hariciye Vekâleti Vekili Hüseyin Rauf

Rauf Bey, ayn› tarihte ‹smet Paflaya da flu tebligatta bulunmufl:
‹smet Pafla Hazretlerine 27/5/1339

26 May›s. 151 numaraya:
Heyeti Murahhasan›n Yunan tamirat› hakk›ndaki hatt› hareketi Heyeti Vekilenin tali-

mat›na sarahaten mugayir görülmüfltür. Müflkül vaziyette kalan Heyeti Vekile menafii mille-
ti derpifl ederek ifl'ar buyuruldu¤u veçhile mesaili mühimmenin üç dört gün zarf›nda intac›
hakk›ndaki kanaatin file münkalip olmas›na intizaren telâkkiyat ve mütaleat›n› tebdil etmi-
yecektir. Evelki telgrafta mezkûr di¤er mesaili esasiyede fedakârl›¤›n kat'iyyen mevzuubahs
olam›yaca¤› tabiîdir Efendim.

Hüseyin Rauf
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‹smet Paflan›n da bu bildirilerden ç›kard›¤› anlam ve amaç böyle olmufltur.
‹smet Pafla, düflündüklerinin oldu¤u gibi bana ulaflt›r›lmas›n› Rauf Bey-

den istedi¤i 24 May›s 1923 tarihinde, do¤rudan do¤ruya bana da bir telgraf
çekmifl.. 24 May›sta çekilmifl olan bu telgraf›, ben, 26 May›sta ald›m. Telgraf
D›fliflleri Bakanl›¤› flifresile gelmifl ve Rauf Bey taraf›ndan görüldükten sonra
bana gönderilmiflti. Oysa bu telgrafda, bir bak›ma Rauf Beyden yak›n›l›yor-
du. ‹smet Paflan›n telgraf› fludur:

Lozan 24 May›s 1923 çekilifli 26 May›s 1923 gelifli
Say› 145 Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Durumla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na ayr›nt›l› rapor verdim. Hükûmet-

le aram›zda köklü anlaflmazl›k vard›r. Uzlaflma olmazsa dönmek zorunda ve karar›nday›m.
Raporumun Yüksek Baflkanl›¤›n›za ulaflt›r›lmas›n› aç›k olarak istedim. Konferans son gün-
lerindedir ve durum geciktirmeye elveriflli de¤ildir. Kan›ma göre bar›fl ileri sürdü¤üm görüfl
çerçevesi içinde sa¤lanabilir. Yüksek Baflkanl›¤›n›z›n bu ola¤anüstü zamanda genel durumu
yak›ndan izleminizi sayg› ile dilerim.

‹smet
Ötekilerinden bir gün gecikmeyle gelen bu telgraf oldu¤u gibi Gazi Pafla Hazretlerine

sunulacakt›r.
26/5/1923 Hüseyin Rauf

Telgraf elime geçti¤i gün ‹smet Paflaya flu karfl›l›¤› verdim: 
fiifre: Makine bafl›nda - ‹smet Pafla Hazretlerine Ankara, 26/5/1923
24 May›s 145 say›l› flifreyi 26'da ald›m. Ondan evvel k›sa ve uzun iki flifre yazd›m. Du-

rumu izliyorum. Geri dönme nedeni onar›mlar sorununda ödün vermek oldu¤una göre do¤-
ru de¤ildir. Bildirdiklerime göre giriflimlerinizi sürdürürseniz daha elveriflli evreye geçece-
¤inizi umar›m. Bakanlar Kurulu ile aran›zda sezilen görüfl ayr›l›¤› ortadan kald›r›l›r. Gözle-
rinizden öperim efendim.

Gazi Mustafa Kemal
‹smet Pafla, 26 May›s 1923 tarihinde, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na yaz-

d›¤› raporlarda, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›n›n direktiflerini ve benim telg-
raflar›m›n içeri¤ini ve Delege Kurula verilmifl olan ana direktifi göz önünde
bulundurdu¤unu ve ona göre ifl yapt›¤›n› anlatt›ktan sonra 26 May›s günü ö¤-
leden sonra ‹tilâf Devletleri delegelerinin, Yunan onar›mlar›na karfl› Kara-
a¤ac›n kabul edilmesi konusundaki önerisini uygun buldu¤unu söylemifl ve
öteki sorunlar› birkaç gün içinde sonuçland›rabilece¤ini bildirmifl..

Rauf Bey, bu raporlar› bana 27 May›s 1923 tarihinde flu yaz›ya iliflik ola-
rak gönderdi.

154/155 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na 27 May›s 1923
‹smet Pafla Hazretlerinden gelen 26 May›s 1923 tarihli telgraf›n örne¤i iliflik olarak

yüksek konumunuza sunuldu Efendim.
D›fliflleri Bakan Vekili Hüseyin Rauf 

Rauf Bey, gene o tarihte ‹smet Paflaya da flu bildirimi yapm›fl:
‹smet Pafla Hazretlerine 27/5/1923

26 May›s. 151 say›yle:
Delege Kurulun Yunan onar›mlar› konusundaki tutumu Bakanlar Kurulunun direk-

tiflerine aç›kça ayk›r› görülmüfltür. Güç durumda kalan Bakanlar Kurulu ulus ç›karlar›n›
düflünerek bildirdi¤iniz gibi önemli sorunlar›n üç dört gün içinde sonuçland›r›lmas›yla ilgili
kan›n›n gerçekleflmesini beklerken görüflünü ve düflüncesini de¤ifltirmiyecektir. Önceki
telgrafta yaz›l› öbür ana sorunlarda ödün vermenin kesinlikle sözkonusu olam›yaca¤› do¤al-
d›r Efendim.

Hüseyin Rauf



‹smet Paflan›n, Karaa¤aca mukabil tamirattan feragat› ifade etti¤ine dair
olan raporlar›na muttali olduktan sonra, 25 May›s 1339 tarihli ve Rauf Bey im-
zal› tebli¤ muhteviyat›n› tahlil ederek kendisine flu telgraf› yazd›m:

‹smet Pafla Hazretlerine 27/5/1139
Heyeti Vekile karar›nda esasl› üç nokta vard›. Birincisi; tamirat meselesinde fedakârl›k

mühim mesaili muallâkan›n lehimize intac›na mukabil olmal›d›r. ‹kincisi, Düyuumumiye fa-
izleri ve k›sa zamanda tahliye ve adliye formülü ve flirketler tazminat› meselesi - yani on iki
milyon liran›n efrad ve tebaas› ne olursa olsun tekmil flirketlere aidiyeti kabul edilerek baflka-
ca tazminat›n mevzuubahs edilmemesi - mesailinin tamirat meselesile birlikle vaz'› ve mez-
kûr dört meselenin lehimizde halli temin edildi¤i takdirde ancak tamiratta fedakârl›k muva-
f›k olabilir. Üçüncüsü; son ve kati flekilde konferansa teklifatta bulunarak cevaba intizar et-
mek.

Heyeti Murahhasan›n telâkkiyat ve harekât›nda Heyeti Sekilenin mütalea ve ifl'ar›na
mutab›k olm›yan noktalar flunlard›r:

1 - Heyeti Murahhasa, yaln›z mesaili muallâkai esasiyeyi kül addetmifl ve tamirat› hariç
tutmufltur.

2 - ‹nk›ta›n, Yunanl›lar›n konferanstan çekilmesile ve Mudanya mukavelenamesinin
bozulmas›, Yunan ordusunun tecavüzü ile olmas›nda mahzur görerek di¤er mesailde anlafl-
mak mümkün olamazsa ink›ta›n taraf›m›zdan yap›lmas› tercih olunmufltur. Bu nokta cayi te-
emmüldür.

3 - Yunan tamirat meselesinde fedakârl›¤› kabul ettikten sonra di¤er mesaili birkaç gün
zarf›nda neticelendirmek fl›kk›n›n ihtiyar› da mühimdir. Böyle bir kanaat henüz Heyeti Ve-
kilede tahassul etmifl de¤ildir. Filhakika mesaili mühimme lehimizde olarak üç, dört gün zar-
f›nda intaç edilebilirse tamirat meselesinin takdiminde mutasavver mehazir bertaraf edilmifl
olur. Ancak ümit besledi¤iniz mesailden sonra Muharrem Kararnamesinin teyidi meselesinin
ehemmiyeti esasiyeyi muhafaza etmekte oldu¤u beyan buyurulmaktad›r.

4 - Konferans›n, kuponlar›n tediyesi meselesi yüzünden ink›ta etmesinin dahil ve hari-
ce karfl› bizi daha kuvvetli bulunduraca¤› mütaleas› da flayan› tamiktir.

Bu meselede bütün hariç aleyhtar›m›zd›r. Dahile izah› mahiyet tamirat meselesi kadar
sehil de¤ildir. Tamirat meselesinde haricin de bizi muhik görmesi için esbap vard›r.

5 - Mühim mesailde izk›ta›n taraf›m›zdan ika› harekât ile tev'em olmad›kça Mütelifinin
arzusuna mutab›k olur. Bu sebeple ink›ta olacaksa bunun Yunanl›lar›n tecavüzü ile olmas›
bizi mazur vaziyette gösterirdi mütaleas› vard›r.

6 - Hulâsa Heyeti Vekile ile Heyeti Murahhasa aras›ndaki ihtilâf noktalar› mühimdir.
Heyeti Vekilede emrivakiler karfl›s›nda b›rak›lmak endiflesi hâs›l olmufltur. Bunun için tami-
rat meselesini takdim etmekten mutasavver mahzurlar› mesaili mühimmenin, ifl'ar buyurul-
du¤u veçhile birkaç gün zarf›nda intac›na behemehal ehemmiyet vererek bertaraf edildi¤ini
irae etmek lâz›md›r ve daha flimdiden bu fedakârl›¤›n mesaili sairenin süratle ve lehimizde
hallolunaca¤› mevaidine mukabil oldu¤unu ciddî olarak icab edenlere mevzuubahs etmek ve
en nihayet ink›ta mukadderse onlar›n müsebbip ve mütecaviz görünecekleri zeminde vuku-
unu temin eylemek lâz›md›r.

7 - Bugünlerde en nazik tebeddülat› ve bilhassa fedakârl›ktan sonra Müteliflerde hâs›l
olan zihniyeti bildiriniz. Çünkü bizi tehdit ile muvaffak olmaktan mütehass›l yeni ümitlerden
bihakk›n endifle ediliyor Efendim.

Gazi Mustafa Kemal
‹smet Pafla, 28 May›s 1339 tarihinde Rauf Beye yazd›¤› telgrafta, diyor ki,

"Usulde, yani bir meseleyi evvel veya sonra mevzuubahs etmek gibi esas direk-
tife de¤il tarz› tatbikata müteallik aram›zda fark hâs›l olmufltur. Yunan tamirat›
meselesi henüz tasdik› kat’iye iktiran etmedi¤i gibi mesaili sairei esasiye de mü-
teak›ben mevzuubahs olaca¤›ndan Cuma ve Cumartesiye kadar bütün mesailde
konferans›n flekli kat’îsi anlafl›laca¤› zannolunmaktad›r. Yunan tamirat› husu-
sundaki fedakârl›¤›, bize taallûk eden mesaili malîye ve iktisadîyede ayn› mülâ-
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‹smet Paflan›n, Karaa¤aca karfl›l›k onar›mlardan vazgeçti¤ini bildiren ra-
porlar›n› gördükten sonra, 25 May›s 1923 tarihli ve Rauf Bey imzal› direktif-
te yaz›l› olanlar› aç›klayarak kendisine flu telgraf› yazd›m:

‹smet Pafla Hazretlerine 27/5/1923
Bakanlar Kurulu karar›nda üç ana nokta vard›. Birincisi; onar›mlar konusunda ödün

verme ifli ancak ask›daki önemli sorunlar›n yarar›m›za sonuçlanmas›na karfl›l›k olarak ya-
p›lmaklad›r. ‹kincisi, Kamu borçlar›n›n faizleri ve k›sa zamanda ülkeyi boflaltmalar› ve ada-
let iflleriyle ilgili yöntem ve flirketler tazminat› sorunu yani oniki milyon liran›n kiflileri ve
uyruklar› ne olursa olsun tekmil flirketlerin oldu¤u kabul edilerek baflkaca tazminat›n söz-
konusu edilmemesi sorunlar›n onar›mlar sorunuyla birlikte ele al›nmas› ve ancak bu dört
sorunun yarar›m›za çözümlenmesi sa¤lan›rsa onar›mlar konusunda ödün vermek uygun
olabilir. Üçüncüsü; son ve kesin olarak konferansa öneride bulunup karfl›l›¤›n› beklemek.

Delege Kurulun anlay›fl tutumunda Bakanlar Kurulunun düflünce ve bildirimlerine
uymayan noktalar flunlard›r:

1 - Delege Kurul, yaln›z ask›daki ana sorunlar› bir bütün saym›fl ve onar›mlar› bunla-
r›n d›fl›nda tutmufltur.

2 - Görüflmelerin, kesilmesinin Yunanl›lar›n konferanstan çekilmesiyle kesilmesi ve
Mudanya anlaflmas›n›n bozulmas›, Yunan ordusunun sald›r›s› sonucu olmas›nda sak›nca gö-
rerek, öteki sorunlarda anlafl›lamazsa, görüflmelerin bizim taraf›m›zdan kesilmesi ye¤len-
mifltir. Bu nokta düflünülmeye de¤er.

3 - Yunan onar›mlar› sorununda ödün vermeyi kabul ettikten sonra öteki sorunlar›
birkaç gün içinde sonuçland›rmak yolunun tutulmas› da önemlidir. Bakanlar kurulu daha
böyle bir kan›ya varm›fl de¤ildir. Gerçekten önemli sorunlar yarar›m›za olarak üç, dört gün
içinde sonuçland›r›labilirse onar›mlar konusunun öne al›nmas›nda düflünülen sak›ncalar gi-
derilmifl olur. Ancak umut ba¤lad›¤›n›z sorunlardan sonra Muharrem Kararnamesinin yü-
rürlükte oldu¤unun belirtilmesi iflinin büyük önemini korumakta oldu¤unu bildirmektesi-
niz.

4 - Konferans›n, kuponlar›n ödenmesi sorunu yüzünden kesilmesinin içeriye ve d›fla-
r›ya karfl› bizi daha kuvvetli bulunduraca¤› düflüncesi de derinine incelenmeye de¤er.

Bu konuda bütün yabanc›lar bize karfl›d›r. ‹flin içyüzünü içeride anlatmak onar›mlar
konusu kadar kolay de¤ildir. Onar›mlar konusunda yabanc›lar›n da bizi hakl› bulmalar› için
nedenler vard›r.

5 - Önemli konularda konferans›n kesilmesine bizim yol açmam›z, karfl› davran›fllarla
koflut olmad›kça ‹tilâf Devletlerinin iste¤ine uygun olur. Bu nedenle kesilme olacaksa bu-
nun Yunanl›lar›n sald›r›s› ile olmas› bizi hakl› durumda gösterirdi düflüncesi vard›r.

6 - K›sacas› Bakanlar Kurulu ile Delege Kurul aras›ndaki anlaflmazl›k noktalar› önem-
lidir. Bakanlar Kurulunda oldu bittiler karfl›s›nda b›rak›lmak kayg›s› do¤mufltur. Bunun için
onar›mlar sorununu öne almakta düflünülen sak›ncalar› önemli sorunlar›n, bildirdi¤iniz gi-
bi birkaç gün içinde sonuçland›r›lmas›na kesinlikle önem vererek, giderildi¤ini göstermek
gerekir ve daha flimdiden bu ödün vermenin öteki sorunlar›n h›zla ve yarar›m›za olarak çö-
zümlenece¤i için söz verilmesi karfl›l›¤›nda yap›ld›¤›n› kesin olarak gerekenlere söylemek ve
en sonunda kesilme kaç›n›lmaz olursa onlar› suçlu ve sald›rgan gösterecek biçimde olmas›-
n› sa¤lamak gerekir.

7 - Bugünlerde meydana gelecek en küçük de¤ifliklikleri ve özellikle ödünden sonra
‹tilâf Devletlerinde beliren düflünceyi bildiriniz. Çünkü bize gözda¤› vererek baflar›l› ol-
maktan do¤acak yeni umutlar›ndan hakl› olarak kayg› duyuluyor Efendim.

Gazi Mustafa Kemal
‹smet Pafla, 28 May›s 1923 tarihinde, Rauf Beye yazd›¤› telgrafta, diyor ki,

"yöntemde, yani bir sorunu önce ya da sonra sözkonusu etmek gibi ana direktif
üzerinde de¤il de uygulama biçimiyle ilgili olarak aram›zda ayr›l›k belirmifltir.
Yunan onar›mlar› sorunu daha kesin olarak onaylanmad›¤› gibi öbür ana sorun-
lar da bundan sonra görüflülece¤i için Cuma ve Cumartesiye kadar bütün sorun-



hazat›n nazar› dikkate al›naca¤› kaydile yapt›¤›m›z› söylemifltim. Binaenaleyh
e¤er mesailde anlaflamaz isek Yunan tamirat› da ittihaz edece¤imiz umumî ka-
rara tâbi olur."

"Esas talimatlara riayetten baflka, nagehzuhûr talimatlara, nihayet mesaili
muhtelifenin tarz› idare ve tatbik›nda tayin buyurulacak kat’î hareketlere, tali-
mat› mühimmelere e¤er kâmilen ve harfiyen riayet edemedi¤imiz kabul buyu-
ruluyorsa bunu arzu etmedi¤imizden de¤il fakat cidden, maddeten mümkün
olmad›¤›ndand›r.

Acizleri, aram›zdaki bu ihtilâf› nazar› vak›t ve zaman›nda görmüfl ve va-
z›han ifadesini istirham etmifl idim. Henüz hiçbir fley imza edilmemifl, hiçbir ta-
ahhüt al›nmam›flt›r. E¤er bu tarz› hareketimiz hatal› ad buyuruluyorsa an›n te-
lâkkiye göre tashihi imkân› mevcuttur.

Has›l› sulh meselesinin yüzde doksan befli hallolunmufltur. Benden sonra
deruhde buyuracak zat için müflkülât› mahdut ve basittir.

Di¤er taraftan, e¤er sulh mukadder de¤il de, ink›ta olacaksa bizim hatt›
hareketimiz bu ink›ta› daha gayr›müsait flekle ilka etmiyecektir. Herhalde emir
ve karar Heyeti Vekilenin ve Zât› Riyasetpenahilerinindir."

‹smet Pafla ayn› günde bana da cevap verdi. Aynen arzedeyim.
1 1016 Lozan 28/5/1339 - keflidesi 29/5/1339 vürudu

‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetine
Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine.
Vaziyet Heyeti Vekile raporundan malûmdur. Hergün birer meseleyi olmak üzere me-

saili esasiyeyi müteak›p günlerde müzakere edece¤iz. Bittabi Yunan tamirat›n› bütün mesa-
ili muallâkan›n hallinde daimî bir silâh olarak kullanaca¤›z. Bu imkân› muhafaza ettik. Yu-
nan tamirat› meselesini tasfiye ettikten sonra di¤erlerinde bizi tehditle bir netice istihsali
ümidi hâs›l olmad›; bilâkis bir vas›tai tehdit ortadan kalkt›. Vaziyette sükûnet hâs›l oldu.
E¤er evvel ve âhir ink›ta olursa ya Yunan ordusu kendisi için bir sebebi mahsus bulunma-
d›¤›ndan hareket etmiyecek veyahut di¤erlerile beraber ve onlar›n davas› için ilerledi¤ini iz-
har ve ispat edece¤iz. Her iki hal dahi Yunan ordusile tamirat behanesile musademeye bafl-
lamak vaziyetinden maddeten ve manen akdem ve müreccah görülmüfltür. Heyeti Vekileyi
emrivakiler karfl›s›nda b›rakmak endiflesine mahal olmay›p tarz› hareketimiz vaziyeti umu-
mîyenin mütaleas›na göre usulü tatbikatta ihtilâf addolunabilir. Maahaza bu ihtilâf› da ar-
zetmifltim. Mesaili esasîyenin heyeti umumîyesinin birkaç güne kadar mütalea olunabilece-
¤i maruzdur.

‹smet
‹smet Paflaya flu cevab› verdim:

‹smet Pafla Hazretlerine 29/5/1339
Sulh mesailinin azamî derecede halledilmifl oldu¤u hakk›ndaki ifl'ar› devletleri flayan›

memnuniyettir. Birkaç gün zarf›nda takdirleri veçhile vaziyetin tayinine muvaffak olursan›z
çok müsterih olaca¤›z. Muvaffak olman›z› temenni ederim. Fevzi Pafla Hazretleri de Anka-
radad›r. Vaziyetin tayinine kadar burada bulunacakt›r. Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
‹smet Pafla, bu telgraf›mdan sonra mesaisine devam etti. Rauf Beyin ve

Heyeti Vekilenin de, bu mesele etraf›nda daha ziyade ›srar göstermesine mâni
oldum.

Bir aya karip bir zaman tarafeyn sükûnetini muhafaza eder göründü. Bu
müddet zarf›nda ‹smet Pafla muhtelif meselelere dair Heyeti Vekile riyasetin-
den, noktai nazarlar soruyordu.
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larda konferas›n kesin tutumunun anlafl›laca¤› san›lmaktad›r. Yunan onar›m-
lar› konusundaki ödünleri, bizi ilgilendiren maliye ve ekonomi sorunlar›nda
da yarar›m›za davran›laca¤› koflulu ile verdi¤imizi söylemifltim. Bu duruma
göre o sorunlarda anlaflamaz isek Yunan onar›mlar› da verece¤imiz genel ka-
rara ba¤l› olur."

"E¤er ana direktiflere uymakla birlikte, beklenmedik direktiflere ve bir
de çeflitli ifllerin yönetilip uygulanmas› biçimleri konusunda saptanacak kesin
tutumlara, önemli direktiflere bütünüyle ve harfi harfi uyamad›¤›m›z düflünü-
lüyorsa bu istemedi¤imizden de¤il ama gerçekten, uyma yolu bulunamad›¤›n-
dand›r.

Ben, aram›zdaki bu görüfl ayr›l›¤›n› vak›t ve zaman›nda görmüfl ve aç›k-
ça ortaya konmas›n› rica etmifl idim. Daha hiçbir fley imza edilmemifl, hiçbir
yüklenim al›nmam›flt›r. E¤er bu davran›fl›m›z› yanl›fl say›yorsan›z bunun görü-
flünüze uygun biçimde düzeltilmesi olas›d›r.

K›sacas› bar›fl sorununun yüzde doksan befli çözümlenmifltir. Benden
sonra görevi üzerine alacak olan kifli için güçlükler az ve ifl kolayd›r.

Öte yandan, bar›fl yap›lamaz da, görüflmeler kesilirse bizim tutumumuz
bu kesilmeyi daha elveriflsiz k›lmayacakt›r. Her durumda emir ve karar vere-
cek olan Bakanlar Kurulumuz ve Yüksek Baflkanl›¤›n›zd›r."

‹smet Pafla o gün bana da karfl›l›k verdi. Oldu¤u gibi bilginize sunay›m.
1/1016 Lozan 28/5/1923 çekilifli 29/5/1923 gelifli

Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na
Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine.
Durumu Bakanlar Kuruluna verdi¤im raporumdan ö¤renmiflsinizdir. Hergün birer so-

run olmak üzere ana sorunlar› önümüzdeki günlerde görüflece¤iz. Elbette Yunan onar›mla-
r›n› ask›da bulunan bütün sorunlar›n çözümlenmesinde hep bir silâh olarak kullanaca¤›z.
Bu olana¤› elde tuttuk. Yunan onar›mlar› sorununu çözümledikten sonra öbürlerinde bize
gözda¤› vererek bir sonuç alma umuduna kap›lanlar ç›kmad›; tersine bir gözda¤› verme ara-
c› ortadan kalkt›. Durum yat›flt›. E¤er eninde sonunda görüflmeler kesilirse Yunan ordusu
kendisi özel bir neden olmad›¤› için sald›r›ya geçmeyecek ya da öbürleriyle birlikte ve on-
lar›n istekleri u¤runa sald›r›ya geçti¤ini belirtip kan›tlayaca¤›z. Her iki durum da, nesnel ve
tinsel aç›dan, Yunan ordusile onar›mlar ifli yüzünden çarp›flmaya bafllamaktan üstün ve ye¤
görülmüfltür.

Bakanlar Kurulunu olup bittiler karfl›s›nda b›rakmak kayg›s› yersiz olup tutumumuz
genel duruma göre düflünülürse anlaflmazl›¤›n uygulama yönteminden ç›kt›¤› kan›s›na var›-
labilir. Bununla beraber bu anlaflmazl›¤› da daha önce bilginize sunmufltum. Bütün ana so-
runlar›n birkaç güne kadar görüflülebilece¤ini bilginize sunar›m.

‹smet
‹smet Paflaya flu karfl›l›¤› verdim:

‹smet Pafla Hazretlerine 29/5/1923
Bar›fl sorununun büyük ölçüde çözümlenmifl oldu¤u yolundaki yüksek bildiriminiz se-

vindiricidir. Birkaç gün içinde kestirdi¤iniz gibi durumu ayd›nlatmay› baflar›rsan›z içimiz
çok rahatl›yacak. Baflar›l› olman›z› dilerim. Fevzi Pafla Hazretleri de Ankaradad›r. Durum
ayd›nlanana kadar burada bulunacakt›r. Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
‹smet Pafla, bu telgraf›mdan sonra görevinden ayr›lmad›. Rauf Beyin ve

Bakanlar Kurulunun da, bu konu üzerinde daha çok durmalar›n› önledim.
Bir aya yak›n bir süre iki taraf yat›flm›fl göründü. Bu süre içinde ‹smet Pa-

fla çeflitli sorunlar üzerine Bakanlar Kurulu baflkanl›¤›ndan, görüfl soruyordu.



Kuponlar ve imtiyazat hakk›nda aralar›nda geçen bir muhabere yeniden
tarafeyni asabiyete sevketmifl..

‹smet Paflan›n 26 Haziran 1339 tarihinde Rauf Beyin bir ifl'ar›na verdi¤i
cevapta flu cümleler vard›:

Kuponlar hallolunmadan imtiyazat mesailinin halline girmiyece¤iz. Zaten vazetti¤imiz
sual, kuponlar hallolunduktan sonra ittihaz edece¤imiz hatt› hareket hakk›nda talimat almak
zemininde idi. Hükûmet bu ciheti meskût b›rak›yor. Konferans müzakerat›nda Heyeti Mu-
rahhasan›n talimat› esasiyeler kuyudundan baflka olarak bütün hatt› hareketinin bütün tefer-
ruatile Ankaradan idaresi arzu ve temayülü, müzakerat›n memleket için en faideli bir suret-
te idaresini ve hay›rl› sulhe varmak iktidar›n› Heyeti Murahhasadan selbetmektedir. Hükû-
metçe tercih buyurulan bu fleklin 93 seferinin saraydan idaresinden fark› yoktur.

Bize karfl› ademi itimat ve ademi kifayetimiz hakk›nda mütemadiyen izhar buyurulan
kanaat devam ettikçe bizim vas›tam›zla sulh akti ihtimal haricindedir.

Hükûmetin nikat› nazar›n› aynen ‹tilâf Devletlerine kabul ettirmek kanaatinde olan bir
heyetin ve bittabi zat› valâlarile hasbettaallûk Maliye Vekili Beyefendinin bizzat deruhdei
mes’uliyet ve konferansa hareket buyurmalar›n› rica ediyoruz.

Maliye Vekili, Hasan Fehmi Bey idi. Bu telgrafa muttali oldum ve Rauf
Bey taraf›ndan cevap verdirdim. ‹smet Paflaya da bunu yazd›m:

Zata mahsustur ‹smet Pafla Hazretlerine 26/6/1339
26/6/1339 cevabî telgrafnamenizi okudum. Çok asabi bir halde yaz›lm›flt›r. Bunu istil-

zam edecek hiçbir his, fikir ve muamele yoktur. Sizi haks›z buldum. ‹çinde bulundu¤unuz
müflkülât ve mihnet takdir edilmektedir. Bundan sonra ihtimal daha da tezayüt edecektir. An-
karada de¤il orada hergün bir hile ihdas edenler amili infialdir. Metanetle ve çok so¤ukkan-
l›l›kla mesainizi hüsnü intaca himmet buyurunuz. Arada suitefehhümü mucip hiçbir husus
görmüyorum. Sahai faaliyetiniz mahdut de¤ildir. Fakat mesai dairesi mahdut ve en mühim
mesaile inhisar etti¤i için tabiaten vaziyet s›k›nt›l› olmufltur. Gözlerinizden öperim.

Gazi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, görülüyor ki, ‹smet Pafla ile olan muhaberat›mda,

onu rencide edebilecek tarz› ifl'arat da vard›r. Nihayete kadar da buna müma-
sil ciddî tebligat›m olmufltur. ‹smet Paflan›n da, bana ayn› tarzda ifl'arlar› vuku-
bulmufltur.

Heyeti Vekile kararlar›nda benim de noktai nazarlar›m münderiç oldu¤unu
da, ‹smet Paflaya, icap ettikçe bildiriyordum. Buna nazaran, ‹smet Paflan›n He-
yeti Vekile Riyasetine hitaben vukubulmufl olan baz› flikâyetleri, yaln›z Rauf Be-
yin flahs›na ait telâkki edilemezdi. Bütün vekillere ait ve hatta bana da flamil idi.

Rauf Beyin, bu ihtilâf› nazar›, kendisi ile ‹smet Pafla aras›nda bafll›bafl›na
bir mesele addetmesi ve addettirmeye kalk›flmas› do¤ru de¤ildir. Her vaziyette,
her meselede talimat verenle o talimat›, uzakta ve bilhassa talimat verenin te-
masta bulunmad›¤› flerait içinde tatbik eden aras›nda ihtilâf› nazar olabilir.
Maksad› aslî mahfuz kalmak flartile vaziyet, hal ve icaba göre idare olunur.

‹smet Paflan›n, vaziyetin takibi hususunda benim nazar› dikkatimi celbet-
mesi de mazur görülmek lâz›md›r. Çünkü mesele hakikaten ciddî ve hayatî idi.

Nihayet, Frendiler, Temmuz evas›t›nda konferans hitam buldu. ‹smet Pafla,
sulh muahedenamesini imzadan evvel Heyeti Vekile Reisi Rauf Beye, konferan-
s›n hitam buldu¤unu ve mesailin tarz› hallini bildirmifl.. Rauf Bey müsbet veya
menfi hiçbir cevap vermemifl.. ‹smet Pafla, intizar içinde geçirdi¤i bugünlerde
çok muztarip olmufl.. Hükûmetin hiçbir cevap vermeyiflini, Ankarada bir tered-
düdün hükümferma oldu¤una atfetmifl.. Rauf Beye yazd›¤›ndan üç gün sonra 18
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Kuponlar ve ayr›cal›klara iliflkin olarak aralar›nda geçen bir yaz›flma iki
taraf› yeniden sinirlendirmifl..

‹smet Paflan›n 26 Haziran 1923 tarihinde Rauf Beyin bir bildirimine ver-
di¤i karfl›l›kta flu cümleler vard›:

Kuponlar sorunu çözümlenmeden ayr›cal›klar sorunlar›n› ele almayaca¤›z. Gerçekten
sorumuzda istedi¤imiz, kuponlar sorunu çözümlendikten sonra tutumumuzun ne olaca¤›
konusunda direktif almakt›. Hükûmet bu konuda susuyor. Konferans görüflmelerinde De-
lege Kurulun - ana direktiflerin getirdi¤i s›n›rlamalardan baflka bir de - bütün davran›fllar›-
n› en ince ayr›nt›lara kadar Ankaradan yönetme istek ve e¤ilimi, görüflmelerin ülke için en
yararl› bir biçimde yürütmesini ve mutlu bar›fla varabilmesini önlemektedir. Hükûmetçe
ye¤ görülen bu tutumun 93 seferinin* saraydan yönetilmesinden ayr›l›¤› yoktur.

Bize karfl› güvensizlik ve yetersizli¤imiz üzerine olan ve arkas› kesilmeyen tekrarlanan
inanç sürdükçe bizim arac›l›¤›m›zla bar›fl yapmak olanak d›fl›d›r.

Hükûmetin görüfllerini oldu¤u gibi ‹tilâf Devletlerine kabul ettirmek düflüncesinde
olan bir kurulun ve do¤al olarak yüksek kiflili¤iniz ile ilgisinden ötürü Maliye Bakan› Beye-
fendinin sorumlulu¤u kendiniz yüklenerek konferansa gelmenizi rica ediyoruz.

Maliye Bakan›, Hasan Fehmi Bey idi. Bu telgraf› okudum ve Rauf Bey
taraf›ndan karfl›l›k verdirdim. ‹smet Paflaya da bunu yazd›m:

Kifliye özeldir ‹smet Pafla Hazretlerine 26/6/1923
26/6/1923 karfl›l›k telgraf›n›z› okudum. Çok sinirli olarak yaz›lm›flt›r. Bunu gerektirecek

hiçbir duygu, düflünce ve ifllem yoktur. Sizi haks›z buldum. ‹çinde bulundu¤unuz güçlükler
ve s›k›nt›lar bilinmektedir. Bundan sonra belki daha da artacakt›r. Bu k›zg›nl›¤› yaratanlar
Ankarada de¤il orada hergün bir hile yapanlard›r. Y›lmadan ve çok so¤ukkanl›l›kla iflinizi
mutluca sonuçland›rma büyüklü¤ünü gösteriniz. Arada yanl›fl anlamay› gerektiren hiçbir fley
görmüyorum. Çal›flma alan›n›z s›n›rl› de¤ildir. Ama çal›flma çevresi s›n›rl› oldu¤u ve yaln›z
ve önemli sorunlar için do¤al olarak durum s›k›nt›l› olmufltur. Gözlerinizden öperim.

Gazi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, görülüyor ki, ‹smet Pafla ile olan yaz›flmalar›mda,

onu incitebilecek sözler de vard›r. Sonuna kadar da buna benzer sert bildirim-
lerim olmufltur. ‹smet Paflan›n da, bana böyle yazd›¤› olmufltur.

Bakanlar Kurulu kararlar›n›n benim de görüfllerimi kapsad›¤›n›, ‹smet
Paflaya, gerektikçe bildiriyordum. Buna göre, ‹smet Paflan›n Bakanlar Kuru-
lu Baflkanl›¤›na karfl› yap›lm›fl olan kimi yak›nmalar›, yaln›z Rauf Beyin ken-
disi ile ilgili say›lamazd›. Bütün bakanlarla ilgili ve dahas› bana da dokunuyor-
du.

Rauf Beyin, bu görüfl ayr›l›¤›n›, kendisi ile ‹smet Pafla aras›nda bafll›bafl›-
na bir sorun saymas› ve sayd›rtmaya kalk›flmas› do¤ru de¤ildir. Her durumda,
her sorunda direktif verenle o direktifi, uzakta ve özellikle direktifi verenin
yak›ndan bilmedi¤i koflullar içinde uygulayan aras›nda görüfl ayr›l›¤› olabilir.
Temel amaç sakl› kalmak kofluluyla ifl, duruma ve gere¤ine göre yürütülür.

‹smet Paflan›n, durumun izlenmesi konusunda benim dikkatimi çekmesi
de hakl› görülmek gereklidir. Çünkü sorun gerçekten önemli ve ölüm kal›m
sorunu niteli¤indeydi.

En sonunda, Efendiler, Temmuz ortalar›nda konferans sona erdi. ‹smet Pa-
fla, bar›fl antlaflmas›n› imzalamadan önce Bakanlar Kurulu Baflkan› Rauf Beye,
konferans›n sona erdi¤ini ve sorunlar›n nas›l çözüme ba¤land›¤›n› bildirmifl..
Rauf Bey olumlu ya da olumsuz hiçbir karfl›l›k vermemifl......‹smet Pafla, bekle-
mekle geçirdi¤i bugünlerde çok üzülmüfl......Hükûmetin hiçbir karfl›l›k vermeyi-
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s›nda bafll›-
bafl›na bir
sorun say-
mas› do¤ru
de¤ildir

* 1877 Osmanl›-Rus Savafl› (B.Y.)



Temmuz 1339 tarihinde bana da keyfiyeti ifl'ar etti. Telgrafanemesinde hükû-
metin mucibi tereddüdü olabilece¤ini tahmin etti¤i noktalar› birer, birer tadat
ve tavzih ettikten sonra, flu sözlerle mütalealar›na hitam veriyordu;

"E¤er hükûmet kabul etti¤imiz fleyin kat'iyyen reddinde musir ise, bunu bizim yapmak-
l›¤›m›za imkân yoktur. Düflüne, düflüne benim buldu¤um yol ‹stanbuldaki komiserlere, teb-
ligat yap›p; imza salâhiyetini bizden nezetmektir. Bu hal de, gerçi bizim için küreiarz üzerin-
de görülmemifl bir iskandal olur. Fakat menafii âliyei vatan flahsî düflüncelerin fevkinde ol-
du¤undan Hükûmeti Millîye kanaatini tatbik eder. Hükûmetten teflekkür beklemiyoruz. Mu-
hasebei amalimiz millete ve tarihe mevdudur."

Efendiler, ‹smet Paflan›n takip ve intaç etti¤i iflin nekadar mühim oldu¤u
izahtan müsta¤nidir. Bu iflin intaç olundu¤u, son günün, imza gününün geldi-
¤i ifl'ar›na, tehalükle bir cevap verilece¤ini kabul etmek tabiîdir. Ankara ile Lo-
zan aras›nda, bir günde, iki günde muhabere mümkündü. Üç gün geçti¤i hal-
de, hiçbir cevap verilmemifl olmas›, en basit telâkkiye göre, Heyeti Vekile Reisi-
nin ifli müsamaha ve lâkaydî ile karfl›lad›¤›na delâlet eder. Yap›lan iflin hükû-
metçe noksan görülerek reddi cihetine gidilmek istendi¤i ve bundaki tereddüt-
ten dolay› cevap verilememekte oldu¤u zehab›na da düflülebilir. Bu takdirde ifli
ikmal için, büyük ve tarihî mes'uliyet alt›nda imza kullanacak olan zat›n, ma-
ruz kalaca¤› vaziyetin nekadar müflkül olaca¤› düflünülürse, ‹smet Paflan›n mu-
azzep ve muztarip olmas›n› hakl› görmek lâz›mgelir.

‹smet Paflan›n telgraf›na, hemen flu cevab› verdim:
‹smet Pafla Hazretlerine Ankara, 19/7/1339

18 Temmuz 1339 tarihli telgrafnamenizi ald›m. Hiç kimsede tereddüt yoktur. ‹hraz ey-
ledi¤iniz muvaffak›yeti en har ve samimî hissiyat›m›zla tebrik etmek için usulen vaz'› imza
olundu¤unun ifl'ar›na muntaz›r›z kardeflim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Baflkumandan Gazi Mustafa Kemal 
‹smet Pafla, bu telgraf›ma cevap verdi.
‹smet Paflan›n ›st›rab›n›n derecesini gösteren bu cevab›, ayn› zamanda,

saffet ve samimiyetine ve bilhassa tevazzuuna da k›ymetli bir vesika oldu¤u için
aynen arzediyorum:

Adet 338 Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Lozan, 20 Temmuz 1339
"Her dar zaman›mda H›z›r gibi yetiflirsin. Dört befl gündür çekti¤im azab› tasavvur et.

Büyük ifller yapm›fl ve yapt›rm›fl adams›n. Sana merbutiyetim bir kat daha artm›flt›r. Gözle-
rinden öperim pek sevgili kardeflim, aziz fiefim."

‹smet
Efendiler, ‹smet Pafla 24 Temmuz 1339 günü muahedenameyi imzalad›.

Kendisini tebrik etmek zaman› gelmiflti. Ayn› günde flu telgrafnameyi yazd›m: 
Lozanda Heyeti Murahhasa Reisi Hariciye Vekili ‹smet Pafla Hazretlerine 
Millet ve hükûmetin zât› alilerine tevcih etmifl oldu¤u yeni vazifeyi muvaffak›yetle it-

mam buyurdunuz. Memlekete bir silsile müfit hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da
tarihî bir muvaffak›yetle tetviç ettiniz. Uzun mücadelelerden sonra vatan›m›z›n sulh ve istik-
lâle kavufltu¤u bugünde parlak hizmetiniz dolay›sile zât› âlinizi, muhterem arkadafllar›m›z
R›za Nur ve Hasan Beyleri ve mesainizde size yard›m eden bütün Heyeti Murahhasa azas›-
n› müteflekkirane tebrik ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Baflkumandan Gazi Mustafa Kemal 
Efendiler, Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyin tebrik etmedi¤ini anlad›m. Ken-

disine, bu lâzimeyi hat›rlatt›m. Rauf Beye, di¤er baz› arkadafllar da ayn› ihtar-
da bulunmufllar..
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flini, Ankaran›n karars›zl›k içinde olmas›na yormufl.....Rauf Beye yazd›¤›ndan
üç gün sonra 18 Temmuz 1923 tarihinde bana da durumu bildirdi. Telgraf›n-
da hükûmeti karars›zl›¤a düflürebilece¤ini kestirdi¤i noktalar› birer, birer sa-
y›p aç›klad›ktan sonra, sözlerini flöyle bitiriyordu;

E¤er hükûmet kabul etti¤imiz fleyi kesinlikle geri çevirmekte direniyorsa, bunu biz ya-
pamay›z. Düflüne, düflüne benim buldu¤um yol imza yetkisini bizden almak ve ‹stanbulda-
ki komiserlere, bildirmektir. Bu durum da, bizim için dünyada görülmemifl bir skandal olur-
sa da vatan›n yüksek yararlar› kiflisel düflüncelere üstün oldu¤undan Ulusal Hükûmet ifli
kendi görüflüne göre yürütür. Hükûmetten teflekkür beklemiyoruz. Yapt›klar›m›z› ölçüp
biçmek millete ve tarihe b›rak›lm›flt›r.

Efendiler, ‹smet Paflan›n yürütüp sonuçland›rd›¤› iflin nekadar önemli ol-
du¤unu ayr›ca aç›klamak gerekmez. Bu iflin bitirildi¤i, son günün, imza günü-
nün geldi¤ini bildiren telgrafa sevinçle hemen bir karfl›l›k verilece¤ini bekle-
mek do¤ald›r. Ankara ile Lozan aras›nda, bir günde, iki günde haberleflilebi-
lirdi. Üç gün geçti¤i halde, hiçbir karfl›l›k verilmemifl olmas›, en yal›n anlay›fla
göre, Bakanlar Kurulu Baflkan›n›n ifli savsaklamayla ve ilgisizlikle karfl›lad›¤›-
n› gösterir. Yap›lan iflin hükûmetçe yetersiz görülerek kabul edilmemek isten-
di¤i ve bundaki duraksama nedeniyle karfl›l›k verilememekte oldu¤u da san›-
labilir. Böyle bir durumda ifli bitirmek için, büyük ve tarihsel sorumluluk al-
t›nda imza kullanacak olan kiflinin, karfl›laflaca¤› durumun nekadar zor olaca-
¤› düflünülürse, ‹smet Paflan›n üzüntü ve ac› duymas›n› hakl› görmek gerekir.

‹smet Paflan›n telgraf›na, hemen flu karfl›l›¤› verdim:
‹smet Pafla Hazretlerine Ankara, 19/7/1923

18 Temmuz 1923 tarihli telgraf›n›z› ald›m. Hiç kimse karars›z de¤ildir. Elde etti¤iniz
baflar›y› en s›cak ve içten duygular›m›zla kutlamak için yöntem uyar›nca imzaland›¤›n›n bil-
dirilmesini beklemekteyiz kardeflim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Baflkomutan Gazi Mustafa Kemal
‹smet Pafla, bu telgraf›ma karfl›l›k verdi.
‹smet Paflan›n ne kadar üzüntü çekti¤ini gösteren bu karfl›l›¤›, onun temiz

yüreklili¤i ve içtenli¤ini ve özellikle alçak gönüllülü¤ünü de gösteren de¤erli
bir belge oldu¤u için oldu¤u gibi bilginize sunuyorum:

Say› 338 Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Lozan, 20 Temmuz 1923
Her dar zaman›mda H›z›r gibi yetiflirsin. Dört befl gündür çekti¤im s›k›nt›y› bir düflün.

Büyük ifller yapm›fl ve yapt›rm›fl adams›n. Sana ba¤l›l›¤›m bir kat daha artm›flt›r. Gözlerin-
den öperim pek sevgili kardeflim, aziz fiefim.

‹smet
Efendiler, ‹smet Pafla 24 Temmuz 1923 günü antlaflmay› imzalad›. Kendi-

sini kutlama zaman› gelmiflti. O gün flu telgraf› yazd›m:
Lozanda Delege Kurul Baflkan› D›fliflleri Bakan› ‹smet Pafla Hazretlerine
Millet ve hükûmetin yüksek kiflili¤inize vermifl oldu¤u yeni görevi baflar›yla tamamla-

d›n›z. Memlekete bir dizi yararl› hizmetler içeren ömrünüzü bu kez de tarihsel bir baflar›y-
la yücelttiniz. Uzun savafl›mlardan sonra vatan›m›z›n bar›fl ve ba¤›ms›zl›¤a kavufltu¤u bu-
günde parlak hizmetiniz dolay›sile sizi, say›n arkadafllar›m›z R›za Nur ve Hasan Beyleri ve
çal›flmalar›n›zda size yard›m eden bütün Delege Kurul üyelerini kutlar teflekkürler sunar›m.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Baflkomutan Gazi Mustafa Kemal
Efendiler, Bakanlar Kurulu Baflkan› Rauf Beyin kutlamad›¤›n› anlad›m.

Kendisine, bunun gerekli oldu¤unu anlatt›m. Rauf Beyi, baflka kimi arkadafl-
lar da bu konuda uyarm›fllar...
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Bilâhare muttali oldum ki, Rauf Bey, ‹smet Paflay› tebrike ve ona ifa etti¤i
mühim ve tarihî vazifeden dolay› teflekküre lüzum görmüyormufl.. Vukubulan
ihtarat üzerine Kâz›m Paflaya bir mektup yazarak ondan, kendi nam›na, ‹smet
Paflaya bir tebrik telgrafnamesi yazmas›n› rica etmifl.. Bunun manas› nedir?!

Kâz›m Pafla, bu mektubu ‹hsan Beyin (Bahriye Vekili) hanesinde bulun-
du¤u bir zamanda alm›fl.. Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey de orada imifl..

Hep beraber, Rauf Bey lisan›ndan muvaf›k bir telgrafname müsveddesi
yaparak ‹smet Paflay› tebrik ve ona teflekkür etmifller. Bu müsveddeyi bir zar-
fa koyup Rauf Beye göndermifller.. Fakat Rauf Bey, bu müsveddeyi be¤enme-
mifl, ‹smet Paflaya baflka bir telgraf yazm›fl veyahut yazd›rm›fl.. Rauf Bey, Kâ-
z›m Paflay› gördü¤ü zaman demifl ki: Sizin yapt›¤›n›z müsveddede adeta her ifli
yapan ‹smet Pafla gösteriliyor. Biz, burada, bir fley yapmad›k m› ?

Efendiler, Rauf Beyin yazd›¤› veya yazd›rd›¤› telgrafname muhteviyat›,
kendisinin, hissiyat ve telâkkiyat›n› gizlememektedir. Arzu buyurursan›z, o
telgraf› da aynen arzedeyim:

fiifre Lozanda Heyeti Murahhasa Riyasetine 25/7/1339
C. 20 ve 24 Temmuz. 347, 348 numaralara:
Cihan Harbinin namahdut ›st›raplar›ndan kurtulmak ve milletimizin cihan sulhünü te-

siste ne büyük bir âmil oldu¤unu bilfiil isbat eylemek maksadile imzalad›¤›m›z Mondros Mü-
tarekenamesine ra¤men maruz kald›¤›m›z en feci ve dilâzar tecavüzat›, hakk› hayat ve istik-
lâlimizi pamal eyliyen Sevr ahitnamesi takip eylemiflti. As›rlarca hür ve müstakil yaflam›fl
olan aziz Türkiyenin necip halk› maruz kald›¤› gayr›meflru ve feci tecavüzat karfl›s›nda bü-
tün fluuru ve bütün mevcudiyetile hakk› hayat ve istiklâlini kurtarmak için k›yam ederek tefl-
kil eyledi¤i y›lmaz ve yenilmez millî ordusile Büyük Reis ve Baflkumandan›m›z›n ve celâdet-
kâr kumandanlar›m›z›n sevk ve idaresile zaferden zafere yürüdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetinin milletten ald›¤› kudret ve kuvvetle ve or-
dular›n›n pek müstesna kabiliyeti cengâveranesile istihsal eyledi¤i bu muvaffak›yat ve muzaf-
feriyat›n, Lozanda, aylardanberi devam eden müzakerat› sulhiye neticesinde beynelmilel bir
vesika ile tevsik› milletimize yeni bir devrei faaliyet ve sükûnet haz›rlam›flt›r. Heyeti Vekile,
azimkâr ve fedakâr milletimizin hakk› hayat ve istiklâlini müemmin bir ahitnamenin tanzi-
mindeki mesaiden dolay› baflta Zat› Devletleri oldu¤u halde murahhaslar›m›z R›za Nur ve
Hasan Beyefendilere ve Heyeti Müflaviremize takdimi tebrikât eyler Efendim.

‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf
Efendiler, Rauf Bey, Lozan Muahedesini yapan ve ona imzas›n› koyan ‹s-

met Paflay› tebrik vesilesile, kendisinin yapt›¤› ve imzas›n› koydu¤u, Mondros
Mütarekenamesinden bahsetmeye ve onu ne mühim ve âli maksatlarla imza et-
ti¤ini söyliyerek kendisini müdafaaya lüzum görüyor.

Mondros Mütarekesi, Osmanl› Devletinin müttefiklerile beraber duçar ol-
du¤u ac› ma¤lûbiyetin yüz k›zartacak bir neticesidir. O mütarekename ahkâm›-
d›r ki, Türk topraklar›n›, ecnebîlerin iflgaline arzetti. O mütarekenamede, kabul
edilen mevatt›r ki, Sevr Muahedesi ahkâm›n›n da sühuletle kabul ettirilebilece-
¤i fikrini ecnebîlere mümkün ve makul gösterdi.

Rauf Bey, o mütarekenameyi "milletimizin cihan sulhunu tesiste ne büyük
bir amil oldu¤unu bilfiil ispat eylemek maksadile" imzalad›¤›n› söylüyorsa da,
bu fantastik cümle ile, kendinden baflka kimseyi ikna ve tesliye edemez. Çünkü
böyle bir maksat yoktu.
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Sonradan ö¤rendim ki, Rauf Bey, ‹smet Paflay› kutlamaya ve ona yapt›¤›
önemli ve tarihsel görevden dolay› teflekküre gerek duymuyormufl. Yap›lan
uyar›lar üzerine Kâz›m Paflaya bir mektup yazarak ondan, kendi ad›na, ‹smet
Paflaya bir kutlama telgraf› yazmas›n› rica etmifl. Bunun anlam› nedir?!

Kâz›m Pafla, bu mektubu ‹hsan Beyin (Deniziflleri Bakan›) evinde bulun-
du¤u bir zamanda alm›fl.. Maliye Bakan› Hasan Fehmi Bey de orada imifl.

Hep birlikte, ‹smet Paflay› Rauf Beyin a¤z›ndan kutlamak ve ona teflek-
kür etmek için bir telgraf tasla¤› yazm›fllar.. Bu tasla¤› bir zarfa koyup Rauf
Beye göndermifller.. Ama Rauf Bey, bu tasla¤› be¤enmemifl, ‹smet Paflaya
baflka bir telgraf yazm›fl ya da yazd›rm›fl.. Rauf Bey, Kâz›m Paflay› gördü¤ü za-
man demifl ki: "Sizin yapt›¤›n›z taslakda her ifli yapan ‹smet Pafla imifl gibi gös-
teriliyor. Biz, burada, bir fley yapmad›k m›?"

Efendiler, Rauf Beyin yazd›¤› veya yazd›rd›¤› telgrafta yaz›lanlar, kendi-
sinin, duygu ve düflüncelerini gizlememektedir. ‹sterseniz, o telgraf› da oldu-
¤u gibi bilginize sunay›m:

fiifre Lozanda Delege Kurul Baflkanl›¤›na 27/7/1923
K.20 ve 24 Temmuz. 347, 348 say›lara:
Büyük Savafl›n sonsuz ac›lar›ndan kurtulmak ve milletimizin dünyay› bar›fla kavufl-

turmakta ne büyük bir etmen oldu¤unu edimli olarak kan›tlamak amac›yla imzalad›¤›m›z
Mondros Ateflkes Antlaflmas›na karfl›n u¤rad›¤›m›z en ac›kl› ve yürek parçalay›c› sald›r›-
lar›, yaflama hakk›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› ayaklar alt›na alan Sevr antlaflmas› izlemiflti.
Yüzy›llar boyu özgür ve ba¤›ms›z yaflam›fl olan aziz Türkiyenin soylu halk› u¤rad›¤› hak-
s›z ve ac›kl› sald›r›lar karfl›s›nda bütün bilinci ve bütün varl›¤›yla yaflama hakk›n› ve ba-
¤›ms›zl›¤›n› kurtarmak için ayaklanarak kurdu¤u y›lmaz ve yenilmez millî ordusile Büyük
Baflkan ve Baflkomutan›m›z›n ve gözüpek Komutanlar›m›z›n yönetiminde zaferden zafe-
re yürüdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetinin milletten ald›¤› erk ve güç ve ordular›-
n›n hiç efli olmayan savafl yetene¤iyle elde etti¤i bu baflar› ve zaferin, Lozanda, aylardanbe-
ri süren bar›fl görüflmeleri sonunda uluslararas› bir belge ile onanmas› milletimize yeni bir
çal›flma ve dinginlik dönemi haz›rlam›flt›r. Bakanlar Kurulu, kararl› ve özverili milletimizin
yaflama hakk›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› güven alt›na alan bir antlaflman›n yap›lmas›ndaki çal›flma-
lardan dolay› baflta Yüksek kiflili¤iniz olmak üzere delegelerimiz R›za Nur ve Hasan Beye-
fendileri ve Dan›flmanlar Kurulumuzu kutlar Efendim.

Bakanlar Kurulu Baflkan› Hüseyin Rauf
Efendiler, Rauf Bey, Lozan Antlaflmas›n› yapan ve alt›na imzas›n› atan

‹smet Paflay› kutlama bahanesile, kendisinin yapt›¤› ve imzalad›¤›, Mondros
Ateflkes Anlaflmas›ndan sözetmeyi ve onu ne önemli ve yüksek amaçlarla im-
za etti¤ini söyliyerek kendisini savunmay› gerekli görüyor.

Mondros Ateflkesi, Osmanl› Devletinin ba¤lafl›klar›yla birlikte u¤rad›¤›
ac› yenilginin yüz k›zartacak bir sonucudur. Türk topraklar›n›, yabanc›lar›n ifl-
galine açan, o ateflkesin hükümleridir. Sevr Antlaflmas›n›n hükümlerini de ko-
layca kabul ettirilebilece¤i düflüncesini yabanc›lara mümkün olabilir ve akla
yak›n gösteren, ateflkes anlaflmas›nda, kabul edilen maddelerdir.

Rauf Bey, o ateflkes anlaflmas›n› "milletimizin dünyay› bar›fla kavufltur-
makta ne büyük bir etmen oldu¤unu edimli olarak kan›tlamak amac›yla" im-
zalad›¤›n› söylüyorsa da, bu fantastik* cümle ile, kendinden baflka kimseyi
kand›r›p avutamaz. Çünkü böyle bir amaç yoktu.
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* Hayal ürünü, tuhaf, gerçekten uzak (B.Y.)



Rauf Beyin telgrafnamesine, Mondros Mütarekenamesile bafllad›¤›na ba-
k›l›rsa, bu mütarekenin, Lozan Konferans›na mukaddeme teflkil etti¤ini ve Lo-
zan sulhu, Rauf Beyin yapt›¤› Mondros Mütarekesinin neticesi oldu¤unu ifade
etmek temayülü de oldu¤una hükmolunabilir.

Rauf Bey, telgrafnamesinde, Sevr Ahitnamesinin, Türk milletini maruz k›ld›-
¤› tecavüzat› ve buna karfl› milletin nas›l k›yam etti¤ini ve nas›l y›lmaz ve yenilmez
ordu teflkil etti¤ini ve celâdetkâr kumandanlar›m›z›n sevk ve idaresile zaferden za-
fere yürüdü¤ünü hikâye ediyor. Rauf Bey, bu hikâyeyi ‹smet Paflaya, o muzaffer
ordunun bafl›ndan Lozana gitmifl olan zâta anlat›yor. Rauf Bey, bu muvaffak›yat
ve muzafferiyat›, hükûmetin istihsal eyledi¤ini ifade edebilmek için de parlak bir
cümle bulmufltur: Lozan sulh müzakerat›n›n aylardanberi devam etti¤ini de iflaret
ederek iflin uzat›ld›¤›n› imadan men'i nefsedememifltir. Rauf Bey "ahitnamenin
tanzimindeki mesaiden dolay›" Heyeti Murahhasay› tebrik ederken, Mondros
Mütarekenamesinden bafll›yarak, bütün ink›lâb›m›z›n bir hulâsas›n› yapmak su-
retile Heyeti Murahhasaya, tanzim ettikleri ahitnamenin nas›l ve ne oldu¤unu da
anlatmak gayretine düflmüfltür. Bir kelimei teflekkürü ihtiva etmiyen, bu yaz›lar›n
manas›n› anlamak, dikkat ve tetkik erbab›nca elbette güç de¤ildir.

*
*   *

Efendiler, Heyeti Murahhasam›z vazifesini ikmal ettikten sonra, Ankara-
ya avdet etmek üzere, yolda bulunuyordu. Herkes Heyeti Murahhasay› yak›n-
dan takdir etmek için tehalük gösteriyordu. O günlerde idi, Heyeti Vekile Reisi
Rauf Bey, Meclis Reisisanisi bulunan Ali Fuat Pafla ile birlikte, Çankayada
nezdime geldiler.

Rauf Bey; ben, dedi, ‹smet Pafla ile karfl› karfl›ya gelemem. Onun istikbalin-
de bulunamam, müsaade ederseniz, muvasalat›nda, Ankarada bulunmamak, da-
irei intihabiyemde bir devir yapmak üzere, S›vas istikametinde seyahate ç›kay›m.

Rauf Beye, bu tarz› hareketine bir sebep olmad›¤›n›, burada bulunmak, ‹s-
met Paflay›, bir Hükûmet Reisine yarafl›r surette kabul etmek ve vazifesini hüs-
nü ikmal etti¤inden onu flifahen de takdir ve tebrik etmek muvaf›k olaca¤›n›
söyledim.

Rauf Bey, kendime hâkim de¤ilim; yapam›yaca¤›m dedi ve seyahate ç›k-
mak hususunda ›srar etti. Heyeti Vekile Riyasetinden istifa eylemesi flartile se-
yahatine muvafakat ettim.

Ondan sonra, Rauf Beyle aram›zda, flu mükâleme cereyan etti: Rauf Bey -
Heyeti Vekile Riyasetinden çekilirken, sizden çok rica ederim, dedi, devlet riya-
seti makam›n› takviye ediniz.

Rauf Beye, dedi¤inizi yapaca¤›ma kat'iyen emin olunuz! cevab›n› verdim.
Rauf Beyin ne demek istedi¤ini, ben, pek güzel, anlam›flt›m. Rauf Bey,

devlet riyaseti makam› olarak, hilâfet makam›n› düflünüyor ve o makama kuv-
vet ve salâhiyet teminini benden rica ediyordu.

Rauf Beyin, benim müsbet cevab›m›n medlûlünü anlay›p anlamad›¤› mefl-
kûktur. Bilâhare, cumhuriyet ilân›ndan sonra, kendisile Ankarada vukubulan bir
mülâkat›m›zda, ne için muar›z oldu¤unu, yap›lm›fl olan fleyin, Ankaradan müfa-
rekat ederken, benden yap›lmas›n› rica etti¤i ve benim söz verdi¤im meseleden
baflka bir fley olmad›¤›n› söyledi¤im zaman, ben, demiflti, devlet riyaseti makam›-
n› takviye ediniz derken, asla cumhuriyet ilân›n› tasavvur ve kastetmemifltim.
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Rauf Beyin telgraf›na, Mondros Ateflkes Anlaflmas›yla bafllad›¤›na bak›-
l›rsa, bu ateflkesin, Lozan Konferans›n›n bafllang›c› oldu¤unu ve Lozan bar›fl›-
n›n, Rauf Beyin yapt›¤› Mondros Ateflkesinin sonucu oldu¤unu söylemek e¤i-
liminde de oldu¤u yarg›s›na var›labilir.

Rauf Bey, telgraf›nda, Sevr Antlaflmas›n›n, Türk milletini u¤ratt›¤› sald›r›-
lar› ve buna karfl› milletin nas›l ayakland›¤›n› ve nas›l y›lmaz ve yenilmez ordu
kurdu¤unu ve gözüpek komutanlar›m›z›n yönetiminde zaferden zafere yürü-
dü¤ünü anlat›yor. Rauf bey, bu öyküyü ‹smet Paflaya, zaferi kazanm›fl olan o
ordunun bafl›ndan Lozana gitmifl olan kifliye anlat›yor. Rauf Bey, bu baflar›lar-
la zaferleri, hükûmetin elde etti¤ini söyleyebilmek için de parlak bir cümle bul-
mufltur. Lozan bar›fl görüflmelerinin aylardanberi sürdü¤ünü de belirterek iflin
uzat›ld›¤›n› dolayl› olarak söylemekten kendini alamam›flt›r. Rauf Bey, "antlafl-
man›n yap›lmas›ndaki çal›flmalardan dolay›" Delege Kurulu kutlarken, Mond-
ros Ateflkes Anlaflmas›ndan bafll›yarak, bütün devrimlerimizin bir özetini yapa-
rak Delege Kurula, yapt›klar› antlaflman›n nas›l ve ne oldu¤unu da anlatmak
çabas›na girmifltir. ‹çinde bir tek teflekkür kelimesi bulunmayan, bu yaz›lar›n
anlam›n› kavramak, dikkatli ve inceliyici olanlar için elbette güç de¤ildir.

*
*   *

Efendiler, Delege Kurulumuz görevini tamamlad›ktan sonra, Ankaraya
dönmek üzere, yolda bulunuyordu. Herkes Delege Kurulu yak›ndan alk›flla-
mak için can at›yordu. O günlerde idi, Bakanlar Kurulu Baflkan› Rauf Bey,
Meclis ‹kinci Baflkan› Ali Fuat Pafla ile birlikte, Çankayada yan›ma geldiler.

Rauf Bey; ben, dedi, ‹smet Pafla ile karfl› karfl›ya gelemem. Onun karfl›-
lanmas›nda bulunamam, izin verirseniz, geliflinde, Ankarada bulunmamak,
seçim bölgesinde dolaflmak üzere, S›vas do¤rultusunda yolculu¤a ç›kay›m.

Rauf Beye, böyle davranmas›n› gerektiren bir neden olmad›¤›n›, burada
bulunmak, ‹smet Paflay›, bir Hükûmet Baflkan›na yarafl›r biçimde kabul et-
mek ve görevini iyi tamamlad›¤› için onu sözle de alk›fllamak ve kutlaman›n
uygun olaca¤›n› söyledim.

Rauf Bey, kendimi tutam›yorum; yapam›yaca¤›m dedi ve geziye ç›kmak
konusunda direndi. Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan çekilmek kofluluyla ge-
ziye ç›kmas›n› kabul ettim.

Ondan sonra, Rauf Beyle aram›zda flu konuflma oldu: Rauf Bey – Bakan-
lar Kurulu Baflkanl›¤›ndan çekilirken, sizden çok rica ederim, dedi, devlet
baflkanl›¤› makam›n› güçlendiriniz. Rauf Beye; dedi¤inizi, yapaca¤›ma kesin-
likle güveniniz karfl›l›¤›n› verdim.

Rauf Beyin ne demek istedi¤ini, ben, pek güzel, anlam›flt›m. Rauf Bey,
devlet baflkanl›¤› makam› olarak, halifeli¤i düflünüyor ve o makama güç ve
yetki sa¤lanmas›n› benden rica ediyordu.

Rauf Beyin, benim olumlu yan›t›m›n ne anlama geldi¤ini kavray›p kavrama-
d›¤› belli de¤ildir. Sonradan, cumhuriyet ilân›ndan sonra, kendisile Ankarada ya-
p›lan bir görüflmemizde, ne için yap›lana karfl› ç›kt›¤›n›, yap›lm›fl olan fleyin, Anka-
radan ayr›l›rken, benden yap›lmas›n› rica etti¤i ve benim söz verdi¤im iflten baflka
bir fley olmad›¤›n› söyledi¤im zaman, ben, demiflti, devlet baflkanl›¤› makam›n›
güçlendiriniz derken, cumhuriyet ilân›n› hiç akl›ma getirmemifl ve istememifltim.
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Halbuki, Efendiler, benim verdi¤im cevab›n medlûlü tamamen o idi. Fil-
hakika, bence devlet riyaseti makamile Türkiye Büyük Millet Meclisi makam›-
n› memzuç bulundurmak, hükûmeti millîyemizin mahiyeti, hükûmeti cumhu-
riye oldu¤u halde, onu kati olarak ifade ve ilân etmemek bir zâf teflkil etmekte
idi. ‹lk f›rsatta, resmen cumhuriyet ilân etmek ve devlet riyasetini, riyaseticum-
hur makam›nda temsil ederek kuvvetli bir vaziyet vücuda getirmek elzem idi.
Rauf Beye bunu yapaca¤›ma kat'iyyen söz vermifltim. E¤er maksad›ma intikal
edememifl ise, zannederim, noksan, bende de¤ildir.

Ali Fuat Pafla ile de k›sa bir müdavelei efkâr yap›ld›. Fuat Pafla, bana, flöy-
le bir sual tevcih etti: Senin, flimdi, (apotr)lar›n kimlerdir; bunu anl›yabilir mi-
yiz? Ben, bu sualden bir fley anl›yamad›¤›m› söyledim.

Pafla, maksad›n› izah eti. O zaman, ben de, flu beyanatta bulundum:
Benim, (apotr)lar›m yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder ve

hizmet liyakat ve kudretini gösterir ise, (apotr) onlard›r.
*

*   *
Rauf Bey, Heyeti Vekile Riyasetinden istifa etti. Dahiliye Vekili bulunan,

Ali Fethi Bey, ayn› zamanda Heyeti Vekile Riyasetine intihap olundu (13 A¤us-
tos 1339).

Ali Fuat Pafla da, bir müddet sonra, 24 Teflrinievvel 1339 tarihinde, Mec-
lis Riyaseti Saniyesinden çekilerek ordu müfettiflli¤ine tayinini rica etti. Fuat
Paflaya, unvan› reisi sani olmakla beraber vaziyet ve vazifesinin pek mühim
olan Meclis Riyaseti oldu¤unu, söyliyerek vazifesine devam etmesini tavsiye et-
tim. Fuat Pafla, politikadan hofllanmad›¤›n›, hayat›n› askerlik mesle¤ine hasret-
mek istedi¤ini dermeyan ederek arzusunun is'af›n› ricada ›srar etti. Fuat Pafla-
n›n, rütbesi mirliva idi. Kumanda edece¤i orduda ferik rütbesinde kolordu ku-
mandanlar› vard›. Hidemat› sab›kas›n› nazar› dikkate alarak kendisini ferikli-
¤e terfi ve karargâh› Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettiflli¤ine tayin ettik.

Kâz›m Kara Bekir Pafla da, daha evvel ayn› mülâhazatla, Meclisten ayr›l-
m›fl ve ordu müfettifli olarak, Birinci Ordunun bafl›na geçmifl bulunuyordu.

*
*   *

Efendiler, Lozan Muahedesinin mütemmimlerinden olan tahliye protoko-
lü tatbik olunduktan sonra, kâmilen ecnebî iflgalinden kurtulan Türkiyenin, fi-
len tamamiyeti tahakkuk eylemiflti. Art›k yeni Türkiye Devletinin makarr› ida-
resini, kanunen tesbit eylemek icab ediyordu. Bütün mülâhazat, yeni Türkiye-
nin makarr› idaresini Anadoluda ve Ankara flehrinde intihap eylemek lüzumu-
nu âmirdi.

Co¤rafî ve sevkulceyflî vaziyet en kat’î ehemmiyeti haizdi. Devletin, makar-
r› idaresini bir an evvel tesbit ederek, dahilî ve haricî tereddütlere nihayet ver-
mek elzem idi. Filhakika, malûm oldu¤u veçhile, makam idarenin ‹stanbul ka-
laca¤› veya Ankaraya nakledilece¤i meselesi üzerinde, evvel ve âhir dahil ve ha-
riçte tereddütler izhar olunuyor, matbuatta beyanat ve münakaflata tesadüf edi-
liyordu. Ezcümle, yeni ‹stanbul meb'uslar›ndan baz›lar›; Refet Pafla baflta ol-
mak üzere; ‹stanbulun payitaht kalmas› lüzumunu, baz› misallere istinaden, is-
bat etmeye çal›fl›yorlard›. Ankaran›n, gerek iklim, vesaiti münakale ve kabiliyet
ve istidat ve gerek mevcut tesisat ve teflkilât noktai nazar›ndan; hiç te münasip ve
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Oysa, Efendiler, benim verdi¤im karfl›l›¤›n anlam› tamamiyle o idi. Ger-
çekte, bence devlet baflkanl›¤› makam›yla Türkiye Büyük Millet Meclisi ma-
kam›n› birleflik bulundurmak, millî hükûmetimizin niteli¤i, cumhuriyet
hükûmeti olmas›na karfl›n, bunu kesinlikle söylememek ve duyurmamak bir
güçsüzlük yarat›yordu. ‹lk f›rsatta resmî olarak cumhuriyet ilân etmek ve dev-
let baflkanl›¤›n›, cumhurbaflkanl›¤›nda simgeleyerek güçlü bir durum yarat-
mak çok gerekli idi. Rauf Beye bunu yapaca¤›ma kesinlikle söz vermifltim.
E¤er ne demek istedi¤imi anlayamam›fl ise, san›r›m, eksiklik, bende de¤ildir.

Ali Fuat Pafla ile de k›sa bir görüflme yap›ld›. Fuat Pafla, bana, flöyle bir
soru yöneltti: Senin, flimdi, (apotr)* lar›n kimlerdir; bunu anl›yabilir miyiz?
Ben, bu sorudan bir fley anl›yamad›¤›m› söyledim. 

Pafla, ne demek istedi¤ini aç›klad›. O zaman, ben de, flöyle dedim: 
Benim, (apotr) lar›m yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder ve

hizmet etmeye yarafl›rl›¤›n› ve gücünü gösterir ise, (apotr) onlard›r.
*

*   *
Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan çekildi. ‹çiflleri Bakan› olan,

Ali Fethi Bey, ayn› zamanda Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na seçildi (13 A¤us-
tos 1923).

Ali Fuat Pafla da, bir süre sonra, 24 Ekim 1923 tarihinde, Meclis ‹kinci
Baflkanl›¤›ndan çekilerek ordu müfettiflli¤ine atanmas›n› rica etti. Fuat Paflaya,
san› ikinci baflkan olmas›na karfl›n durum ve görevinin çok önemli olan Meclis
Baflkanl›¤› oldu¤unu, söyliyerek görevinden ayr›lmamas›n› önerdim. Fuat Pa-
fla, politikadan hofllanmad›¤›n›, hayat›n› askerli¤e ba¤lamak istedi¤ini ileri sü-
rerek iste¤inin yerine getirilmesini ricada direndi. Fuat Paflan›n, rütbesi tu¤ge-
neral idi. Komuta edece¤i orduda tümgeneral rütbesinde kolordu komutanla-
r› vard›. Geçmifl hizmetlerini göz önüne alarak kendisini tümgeneralli¤e yük-
selttik ve karargâh› Konyada bulunun ‹kinci Ordu Müfettiflli¤ine atad›k.

Kâz›m Kara Bekir Pafla da, daha önce efl düflüncelerle, Meclisten ayr›lm›fl
ve ordu müfettifli olarak, Birinci Ordunun bafl›na geçmifl bulunuyordu.

*
*   *

Efendiler, Lozan Antlaflmas›n›n eklerinden olan boflaltma protokolü uy-
guland›ktan sonra, yabanc›lar›n iflgalinden tamamen kurtulan Türkiyenin, bü-
tünlü¤ü edimli olarak gerçekleflmiflti. Art›k yeni Türkiye Devletinin baflkenti-
ni, kanunla saptamak gerekiyordu. Bütün düflünceler, yeni Türkiyenin baflken-
tinin Anadoluda ve Ankara flehrinde olmas› gerekti¤i noktas›nda birlefliyordu.

Co¤rafya aç›s›ndan strateji durumunun can al›c› önemi vard›. Devletin, bafl-
kentini bir an önce saptayarak, içte ve d›fltaki duraksamalara son vermek çok
gerekliydi. Gerçekte, bilindi¤i gibi, baflkentin ‹stanbul olarak kalaca¤› ya da An-
karaya getirilece¤i sorunu üzerinde, öteden beri içerde ve d›flarda karars›zl›klar
görünüyor, bas›nda demeçlere ve tart›flmalara rastlan›yordu. Bu arada, yeni ‹s-
tanbul meb'uslar›ndan kimileri; Refet Pafla baflta olmak üzere; ‹stanbulun payi-
taht kalmas› gerekti¤ini, kimi örneklere dayanarak, kan›tlamaya çal›fl›yorlard›.
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* Frans›zcada “gönderilmifl peygamber” anlam›na geldi¤i gibi “Hazret-i ‹sa’n›n ö¤rencisi”
anlam›nda da kullan›l›r. (B.Y.)



müsait olmad›¤›n› söylüyorlar ve ‹stanbulun payitaht olmas› lâz›m ve mukad-
derdir diyorlard›. Bu ifadeye dikkat olunursa, bizim makarr› idare tabirinden
kastetti¤imiz mana ile, bu ifadelerde payitaht tabirini kullananlar›n noktai na-
zarlar› aras›nda bir fark görmemek mümkün de¤ildir. Binaenaleyh, bu husus-
ta zaten mukarrer olan noktai nazar›m›z› resmen ve kanunen teyit ettirerek, pa-
yitaht tabirinin de yeni Türkiye Devletinde mana ve mahalli istimali kalmad›-
¤›n› göstermek lâz›mgeldi. Hariciye Vekili ‹smet Pafla; 9 Teflrinievvel 1339 ta-
rihli bir maddei kanuniyeyi Meclise teklif etti. Zirinde daha on dört kadar za-
t›n imzas› olan bu teklifi kanunî 13 Teflrinievvel 1339 tarihinde uzun müzake-
re ve münakaflalardan sonra ekseriyeti azîme ile kabul edildi. Maddei kanuni-
ye fludur: "Türkiye Devletinin makarr› idaresi, Ankara flehridir."

*
*   *

Efendiler, çok geçmeden, Mecliste, Fethi Beyin riyasetindeki Heyeti Veki-
leye ve bilhassa, Fethi Beyin flahs›na tarizat ve tenkidat bafllad›. Anlafl›ld›¤›na
göre baz› meb'uslarda vekil olmak arzu ve hevesi ço¤alm›flt›. ‹fl bafl›nda bulu-
nan vekilleri be¤enmiyorlard›.

Yeni intihapta, F›rkam›z nam›na meb'usluklar› temin edilmifl olan birta-
k›mlar› da Heyeti Vekile aleyhindeki cereyanlar› körükliyerek kendi maksatla-
r›na göre istifade zeminleri haz›rlamaya çal›fl›yorlard›. Muhalefete geçecekleri
hissolunan meb'uslar›n maksatlar›, heyeti umumîyeyi i¤fal ederek, hükûmete,
ve meclise nâfiz bir vaziyet almak oldu¤u istidlâl olunuyordu.

Fethi Bey, dikkat ve mesai kuvvetini, Heyeti Vekile Riyaseti vazifesinde
teksif edebilmek için Dahiliye Vekâletinden istifa etti. Ayn› tarihte, Meclis Ri-
yaseti Saniyesi de Ali Fuat Pafladan münhal kald› (24 Teflrinievvel 1339).

Bizimle noktai nazar ve faaliyette itilâf ve müflareket aramaya lüzum gör-
meksizin, müstakillen ve hafî çal›flan bir hizip belirdi. Bu hizip saf ve sureti
haktan görünerek bütün f›rka mensuplar›n› kendi noktai nazarlar› lehine ima-
lede muvaffak olmaya bafllad›. Meselâ; bir f›rka içtima›nda Dahiliye Vekâleti-
ne, Erzincan Meb'usu bulunan, Sabit Beyin ve Meclis Riyaseti Saniyeli¤ine de
‹stanbulda bulunan Rauf Beyin, Meclisçe intihab›n› taht› karara ald›rd› (25
Teflrinievvel 1339).

Halbuki, ben, Sabit Beyin Dahiliye Vekili olmas›n› münasip görmemifltim.
Sabit Beyin baz› valiliklerde istihdam edilmifl olmas›n› yeni Türkiyenin yeni fle-
raitle umuru dahiliyesini tedvir edebilece¤ine delili kâfi addedemiyordum.

Rauf Beyin de, Meclis Reisi Sanili¤ine intihab›n› tecviz etmiyordum. Çün-
kü, Rauf Bey, daha dün, Heyeti Vekile Reisi idi. O makam› ne gibi hissiyat tah-
t›nda hareketinden dolay› terke mecbur edildi¤i malûm olmufltu. Buna ra¤men
onu, Meclisin Riyaseti Saniyesine getirtmekle, bütün Meclisin onunla hemfikir
oldu¤unu, yani, bütün Meclisin, Lozan Sulh Muahedesini yapan ve Heyeti Ve-
kilede Hariciye Vekili olarak bulunan ‹smet Paflan›n aleyhinde oldu¤unu gös-
termek maksad› takip olunuyordu.

Efendiler, yeni Meclis; ilk devrinde, muhalifeti hafî bir hizbi kalilin i¤falâ-
t›na düflmek vaziyetine maruz bulundu. Fethi Bey ve rüfekas›, vezaifi hükûme-
ti sükûnetle ifa edemiyecek bir hale getirildi. Fethi Bey, bu halden, bana, defa-
atle flikâyet etti ve flahsan Heyeti Vekileden çekilmek istedi. Di¤er vekiller de ay-
n› suretle flikâyetlerde bulunuyorlard›.
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Ankaran›n, hem iklimi, ulafl›m araçlar› ve geliflme olana¤› ve hem elde bulu-
nan kurulufl ve örgütler aç›s›ndan; hiç te uygun ve elveriflli olmad›¤›n› söylü-
yorlar ve ‹stanbulun payitaht olmas› gereklidir ve öyle de olacakt›r diyorlar-
d›. Bu sözlere dikkat edilirse, bizim baflkent deyiminden ç›kar›lmas›n› istedi-
¤imiz anlam ile, bu deyimlerde payitaht* deyimini kullananlar›n görüflleri ara-
s›nda bir ayr›l›k görmemek olanaks›zd›r. Bundan dolay›, bu konuda daha ön-
ceden kararlaflt›r›lm›fl olan görüflümüzü resmî olarak ve kanunla saptatmak,
"payitaht" deyiminin de yeni Türkiye Devletinde anlam ve yeri kalmad›¤›n›
göstermek gerekti. D›fliflleri Bakan› ‹smet Pafla; 9 Ekim 1923 tarihli bir kanun
maddesini Meclise önerdi. Önergenin alt›nda daha on dört kadar kiflinin im-
zas› bulunan bu önerge 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüflme ve tart›flmalar-
dan sonra çok büyük ço¤unlukla kabul edildi. Kanun maddesi fludur: "Türki-
ye Devletinin yönetim yeri Ankara flehridir."

*
*   *

Efendiler, çok geçmeden, Mecliste, Fethi Beyin Baflkanl›¤›ndaki Bakan-
lar Kuruluna ve özellikle, Fethi Beyin kendisine karfl› sataflmalar ve elefltiriler
bafllad›. Anlafl›ld›¤›na göre kimi meb'uslarda bakan olmak istek ve dile¤i ço-
¤alm›flt›. ‹fl bafl›nda bulunan bakanlar› be¤enmiyorlard›.

Yeni seçimde, Partimiz ad›na meb'usluklar› sa¤lanm›fl olan birtak›mlar›
da Bakanlar Kuruluna karfl› ak›mlar› körükliyerek kendi amaçlar›na göre ya-
rarlanma yollar›n› haz›rlamaya çal›fl›yorlard›. Muhalefete geçecekleri sezilen
millet vekillerinin amaçlar›n›n, genel kurulu aldatarak, hükûmete ve Meclise
egemen bir durum almak oldu¤u anlafl›l›yordu.

Fethi Bey, dikkatini ve çal›flma gücünü, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤› gö-
revinde yo¤unlaflt›rabilmek için ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan çekildi. Yine o gün,
Meclis ‹kinci Baflkanl›¤› da Ali Fuat Pafladan boflald› (24 Ekim 1923).

Bizimle görüflte ve çal›flmada uzlafl›p birleflmeyi gerekli görmeksizin, ba-
¤›ms›z ve gizli olarak çal›flan bir grup belirdi. Bu grup temiz yürekli ve haktan
yana görünerek bütün partililere kendi görüfllerini benimsetmekte baflar›l› ol-
maya bafllad›. Örne¤in; bir parti toplant›s›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›na, Erzincan
Millet Vekili, Sabit Beyin ve Meclis ‹kinci Baflkanl›¤›na da ‹stanbulda bulu-
nan Rauf Beyin, Meclisçe seçilmesini sa¤lad› (25 Ekim 1923).

Oysa, ben, Sabit Beyin ‹çiflleri Bakan› olmas›n› uygun bulmam›flt›m. Sa-
bit Beyin kimi illerde vali olarak çal›flt›r›lm›fl olmas›n› yeni Türkiyenin içiflle-
rini yeni koflullarla yönetebilece¤ine yeter kan›t saym›yordum.

Rauf Beyin de, Meclis ‹kinci Baflkanl›¤›na seçilmesini do¤ru bulmuyor-
dum. Çünkü, Rauf Bey, daha dün, Bakanlar Kurulu Baflkan› idi. Ne gibi duy-
gular›n etkisi alt›nda davrand›¤› için o makam› b›rakmaya zorland›¤› duyul-
mufltu. Buna karfl›n onu, Meclisin ‹kinci Baflkanl›¤›na getirtmekle, bütün
Meclisin onunla görüfl birli¤inde oldu¤unu, yani, bütün Meclisin, Lozan Bar›fl
Antlaflmas›n› yapan ve Bakanlar Kurulunda D›fliflleri Bakan› olarak bulunan
‹smet Paflaya karfl› oldu¤unu göstermek amac› güdülüyordu.

Efendiler, yeni Meclis; ilk evresinde, gizli muhalefet yapan çok küçük bir
grubun aldatmalar›na kanmak durumuyla karfl›laflt›. Fethi Bey ve arkadaflla-
r›, ifllerini rahat yürütemiyecek bir duruma getirildi. Fethi Bey, bu durumdan,
bana, bir çok kez yak›nd› ve Bakanlar Kurulundan çekilmek istedi. Öbür ba-
kanlar da onun gibi yak›n›yorlard›.
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Fenal›k, hükûmet teflkilinin, Meclis intihabile olmas›nda idi. Bu hakikati
çoktan görmüfltüm.

Ben, Mecliste, hafî ve muhalif bir hizip keflfettikten, Meclisin mesaisinde
hissiyat›n hakimiyetini gördükten ve hükûmet heyetinin intizam› mesaisinin
hergün, esass›z birtak›m sebeplerle intizams›zl›¤a duçar edilmekte oldu¤una
kanaat getirdikten sonra, tatbik› için münasip zaman intizar›nda bulundu¤um
bir fikrin tatbik› an›n›n geldi¤ine hükmetmifltim. Bunu, itiraf etmeliyim. Buna
nazaran flimdi verece¤im malûmat ve izahat› anlamak daha kolay olacakt›r.

Efendiler, Halk F›rkas›, Rauf Beyi g›yaben Riyaseti Saniyeye ve Sabit Be-
yi Dahiliye Vekâletine namzet intihap etti¤i tarih 25 Teflrinievvel 1339 Perflem-
be günüdür. Ayn› günde ve ferdas› Cuma günü Heyeti Vekile Çankayada nez-
dimde içtima etti.

Gerek Heyeti Vekile Reisi Fethi Beyin ve gerek di¤er vekillerin istifa etme-
leri zaman›n›n geldi¤ini ve bunun lâz›m oldu¤unu dermeyan ettim. Meclisçe
yeni Heyeti Vekile intihab›nda, heyeti haz›raya dahil bulunan vekillerden tek-
rar intihap edilen olursa onlar, bu intihaptan sonra da istifa ederek yeni Heye-
ti Vekileye dahil olm›yacaklard›r, esas›n› da kabul ettik. Yaln›z o zaman vekil-
ler gibi intihap olunan ve Heyeti Vekileye dahil bulunan Erkân›harbiyei Umu-
miye Reisi Fevzi Pafla bu karardan hariç b›rak›ld›. Çünkü, ordu idare ve ku-
mandas›n›n tesadüfî bir zata tevdii caiz görülmedi.

Efendiler, bu tarz hareketin ve al›nan karar›n mahiyeti tetkik olunursa flu
netice ç›kar: Muhteris hizbi, hükûmet teflkilinde tamamen serbest b›rak›yoruz.
Heyeti haz›raya dahil vekillerden hiçbiri ifltirak ettirilmeksizin kâmilen arzu et-
tikleri zevattan, arzu ettikleri gibi bir Heyeti Vekile teflkil ederek mukadderat›
memleketi idare eylemelerinde bir beis görmüyoruz. Fakat, ne hükûmet teflkili-
ne ve ne de teflkil etseler bile, memleketi idareye iktidar göstereceklerine emin
bulunuyoruz.

Meclisi i¤fale çal›flan muhteris hizip, flu veya bu tarzda bir hükûmet teflki-
line muvaffak olabildi¤i takdirde, bu hükûmetin, bir müddet, tarz› idaresini ve
idaredeki liyakatini takip ve hatta ona muavenet eylemek muvaf›k olaca¤› ka-
naatinde bulunduk. Fakat, bu suretle teflekkül edecek hükûmet, memleket ida-
resinde ve yeni gayelerimizi takipte aciz ve inhiraf gösterirse bunu Mecliste te-
barüz ettirerek Meclisi tenvir eylemek fl›kk›n› müreccah mütalea ettik. Hükû-
met teflkiline muvaffak olamad›klar› halde, hâs›l olacak teflettütün, Meclisçe
medar› intibah olaca¤› tabiî idi. Buhran ve tefleltülü idame tecviz edilemiyece-
¤inden, iflte o zaman, bizzat müdahale ederek, tasavvur etti¤im meseleyi vazet-
mek suretile ifli esas›ndan halledebilece¤imi düflünmüfltüm.

Heyeti Vekile ile, Çankayada, aktetti¤imiz içtima› müteak›p, yaz›p, müflte-
rek imza ile bana tevdi ettikleri istifaname flu idi:

Riyaseti Celileye
Türkiye Devletinin, karfl›s›nda bulunan dahilî ve haricî vezaifi mühimme ve müflkileyi

sühuletle intaca muvaffak olmas› için gayet kuvvetli ve Meclisin muzamahereti tammesine
mazhar bir Heyeti Vekileye ihtiyac› kat’î bulundu¤u kanaatindeyiz. Binaenaleyh Meclisi Ali-
nin her suretle itimat ve muzaheretine müstenit bir Heyeti Vekilenin teflekkülüne hizmet et-
mek maksadile, istifa eyledi¤imizi kemali hürmetle arzeyleriz efendim.

Efendiler, bu istifaname, 27 Teflrinievvel 1339 Cumartesi günü ö¤leden

774 775

Kötülük, hükûmetin, Mecliste seçimle* ifl bafl›na getirilmesiydi. Bu gerçe-
¤i çoktan görmüfltüm.

Ben, Mecliste, gizli ve muhalif bir grup bulundu¤unu sezdikten, Meclisin
çal›flmalar›nda duygular›n egemen oldu¤unu ve bakanlar kurulunun çal›flma-
lar›n›n hergün, temelsiz birtak›m nedenlerle ç›¤›r›ndan ç›kar›lmakta oldu¤u-
nu iyice anlad›ktan sonra, uygulamak için elveriflli zaman› beklemekte bulun-
du¤um bir düflüncenin uygulanmas› zaman›n›n geldi¤i yarg›s›na varm›flt›m.
Bunu, itiraf etmeliyim. Buna göre flimdi verece¤im bilgileri ve aç›klamalar›
anlamak daha kolay olacakt›r.

Efendiler, Halk Partisinin, Rauf Beyi onun bulunmad›¤› bir toplant›da
‹kinci Baflkanl›¤a ve Sabit Beyi ‹çiflleri Bakanl›¤›na aday seçti¤i tarih 25 Ekim
1923 Perflembe günüdür. O gün ve ertesi Cuma günü Bakanlar Kurulu Çan-
kayada benim yan›mda topland›.

Hem Bakanlar Kurulu Baflkan› Fethi Beyin hem de öbür bakanlar›n çe-
kilmeleri zaman›n›n geldi¤ini ve bunun gerekli oldu¤unu ileri sürdüm. Meclis
Bakanlar Kurulunu seçerken, bugünkü kabinede bulunan bakanlardan yeni-
den seçilen olursa onlar, bu seçimden sonra da çekilerek yeni Bakanlar Kuru-
luna girmiyeceklerdir, ilkesini de kabul ettik. Yaln›z o tarihlerde bakanlar gi-
bi seçilen ve Bakanlar Kurulunda üye bulunan Genelkurmay Baflkan› Fevzi
Pafla bu karar›n d›fl›nda b›rak›ld›. Çünkü, ordunun yönetim ve komutas›n›n
rastgele bir kifliye b›rak›lmas› do¤ru görülmedi.

Efendiler, bu karar›n ve böyle davran›fl›n içyüzü incelenirse flu sonuç ç›kar:
‹ktidar tutkunu grubu, hükûmet kurmakta büsbütün serbest b›rak›yoruz. fiim-
diki kurulda bulunan bakanlardan hiçbiri kat›lmaks›z›n hepsi de istedikleri ki-
flilerden olmak üzere, istedikleri gibi bir Bakanlar Kurulu kurarak memleket
kaderini yönetmelerinde bir sak›nca görmüyoruz. Ama, ne hükûmet kurmaya
ve ne de kursalar bile, memleketi yönetmeye güçleri yetece¤ine inan›yoruz.

Meclisi aldatmaya çal›flan iktidar tutkunu grup, flu veya bu yolda bir hü-
kûmet kurmay› baflarabilirse, bu hükûmetin, yönetim biçimini ve yönetmede-
ki becerisini bir süre izlemenin ve dahas› ona yard›m etmenin uygun olaca¤›
kan›s›na vard›k. Ama, bu yoldan kurulacak, hükûmet, memleket yönetimin-
de ve yeni amaçlar›m›za do¤ru yürütmekte güçsüzlük ve sapma gösterirse, bu-
nu Mecliste belirterek Meclisi ayd›nlatmay› ye¤ gördük. Hükûmet kurmay›
baflaramazlarsa, ortaya ç›kacak düzensizli¤in sürmesi uygun görülemiyece¤in-
den, iflte o zaman, ben kendim ifle kar›flarak, tasarlad›¤›m fleyi ortaya koyarak
sorunu kökünden çözümleyebilece¤imi düflünmüfltüm.

Bakanlar Kurulu ile, Çankayada, yapt›¤›m›z toplant› sonunda, yaz›p, bir-
likte imzalayarak bana verdikleri çekilme yaz›s› flu idi:

Yüksek Baflkanl›¤a
Türkiye Devletinin, karfl›s›nda bulunan iç ve d›fl önemli ve güç iflleri kolayl›kla sonuç-

land›rabilmesi için çok güçlü ve Meclisin tam güvenini kazanm›fl bir Bakanlar Kuruluna ke-
sin gereksinim bulundu¤u kan›s›nday›z. Bunun için Yüksek Meclisin her bak›mdan güven
ve yard›m›na dayal› bir Bakanlar Kurulunun kurulmas›na yard›m etmek amac›yla çekildi-
¤imizi üstün sayg›yla bilginize sunar›z.

Efendiler, bu istifa yaz›s›, 27 Ekim 1923 Cumartesi günü ö¤leden sonra
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* Bakanlar›n teker teker ve do¤rudan do¤ruya meclis taraf›ndan seçilmesi (B.Y.)



sonra saat birde taht› riyasetimde içtima eden F›rka heyeti umumiyesine bildi-
rildikten sonra saat befle do¤ru kuflat olunan Mecliste resmen okunmufltur.

Heyeti Vekilenin istifas›, tahakkuk etti¤i dakikadan itibaren, Meclis azas›,
Meclis odalar›nda, evlerinde, grup grup toplanarak yeni Heyeti Vekile listeleri
tertibine bafllad›lar. Bu hal, Teflrinievvelin 28 inci günü geç vakte kadar devam
etti. Hiçbir grup, umum Meclisçe flayan› kabul olacak ve efkâr› umumîyei mil-
letçe hüsnü telâkki edilecek esamiyi muhtevi bir namzet listesi tesbit edemiyor-
du. Bilhassa vekâletlere namzet düflünülürken, o kadar çok hahiflkar ve talip-
lerle karfl› karfl›ya kal›yorlard› ki, herhangi birinin di¤erlerine tercihi suretile
tesbit olunacak listeyi kabul ettirmekteki müflkülât, liste tertip etmekle meflgul
olanlar› yeis ve endifleye düflürdü. Gerçi ‹stanbulun baz› gazeteleri baz› zevat›n
foto¤rafilerini dercederek Heyeti Vekile Riyasetine intihab› muhtemel "muhte-
rem simalar" ihtarile nazar› dikkati celbetmekte kusur etmedi. Gerçi gayretli
baz› gazeteciler 28 Teflrinievvel günü erkenden, "‹stanbulun yüzünü örten sa-
bah sisinin ördü¤ü gaze henüz s›yr›l›rken; deniz semadan, sahillesden akseden
renklerle boyanm›fl, hareketsiz duruyorken"; Marmaran›n sakin sinesini yara-
rak ilerliyen Seyrisefainin vapurile Kalam›fl iskelesine ç›k›yor.. Yolda, Rauf Be-
ye tesadüf ediyor. Ondan sonra "büyük bir bahçenin içinde, güzel Kalam›fl
köflkünün, mükemmel bir surette mefrufl ve müzeyyen salonuna" dahil oluyor
ve köflk mukiminin, muhtelif meseleler hakk›nda ald›¤› mütaleas›n›, bilhassa
"hakimiyeti millîyemizi her fleye ve her fleye (!) karfl› s›yanet edelim..." nasiha-
tini neflir ile efkâr› tenvire hizmette tekâsül göstermiyor fakat, bu ihtar ve irflat-
lar Ankaraya müessir olam›yordu.

Efendiler, her fleye ve her fleye (!) karfl› hakimiyeti millîyenin s›yaneti tav-
siyesinde bulunan zat halifenin iltifat›n› "lûtfu ilâhî" telâkki eden zatt›r!

Baz› gazetelerin, Konyaya memur Fuat Paflan›n, 28 de ‹stanbula muvasa-
lat›nda, onun, Rauf Bey, Refet Pafla, Adnan Bey ve daha di¤er birçok zevat ta-
raf›ndan istikbal edildi¤ini ilân eden telgrafnameleri ve Rauf Beyle Kâz›m Ka-
ra Bekir Paflan›n resimlerini dercederek Mondros Mütarekesini, Kars›n istilâ-
s›n› hat›rlatmak için yazd›klar› yaz›lar› dahi kâfi derecede nazar› dikkati celbe
medar olamad›.

28 Teflrinievvel günü geç vak›tta, hali içtimada bulunan F›rka Heyeti ‹dare-
si taraf›ndan davet olundum. F›rka Heyeti ‹dare Reisi Fethi Bey idi. Fethi Bey;
F›rka nam›na Heyeti ‹darece bir namzet listesi tertip olundu¤undan ve bu husus-
ta F›rka Reisi Umumîsi oldu¤um için benim de noktai nazar›m›n al›nmas› mu-
vaf›k görüldü¤ünden içtimalar›na davet ettiklerini bildirdi. Tertip olunan listeye
göz gezdirdim. Bence muvaf›k oldu¤unu ve fakat bu listede isimleri mevcut olan
zevat›n da rey ve muvafakatini almak lâz›mgeldi¤ini ifade ettim. Bu teklifim mü-
nasip görüldü. Meselâ, Hariciye Vekâleti için ismi mevzuubahs edilen Yusuf Ke-
mal Beyi davet ettik. Yusuf Kemal Bey, bu listeye dahil olam›yaca¤›n› bildirdi.
Bundan ve buna mümasil baz› vaziyetlerden anlad›m ki F›rka Heyeti ‹daresi da-
hi flayan› kabul ve kat’î bir namzet listesi tertip edememektedir. Heyeti ‹dare aza-
s›na, icap edenlerle daha ziyade müdavelei efkâr ederek kat’î bir liste tespit etme-
lerini tavsiye ettikten sonra yanlar›ndan ayr›ld›m. Gece olmuflu. Çankayaya
gitmek üzere Meclis binas›n› terkederken koridorlarda bana intizar etmekte
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saat birde baflkanl›¤›mda toplanan Parti genel kuruluna bildirildikten sonra
saat befle do¤ru aç›lan Mecliste resmî olarak okunmufltur.

Bakanlar Kurulunun çekilmesi, gerçekleflti¤i dakikadan bafllamak üzere,
Meclis üyeleri, Meclis odalar›nda, evlerinde, grup grup toplanarak yeni Ba-
kanlar Kurulu listeleri düzenlemeye bafllad›lar. Bu durum, Ekimin 28 inci gü-
nü geç vakta kadar sürdü. Hiçbir grup, bütün Meclisçe kabul olunabilecek ve
ulus kamu oyunca iyi karfl›lanabilecek isimlerden oluflan bir aday listesi sap-
tayam›yordu. Özellikle bakan adaylar› düflünülürken, o kadar çok hevesli ve
isteklilerle karfl› karfl›ya kal›yorlard› ki, herhangi birini öbürlerine ye¤leyerek
saptanacak listeyi kabul ettirmekteki güçlük, liste düzenlemekle u¤raflanlar›
umutsuzlu¤a ve kayg›ya düflürdü. Bununla beraber ‹stanbulun kimi gazetele-
ri kimi kiflilerin resimlerini basarak Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na seçilece¤i
umulan "say›n kifli" ler diyerek dikkati çekmekten geri kalmad›lar. Bir de ki-
mi gayretli gazeteciler 28 Ekim günü erkenden, "‹stanbulun yüzünü örten sa-
bah sisinin ördü¤ü peçe yeni s›yr›l›rken, deniz gökten, k›y›lardan yans›yan
renklerle boyanm›fl, hareketsiz duruyorken"; Marmaran›n dingin ba¤r›n› ya-
rarak ilerliyen Seyrisefainin* vapurile Kalam›fl iskelesine ç›k›yor.. Yolda, Ra-
uf Beye rastl›yor.. ondan sonra "büyük bir bahçenin içinde, güzel Kalam›fl
köflkünün, kusursuz döflenmifl ve süslenmifl salonuna" giriyor ve köflkte otu-
ran›n, çeflitli konularla ilgili düflüncesini al›yor, özellikle "ulusal egemenli¤i-
mizi her fleye ve her fleye (!) karfl› koruyal›m..." ö¤üdünü yay›mlayarak kamu
oyunu ayd›nlatmaktan üflenmiyor ama, bu uyar› ve ayd›nlatmalar Ankaraya
etkili olam›yordu.

Efendiler, her fleye ve her fleye (!) karfl› ulusal egemenli¤in korunmas›n›
öneren kifli halifenin okflay›c› sözlerini "Allah›n Kayras›" sayan kiflidir.

Kimi gazetelerin, Konyada görevli Fuat Paflan›n, 28 de ‹stanbula geliflin-
de, onun, Rauf Bey, Refet Pafla, Adnan Bey ve baflka birçok kifliler taraf›ndan
karfl›land›¤›n› duyuran telgraflar› ve Rauf Beyle Kâz›m Kara Bekir Paflan›n
resimlerini basarak Mondros Ateflkesini, Kars›n düflman eline geçiflini an›m-
satmak için yazd›klar› yaz›lar› da yeterince dikkati çekmeye yaramad›.

28 Ekim günü geç vak›tta, toplant›da bulunan Parti Yönetim Kurulu
taraf›ndan ça¤›r›ld›m. Parti Yönetim Kurulu Baflkan› Fethi Bey idi. Fethi
Bey; Parti ad›na Yönetim Kurulu taraf›ndan bir aday listesi düzenlendi¤in-
den ve bu konuda Parti Genel Baflkan› oldu¤um için benim de görüflümün
ö¤renilmesi uygun bulundu¤u için toplant›lar›na ça¤›rd›klar›n› bildirdi.
Düzenlenen listeye göz gezdirdim. Bence uygun oldu¤unu ama bu listede
isimleri bulunanlar›n da ne düflündüklerini ö¤renmek ve onaylar›n› almak
gerekti¤ini söyledim. Bu önerim uygun görüldü. Örne¤in, D›fliflleri Bakan-
l›¤› için ismi geçen Yusuf Kemal Beyi ça¤›rd›k. Yusuf Kemal Bey, bu liste-
ye giremiyece¤ini bildirdi. Bundan ve buna benzer kimi durumlardan anla-
d›m ki Parti Yönetim Kurulu bile kabul edilebilecek kesin aday listesi dü-
zenleyememektedir. Yönetim Kurul üyelerine, gerekenlerle daha çok gö-
rüflerek kesin bir liste saptamalar›n› önerdikten sonra yanlar›ndan ayr›l-
d›m. Gece olmufltu. Çankayaya gitmek üzere Meclis binas›ndan ayr›l›r-
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olan, Kemaletün Sami ve Halit Paflalara tesadüf ettim. Ali Fuat Pafla, Anka-
radan hareket ederken bunlar›n Ankaraya muvasalat eylediklerini o günkü
gazetede bir teflyi ve "bir istikbal" serlevhas› alt›nda okumufltum. Henüz ken-
dilerile görüflmemifltim. Benimle mülâkat için geç vakte kadar orada intizar-
da bulunduklar›n› anlay›nca akflam yeme¤ine gelmelerini Müdafaai Millîye
Vekili Kâz›m Pafla vas›tasile tebli¤ ettim. ‹smet Pafla ile Kâz›m Paflaya ve Fet-
hi Beye de Çankayaya benimle beraber gelmelerini söyledim. Çankayaya git-
ti¤im zaman orada, beni görmek üzere gelmifl Rize Meb'usu Fuat, Afyon Ka-
rahisar Meb'usu Ruflen Eflref Beylere tesadüf ettim. Onlar› da yeme¤e al›koy-
dum.

Yemek esnas›nda; yar›n cumhuriyet ilân edece¤iz! dedim. Haz›r bulunan
arkadafllar, derhal fikrime ifltirak ettiler. Yeme¤i terkettik. O dakikadan itiba-
ren, sureti hareket hakk›nda, k›sa bir program tespit ve arkadafllar› tavzif ettim.

Tespit etti¤im program ve verdi¤im talimat›n tatbikat›n› göreceksiniz!
Efendiler, görüyorsunuz ki, cumhuriyet ilân›na karar vermek için Anka-

rada bulunan bütün arkadafllar›m› davete ve onlarla müzakere ve münakaflaya
asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü, onlar›n zaten ve tabiaten benimle bu
hususta hemfikir olduklar›na flüphe etmiyordum. Halbuki o esnada Ankarada
bulunm›yan baz› zevat, salâhiyetleri olmad›¤› halde, kendilerine haber verilme-
den ve rey ve muvafakatleri al›nmadan, cumhuriyetin ilân edilmifl olmas›n› ve-
silei i¤birar ve iftirak addettiler.

O gece birlikte bulundu¤umuz arkadafllar, erkenden beni terkettiler. Yal-
n›z ‹smet Pafla, Çankayada misafir idi. Onunla yaln›z kald›ktan sonra bir ka-
nun lâyihas› müsveddesi haz›rlad›k. Bu müsveddede 20 Kânunusani 1337 ta-
rihli Teflkilât› Esasiye Kanununun flekli devleti tespit eden maddelerini flu suret-
le tadil etmifltim: Birinci maddenin nihayetine "Türkiye Devletinin flekli hükû-
meti cumhuriyettir" cümlesini ilâve ettim. Üçüncü maddeyi flu yolda tadil ettim:
"Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur. Meclis, hükû-
metin ink›sam etti¤i fluabat› idareyi icra Vekilleri vas›tasile idare eder."

Bundan baflka Teflkilât› Esasiye Kanununun mevadd› esasiyesinin sekiz
ve dokuzuncu maddeleri de tadil ve tavzih olunarak flu maddeler yaz›ld›:

"Madde: - Türkiye Reisicumhuru Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti
umumiyesi taraf›ndan ve kendi azas› meyan›ndan bir intihap devresi için inti-
hap olunur. Vazifei riyaset, yeni reisicumhurun intihab›na kadar devam eder.
Tekrar intihap olunmak caizdir."

"Madde: - Türkiye reisicumhuru devletin reisidir. Bu s›fatla lüzum gör-
dükçe Meclise ve Heyeti Vekileye riyaset eder."

"Madde: - Baflvekil, reisicumhur taraf›ndan ve Meclis azas› meyan›ndan
intihap olunur. Di¤er vekiller baflvekil taraf›ndan yine Meclis azas› aras›ndan
intihap olunduktan sonra heyeti umumiyesi reisicumhur taraf›ndan Meclisin
tasvibine arzolunur. Meclis hali içtimada de¤ilse, keyfiyeti tasvip Meclisin içti-
ma›na talik olunur."

Bu maddelere, encümen ve Mecliste, din ve lisana ait malûmunuz olan bir
madde de ilâve edilmifltir.
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ken koridorlarda beni beklemekte olan, Kemalettin Sami ve Halit Paflalara
rastlad›m. Ali Fuat Pafla, Ankaradan ayr›l›rken bunlar›n Ankaraya geldikle-
rini o günkü gazetede "bir u¤urlama ve bir karfl›lama" bafll›¤› alt›nda oku-
mufltum. Daha kendilerile görüflmemifltim. Benimle görüflmek için geç saat-
lere kadar orada beklediklerini anlay›nca akflam yeme¤ine gelmelerini Millî
Savunma Bakan› Kâz›m Pafla arac›l›¤›yla bildirdim. ‹smet Pafla ile Kâz›m Pa-
flaya ve Fethi Beye de Çankayaya benimle birlikte gelmelerini söyledim.
Çankayaya gitti¤im zaman orada, beni görmek üzere gelmifl Rize Meb’usu
Fuat, Afyon Meb'usu Ruflen Eflref Beylere rastlad›m. Onlar› da yeme¤e al›-
koydum.

Yemek s›ras›nda; "Yar›n cumhuriyeti ilân edece¤iz!" dedim. Orada bu-
lunan arkadafllar, hemen bu düflünceme kat›ld›lar. Yeme¤i b›rakt›k. O daki-
ka, yap›lacak ifller için, k›sa bir program saptay›p arkadafllar› görevlendir-
dim.

Saptad›¤›m program›n ve verdi¤im direktifin uygulan›fl›n› göreceksiniz.
Efendiler, görüyorsunuz ki, cumhuriyet ilân›na karar vermek için Anka-

rada bulunan bütün arkadafllar›m› ça¤›rmaya ve onlarla görüflüp tart›flmaya
hiç gerek görmedim. Çünkü, onlar›n elbette benimle bu konuda efldüflüncede
olduklar›na kuflkum yoktu. Oysa o s›rada Ankarada bulunmayan kimi kifliler,
yetkileri olmad›¤› halde, kendilerine haber verilmeden ve düflünce ve onayla-
r› al›nmadan, cumhuriyetin ilân edilmifl olmas›n› gücenme ve k›r›lma nedeni
sayd›lar.

O gece birlikte bulundu¤umuz arkadafllar, erkenden benden ayr›ld›lar.
Yaln›z ‹smet Pafla, Çankayada konuk idi. Onunla yaln›z kald›ktan sonra bir
kanun tasar›s› tasla¤› haz›rlad›k. Bu taslakta 20 Ocak 1921 tarihli Anayasan›n
devletin biçimini saptayan maddelerini flöylece de¤ifltirmifltim: Birinci madde-
nin sonuna "Türkiye Devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir" cümlesini ek-
ledim. Üçüncü maddeyi flu yolda de¤ifltirdim: "Türkiye Devleti Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan yönetilir. Meclis, hükûmetin içerdi¤i yönetim kollar›n› Ba-
kanlar arac›l›¤› ile yönetir."

Bundan baflka Anayasan›n temel maddelerinden olan sekiz ve dokuzun-
cu maddeleri de de¤ifltirilip aç›kl›¤a kavuflturularak flu maddeler yaz›ld›:

"Madde: - Türkiye cumhurbaflkan› Türkiye Büyük Millet Meclisi genel
kurulu taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›ndan bir seçim dönemi için seçilir.
Baflkanl›k görevi, yeni cumhurbaflkan› seçilene kadar sürer. Eski baflkan ye-
niden seçilebilir."

"Madde: - Türkiye cumhurbaflkan› devletin baflkan›d›r. Bu kimli¤i ile ge-
rekli gördükçe Meclise ve Bakanlar Kuruluna baflkanl›k eder."

"Madde: - Baflbakan, cumhurbaflkan› taraf›ndan ve Meclis üyeleri aras›n-
dan seçilir. Öbür bakanlar baflbakan taraf›ndan yine Meclis üyeleri aras›ndan
seçildikten sonra hepsini cumhurbaflkan› Meclisin onay›na sunar. Meclis top-
lant›da de¤ilse, onaylama ifli Meclisin toplanmas›na ertelenir."

Bu maddelere, komüsyonda ve Mecliste, din ve dille ilgili bildi¤iniz bir
madde de eklenmifltir.
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Muhterem Efendiler, flimdi, arzu buyurursan›z heyeti aliyenize 29 Teflrini-
evvel 1339 Pazartesi günü Ankarada cereyan etmifl olan hâdiseyi, hulâsaten tas-
vire çal›flaca¤›m.

Pazartesi günü, ö¤leden evvel saat onda, Halk F›rkas› Grubu, Grup Heye-
ti ‹dare Reisi Fethi Beyin riyasetinde içtima etti. Heyeti Vekile intihab› müzake-
resine baflland›.

Reis - Heyeti idare, ihzar› mahiyette, heyeti umumîyeye arzedilmek üzere
bir Heyeti Vekile listesi tertip etti. Heyeti idare, kat’î bir fley tespit etmifl de¤ildir.
Hüküm, heyeti muhteremenizindir. Kabul ederseniz okunsun; sözlerile heyeti
umumîyeye, riyasetinde Fuat Pafla bulunan bir liste arzeder. Okunan bu liste-
de ‹ktisat Vekâletine namzet gösterilen Celâl Bey (‹zmir) söz alarak; Heyeti
Vekilenin ehemmiyetinden bahsetmifl ve kendisinin intihap edilmemesini teklif
eylemifl. Bilhassa "bu listede isimleri görülen zevat çekilenlerden daha kuvvet-
li de¤ildir. Bizden refah ve ›slahat istiyen millet vard›r. Her halde yeniler eski-
lerden kuvvetli olmal›d›r. ‹ntihapta acele etmiyelim. Hassaten Heyeti Vekile
Reisi intihab› için düflünelim." mütaleas›nda bulunmufl..

Saip Bey (Kozan) - Meclis Riyasetine Fethi Bey, Heyeti Vekile Riyasetine
‹smet Pafla intihap olunmal›d›r, demifl.

Ekrem Bey (Lâzistan) - Yeni heyet, eski heyetin bofllu¤unu doldurabilecek
mi? Bu husustaki fikirlerini Reis Pafla Hazretleri, mümkün ise, beyan buyur-
sunlar. Tenevvür edelim. Mütaleas›n› dermeyan eylemifl. (Ben, Mecliste henüz
haz›r bulunmuyordum).

Zülfü Bey (Diyarbekir) - Vazife, F›rka Divan›n›nd›r. Bu hak, grup heyeti
idaresinin de¤ildir. Divan içtima etsin!.. talebinde bulunmufl....

Mehmet Efendi (Bolu) - ‹ntihap olunacak Heyeti Vekile ancak bir ay de-
vam edebilir. ‹ntihaplar›n böyle s›k s›k tekerrürü, memleket ve milleti fena ve
müflkül bir hale sevkeder. Heyeti Vekile sebebi istifas›n› vuzuhla anlatmazsa
herhangi bir Heyeti Vekile intihab›na ifltirak etmem. Sebebi anl›yal›m. Sonra
intihap edelim.

Faik Bey (Tekirda¤) - Listede gösterilen isimler evvelkilerden kuvvetli de-
¤ildir. Divan içtima edip bu meseleyi halletsin.

Vas›f Bey (Saruhan) - (‹smet Paflan›n hizmetlerinden bahsettikten sonra)
memleketi, milleti ne için terkediyor. Liderlerimiz bizi tenvir etmemifltir. Muh-
terem Reisimiz (beni kastetmifl olacak) bizi niçin tenvir etmiyor, demifl ve uzun
beyanatta bulunmufl.

Necati Bey (‹zmit) - Memleketin istinat etti¤i zevat›n bizi b›rak›p ayr›lma-
lar›n› kabul edemeyiz. Reisi Muhterememiz, tenvir ve ikaz etsin. Dahilen ve ha-
ricen kuvvetli bir Heyeti Vekileye ihtiyac› kat’îmiz vard›r.

Reis Fethi Bey - Heyeti ‹darenin yapt›¤› bu liste, ne Paflan›n ve ne de He-
yeti ‹darenindir. ‹zah›nda bulunmaya lüzum görmüfl.

Doktor Fikret Bey (Ertu¤rul) - Vas›f ve Necati Beylerin fikirlerine ifltirak
ederim. Memleket sütliman de¤ildir. Lâalettayin yap›lacak bir intihaba terket-
mek olmaz. Kuvvetli zevattan mürekkep bir heyet intihap etmelidir.

Recep Bey (Kütahya) - Rüfeka sözlerini itmam etsinler, sonra Gazi Pafla
Hazretleri söylesinler. (Henüz içtimada de¤ildim).
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Muhterem Efendiler, flimdi, isterseniz sizlere 29 Ekim 1923 Pazartesi gü-
nü Ankarada geçen olay› k›saca anlatmaya çal›flaca¤›m.

Pazartesi günü, ö¤lenden evvel saat onda, Halk Partisi Grubu, Grup Yö-
netim Kurulu Baflkan› Fethi Beyin baflkanl›¤›nda topland›. Bakanlar Kurulu
seçimi görüflmelerine baflland›.

Baflkan – Yönetim Kurulu, haz›rl›k niteli¤inde, genel kurula sunulmak
üzere bir Bakanlar Kurulu listesi saptad›. Yönetim Kurulu, kesin bir fley sap-
tam›fl de¤ildir. Karar, say›n toplulu¤unuzundur. Kabul ederseniz okunsun; di-
yerek genel kurula, baflkanl›¤›nda Fuat Pafla bulunan bir liste sunar. Okunan
bu listede Ekonomi Bakanl›¤›na aday gösterilen Celâl Bey (‹zmir) söz alarak;
Bakanlar Kurulunun öneminden sözetmifl ve kendisinin seçilmemesini öner-
mifl. Özellikle "bu listede isimleri görülenler çekilenlerden daha güçlü de¤il-
dir. Bizden refah ve yenilik istiyen millet vard›r. Her halde yeniler eskilerden
güçlü olmal›d›r. Seçimde acele etmiyelim. Özellikle Bakanlar Kurulu Baflka-
n› seçimi için düflünelim." demifl..

Saip Bey (Kozan) – Meclis Baflkanl›¤›na Fethi Bey, Bakanlar Kurul Bafl-
kanl›¤›na ‹smet Pafla seçilmelidir, demifl.

Ekrem Bey (Rize) – Yeni kurul, eski kurulun bofllu¤unu doldurabilecek
mi? Bu konudaki düflüncelerini Reis Pafla Hazretleri, uygun görülürse, bildir-
sinler. Ayd›nlanal›m. Demifl. (Ben, o s›rada daha Meclise gelmemifltim.)

Zülfü Bey (Diyarbak›r) – Vazife, Parti Baflkanl›k Divan›n›nd›r. Bu hak,
grup yönetim kurulunun de¤ildir. Divan toplans›n.. dile¤inde bulunmufl.

Mehmet Efendi (Bolu) – Seçilecek Bakanlar Kurulu ancak bir ay görev-
de kalabilir. Seçimlerin böyle s›k s›k yinelenmesi, memleket ve milleti kötü ve
güç bir duruma sokar. Bakanlar Kurulu çekilme nedenini aç›kça anlatmazsa
herhangi bir Bakanlar Kurulu seçimine kat›lmam. Nedeni anl›yal›m. Sonra se-
çelim.

Faik Bey (Tekirda¤) – Listede gösterilen isimler evvelkilerden güçlü de-
¤ildir. Baflkanl›k Divan› toplan›p bu sorunu çözümlesin.

Vas›f Bey (Manisa) – (‹smet Paflan›n hizmetlerinden söz ettikten sonra)
memleketi, milleti ne için b›rak›yor. Liderlerimiz bizi ayd›nlatmam›flt›r. Say›n
Baflkan›m›z (beni söylemek istemifl olacak) bizi niçin ayd›nlatm›yor, demifl ve
uzun bir konuflma yapm›fl.

Necati Bey (‹zmir) – Memleketin dayand›¤› kimselerin bizi b›rak›p ayr›l-
malar›n› kabul edemeyiz. Say›n Baflkan›m›z, ayd›nlats›n ve uyars›n. ‹çeriye ve
d›flar›ya karfl› güçlü Bakanlar Kuruluna kesin gereksinimimiz vard›r.

Baflkan Fethi Bey – Yönetim Kurulunun yapt›¤› bu liste, ne Paflan›n ve
ne de Yönetim Kurulunundur, diye aç›klama yapmay› gerekli görmüfl.

Doktor Fikret Bey (Bilecik) – Vas›f ve Necati Beylerin düflüncelerine ka-
t›l›r›m. Memleket sütliman de¤ildir. ‹fli gelifligüzel yap›lacak bir seçime b›rak-
mak olmaz. Güçlü kifliler içeren bir kurul seçilmelidir.

Recep Bey (Kütahya) – Arkadafllar sözlerini tamamlas›nlar, sonra Gazi
Pafla Hazretleri söylesinler. (Daha toplant›da de¤ildim).
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‹lyas Sami Bey (Mufl) - Reisi Muhteremimiz Gazi Pafla Hazretleri fikirle-
rini beyan buyursunlar. Buhran›n, tevellüt etti¤i gün halli daha faydal›d›r. Ta-
lik, teceddüdünü mucip olur. Bir Heyeti Vekile Reisi intihap edelim. Yirmi dört
saat mühlet verelim. Arkadafllar›n› bulsun, kuvvetli bir hükûmet vücuda gelsin.

Abdurrahman fieref Bey (merhum ‹stanbul Meb'usu) - Baz› arkadafllar
telâfl ediyorlar. Bu her memlekette vaki olan bir fleydir. Cümlemizin maksad›,
saadeti vatand›r. Biz makina kurup t›k›r t›k›r iflletemiyoruz. Bu da do¤ru. Kuv-
vetli bir hükûmet nas›l bulmal›, maraz› ne suretle keflfetmeli? Teflkilât› Esasiye
Kanunumuzu nazar› dikkate alal›m. Hükûmetin vazifesini tayin edelim. Mec-
lis kanaatlerini söylesin. Ondan sonra Reis Paflam›z da kanaatlerini beyan bu-
yursunlar. Bir netice ç›karal›m. Herkes bir ifle yarar. Herkesi yarad›¤› iflte kul-
lanmal›. Eflhastan bahsetmiyelim. Makas›d› âliyede müflterekiz. Reis Pafla Haz-
retleri kanaatlerini beyan buyursunlar.

Eyüp Sabri Efendi (Konya) - Behemehal bir intihap karfl›s›nday›z. Sab›k
Heyeti Vekile intihap olunsa bile tekrar kabul etmeyeceklerine karar verdikle-
rini iflitiyoruz. Bu karar› Meclisi Ali feshetmelidir.

Recep Bey (Kütahya) - Üç esasl› noktadan bahsedece¤im. Birincisi flekil,
ikincisi noksanii faaliyet, üçüncüsü revab›t› maneviyemizde hâs›l olan rahne-
dir. fiekillerde noksan olursa hüsnü netice vermez. Eldeki listedeki k›ymettar
arkadafllar hangi zamanda hangi flerait alt›nda çal›flacaklard›r, malûm de¤il.
Kuvvetli bir zat›n kendi arkadafllar›n› bularak kuvvetli bir hükûmet teflkil etme-
si lâz›md›r.

Recep Bey bilhassa bu son fikir üzerinde uzun beyanat ve mütaleatta bu-
lunmufl..

Talât Bey (Ardahan) - Recep ve Abdurrahman fieref Beyler pek güzel
izah buyurdular. ‹cra Vekilleri Reisinin vazifesi nedir? Vazife ve Mes'uliyet
Kanununu hâlâ ç›karmad›k. Gazi Pafla Hazretleri bizi tenvir buyursunlar, de-
mifl.

Reis, bundan sonra müzakerenin kifayetini reye koymufl. Müzakere kâfi
görüldükten sonra birtak›m takrirler okunmufl. Bu takrirlerden Kemalettin Sa-
mi Paflan›n takriri kabul olunmufl. Bu takrir muhteviyat›na göre, ben, reisi
umumî s›fatile meselenin halline heyeti umumîye taraf›ndan tevkil ve memur
ediliyorum.

Müzakerenin cereyan› esnas›nda Çankayada ikametgâh›mda bulunuyor-
dum. Kemalettin Sami Paflan›n takririnin kabul edilmesi üzerine, içtimaa davet
edildim. ‹çtima salonuna girer girmez do¤ru kürsüye ç›kt›m ve flu k›sa mütalea
ve teklifi dermeyan ettim.

"Efendiler! dedim, Heyeti Vekile intihab›nda teflettütü efkâr hâs›l oldu¤u
anlafl›lm›flt›r. Bana bir saat kadar müsaade buyurun. Bulaca¤›m sureti halli ar-
zederim."

Reis Fethi Bey, teklifi reye koydu. Kabul olundu.
Efendiler, bu bir saat zarf›nda icab eden zevat› Meclisteki odama davet

ederek onlara 28/29 Teflrinievvel gecesi haz›rlad›¤›m teklifi kanunî müsvedde-
sini gösterdim ve müdavelei efkâr ettim.
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‹lyas Sami Bey (Mufl) – Say›n Baflkan›m›z Gazi Pafla Hazretleri düflün-
celerini bildirsinler. Bunal›m›n, do¤du¤u gün çözümlenmesi daha yararl›d›r.
Erteleme, buhran› fliddetlendirir. Bir Bakanlar Kurulu Baflkan› seçelim.
Yirmi dört saat süre verelim. Arkadafllar›n› bulsun, güçlü bir hükûmet olufl-
sun.

Abdurrahman fieref Bey (merhum ‹stanbul Meb'usu) – Kimi arkadafllar
kayg›ya kap›l›yorlar. Bu her memlekette olagelen bir fleydir. Hepimizin ama-
c›, yurdun mutlulu¤udur. Bir makina kurup t›k›r t›k›r iflletemiyoruz. Bu da
do¤ru. Güçlü bir hükûmeti nas›l bulmal›, derdi nas›l anlamal›? Anayasam›z›
göz önünde tutal›m. Hükûmetin görevini belli edelim. Meclisde görüfller be-
lirsin. Ondan sonra Baflkan Paflam›z da görüfllerini söylesinler. Bir sonuç ç›ka-
ral›m. Herkes bir ifle yarar. Herkesi yarad›¤› iflte kullanmal›. Kiflilerden sözet-
miyelim. Yüksek amaçta birli¤iz. Baflkan Pafla Hazretleri düflündüklerini söy-
lesinler.

Eyüp Sabri Efendi (Konya) – Ne olursa olsun bir seçim karfl›s›nday›z. Es-
ki Bakanlar Kurulu seçilse bile yine kabul etmiyeceklerine karar verdiklerini
iflitiyoruz. Bu karar› Yüksek Meclis bozmal›d›r.

Recep Bey (Kütahya) – Üç ana noktadan sözedece¤im. Birincisi biçim,
ikincisi çal›flma eksikli¤i, üçüncüsü duygusal ba¤lar›m›zda beliren kopukluk-
lard›r. Biçimlerde eksiklik olursa iyi sonuç vermez. Eldeki listedeki de¤erli
arkadafllar hangi zamanda hangi koflullar alt›nda çal›flacaklard›r, bilinmiyor.
Güçlü birinin kendi arkadafllar›n› bularak güçlü bir hükûmet kurmas› gere-
kir.

Recep Bey özellikle bu son düflünce üzerinde uzun uzun konuflmufl..
Talât Bey (Artvin) – Recep ve Abdurrahman fieref Beyler pek güzel

aç›klad›lar. Bakanlar Kurulu Baflkan›n›n görevi nedir? Görev ve Sorumlu-
luk Kanununu hâlâ ç›karmad›k. Gazi Pafla Hazretleri bizi ayd›nlats›nlar, de-
mifl.

Baflkan, bundan sonra görüflmenin yeterlili¤ini oya koymufl. Görüflme
yeterli görüldükten sonra birtak›m önergeler okunmufl. Bu önergeler aras›n-
dan Sami Paflan›n önergesi kabul olunmufl. Bu önergeye göre, ben, genel bafl-
kan olarak sorunun çözümlenmesine genel kurul taraf›ndan vekil yap›l›yor ve
görevlendiriliyorum.

Görüflmeler yap›l›rken Çankayada konutumda bulunuyordum. Kemalet-
tin Sami Paflan›n önergesi kabul edilince toplant›ya ça¤r›ld›m. Toplant› salo-
nuna girer girmez do¤ru kürsüye ç›kt›m ve flu k›sa görüfl ve öneriyi yapt›m.

"Efendiler dedim, Bakanlar Kurulu seçiminde görüfl ayr›l›¤›na düflüldü-
¤ü anlafl›lm›flt›r. Bana bir saat kadar izin verin. Bulaca¤›m çözüm yolunu bil-
ginize sunar›m."

Reis Fathi Bey, öneriyi oya koydu. Kabul olundu.
Efendiler, bu bir saat içinde gerekenleri Meclisteki odama ça¤›rarak on-

lara 28/29 Ekim gecesi haz›rlad›¤›m kanun tasar›s› tasla¤›n› gösterdim ve ken-
dileriyle görüfltüm.
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Zevalden sonra saat bir buçukta F›rka heyeti umumîyesi tekrar Fethi Beyin
riyasetinde içtima etti. ‹lk söz bende idi Kürsüye ç›kt›m ve flu beyanatta bulundum:

"Muhterem arkadafllar, hallinde müflkülâta duçar oldu¤unuz meselenin
sebep ve illeti, bütün rüfekaca taayyün etmifl oldu¤u kanaatindeyim. Noksan,
kusur, takip etmekte oldu¤umuz usul ve flekildedir. Filhakika, mevcut Teflkilâ-
t› Esasiye Kanunumuza tevfikan bir Heyeti Vekile teflkiline teflebbüs etti¤imiz
zaman bütün rüfekan›n herbiri vekiller ve Heyeti Vekile intihab› mecburiyetin-
de bulunuyor. Heyeti umumiyenizin birden Heyeti Vekile intihab›na mecbur
olman›zda görülen müflkülât›n halli zaman› gelmifltir. Geçen devrede de, ayn›
suretle müflkülâta tesadüf ediliyordu. Görülüyor ki bu usul bazan birçok teflev-
vüfllere bâdi oluyor. Heyeti celileniz bu müflkülün halline beni memur k›ld›n›z.
Ben de bu arzetti¤im kanaatten mülhem olarak düflündü¤üm flekli tesbit ettim.
Onu teklif edece¤im. Teklifim mazhar› kabul olursa kuvvetli ve mütesanit bir
hükûmet teflkili kabil olacakt›r. Devletimizin flekil ve mahiyetini tespit eden ve
hepimiz için gaye olan Teflkilât› Esasiye Kanunumuzun baz› noktalar›n› tavzih
lâz›md›r. Teklif fludur" dedikten sonra malûm müsveddeyi okutmak üzere kâ-
tip beylerden birine uzatarak kürsüyü terkettim.

Teklifimin mahiyeti anlafl›ld›ktan sonra münakaflat bafllad›.
Sabit Bey (Erzincan) - Kabine usulünün lehindeyim. Ancak Teflkilât› Esa-

siye Kanununun tadili teklifi ile bugünkü buhran› halletmek kabil de¤ildir. Biz,
flimdi, bir Heyeti Vekile Reisi intihap edelim. Teflkilât› Esasiye Kanununun ta-
dilini sonra düflünürüz, dedi.

Haz›m Bey (Ni¤de) - fiu mütaleat› dermeyan etti: Teflkilât› Esasiye Kanu-
nunu biz yapabilir miyiz? Zann›mca yapamay›z. Salâhiyetimiz varsa bu, F›r-
kada olmaz. F›rkada müzakere edildikten sonra alenî celsede kimse söz söyli-
yemiyor. Milletin hayat›na müteallik kavaninin burada kat’î surette halline ta-
raftar de¤ilim. Bu gibi kanunlar alenî celsede ve serbestçe görüflülmeli ve her
fleyden evvel kabine buhran›n› halledelim.

Yunus Nadi Bey, flu yolda Haz›m Beye cevap verdi: Hangi memleket ilk
defa kununu esasî yaparsa onun için meclisi müessisan yapm›fllard›r. Bizde ise
bu gibi mevatta ayr›ca meclisi müessisan teessüs edece¤i tasrih edilmemifltir.
Bizde hervak›t bu gibi tadilât olmufltur. Bizden evvelki Türkiye Büyük Millet
Meclisi de bu zeminde yürümüfltür. Buna salâhiyetimiz vard›r. Tereddüt buyu-
rulmas›n. fiimdi, biz, kabine buhran›n›n hallini, Reis Pafla Hazretlerine b›rak-
t›k. O da bize, bu teklifi getirdi. Bu teklifte gösterilen usulü, bütün rüfeka ayr›
ayr› düflünmüfltür. fiimdi, bunu, tesbit lâz›md›r. Teklif edilen flekil zaten mev-
cuttur. Bunu, tavzih ve daha muayyen flekilde tesbit edece¤iz.

Vehbi Bey (Karesi) - Biz, flimdiye kadar görüflüldü¤ü iflitilen Teflkilât›
Esasiye Kanunundan haberdar de¤iliz. Gazetelerde filhakika gördük. Bu, kâ-
fi mi? Binaenaleyh biz, evvelemirde, bunu bir kül olarak görüflmek üzere atiye
b›rak›p buhran› halledelim.

Halil Bey - Teflkilât› Esasiye Kanununun tadiline ve yeniden yap›lmas›na
salâhiyetimiz vard›r. Fakat, bu tadilât, hakikaten vatan ve milletimizin saadeti
halini kâfil midir; bunu, söylemek lâz›md›r. Bunu, erbab› hukuktan, hukuku
ulemas›ndan olan arkadafllar›m›z gelsinler, izah etsinler. ‹zahat verilmedikçe,
bunun, derhal, halledilmesine taraftar de¤ilim.

Azadan biri - Teflkilât› Esasiye Kanunu öyle ceffelkalem tadil edilemez.

784 785

Ö¤leden sonra saat bir buçukta Parti Genel Kurulu yeniden Fethi Beyin
baflkanl›¤›nda topland›. ‹lk söz bende idi. Kürsüye ç›kt›m ve flunlar› söyledim:

"Say›n arkadafllar, çözümlenmesinde güçlü¤e u¤rad›¤›n›z sorunun nede-
ninin ve etmeninin, bütün arkadafllarca anlafl›lm›fl oldu¤u kan›s›nday›m. Ek-
siklik, sak›nca, uygulamakta oldu¤umuz yöntem ve biçimdedir. Gerçekten,
yürürlükteki Anayasam›z uyar›nca bir Bakanlar Kurulu kurmaya giriflti¤imiz
zaman bütün arkadafllardan herbiri bakanlar ve Bakanlar Kurulunu seçmek
zorunda bulunuyor. Hepinizin birden Bakanlar Kurulu seçmek zorunda ol-
man›zda görülen güçlü¤ün giderilmesi zaman› gelmifltir. Geçen dönemde de,
böyle güçlüklere rastlan›yordu. Görülüyor ki bu yöntem kimi zaman birçok
kar›fl›kl›klara yol aç›yor. Yüksek toplulu¤unuz bu güçlü¤ün giderilmesiyle be-
ni görevlendirdi. Ben de bilginize sundu¤um bu görüflten esinlenerek düflün-
dü¤üm biçimi saptad›m. Onu önerece¤im. Önerim kabul edilirse güçlü ve da-
yan›fl›k bir hükûmet kurulabilecektir. Devletimizin biçimini ve niteli¤ini sap-
tayan ve hepimiz için amaç olan Anayasan›z›n kimi yerlerini aç›klamak gere-
kir. Önerim fludur" dedikten sonra bildi¤iniz tasla¤› okutmak üzere kâtip bey-
lerden birine uzatarak kürsüden ayr›ld›m.

Önerimin niteli¤i anlafl›l›nca tart›flmalar bafllad›.
Sabit Bey (Erzincan) – Kabine yönteminden yanay›m. Ancak Anayasa-

n›n de¤ifltirilmesini önermekle bugünkü bunal›m giderilemez. Biz, flimdi, bir
Bakanlar Kurulu baflkan› seçelim. Anayasan›n de¤ifltirilmesini sonra düflünü-
rüz, dedi.

Haz›m Bey (Ni¤de) – fiöyle konufltu: Anayasay› biz yapabilir miyiz? San›r-
sam yapamay›z. Yetkimiz varsa bu, Partide olmaz. Partide görüflüldükten son-
ra aç›k oturumda kimse söz söyliyemiyor. Milletin varl›¤› ile ilgili kanunlara bu-
rada kesin biçim verilmesinden yana de¤ilim. Bu gibi kanunlar aç›k oturumda
ve serbestçe görüflülmeli ve her fleyden önce kabine bunal›m›n› giderelim.

Yusuf Nadi Bey, Haz›m Beye flu yolda karfl›l›k verdi: Hangi memleket ilk
kez anayasa yaparsa bu ifl için kurucu meclis yapm›fllard›r. Bizde ise bu gibi ifl-
lerde ayr›ca kurucu meclis kurulaca¤› aç›kça belirtilmemifltir. Bizde herzaman
bu gibi de¤ifliklikler olmufltur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de
bu yolda yürümüfltür. Buna yetkimiz vard›r. Duraksamayal›m. fiimdi, biz, ka-
bine bunal›m›n›n giderilmesini, Baflkan Pafla Hazretlerine b›rakt›k. O da bize,
bu öneriyi getirdi. Bu öneride gösterilen yöntemi, bütün arkadafllar ayr› ayr›
düflünmüfltür. fiimdi, bunu, saptamak gerekir. Önerilen biçim eskiden beri
vard›r. Bunu, aç›klay›p daha belirli olarak saptayaca¤›z.

Vehbi Bey (Bal›kesir) – Bizim, flimdiye kadar görüflüldü¤ü iflitilen Ana-
yasadan bir bilgimiz yoktur. Gerçekten gazetelerde gördük. Bu, yeter mi?
Onun için biz, herfleyden önce, bunu bir bütün olarak görüflmek üzere ileriye
b›rak›p bunal›m› giderelim.

Halil Bey – Anayasay› de¤ifltirmeye ve yeniden yap›lmas›na yetkimiz
vard›r. Ama, bu de¤ifliklikler, gerçekten vatan ve milletimizin mutlulu¤unu
sa¤lar m›, bunu, söylemek gerekir. Bunu, hukukçu, hukuk bilgini olan arka-
dafllar›m›z gelsinler, aç›klas›nlar. Aç›klama yap›lmad›kça, bunun, hemen, çö-
züme ba¤lanmas›ndan yana de¤ilim.

Üyeden biri – Anayasa öyle gelifligüzel de¤ifltirilemez.
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Hamdullah Suphi Bey (‹stanbul) - Dört sene evvel ayr› ayr› intihaplar›n ma-
zarrat›n› söylemifltim, bugün de, ayn› hal bafl gösterdi. Gazi Paflan›n teklifine ge-
lince, bu yeni de¤ildir. Dört sene evvel yap›lan bir kanunun, daha vaz›h bir su-
rette ifadesidir. Binaenaleyh bunun hilâf›na olarak, söz söyliyecekler gelsin, fikir-
lerini söylesinler. Fakat, zaman›m›z›n uzunuzad›ya intizara tahammülü yoktur.

Rag›p Bey (Kütahya) - Kanunlar›n en iyisi hadisat ve ihtiyaçtan do¤an›d›r.
‹htiyaç ise meydandad›r. Teflkilât› Esasiye Kanununun ikmali lâz›md›r. Tavzi-
hi icap eder. Teklifin derhal müzakeresine geçelim.

Adliye Vekili Seyit Bey merhum - Teklif edilen flekil, yeni bir fley de¤ildir.
Mevcut Teflkilât› Esasiye Kanununun, tavzih ve tespitidir. Kanunlar› ihtiyaç
yapar. Nazariyat yapmaz. Zaman, hadisat, her fleye hâkimdir. Kanunu tekâ-
mül, de¤iflmez bir düsturu kat’îdir. Teklif edilen flekilde bir yenilik yoktur.
Mevcut flekli, daha sarih ve vaz›h olarak ifade edersek millet ve memleketimi-
zin menfaatine elbet daha muvaf›k hareket etmifl oluruz.

Merhum Seyit Beyin mütaleas›na Abidin Bey (Saruhan) flu cevab› verdi:
Evvelâ hükûmet buhran›n› halledelim.
Eyüp Sabri Efendi (Konya) nin mütaleas› flu idi: Biz, Gazi Pafla Hazret-

lerini hakem yapt›k. Bizim, Teflkilât› Esasiye Kanununu tadile salâhiyetimiz
yok demek, gayr›meflru oldu¤umuzu kabul etmek demektir. Meclisin, Teflkilâ-
t› Esasiye Kanununu tadile salâhiyeti derkârd›r. Hükûmetimizin flekli, beheme-
hal cumhuriyet olacakt›r...

Bundan sonra ‹smet Pafla söz alarak flu yolda beyanatta bulundu:
F›rka Reisinin teklifini, kabule, ihtiyaç, kat’îdir. Cihan, bizim, bir flekli hükû-

met görüfltü¤ümüzü biliyor. Bu müzakerat›m›z› bir neticeye raptedip ifade etme-
mek, zâf ve teflettütü idameden baflka bir fley de¤ildir. Bir tecrübeden bahsedeyim.
Avrupa diplomatlar›, bu hususta, beni, ikaz ettiler. Devletin reisi, yoktur dediler.
fiekli haz›r›n›zdaki reis, Meclis Reisidir. Demek ki, siz, bir baflka reis bekliyorsu-
nuz. Avrupa düflüncesi iflte budur. Halbuki, biz, böyle düflünmüyoruz. Millet, ha-
kimiyetine, mukadderat›na, bilfiil vaz›ulyettir. O halde, bunun, ifadei hukuk›yesi-
ni söylemekten neden çekiniyoruz? Reisicumhur olmadan, baflvekil intihab› tek-
lifi, kanunsuz olur. Bunda flüpheye mahal yoktur. Baflvekilin intihab›n›, kanunî
ve mümkün k›labilmek için, Gazi Pafla Hazretlerinin, teklifinin, kanuniyet kes-
petmesi lâz›md›r. Zâf› umumînin, idamesinde mana yoktur. F›rkan›n, bütün mil-
lete karfl›, deruhde etti¤i mes’uliyetin, icabat›na, tevfik› hareket zarurîdir.

‹smet Pafladan, sonra Abdurrahman fieref Bey merhumun beyanat› meya-
n›nda flu sözler vard›:

"Eflkali hükûmetin tadad›na lüzum yok. Hakimiyet bilâkaydüflart mille-
tindir; dedikten sonra kime sorarsan›z sorunuz, bu, cumhuriyettir. Do¤an ço-
cu¤un ad›d›r. Ama, bu ad, baz›lar›na hofl gelmezmifl, vars›n gelmesin."

Bundan sonra Yusuf Kemal Bey, teklifin kabulü lüzumuna dair uzun ma-
lûmat ve mütaleatta bulundu ve derhal onun, merasimi kanuniyesinin itmam›-
n› teklif ederim, dedi.

Abdullah Azmi Efendinin "meselenin ehemmiyeti derkârd›r. Müzakere
devam etsin." diye yükselen itiraz›na ra¤men müzakerenin kifayeti kabul olun-
du. Ondan sonra teklifimin heyeti umumîyesi ve mütaek›ben maddeleri birer
birer okunarak müzakere ve kabul edildi.
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Hamdullah Suphi Bey (‹stanbul) – Dört sene önce ayr› ayr› seçimlerin sa-
k›ncalar›n› söylemifltim. Bugün de, gene o durum bafl gösterdi. Gazi Paflan›n
önerisine gelince, bu, yeni de¤ildir. Dört sene önce yap›lan bir kanuna, daha
aç›k bir biçim verilmesidir. Durum bu oldu¤una göre buna karfl›, söz söyliye-
cekler gelsin, düflündüklerini söylesinler, ama, uzun uzad›ya düflünmeye vak-
timiz yoktur.

Rag›p Bey (Kütahya) – Kanunlar›n en iyisi olaylardan ve gereksinimler-
den do¤an›d›r. Gereksinim ise ortadad›r. Anayasan›n tamamlanmas› gerek-
mektedir. Aç›klanmal›d›r. Hemen önerinin görüflülmesine geçelim.

Adalet Bakan› rahmetli Seyit Bey – Önerilen biçim, yeni bir fley de¤ildir.
Yürürlükteki Anayasan›n, aç›klan›p belirtilmesidir. Kanunlar› gereksinim ya-
par. Kuramlar yapmaz. Zaman, olaylar, her fleye etkendir. Geliflim kanunu,
de¤iflmez kesin bir kurald›r. Önerilen biçimde bir yenilik yoktur. Yürürlükte-
ki biçimi, daha aç›k ve kolay anlafl›l›r olarak belirtirsek millet ve memleketi-
mizin yarar›na elbet daha uygun bir ifl yapm›fl oluruz.

Rahmetli Seyit Beyin sözlerine Abidin Bey (Manisa) flu karfl›l›¤› verdi:
Önce hükûmet bunal›m›n› giderelim.
Eyüp Sabri Efendi (Konya) nin düflüncesi flu idi: Biz, Gazi Pafla Hazretleri-

ni hakem yapt›k. Bizim, Anayasay› de¤ifltirmek yetkimiz yok demek, gayrimefl-
ru oldu¤umuzu kabul etmek demektir. Meclisin, apaç›k Anayasay› de¤ifltirme
yetkisi vard›r. Ne olursa olsun Hükûmetimizin biçimi, cumhuriyet olacakt›r...

Bundan sonra ‹smet Pafla söz alarak flu yolda konufltu:
Parti Baflkan›n›n önerisini, kabule, kesin gereksinim var. Dünya, bizim,

bir hükûmet biçimi üzerinde görüfltü¤ümüzü biliyor. Bu görüflmelerimizi bir
sonuca ba¤lay›p bunu belirtmemek, güçsüzlü¤ü ve düzensizli¤i sürdürmekten
baflka bir fley de¤ildir. Daha önce olmufl bir olay anlatay›m. Avrupa diplomat-
lar›, bu konuda, beni, uyard›lar. Devletin baflkan›, yoktur dediler. fiimdiki
baflkan, Meclis Baflkan›d›r. Demek ki, siz, bir baflka baflkan bekliyorsunuz.
Avrupa iflte böyle düflünüyor. Oysa, biz, böyle düflünmüyoruz. Millet, ege-
menli¤ine, kaderine, kendisi el koymufltur. Öyleyse, bunu, hukuk diliyle söy-
lemekten neden çekiniyoruz? Cumhurbaflkan› olmadan, baflbakan seçilmesi
önerisi, kanunsuz olur. Bunda kuflkuya yer yoktur. Baflbakan› kanuna uygun
olarak seçebilmek için, Gazi Pafla Hazretlerinin, önerisinin, kanunlaflmas› ge-
rektir. Yayg›n güçsüzlü¤ü sürdürmek anlams›zd›r. Partinin, bütün millete kar-
fl›, yüklendi¤i sorumlulu¤un, gere¤ine uygun davranmak zorunludur.

‹smet Pafladan sonra Abdurrahmam fieref Bey merhumun söyledikleri
aras›nda flu sözler vard›:

"Hükûmet biçimlerini birer birer saymak gereksizdir. Egemenlik kay›ts›z
flarts›z milletindir; dedikten sonra kime sorarsan›z sorunuz, bu, cumhuriyettir.
Do¤an çocu¤un ad›d›r. Ama, bu ad, baz›lar›na hofl gelmezmifl, vars›n gelmesin."

Bundan sonra Yusuf Kemal Bey, önerinin kabul edilmesi gerekti¤i ile il-
gili olarak uzun uzun konufltu ve bilgiler verdi ve önerinin hemen yasalaflma-
s› için, gerekli ifllemlerin hemen tamamlanmas›n› öneririm, dedi.

Abdullah Azmi Efendinin "‹flin önemi aç›kça bellidir. Görüflmeler sürsün."
diye ba¤›rmas›na karfl›n görüflmelerin yeterlili¤i kabul edildi. Ondan sonra öne-
rimin tümü ve sonra da maddeleri birer birer okunarak görüflülüp kabul edildi.
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Efendiler, F›rka içtima›na hitam verildi ve derakap Meclis içtima› küflat
edildi. Saat ö¤leden sonra alt› idi. Teklifi kanunî, Kanunu Esasî Encümeni ta-
raf›ndan usulen tetkik edilerek, mazbatas› haz›rlan›rken, Meclis, sair baz› me-
sail ile ifltigal etti. Nihayet, makam› riyasette bulunan Reis Vekili ‹smet Bey,
Meclise, flu malûmat› verdi: Kanunu Esasî Encümeni, Teflkilât› Esasiye Kanu-
nunun tadilât›na dair lâyihan›n müstacelen ve derhal müzakeresini teklif edi-
yor. (Kabul sesleri) üzerine, mazbata okundu. Teklif veçhile müzakere edildi.
Nihayet, kanun, birçok hatiplerin "Yaflas›n Cumhuriyet!" sadalarile alk›fllanan
hitabelerile kabul edildi.

Ondan sonra, reisicumhur intihab› için Meclisin reyine müracaat olundu.
Toplanan âran›n neticesini, makam› riyasette bulunan, ‹smet Bey, heyeti umu-
mîyeye flu suretle tebli¤ eyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti için yap›lan intihabat aras›na, yüz elli se-
kiz zat ifltirak eylemifl ve cumhuriyet riyasetine yüz elli sekiz aza müttefikan
Ankara Meb'usu Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerini intihap eylemifller-
dir."

Efendiler, bunu müteak›p, Meclise vukubulmufl olan maruzat›m zab›t ce-
ridelerinde mütalea olunmufltur. Ancak tarihî bir hat›ran›n ihyas› için, müsaade
ederseniz, o beyanat›m› burada da aynen tekrar edeyim:

"Muhterem Arkadafllar, mühim ve cihanflümul hadisat› fevkalâde karfl›-
s›nda muhterem milletimizin teyakkuz ve intibah› hakikîsine bir vesikai k›y-
mettar olan Teflkilât› Esasiye Kanunumuzun baz› maddelerini tavzih için encü-
meni mahsus taraf›ndan heyeti celilenize teklif olunan kanun lâyihas›n›n kabu-
lü münasebetile Türkiye Devletinin; zaten cihanca malûm olan, malûm olmas›
lâz›mgelen mahiyeti, beynelmilel maruf unvanile yadedildi. Bunun icab› tabiîsi
olmak üzere; bugüne kadar do¤rudan do¤ruya Meclisin riyasetinde bulundur-
du¤unuz arkadafl›n›za ifa ettirdi¤iniz vazifeyi reisicumhur unvanile yine ayn›
arkadafl›n›za, bu âciz arkadafl›n›za tevcih ediyorsunuz. Bu münasebetle, flimdi-
ye kadar hakk›mda izhar buyurdu¤unuz muhabbet ve samimiyet ve itimad› bir
defa daha göstermekle yüksek kadirflinasl›¤›n›z› ispat etmifl oluyorsunuz. Bun-
dan dolay› heyeti celilenize bütün samimiyeti ruhiyemle arz› teflekkürat ederim.

"Efendiler, as›rlardanberi flarkta ma¤dur ve mazlum olan milletimiz; Türk
milleti, hakikatte meftur oldu¤u hasailden muarra telâkki ediliyordu.

"Son senelerde milletimizin filen gösterdi¤i kabiliyet, istidat, idrak, kendi
hakk›nda suizanda bulunanlar›n nekadar gafil ve nekadar tetkikten uzak zava-
hirperest insanlar oldu¤unu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz oldu¤u evsaf ve
liyakatini hükûmetinin yeni ismile, cihan› medeniyete daha çok sühuletle izha-
ra muvaffak olacakt›r. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda iflgal etti¤i mevkie lây›k
oldu¤unu asarile ispat edecektir.

"Arkadafllar, bu müessesei âliyeyi vücuda getiren Türk milletinin son dört
sene zarf›nda ihraz etti¤i zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere te-
celliyat›n› gösterecektir. Acizleri mazhar oldu¤um bu emniyet ve itimada kes-
biliyakat etmek için pek mühim gördü¤üm bir noktadaki ihtiyac› arzetmek
mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, heyeti aliyenizin flahs›m hakk›ndaki teveccüh ve
itimad›n›n ve muzaheretinin devam›d›r. Ancak bu sayede ve Allah›n inayetile
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Efendiler, Parti toplant›s›na son verildi ve hemen Meelis toplant›s› aç›l-
d›. Saat ö¤leden sonra alt› idi. Kanun tasar›s›, Anayasa Komüsyonunca yön-
tem gere¤i incelenerek, rapor haz›rlan›rken, Meclis, baflka ifllerle u¤raflt›.
Sonunda, baflkanl›k kürsüsünde bulunan Baflkan Vekili ‹smet Bey, Meclise,
flu bilgiyi verdi: "Anayasa Komüsyonu, Anayasan›n de¤ifltirilmesiyle ilgili
tasar›n›n ivedilikle ve hemen görüflülmesini öneriyor." (Kabul sesleri) üze-
rine, rapor okundu. Önerildi¤i gibi görüflüldü. Sonunda, kanun, birçok ko-
nuflmac›lar›n "Yaflas›n Cumhuriyet" diye alk›fllanan konuflmalar›yla kabul
edildi.

Ondan sonra, Cumhurbaflkan› seçimi için Meclisin oyuna bafl vuruldu.
Toplanan oylar›n sonucunu, baflkanl›k kürsüsünde bulunan, ‹smet Bey, genel
kurula flöyle bildirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Baflkanl›¤› için yap›lan seçim oylamas›na yüz elli
sekiz kifli kat›lm›fl ve cumhuriyet baflkanl›¤›na yüz elli sekiz üye oybirli¤iyle
Ankara Meb'usu Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerini seçmifltir."

Efendiler, bundan hemen sonra, Meclise yapm›fl oldu¤um sunular›m› tu-
tanak dergilerinde okumuflsunuzdur. Ancak tarihsel bir an›y› canland›rmak
için, izin verirseniz, o konuflmam› burada da oldu¤u gibi yineleyim:

"Muhterem Arkadafllar, önemli ve dünya çap›nda ola¤an üstü olaylar
karfl›s›nda sayg›de¤er milletimizin gerçek uyan›kl›¤› ve tetikli¤inin de¤erli bir
belgesi olan Anayasam›z›n kimi maddelerini aç›klamak için özel komüsyonca
yüksek kurulunuza önerilen kanun tasar›s›n›n kabul edilmesi dolay›s›yla Tür-
kiye Devletinin; öteden beri dünyaca bilinen, bilinmesi gereken niteli¤i, ulus-
lararas› belli ad›yla adland›r›ld›. Bunun do¤al gere¤i olmak üzere; bugüne ka-
dar do¤rudan do¤ruya Meclis baflkanl›¤›nda bulundurdu¤unuz arkadafl›n›za
yapt›rd›¤›n›z görevi cumhurbaflkan› san›yla yine o arkadafl›n›za, bana bu arka-
dafl›n›za veriyorsunuz. Bundan dolay›, flimdiye kadar bana gösterdi¤iniz sevgi
ve yak›nl›k ve güveni bir kez daha göstermekle yüksek de¤erbilirli¤inizi kan›t-
lam›fl oluyorsunuz. Bundan dolay› yüksek kurulunuza gönlümün bütün içten-
li¤iyle teflekkürlerimi sunar›m.

"Efendiler, yüzy›llardan beri do¤uda k›y›m ve haks›zl›k görmüfl olan mil-
letimiz; Türk milleti, gerçekte yarad›l›fltan sahip oldu¤u niteliklerden yoksun
say›l›yordu.

"Son senelerde milletimizin edimli olarak gösterdi¤i beceri, yetenek,
yatk›nl›k ve anlay›fl kendisi için kötü san›larda bulunanlar›n ne denli aymaz
ve ne denli irdelemeden uzak görünüfle tapan insanlar oldu¤unu pek güzel
kan›tlad›. Milletimiz kendisinde bulunan nitelik ve de¤erini hükûmetinin ye-
ni ad›yla, uygarl›k dünyas›na çok daha kolayl›kla gösterebilecektir. Türkiye
Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yarafl›r oldu¤unu yapacaklar›yla kan›tlaya-
cakt›r.

"Arkadafllar, bu yüce meclisi meydana getiren Türk milletinin son dört se-
ne içinde kazand›¤› zafer, bundan sonra da birkaç kat› olmak üzere sonuçlar›n›
verecektir. Ben gördü¤üm bu güvene ve inana yarafl›r olabilmem için pek önem-
li buldu¤um bir noktadaki gereksinimimi size bildirmek zorunday›m. O gereksi-
nim, yüce kurulunuzun bana olan sevgisini ve güvenini ve yard›m›n› sürdürme-
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flahs›ma tevcih buyurdu¤unuz ve buyuraca¤›n›z vezaifi hüsnü ifaya muvaffak
olabilece¤imi ümit ederim.

"Daima, muhterem arkadafllar›m›n ellerine çok samimî ve s›k› bir surette
yap›flarak onlar›n flah›slar›ndan kendimi bir an bile müsta¤ni görmiyerek çal›-
flaca¤›m. Milletin teveccühünü daima noktai istinat telâkki ederek hep beraber
ileriye gidece¤iz. Türkiye Cumhuriyeti mes'ut, muvaffak ve muzaffer olacak-
t›r."

Efendiler, Meclisçe cumhuriyet karar› 29/30 Teflrinievvel 1339 gecesi saat
8:30 da verildi. On befl dakika sonra yani 8:45 te reisicumhur intihap olundu.
Keyfiyet ayn› gece bütün memlekete tebli¤ ve her tarafta geceyar›s›ndan sonra,
yüz bir pare top endaht edilerek ilân olundu.

‹lk kabinenin, ‹smet Pafla taraf›ndan teflkil edildi¤i ve Meclis Riyasetine
Fethi Beyin intihap olundu¤u malûmdur.

*
*   *

Efendiler, cumhuriyetin ilân›, bütün milletçe mucibi sürur oldu. Her taraf-
ta parlak tezahürat ile ilân› fladümanî edildi. Yaln›z, ‹stanbulda, iki, üç gazete
ve yaln›z ‹stanbulda toplanan baz› zevat, milletin umumî ve samimî olan süru-
runa ifltirakte tereddüt etti; endifleye düfltü, cumhuriyet ilân›na delâlet edenleri
tenkide bafllad›.

‹flaret etti¤im gazetelerin ve zevat›n cumhuriyet ilân›n› nas›l karfl›lad›klar›-
n› hat›rlamak için, o günlerdeki neflriyat› sadece gözden geçirmek kâfidir.

Meselâ "Yaflas›n Cumhuriyet" serlevhas› alt›ndaki yaz›lar bile cumhuriye-
tin tarz› ilân ve tesbitinin garip oldu¤unu, bunda "s›kbo¤aza getirilmifl gibi bir
hal" bulundu¤unu ilân ediyordu. Bu yaz›lar›n sahibi flu mütalealarda bulunu-
yordu: "...fiöyle olaca¤› böyle olaca¤› söylenip dururken di¤er taraftan birden-
bire, birkaç saat içinde, Kanunu Esasî tadilât› yap›l›vermesi en munis tabir ile
gayr›tabiî bir harekettir."

Bizim tarz› hareketimiz "medeniyet dünyas›n› anlam›fl, okumufl, tetebbu
etmifl, devlet idaresine ehil olmufl dima¤lardan ç›kacak muhakeme eseri" de¤il-
mifl..

Cumhuriyetin ilân›n› Meclisin alk›fllarla kabul etmesi, milletin toplarla
tes'it eylemesi tenkit olunuyor. Deniyordu ki: "Cumhuriyet alk›fl ile, dua ile,
flenlik ve flehrayin ile yaflamaz.." Cumhuriyet bir t›ls›m de¤ildir. Millet meclisin-
de bir afsun yap›ld›. Bundan sonra her ifl kendili¤inden düzelecek, her derdin
çaresi kendili¤inden bulunacak de¤ildir."

Ben, cumhuriyetçiyim diyenlerin, cumhuriyetin ilân› günü kaleminden ç›-
kacak sözler bunlar m› olmal›yd›? En yüksek flekli idare mefkûresinin cumhu-
riyetten baflka bir fley olam›yaca¤›na kani oldu¤unu iddia edenlerin cumhuriyet
kelimesine "bir put gibi tapmam" demesindeki mana ve maksat ne idi?

Meclis hali içtimada bulunmad›¤› zaman, onun itimad›n› haiz bir kabine-
nin ›skat olunaca¤› gibi mevhum bir fikri, efkâr› umumiyede canland›r›p böy-
le bir hak "padiflahlara bile verilmemiflti. fiimdi o hak, reisicumhura m› verili-
yor?" suali kime ve ne maksatla tevcih olunuyordu?!

Bu yaz›lar sahibinin maksad›, cumhuriyeti, halka sevdirmek mi? yoksa,
bunun put gibi tap›lacak bir fley olmad›¤›n› anlatmak m› idi? “Cumhuriyet, bize
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sidir. Ancak böylelikle ve Allah›n yard›m›yla bana verdi¤iniz ve verece¤iniz
görevleri iyi bir biçimde yerine getirmeyi baflarabilece¤imi umar›m.

"Her zaman, sayg›de¤er arkadafllar›m›n ellerine çok içtenlikle ve s›k›ca
yap›flarak onlar›n varl›klar›ndan kendimi bir an bile soyutlanm›fl görmiyerek
çal›flaca¤›m. Her zaman milletin sevgisini dayanak noktas› tutup hep birlikte
ileriye gidece¤iz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, baflar›l› olacak ve zaferler kaza-
nacakt›r."

Efendiler, Meclis 29/30 Ekim 1923 gecesi saat 8:30'da cumhuriyete karar
verdi. On befl dakika sonra, yani 8:45’te cumhurbaflkan› seçildi. Durum o ge-
ce bütün memlekete bildirildi ve her yerde geceyar›s›ndan sonra, yüz bir kez
top at›larak duyuruldu.

‹lk hükûmeti, ‹smet Pafla'n›n kurdu¤u ve Meclis Baflkanl›¤›na Fethi Be-
yin seçildi¤i bilinir.

*
*   *

Efendiler, cumhuriyet ilân edilmesi, bütün milleti sevindirdi. Her yerde
parlak sevinç gösterileri yap›ld›. Yaln›z, ‹stanbulda, iki, üç gazete ve yaln›z ‹s-
tanbulda toplanan kimi kifliler, milletin genel ve içten sevincine kat›lmakta du-
raksad›; kayg›land›; cumhuriyet ilân›na önayak olanlar› elefltirmeye bafllad›.

De¤indi¤im gazetelerin ve kiflilerin cumhuriyet ilân›n› nas›l karfl›lad›kla-
r›n› an›msatmak için, o günlerdeki yay›nlar› sadece gözden geçirmek yeter.

Örne¤in "Yaflas›n Cumhuriyet" bafll›¤› alt›ndaki yaz›lar bile cumhuriye-
tin saptan›fl ve ilân edilifl biçiminin tuhaf oldu¤unu, bunda "s›kbo¤aza getiril-
mifl gibi bir durum" bulundu¤unu duyuruyordu. Bu yaz›lar›n sahibi flu düflün-
celeri ileri sürüyordu: "... fiöyle olaca¤› böyle olaca¤› söylenip dururken öte
yandan birdenbire, birkaç saat içinde, Anayasa de¤iflikli¤i yap›l›vermesi en
yumuflak deyimle ola¤and›fl› bir davran›flt›r."

Bizim bu davran›fl›m›z "uygarl›k dünyas›n› anlam›fl, okumufl, irdelemifl,
devlet yönetiminde yeterlik kazanm›fl kafalardan ç›kacak bir düflünce sonu-
cu" de¤ilmifl..

Cumhuriyet ilân›n› Meclisin alk›fllarla kabul etmesi, milletin toplarla kut-
lamas› yeriliyor. Deniyordu ki: "Cumhuriyet alk›fl ile, dua ile, flenlik ve flehra-
yin* ile yaflamaz.", "Cumhuriyetin gizli bir gücü yoktur. Millet Meclisinde bir
büyü yap›ld›. Bundan sonra her ifl kendili¤inden düzelecek, her derdin çaresi
kendili¤inden bulunacak de¤ildir."

Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin, cumhuriyetin ilân› günü kaleminden ç›-
kacak sözler bunlar m› olmal›yd›? En iyi yönetim biçiminin cumhuriyetten
baflka bir fley olam›yaca¤› kan›s›nda olduklar›n› ileri sürenlerin cumhuriyet
sözcü¤üne "bir put gibi tapmam" demesindeki anlam ve amaç ne idi?

Meclis toplant› halinde bulunmad›¤› zaman, onun güven oyunu alm›fl bir
hükûmetin düflürülebilece¤i gibi kuruntuyu, kamu oyunda canland›r›p böyle
bir hak "padiflahlara bile verilmemiflti. fiimdi o hak, cumhurbaflkan›na m› ve-
riliyor?" sorusu kime ve ne amaçla yöneltiliyordu?!

Bu yaz›lar›n sahibinin amac›, cumhuriyeti, halka sevdirmek mi? yoksa, bu-
nun put gibi tap›lacak bir fley olmad›¤›n› anlatmak m› idi? "Cumhuriyet, bize
yönetim biçimi de¤iflikli¤iyle birlikte kafa de¤iflikli¤i de getiriyor mu? Bakanlar

Cumhuriye-
tin ilân›n-
dan milletin
duydu¤u
umumî ve
samimi sü-
rura ifltirak-
te tereddüt
ve endifle
gösterenler

Cumhuriye-
tin ilân›n-
dan mille-
tin duydu¤u
genel ve
içten sevin-
ce kat›l-
maktan çe-
kinip kay-
g›lananlar

* Ifl›kl› gösteriler (B.Y.)



flekli idare tahavvülü ile birlikte zihniyet tahavvülü de getiriyor mu? Heyeti Ve-
kileye girecek zatlara birer devlet adam› kafas› hediye ediyor mu?" sözlerile da-
ha ilk anda cumhuriyetin kadir ve k›ymetini, ehemmiyetini tenzile kalk›flmak
cumhuriyetçiyim diyenlerden intizar olunabilir midi?

En hafif bir rüzgârdan bile mahfuz bulundurulmas› lâz›mgelen nevzad›n,
onu perverde etti¤ini söyliyenler taraf›ndan, böyle h›rpalanmas› caiz midi?!

Bu mütalealar› ihtiva eden, gazetenin, di¤er bir sahifesinde "Türkiye Cum-
huriyetinin ilân›" serlevhas› alt›nda yaz›lan birçok mütalealar içinde "... Bu ye-
ni merhaleye gelen Türk milleti acaba burada uzunca bir vakfei huzur ile din-
lenebilecek, buras› onun için bir zindegû ve kuvvet, bir rahat ve saadet memba›
olabilecek mi? Bu merhale onun bünyei içtimaiyesini k›r›p dökmeden kucakl›-
yabilecek bir çerçeve haysiyetini haiz midir? Cumhuriyet, acaba zarureti flüun
önünde çaresizlikten kaç›p iltica etti¤i bir saçak alt› m›.." olacak gibi endifle ve
naümidî veren sözlerin zaman› m›yd›?

Cumhuriyetin ümit, rahat ve saadet vadetti¤inde flüphe ve endiflesi olan zat;
ümit, rahat ve saadeti nereden, hangi membadan bekliyordu? Cumhuriyetin
milletimizin bünyei içtimaiyesini k›r›p dökmesi ihtimali, cumhuriyet taraftar›
olan zevat›n dima¤›nda nas›l yer bulabiliyordu?

Di¤er bir gazeteci de, "Efendiler, istical ediyorsunuz!" diye ba¤›rma¤a
bafllad›.

Bu gazeteci efendi, millete flu yolda jurnal veriyordu: "..Buhran, alelâde
yeni bir Heyeti Vekile intihab› suretinde halledilece¤i yerde, bilâkis son günle-
rin bütün gürültülerine ra¤men, yine kimsenin karibülvuku oldu¤una ihtimal
vermedi¤i cumhuriyet meselesinin pek müsbet, pek kat’î ve pek müstacel suret-
te ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur."

"Cumhuriyet ihdas›n›n karibülvuku oldu¤una ihtimal vermiyen yaln›z ef-
kâr› umumiye de¤ildi. Belki Ankarada en mühim ve en salâhiyettar mevkileri
iflgal eden baz› zevat da böyle bir ihtimali hat›rlar›na bile getirmiyorlard›."

Bu sözlerle, itiraf olunmaktad›r ki, son günlerin bütün gürültüleri, cumhu-
riyetin ilân›na mâni olmak içinmifl.. Bu maksad› takip edenlerin mukarrerat it-
tihaz›nda istical görmeleri tabiîdi. Fakat, efkâr› umumiyei memleketin de bu
görüflte - kendilerile - beraber oldu¤una zahip olmalar› hata idi.

Gazetesini "balonu uçurdular ama, galiba ucunu kaç›r›yorlar" ve "âblar
galip gelince dolaplar döndüler ama... ne istikamette?" gibi çirkin, âdi ve heze-
liyat ile dolduran gazeteci efendi flu yolda hitap ve itab›na devam ediyordu:
"Efendiler, devletin ad›n› takt›n›z, iflleri de düzeltebilecek misiniz?"

Bu hitapla bafll›yan yaz›lar, flu sat›rlarla hitam buluyordu: Yegâne temen-
ni.. "mülk ve millete hadim ifllere bafllan›lmas›ndan ibarettir. E¤er dün ilân edi-
len cumhuriyetin erkân ve mensubini bunu yapabileceklerinden emin iseler biz
de kendilerine - öyle ise cumhuriyetiniz mübarek olsun Efendiler! deriz."

Bizi, müstehziyane tebrik eden bu son cümle ile muharrir, cumhuriyeti be-
nimsemiyor, onunla alâkas› olmad›¤›n› beyan ediyor.

Baflka bir gazeteci muharrir de, cumhuriyetin ilân› münasebetile yapt›¤›
tahlil ve tenkitte: "Bizi müteessir eden nokta; millî rehberimizin flahs›na aittir.
En büyük ruhlu adamlar bile, flahsî kuvvet sahibi olman›n cazibesine mukavemet
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Kuruluna gireceklere birer devlet adam› kafas› arma¤an ediyor mu?" sözleri-
le daha ilk anda cumhuriyetin de¤erini ve önemini, azaltmaya kalk›flmak cum-
huriyetçiyim diyenlerden beklenebilir miydi?

En küçük bir esintiden bile korunmas› gereken yavrunun, onu besledi¤i-
ni söyliyenler taraf›ndan, böyle h›rpalanmas› do¤ru muydu?

Bu düflüncelerin yaz›ld›¤›, gazetenin, baflka bir sayfas›nda "Türkiye Cum-
huriyetinin ‹lân›" bafll›¤› alt›nda yaz›lan birçok sözler aras›nda "... Bu yeni
aflamaya gelen Türk milleti acaba burada uzunca bir süre dirlik içinde dinle-
nebilecek, buras› onun için bir canl›l›k ve güç, bir rahat ve mutluluk kayna¤›
olabilecek mi? Bu aflaman›n onun toplumsal yap›s›n› k›r›p dökmeden kucak-
l›yabilecek bir çerçeve sa¤laml›¤› var m›d›r? Cumhuriyet, acaba olaylar›n zor-
lamas› önünde çaresizlikten kaç›p s›¤›nd›¤› bir saçak alt› m›.." olacak gibi kay-
g› ve umutsuzluk veren sözlerin zaman› m›yd›?

Cumhuriyetin umut, rahat ve mutluluk getirece¤inde kuflku ve kayg›s›
olan kifli; umut, rahat ve mutlulu¤u nereden, hangi kaynaktan bekliyordu?
Cumhuriyetin milletimizin toplumsal yap›s›n› k›r›p dökebilece¤i düflüncesi,
cumhuriyetten yana olanlar›n kafas›nda nas›l yer bulabiliyordu?

Baflka bir gazeteci de, "Efendiler, acele davran›yorsunuz" diye ba¤›rma-
ya bafllad›.

Bu gazeteci efendi, millete flu yolda jurnal veriyordu: ".. Bunal›m, hiçbir
özelli¤i olmayan yeni bir Bakanlar Kurulu seçmekle çözümlenecek yerde, ter-
sine son günlerin bütün gürültülerine karfl›n, kimsenin yak›nda olabilece¤ine
inanmad›¤› cumhuriyet sorununun yine pek kan›tl›, pek kesin ve pek ivedi
olarak ortaya ç›kmas›na neden olmufltur."

"Cumhuriyetin yak›n bir zamanda kurulaca¤›n› olabilir saymayan yaln›z
kamu oyu de¤ildi. Belki Ankarada en önemli ve en yetkili makamlarda bulu-
nan kimi kifliler de böyle bir olas›l›¤› ak›llar›na bile getirmiyorlard›."

Bu sözlerle, aç›kça ortaya konulmaktad›r ki, son günlerin bütün gürültü-
leri, cumhuriyetin ilân›na engel olmak içinmifl.. Bu amac› güdenlerin "karar
almakta acele davran›fl" görmeleri ola¤and›r. Ama, "ülke kamu oyunun da bu
görüflte kendilerile - birlikte oldu¤unu" sanmalar› yanl›flt›.

Gazetesini "balonu uçurdular ama, galiba ucunu kaç›r›yorlar" ve "sular
bask›n ç›k›nca dolaplar döndüler ama... ne yönde?" gibi çirkin, baya¤› saçma
sapan sözlerle dolduran gazeteci efendi flu yolda seslenifl ve paylay›fl›n› sürdü-
rüyordu: "Efendiler, devletin ad›n› takt›n›z, iflleri de düzeltebilecek misiniz?"
Bu sesleniflle bafll›yan yaz›lar, flu sat›rlarla son buluyordu: Biricik dile¤imiz..
"yurda ve millete yararl› ifllere bafllan›lmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. E¤er
dün ilân edilen cumhuriyetin ileri gelenleri ve cumhuriyetçiler bunu yapabile-
ceklerine güveniyorlarsa biz de kendilerine - öyle ise cumhuriyetiniz kutlu ol-
sun Efendiler! -deriz."

Bizi, alay eder gibi kutlayan bu son cümle ile yazar, cumhuriyeti benim-
semiyor, onunla ilgisi olmad›¤›n› bildiriyor.

Baflka bir gazeteci yazar da, cumhuriyet ilân› dolay›s›yla yapt›¤› irdeleme ve
elefltiride: "Bizi üzen nokta; ulusal önderimizin kendisiyle ilgilidir. En büyük
ruhlu adamlar bile, kiflisel güç elde etmenin çekicili¤ine karfl› koyamam›fllard›r."



edememifllerdir, diyor ve bu noktai nazar›n›, benim nutuklar›mdan ald›¤› söz-
lerle takviye ettikten sonra, Amerikan›n istiklâlini temin eden Washington'un,
nas›l, çiftli¤ine çekildi¤ini ve Meclisin, hiçbir flahs› nazar› dikkate alm›yarak
yaln›z umumî menfaati düflünerek, alt› senede Kanunu Esasîyi vücuda getirdi-
¤ini ve ondan sonra nas›l Washington'a riyaset tevcih edilmifl oldu¤unu hikâye
ediyor ve Kanuni Esasimizin, bu flekilde tadilinde benim müteflebbis oldu¤umu
hofl görmüyor..

Bu muharrir ve emsalinin, cumhuriyet tarz› ilânda, cumhuriyet esasat›na
müteallik kanunda gördükleri kusur ve noksanlar› tenkit etmelerini samimî te-
lâkki edebilmek için çok saf olmak lâz›md›r. E¤er bu muharrirler, cumhuriye-
tin ilân› günü yaygara tarz›nda hücumlara bafllamay›p, evvelâ, cumhuriyet ilâ-
n›n› hüsnü telâkki etseler, samimî karfl›lasalard›.. efkâr› umumiyeyi tereddüt ve
teflettüte sevkedecek, tarzda de¤il, fakat cumhuriyetin iyi ve onun ilân›n›n pek
musip oldu¤unu efkâr› umumiyeye telkin eder yaz›lar yazsalard› ondan sonra
yapacaklar› her türlü tenkidat›n samimiyetini iddiada hakl› olabilirlerdi. Fakat,
gördü¤ümüz sureti hareket böyle olmam›flt›r....

Efendiler, Rauf Bey de bu münasebetle, gazetecilerle mülâkatta bulun-
mufltu. Rauf Beyin cumhuriyet hakk›nda mütaleas›n› ve hakimiyeti millîyeden
ne anlad›¤›n› tesbit eden mülâkat›n› 1 Teflrinisani 1339 tarihli Vatan gazetesin-
de okumufltum. Vatan ve Tevhit sahipleri ve baflmurarrirleri ile Rauf Beyin
baflbafla vererek tertip ettikleri sual ve cevaplardan baz›lar›n›, tekrar, beraber
gözden geçirelim.

Cumhuriyet meselesinde, efkâr› umumiyede, ânî bir hâdise karfl›s›nda kal-
m›fl olmak hissi varm›fl.. fiimdiye kadar iflgal etti¤i yüksek makamlar itibarile ve
‹stanbul meb'usu s›fatile Rauf Beyin ne düflündü¤ünü müntehiplerinin sorup
ö¤renmek haklar› imifl..

Efendiler, bu suali tertip edenlere biz de bir sual soral›m!
Evvelâ, efkâr› umumiyeye ne vas›ta ile muttali olmufllar.. Saniyen, ‹stanbul

müntehipleri, yaln›z, iki gazeteciden mi ibaretti; yoksa, umum müntehipler, iki
gazeteciye meb'uslar›n mütaleas›n› sormak için vekâlet mi vermifllerdi? Yoksa
Rauf Beye "müntehiplerin bu hakk›n› kemali hürmetle kabul edenlerden ve onu
intihap ederken gösterdikleri yüksek itimada müteflekkir oldu¤unu ve ona lây›k
olmaya çal›flaca¤›n›, tevdi ettikleri emaneti herzaman ve mekânda s›yanet ve hüs-
nü idare için kudret ve kifayetinin son derecesine kadar çal›flaca¤›na itimat bu-
yurabileceklerini" söylemeye zemin haz›rlamak için mi idi? Gerçi, bir meb'usun
müntehipleri hakk›nda bu yolda idarei kelâm etmesi pek muvaf›kt›r. Ancak, ye-
rinde ve zaman›nda ve samimî olmak flartile! Yoksa, cumhuriyet ilân›nda, efkâ-
r› umumiyenin, anî bir hâdise karfl›s›nda b›rak›lm›fl oldu¤u gibi mürettep bir su-
ale müntehiplerin "tevdi ettikleri emaneti herzaman ve mekânda s›yanet ve hüs-
nü idare" edece¤i hakk›nda teminat vermeye kalk›flman›n manas› nedir?

Halbuki Efendiler, 29/30 gecesi ‹stanbulda cereyan etmifl olan bir vaziyeti
izah edersem bütün millet gibi ‹stanbul ahalisinin de hissiyat› hakikiyesinin ne
oldu¤unu sühuletle anlars›n›z. Cumhuriyet ilân› gecesi ‹stanbul Kumandan›
fiükrü Naili Pafla, ‹stanbul halk›n›n mümessilleri taraf›ndan Fatih Belediye Da-
iresinde tertip olunan bir ziyafete med'uv idi. Pafla, ziyafet esnas›nda Ankara-
dan bir tebli¤i resmî ald› ve onu tatbik etmeden evvel muhterem ‹stanbul halk›n›n
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diyor ve bu görüflünü, benim nutuklar›mdan ald›¤› sözlerle destekledikten
sonra, Amerikan›n ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layan Washington’un, nas›l, çiftli¤ine çe-
kildi¤ini ve meclisin, hiçbir kimseyi düflünmeyerek yaln›z kamu yarar›n› düflü-
nerek, alt› senede anayasa yapt›¤›n› ve ondan sonra nas›l Washington'a bafl-
kanl›k verilmifl oldu¤unu anlat›yor ve Anayasam›z›n, böyle de¤ifltirilmesine
benim önayak oluflumu hofl görmüyor..

Bu yazar›n ve benzerlerinin, cumhuriyet ilân› karar›n›n al›n›fl biçiminde,
cumhuriyet ilkelerine iliflkin kanunlarda gördükleri yanl›fll›k ve eksiklikleri
elefltirmelerini içtenlikle yap›lm›fl bir fley sayabilmek için çok saf olmak gere-
kir. E¤er, bu yazarlar, cumhuriyet ilân edildi¤i gün yaygaral› sald›r›lara baflla-
may›p, önce, cumhuriyet ilân›n› iyi karfl›lasalar, içten karfl›lasalard›.. kamu
oyunu kuflkuya ve düzensizli¤e sürükleyecek yerde, cumhuriyetin iyi ve onun
ilân›n›n pek yerinde oldu¤unu kamu oyuna afl›layacak yaz›lar yazsalard› on-
dan sonra yapacaklar› her türlü elefltiri ve yorumlar›n içtenlikle yap›lm›fl oldu-
¤unu ileri sürmeye haklar› olabilirdi. Ama, gördü¤ümüz davran›fl böyle olma-
m›flt›r..

Efendiler, Rauf Bey de bu konuda, gazetecilerle konuflmufltu. Rauf Be-
yin cumhuriyetle ilgili düflüncesini ve ulusal egemenlikten ne anlad›¤›n› belir-
ten konuflmas›n› 1 Kas›m 1923 tarihli Vatan gazetesinde okumufltum. Vatan
ve Tevhit gazetelerinin sahipleri ve baflyazarlar›yla Rauf Beyin baflbafla vere-
rek düzenledikleri soru ve yan›tlardan birkaç›n›, yeniden, birlikte gözden ge-
çirelim.

Cumhuriyet konusunda, kamu oyunda, beklenmedik olay karfl›s›nda kal-
m›fl olmak duygusu varm›fl.. fiimdiye kadar yüksek görevlerde bulunmufl biri
olarak ve ‹stanbul meb'usu kimli¤iyle Rauf Beyin ne düflündü¤ünü seçmenle-
rinin sorup ö¤renmek haklar› imifl..

Efendiler, bu soruyu düzenleyenlere biz de bir soru yöneltelim!
Birincisi, kamu oyunu ne yoldan ö¤renmifller.. ‹kincisi, ‹stanbul seçmen-

leri, yaln›z, iki gazeteci mi idi; yoksa, bütün seçmenler, iki gazeteciye meb'us-
lar›n›n düflüncelerini sormak için vekâlet mi vermifllerdi? Yoksa Rauf Beye
"seçmenlerin bu hakk›n› büyük bir sayg›yla kabul edenlerden ve onu seçer-
ken gösterdikleri yüksek güven için teflekkür borcu oldu¤undan bu güvene
yarafl›r olmaya çal›flaca¤›n›, verdikleri emaneti herzaman ve her yerde koru-
mak ve iyiye kullanmak için güç ve yetene¤inin son kertesine dek çal›flaca¤›-
na inanabileceklerini" söylemeye yol açmak için mi idi? Gerçi, bir meb'usun
seçmenleri için bu yolda konuflmas› çok uygundur. Ancak, yerinde ve zama-
n›nda ve içtenlikle olursa! Yoksa, cumhuriyet ilân›nda, kamu oyunun, beklen-
medik bir olay karfl›s›nda b›rak›lm›fl oldu¤u gibi düzme bir soruya seçmenle-
rin "verdikleri emaneti herzaman ve yerde koruyaca¤› ve iyiye kullanaca¤›"
yolunda güvence vermeye kalk›flman›n anlam› nedir?

Oysa Efendiler, 29/30 gecesi ‹stanbulda geçmifl olan bir olay› aç›klarsam bü-
tün millet gibi ‹stanbul halk›n›n da gerçek duygusunun ne oldu¤unu kolay anlar-
s›n›z. Cumhuriyet ilân› gecesi ‹stanbul Komutan› fiükrü Naili Pafla, ‹stanbul hal-
k›n›n temsilcileri taraf›ndan Fatih Belediye Binas›nda düzenlenen bir flölene ça-
¤›r›lm›flt›. Pafla, flölen s›ras›nda Ankaradan bir resmî bildirim ald› ve onu uygu-
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muhterem mümessillerine okudu. Tebli¤ flu idi: Türkiye Büyük Millet Meclisi
cumhuriyet ilân›n› taht› karara ald›. Bunu yüz bir pare top endahtile ilân edi-
niz!

‹stanbul halk› mümessilleri bu tepflir ve tebli¤i büyük meserretlerle ve al-
k›fllarla karfl›lad›lar ve derhal bütün ‹stanbul halk› nam›na Kumandan Paflay›
ve biribirlerini tebrik ettiler. Binaenaleyh ‹stanbulun muhterem ahalisi nam›na
‹stanbul hissiyat› hakikiyesini ta¤yir ederek beyanat ve tezahüratta bulunman›n
nekadar küstahane oldu¤u meydandad›r.

Rauf Bey, "bence, meseleyi cumhuriyet kelimesi üzerinden mütalea etmek
do¤ru de¤ildir." sözlerile cumhuriyetten bahis dahi etmek istemiyor.

Rauf Beyin içtihad›: "... Milletimizin refah ve istiklâlinin mahfuziyetini ve
aziz vatan›m›z›n tamamiyetini temin eden fleklin, en muvaf›k flekil olaca¤› mer-
kezindedir."

Efendiler, bu sözler, tertip ettikleri sualin cevab› m›d›r! Rauf Beye sorul-
du¤u yaz›lan: "Hangi flekli hükûmet en muvaf›kt›r?" suali midir? Sual; dedi-
¤im gibi olsayd›, o zaman, Rauf Beyin bu ifadesi münasip bir cevap olabilirdi.
Fakat, ondan sonra da, Rauf Beye flöyle bir sual tevcih etmek lâz›md›: Tasav-
vur etti¤iniz fleklin ad› yok mudur? fiekli cumhuriyet, milletin refah ve istiklâli-
ni, vatan›n tamamiyetini temin eden en muvaf›k flekil de¤il midir? E¤er öyle ise
uzun sözleri bir tarafa b›rakarak "içtihad›m en muvaf›k fleklin, flekli cumhuri-
yet oldu¤u merkezindedir." deyiver de mugalâtadan kurtulal›m. Çünkü mevzu-
ubahs olan, Millet Meclisince taknin ve ilân olunan cumhuriyettir. Maksad›n›z,
bu ilân olunandan daha muvaf›k bir flekil oldu¤unu ima ve iflaret etmek ise,
onu da söyleyiniz! O tercih etti¤iniz flekil ne olabilir?

Rauf Bey, içtihad›n› sarahaten söylemekten içtinap ediyor, malûm birta-
k›m nazariyattan bahsederek, hükûmetlerin yekdi¤erinden ayr›lan yaln›z iki
esas üzerinde müteharrik bulunduklar›na kailim ve bu iki esastan biri mutlak›-
yet tarz› idaresidir, diyor ve flöyle bir mant›k yürütüyor; gûya hükümdar, hak
ve salâhiyetini Cenab› Haktan al›r ve bu meflruiyete istinat ile icray› ahkâm
eder. Bu tarz› idarenin mahzurlar› oldu¤undan milletler ihtilâl ederek hüküm-
darlar›n salâhiyetini takyid ve meflrut k›lm›fllar.. Son senelerde milletimiz de
meflrutiyet mucadelâtile ifle bafllayarak kendi iflini kendi bilerek, kendi görerek,
kendi karar vererek baflarmak gayesine do¤ru yürümüfl; ‹ttihat ve Terakki
Meclis istibdad›ndan kurtulmak için "Mehmet Han› Hamise" Meclisin feshi
hakk›n› bahflettirmifl; Vahdettin, bu haktan istifade ederek Meclisi feshetmifl;
malûm felâketler olmufl; binaenaleyh mutlak›yeti idare ve saltanat› ferdiye ta-
raftan olmak caiz de¤ilmifl.

Rauf Bey: "Millet, mukadderat›n› kendisinden baflka bir kimseye tevdi et-
meyi nefsine zillet addetti" dedikten sonra milletin, hakimiyeti millîyeyi bilâkay-
düflart tatbik eden Büyük Millet Meclisini müessisan fleklinde intihap etti¤ini ve
bu fleklin bahsetti¤i flekillerden ikincisi ve kanaatince en salim ve do¤ru bir tar-
z› idare oldu¤unu söylüyor.. Badehu, Rauf Bey; flu mütaleat› dermeyan ediyor:

"‹sim tebeddülü, hedefi ve gayeyi ihlâl veya tahvil eder zann›nda de¤ilim.
Bundan baflka geçen bir tarz› hükûmetin yerine kaim olan yeni tarz›n makbul ve
payidar olabilmesi ancak bir flartla kabildir. O da, gideni aratt›rmayacak suretle
halk›n ekseriyeti kahiresinin arzular›na muvaf›k, saadetlerini müemmin, fleref ve
istiklâli vatan› mahfuz bulundurdu¤unu göstermek ve ispat eylemekledir. Aksi
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lamadan önce sayg› de¤er ‹stanbul halk›n›n say›n temsilcilerine okudu. Bildi-
rilen fluydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyet ilân›n› kararlaflt›rd›.
Bunu yüz bir kez top atarak duyurunuz!

‹stanbul halk›n›n temsilcileri bu müjdeli bildirimi büyük sevinç gösterile-
ri ve alk›fllarla karfl›lad›lar ve hemen bütün ‹stanbul halk› ad›na Komutan Pa-
flay› ve biribirlerini kutlad›lar. Bu duruma göre ‹stanbulun sayg› de¤er halk›
ad›na ‹stanbulun gerçek duygular›n› baflka türlü göstererek demeç vermenin
gösteri yapman›n ne denli küstahça bir davran›fl oldu¤u apaç›kt›r.

Rauf Bey, "Bence, sorunu cumhuriyet sözcü¤ü üzerinde incelemek do¤-
ru de¤ildir." sözlerile cumhuriyetten sözetmek bile istemiyor.

Rauf Beyin görüflü: "... Milletimizin refah ve ba¤›ms›zl›¤›n›n dokunul-
mazl›¤›n› ve aziz vatan›m›z›n bütünlü¤ünü güvence alt›na alan biçimin, en uy-
gun biçim olaca¤› yolundad›r."

Efendiler, bu sözler, düzenledikleri sorunun yan›t› m›d›r? Rauf beye so-
ruldu¤u yaz›lan: "Hangi hükûmet biçimi en uygundur?" sorusu mudur? Soru;
dedi¤im gibi olsayd›, o zaman, Rauf Beyin bu sözleri uygun bir yan›t olabilir-
di. Ama, ondan sonra da, Rauf Beye flöyle bir soru yöneltmek gerekirdi: Ta-
sarlad›¤›n›z biçimin ad› yok mudur? Cumhuriyet biçimi, milletin refah ve ba-
¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n bütünlü¤ünü güvence alt›na alan en uygun biçim de¤il
midir? E¤er öyle ise uzun sözleri bir tarafa b›rakarak "En uygun biçimin,
cumhuriyet oldu¤u kan›s›nday›m." deyiver de yan›ltmalardan kurtulal›m.
Çünkü sözkonusu olan, Millet Meclisinde kanunlaflt›r›lan ve ilân olunan cum-
huriyettir. Amac›n›z, bu ilân olunandan daha uygun bir biçim oldu¤unu do-
layl› olarak söylemek ise, onu da söyleyiniz. Ye¤ledi¤iniz o biçim ne olabilir?

Rauf Bey, görüflünü aç›kça söylemekten kaç›n›yor, bilinen birtak›m kuram-
lardan sözederek, hükûmetlerin birbirlerinden ayr›lan yaln›z iki ilkeye göre ifl
gördüklerine inan›r›m ve bu iki ilkeden biri mutlak›yetle* yönetme yöntemidir,
diyor ve flöyle bir mant›k yürütüyor; sözde hükümdar, hak ve yetkisini Tanr›dan
al›r ve buna dayanarak hüküm sürermifl. Bu yönetme yönteminin sak›ncalar› ol-
du¤undan milletler ayaklanarak hükümdarlar›n yetkilerini k›sm›fllar ve koflulla-
ra ba¤lam›fllar.. Son senelerde milletimiz de meflrutiyet için yapt›¤› u¤rafllarla ifle
bafllayarak kendi iflini kendi bilerek, kendi görerek, kendi karar vererek baflar-
mak amac›na do¤ru yürümüfl; ‹ttihat ve Terakki, Meclis zorbal›¤›ndan kurtul-
mak için "Beflinci Sultan Mehmet"e Meclisi da¤›tma hakk›n› verdirmifl; Vahdet-
tin, bu haktan yararlanarak Meclisi da¤›tm›fl; bilinen y›k›mlar olmufl; bundan do-
lay› mutlak›yetle yönetim ve tek kifli saltanat› yandafl› olmak do¤ru de¤ilmifl.

Rauf Bey: "Millet, kaderini kendisinden baflka bir kimseye b›rakmay›
kendisi için alçakl›k sayd›" dedikten sonra milletin, ulusal egemenli¤i kay›ts›z
flarts›z olarak yürüten Büyük Millet Meclisini kurucu meclis gibi seçti¤ini ve
bu biçimin sözünü etti¤i biçimlerin ikincisi ve kendisine göre en iyi ve do¤ru
bir yönetim yöntemi oldu¤unu söylüyor.. Daha sonra, Rauf Bey; flu düflünce-
leri ileri sürüyor:

"Ad de¤iflikli¤inin, amac› ve ere¤i bozaca¤›n› veya de¤ifltirece¤ini sanmam.
Bundan baflka önceki bir hükûmet biçiminin yerini alan yeni biçimin be¤enilip
kalabilmesi bir koflula ba¤l›d›r. O da, gideni aratt›rmayacak biçimde halk›n bü-
yük ço¤unlu¤unun isteklerine uygun, mutlulu¤unu sa¤lar oldu¤unu, ülkenin say-

‹stanbul
halk› mü-
messilleri
Cumhuriye-
tin ilân›n›
nas›l karfl›-
lam›fllard›

‹stanbul
halk›n›n
temsilcileri
Cumhuriye-
tin ilân›n›
nas›l karfl›-
lam›fllard›
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takdirde isim de¤ifltirmekle veya üst tabakada flekil tebdili ile hakikî ihtiyaçla-
r›n tatmin edilmifl olaca¤›n› zannetmek alelhusus en yak›n bir mazide gördü¤ü-
müz en ac› tecrübelerden sonra hatay› fahifl olur."

Efendiler, Rauf Beyin fikir ve içtihad›n› izah ve tespit eden bu sözler üze-
rinde biraz tevakkuf etmek islerim; Rauf Bey, mukayyet ve meflrut olm›yan ve
Millet Meclisini feshedebilen ferdî saltanat taraftar› de¤ildir; Rauf Bey, öyle bir
flekli hükûmetin taraftar›d›r ki, o flekilde Millet Meclisi müessisan mahiyetinde
olarak hakimiyeti millîyeyi hiçbir kay›t ve flarta tâbi olmaks›z›n tatbik eder; bu
flekli vaz›h ifade edelim; Rauf Bey demek istiyor ki cumhuriyet ilân›na takad-
düm eden flekil'en muvaf›k flekli hükûmettir; filhakika, Rauf Beyin uzun söz-
lerle tasvire çal›flt›¤› 20 Kânunusani 1337 tarihli Teflkilât› Esasiye Kanununun
üçüncü maddesi muhteviyat›d›r; o madde fludur: "Türkiye Devleti, Büyük Mil-
let Meclisi taraf›ndan idare olunur ve hükûmeti (Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti) unvan›n› tafl›r."

Malûmdur ki bu Teflkilât› Esasiye Kanununa göre Meclis reisi Meclis na-
m›na imza vaz'›na ve Heyeti Vekile mukarrerat›n› tasdika salâhiyettar ve Ve-
killer Heyetinin, reisi tabiîsi olmakla beraber devletin reisi oldu¤una dair bir
kay›t ve sarahati kanuniye yoktur. Bu kanunun tesbit edildi¤i günlerdeki flera-
it ve telâkkiyat› umumîye düflünülürse kanunun mühim ve esasl› bir noktay›
mühmel b›rakm›fl olmaktaki zaruret kendili¤inden münfehim olur. Bu ihmal,
Meclis ve Meclis hükûmeti mevcut olmakla beraber devlet riyaseti makam›n›n,
saltanat› ferdiye lâ¤volunduktan sonra makam› hilâfette mütecelli oldu¤u fikir
ve kanaatinde bulunanlar›, cumhuriyet ilân› gününe kadar ümit içinde yaflatt›;
binaenaleyh Rauf Beyin en do¤ru oldu¤unu iddia etti¤i hükûmet fleklinde, dev-
let riyasetini halifenin uhdesinde tasavvur etti¤ine flüphe yoktur; iflte cumhuri-
yet ilân› üzerine Rauf Beyi ve kendisile hemfikir olanlar› telâfl ve heyecana sa-
ik olan sebebi hakikî, devlet riyaseti makam›n›, reisicumhurun iflgal etmifl ol-
mas›d›r. Filhakika, "reisicumhur devletin reisidir" dendikten sonra halifeye ve-
rilecek s›fat ve salâhiyeti temin etmekle meflgul ve onun teveccüh ve iltifat›n› lût-
fu ilâhî telâkki eylemekle memnun olanlar›n sukutu hayale duçar olmaktan
müteessir ve mahzun olmalar›n› tabiî görmek lâz›md›r.

Rauf Beyin, cumhuriyete aleyhtar oldu¤unu itiraf etmemekle beraber cum-
huriyet ilân edilmifl oldu¤u bir günde onun makbul ve payidar olabilmesi için,
birtak›m flartlar›n tahakkukunu isbat eylemek lüzumundan bahsetmesi, cum-
huriyetin, milletin saadetini müemmin olaca¤›na itimad› olmad›¤›n› sarahaten
göstermiyor mu?!

Rauf Bey, yap›lan iflin sadece bir isim de¤ifltirmekten ve üst tabakada flekil
tebdilinden ibaret oldu¤unu söyliyerek cumhuriyet ilân› keyfiyetinin, t›flâne ve
aculâne bir hareket eseri oldu¤unu anlatmaya çal›fl›rken; cumhuriyet idaresile
"hakikî ihtiyaçlar›n tatmin edilmifl olaca¤›n› zannetmek... hatay› fahifl olur" de-
mekle cumhuriyet tarz› idaresine nekadar bigâne ve ondan nekadar uzak oldu-
¤unu isbat etmiyor mu? Rauf Bey son kanaatini teyit için "en yak›n bir mazide
gördü¤ümüz en ac› tecrübeleri" hat›rlat›yor. Efendiler! Bu ihtarla efkâr› umumi-
yeye ne anlat›lmak isteniyor?! Millet neden tahzir edilmek arzu ediliyor?! Bunu
anlamak müflkül de¤ildir zannederim. Rauf Bey akl›nca devlet riyaseti makam›-
n›n, orada halifenin oturmas› temin edilinceye kadar baflka unvanla baflka biri
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g›nl›k ve ba¤›ms›zl›¤›n›n güven alt›nda bulundurdu¤unu göstermek ve kan›t-
lamakt›r. Yoksa ad de¤ifltirmekle ya da üst tabakada biçim de¤ifltirmekle ger-
çek gereksinimlerin sa¤lanm›fl olaca¤›n› sanmak özellikle en yak›n bir geçmifl-
te gördü¤ümüz en ac› deneyimlerden sonra büyük yan›lg› olur."

Efendiler, Rauf Beyin düflünce ve görüfllerini aç›klay›p saptayan bu sözle-
ri üzerinde biraz durmak isterim; Rauf Bey, kay›tl› ve flartl› olm›yan ve Millet
Meclisini da¤›tabilen tek kifli egemenli¤inden yana de¤ildir; Rauf Bey, öyle bir
hükûmet biçiminden yanad›r ki, o biçimde Millet Meclisi kurucu meclis niteli-
¤inde olsun ve ulusal egemenli¤i hiçbir kay›t ve flarta ba¤l› olmadan yürütsün;
bu biçimi biraz daha açal›m; Rauf Bey demek istiyor ki cumhuriyet ilân›ndan
önceki biçim en uygun hükûmet biçimidir; gerçekten, Rauf Beyin uzun sözler-
le anlatmaya çal›flt›¤› 20 Ocak 1921 tarihli Anayasan›n üçüncü maddesinde ya-
z›l› oland›r; o madde fludur: "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan
yönetilir ve hükûmeti Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ad›n› tafl›r."

Bilinir ki bu Anayasaya göre Meclis Baflkan› Meclis ad›na imza atmaya ve
Bakanlar Kurulu kararlar›n› onaylamaya yetkilidir ve Bakanlar Kurulunun, do-
¤al baflkan› olmakla birlikte devletin baflkan› oldu¤unu gösterir bir hüküm ve
aç›k bir kanun kural› yoktur. Bu anayasan›n yap›ld›¤› günlerdeki genel koflullar
ve görüfller düflünülürse kanunun önemli ve köklü bir noktay› Anayasada belir-
siz b›rakm›fl olmas›ndaki zorunluk kendili¤inden anlafl›l›r. Bu belirsizlik, Meclis
ve Meclis hükûmeti bulunmakla birlikte devlet baflkanl›¤›n›n, tek kifli saltanat›
kald›r›ld›ktan sonra halifelikte belirdi¤i düflünce ve kan›s›nda olanlar›, cumhu-
riyet ilân› gününe kadar umut içinde yaflatt›; buna göre Rauf Beyin en do¤ru ol-
du¤unu ileri sürdü¤ü hükûmet biçiminde, halifeyi devlet baflkan› gördü¤üne
kuflku yoktur; iflte cumhuriyet ilân› üzerine Rauf Beyi ve kendisi gibi düflünen-
leri kayg›land›ran ve tasaland›ran gerçek neden, devlet baflkanl›¤›na, cumhur-
baflkan›n›n geçmifl olmas›d›r. Gerçekten, "cumhurbaflkan› devletin baflkan›d›r"
dendikten sonra halifeye verilecek kimli¤i ve yetkiyi sa¤lamakla u¤raflan ve
onun yak›nl›¤›n› ve okflay›c› sözlerini Tanr› Kayras› say›p sevinenlerin düfl k›r›k-
l›¤›na u¤rayarak üzülüp, kayg›lanmalar›n› ola¤an görmek gerekir.

Rauf Beyin, cumhuriyete karfl› oldu¤unu aç›kça söylememekle birlikte
cumhuriyet ilân edilmifl oldu¤u günde onun be¤enilip ve kal›ml› olabilmesi
için, birtak›m koflullar›n gerçekleflmifl oldu¤unu kan›tlamak gereklili¤inden
sözetmesi, cumhuriyetin, milletin mutlulu¤unu sa¤layaca¤›na güvenmedi¤ini
aç›kça göstermiyor mu?

Rauf Bey, yap›lan iflin sadece bir ad› de¤ifltirmek ve üst tabakada biçim de-
¤ifltirmek oldu¤unu söyliyerek cumhuriyet ilân› olay›n›, çocukça ve aceleci bir
davran›fl sonucu oldu¤unu anlatmaya çal›fl›rken; cumhuriyet yönetimiyle "ger-
çek gereksinimlerin sa¤lanm›fl olaca¤›n› sanmak.. büyük yan›lg› olur" demekle
cumhuriyet yönetim yöntemiyle ne denli ilgisiz ve ondan nekadar uzak oldu¤u-
nu kan›tlam›yor mu? Rauf Bey son kan›s›n› pekifltirmek için "en yak›n bir geç-
miflte gördü¤ümüz en ac› deneyimler"i hat›rlat›yor. Efendiler bu uyar›yla kamu
oyuna ne anlat›lmak isteniyor? Millet neden sak›nd›r›lmak isteniyor? Bunu
anlamak zor de¤ildir san›r›m. Rauf Bey akl›nca devlet baflkanl›¤›na, o makam-
da halifenin oturmas› sa¤lan›ncaya kadar baflka sanla baflka birinin getirilme-
mesi ama getirilmifl oldu¤una göre yap›lan iflten dönüfl sa¤lamak için kamu
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taraf›ndan iflgal edilmemesini ve fakat iflgal edilmifl oldu¤una nazaran yap›lan
iflten ricali temin için efkâr› umumiyeyi irticaa teflvik ediyor. Cumhuriyet flekli
idaresinin kabulünde, hatay› fâhifl olabilece¤ini iddia eden zatça hatan›n nere-
sinden dönülürse kâr addedilmek tabiîdir. Rauf Bey cumhuriyet fleklinin takar-
rür ve ilân edilmesi noktas›na temas etti¤i zaman flu yolda beyanatta bulunuyor:
"... Efkâr› da¤›tt›lar. Bilâhare flekli cumhuriyetin bir günde takarrür ettirilerek
ilân› halkça gayr›mes'ul zevat taraf›ndan tertip edilen bir fleklin emrivaki halin-
de ihdas edildi¤i fikri ve endiflesi hâs›l oldu. Bu endifle pek tabiî görülmelidir. Ve
bundan halk›m›z›n geçen tecarüpten mütenebbih oldu¤unu ve uyan›kl›k peyda
etti¤ini anl›yarak memnun olmal›d›r. Ben flahsan memnunum. "Efendiler, flekli
cumhuriyeti bir günde taknin ve ilân eden, Rauf Beyin de pek güzel tarif ve tav-
sif eyledi¤i veçhile "istiklâl mücahedemizin yegâne temeltafl› olan ve hakimiyeti
millîyeyi bilâkaydüflart tatbikte yüksek kudret ve kabiliyet gösterdi¤i, neticei fi-
liyesile sabit olan, Büyük Millet Meclisi" idi. Mevzuubahs etti¤i gayr›mes'ul ze-
vattan maksad› Meclis efkâr›n› cumhuriyet ilân›na imale eden ve Meclise bu hu-
susta teklifatta bulunan ise, o, ben, idim ve onun ben oldu¤umu, herkesten daha
iyi Rauf Beyin anlayabilece¤ini kabul etmekte hata yoktur. E¤er bunda hata
varsa, "senelerden beri meyanemizde arkadafll›k ve kardefllik hislerinden baflka
mütekabil itimat ve bana karfl› yüksek hürmet hislerile mütehassis oldu¤unu"
ifade eden Rauf Beyin beni hiç tan›mam›fl oldu¤una hükmetmek lâz›mgelir.

Benim teflebbüsat ve icraat›m›, halk›n endiflesini mucip olacak mahiyette
telâkki ve ilân› fladümanî eden halk nam›na aksini, fuzulî olarak, beyan etmek,
halka bu endifleleri sun’î olarak telkin için teflebbüs etmektir. "Halk›n geçen te-
carüpten mütenebbih oldu¤unu ve uyan›kl›k peyda etti¤ini anl›yarak memnun
olmal›d›r; ben flahsan memnunum." diyen Rauf Beye, bu vesile ile bir noktay›
hat›rlatmak mümkündür. Halkta, teyakkuz ve intibah hislerini inkiflaf ettirme-
ye ömrünü hasretmifl bir adama karfl› böyle konuflulmaz ve halkta bu hassasi-
yetin tecellisini görmekte kendisinin benden ziyade izhar› memnuniyete ne hak-
k› ve ne de salâhiyeti vard›. Rauf Bey, bütün vatan› düflmanlara iflgal sahas› ya-
pabilecek Mondros Mütarekenamesinin, sevkulceyfl noktas›ndan bahseden
maddesini emrivaki halinde kabul etti¤i zaman, milletin nekadar dilhun ve en-
diflenak oldu¤unu hissetti mi? Son zamana kadar; cumhuriyet ilân›n›n ferda-
s›nda bile, resminin alt›na Mondros Mütarekesini imzalayan, fakat Lozan Mu-
ahedenamesile de intikam›n› alan Rauf Bey" kliflesile - taraftarlar›n›n muntaza-
man propaganda ettikleri bu zat, Türk milletinin hakikî emellerine, samimî his-
lerine bizden fazla temas etti¤ini, bizden fazla o emeller ve hislerle alâkadar ve
münasebettar oldu¤unu iddiaya kadar ileri varmamal›d›r.

Rauf Bey, beyanat›n›n bir taraf›nda diyor ki: "Ricali mes'ule bu hakayik›
(yani cumhuriyet ilân› esbab›n›) en salâhiyettar mercii müzakere ve karar olan
Meclisi Ali vas›tasile milleti tenvir ve ezhan› tatmin edecektir; efkâr› umumîyenin
bunu bilmesi bir hakk› tabiîsidir." Efendiler! Bu sözlerde mant›k yoktur. Evve-
lâ Rauf Bey de demiyor mu ki "hakimiyeti millîyeyi bilâkaydüflart tatbik eden"
Meclistir; o halde hangi ricali mes'ule, Millet Meclisini pek meflru ve âli bir ka-
rar ittihaz ve an› esbab› mucibesile neflrü ilân etmifl olmas›ndan dolay› istizaha
çekecektir?! Bir memlekette, bir heyeti içtimaiyede, bir ink›lâp yap›ld›¤› za-
man cihette onun esbab› vard›r. Ancak o ink›lâb› yapanlar, inanmak istemiyen
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oyunu gericili¤e özendiriyor. Cumhuriyet yönetim biçiminin kabulünde, büyük
yan›lg› olabilece¤ini ileri süren kifliye göre yan›lg›n›n neresinden dönülürse kâr
say›lmak do¤ald›r. Rauf Bey cumhuriyet biçiminin kararlaflt›r›l›p ilân edilmesi
noktas›na de¤indi¤i zaman flu yolda konufluyor: ".. Görüflleri da¤›tt›lar. Sonra
da cumhuriyet biçimini bir günde kararlaflt›rarak ilân edilmesi halkta sorumsuz
kiflilerce düzenlenmifl bir yönetim biçiminin oldu bittiye getirildi¤i düflünce ve
kayg›s›n› do¤urdu. Bu kayg› pek do¤al görülmelidir. Ve bundan halk›m›z›n
geçmifl deneyimlerden ders alarak uyand›¤›n› anl›yarak k›vanç duyulmal›d›r.
Ben kendim k›vanç duyuyorum." Efendiler, cumhuriyet biçimini bir günde ka-
nunlaflt›r›p ilân eden, Rauf Beyin de pek güzel anlat›p belirledi¤i gibi "Kurtu-
lufl savafl›m›z›n tek temeltafl› olan ve ulusal egemenli¤i kay›ts›z flarts›z yürüt-
mekte yüksek güç ve yetenek gösterdi¤i, elde edilen olumlu sonuçla kan›tlan-
m›fl olan, Büyük Millet Meclisi" idi. Sözkonusu yapt›¤› sorumsuz kifliden söyle-
mek istedi¤i Meclisin oyunu cumhuriyet ilân›na yönelten ve Meclise bu konu-
da önerilerde bulunan ise, o, ben, idim ve onun ben oldu¤umu, herkesten daha
iyi Rauf beyin anlayabilece¤ini kabul etmek yanl›fl olmaz. E¤er bunda bir yan-
l›fl varsa, "senelerden beri aram›zda arkadafll›k ve kardefllik duygular›ndan bafl-
ka karfl›l›kl› güven oldu¤unu ve bana karfl› yüksek sayg› hisleri besledi¤ini" söy-
leyen Rauf Beyin beni hiç tan›mam›fl oldu¤u yarg›s›na varmak gerekir.

Benim giriflimlerimi ve yapt›¤›m iflleri, halkta kayg› uyand›racak nitelik-
te saymak ve sevinç gösterileri yapan halk ad›na gereksiz olarak, tersini söy-
lemek, halka bu kayg›lar› yapay olarak afl›lamaya kalk›flmakt›r. "Halk›n geç-
mifl deneyimlerden ders ald›¤›n› ve uyand›¤›n› anl›yarak k›vanç duyulmal›d›r;
ben kendim k›vanç duyuyorum." diyen Rauf Beye, bundan yararlanarak bir
noktay› hat›rlatabilirim. Halkta, tetikte ve uyan›k bulunma duygular›n› gelifl-
tirmeye ömrünü adam›fl bir adama karfl› böyle konuflulmaz ve halkta bu duy-
gular›n do¤du¤unu görmekle kendisinin benden çok k›vanç duydu¤unu söyle-
meye ne hakk› ve ne de yetkisi vard›. Rauf Bey, bütün vatan› düflmanlara ifl-
gal alan› yapabilecek Mondros Ateflkes Anlaflmas›n›n, strateji ile ilgili madde-
sini olup bitti biçiminde kabul etti¤i zaman, milletin nas›l kan a¤lad›¤›n› ve ne
denli kayg›land›¤›n› anlad› m›? Son zamana kadar; cumhuriyet ilân›n›n ertesi
günü bile, resminin alt›na "Mondros Ateflkesini imzalayan, ama Lozan Ant-
laflmas›yla da öcünü alan Rauf Bey" kliflesile yandafllar›n›n sürekli propagan-
das›n› yapt›klar› bu adam, Türk milletinin gerçek isteklerini, duygular›n› biz-
den çok anlad›¤›n›, bizden çok o istekler ve duygularla ilgilendi¤ini söylemek-
te direnecek kadar ileri varmamal›d›r.

Rauf Bey, sözlerinin bir taraf›nda diyor ki: "Sorumlu devlet adamlar› bu
gerçekleri (yani cumhuriyet ilân›n›n nedenlerini) en yetkili görüflme ve karar
yeri olan Yüce Meclis arac›l›¤›yla milleti ayd›nlatacak kafalardaki kayg›y› gide-
recektir; kamu oyunun bunu bilmesi do¤al bir hakk›d›r." Efendiler bu sözler
akla yatk›n de¤ildir. Hele Rauf Bey de demiyor mu ki "ulusal egemenli¤i kay›t-
s›z flarts›z yürüten" Meclistir; öyleyse hangi sorumlu devlet adamlar›, Millet
Meclisini pek yerinde ve do¤ru bir karar alm›fl ve onu gerçekleriyle birlikte ya-
y›mlay›p, duyurmufl olmas›ndan dolay› sorguya çekecektir? Bir memlekette, bir
toplumda, bir devrim yap›ld›¤› zaman elbette onun gerekçeleri vard›r. Ancak o
devrimi yapanlar, inanmak istemiyen inatç› düflmanlar›n› inand›rmak zorunda



anut has›mlar›n› iknaa mecbur mudur? Cumhuriyetin elbette taraftarlar› ve
aleyhtarlar› vard›; taraftarlar, ne için ve ne gibi kanaatlere ve mülâhazalara bi-
naen cumhuriyet ilân etti¤ini, aleyhtarlara izah ve kanaatlerinde ve icraatlar›n-
da isabet oldu¤unu isbat etmek isteseler de, onlar›n, kastî temerrütlerini izale
edebilece¤i kabul olunur mu? Bittabi taraftarlar muktedir iseler, mefkûrelerini
herhangi bir suretle; ihtilâlle, ink›lâpla veya eflkâli mutebereden geçirerek tatbik
ederler; bu mefkûre ink›lâpç›lar›n›n vazifesidir. Buna karfl› itirazlar, yaygara-
lar ve irticakârane teflebbüslerde, aleyhtarlar›n yapmaktan geri durm›yacaklar›
hareketlerdir. Cumhuriyet idaremizin ilân›nda Rauf Bey ve emsalinin yapt›kla-
r› gibi.

Efendiler, ayn› günlerde, ‹stanbulda bulunan ordu müfettifllerimiz de, ga-
zetelere mülâkat vererek, muhtelif vesilelerle tertip olunan ziyafetlerde, nutuk-
lar irat eyliyerek hissiyat ediyorlard›. Cumhuriyetin ilân› üzerine ‹stanbulda ba-
z› zevat ve baz› gazeteciler, halifeye de, bir rol yapt›rmak hevesine düfltüler.
Halifenin istifa etti¤i veya edece¤i hakk›nda, gazetelerde rivayetler, tekzipler
neflredildi.

Sonra dendi ki: "Haber ald›¤›m›za göre mesele böyle bir rivayetten ibaret
olmad›¤› gibi, bir tekziple halledilecek kadar basit de de¤ildir. Muhakkak olan
bir cihet vard›r ki, o da cumhuriyet ilân›n›n yeniden bir hilâfet meselesi ortaya
ç›karm›fl olmas›d›r."

Halife, "yaz›haneleri bafl›nda oturduklar› halde(!)" Vatan gazetesi muhar-
ririne beyanatta bulunmufltur; diyerek, halifenin bütün müminler taraf›ndan
asar› teveccüh gördü¤ü, Asyan›n en ücra köflelerine var›ncaya kadar âlemi is-
lâmdan binlerce mektup ve telgraf ald›¤› ve birçok mahallerden heyetler geldi-
¤i tarz›nda sözlerle hilâfet mevkiinin kolay kolay sars›l›r bir mevki olmad›¤›n›
anlatmaya çal›flt›ktan sonra, âlemi islâmda itiraz vaki olmad›kça halifenin isti-
fa edip çekilmiyece¤i ilân olunuyordu. Ayn› zamanda "hükûmet birçok dahilî
mesaili tanzim etmekle meflgul oldu¤undan flimdiye kadar, vezaifi hilâfeti tes-
bit ile ifltigale imkân bulamam›flt›r. Hükûmetin dahilî mesail ile çok meflgul ol-
du¤unu âlemi islâm da elbette bilir ve flimdiye kadar vezaifi hilâfet ile ifltigale
imkân bulunmamas›n› tabiî görür." cümlelerile, bizi vezaifi hilâfetin tesbitine
davet ederken, flimdiye kadar, bunu yapmad›¤›m›z› mazur gören âlemi islâm›n,
bundan sonra mazur görmiyece¤ini de bildirerek, nevama, tehdit ediliyorduk.
Bir taraftan da, âlemi islâm›n bu hususta, bize tesir yapmas› için nazar› dikka-
ti celbedilmek isteniyordu. Vatan gazetesinin 9 Teflrinisani 1339 tarihli nüsha-
s›nda okudu¤umuz bu yaz›lar›, 10 Teflrinisani 1339 günkü, Tanin gazetesinde,
halifeye yaz›lan bir aç›k mektup takip etti. Lûtfi Fikri Beyin olan bu mektupta,
halifenin istifas›na dair haberlerden, milletin nekadar müellim ve bedbaht kal-
makta oldu¤unu isbat için bir vapur hikâyesi uydurulmufltu. Vapurda oturan-
lar›n, halifenin istifas› haberine muttali olunca çehrelerine hüzün ve endifle çök-
müfl.. Biribirlerini tan›m›yanlar samimî görüflmeye ve çok görüflmeye bafllam›fl-
lar.. Müflterek endifle bunlar› bir dakikada dost etmifl..

Lûtfi Fikri Bey "Gönül istiyor ki bu istifa sözü ebediyen gömülsün kal-
s›n." diyor, çünkü "dünya için bir musibet olur"mufl..

Lûtfi Fikri Bey, millete flunu da telkin ediyordu: "Hayretle ve teessürle gö-
rülmelidir ki bugün flu hazinei maneviyeye (yani hilâfete) taarruz etmek istiyen- 
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m›d›r? Elbette Cumhuriyetten yana olanlar ve olmayanlar vard›; ondan yana
olanlar, ne için ve ne gibi inançlarla ve ne gibi düflüncelerle cumhuriyet ilân
ettiklerini, ona karfl›t olanlara aç›klay›p ve inançlar›n›n ve yapt›klar› iflin ye-
rinde oldu¤unu kan›tlamak isteseler de, onlar›n, bilerek yapt›klar› bu diren-
meyi k›rabilecekleri düflünülebilir mi? Elbette cumhuriyetten yana olanlar el-
lerinden gelirse ülkülerini herhangi bir yoldan; ayaklanmayla, devrimle ya da
kamuca be¤enilecek yollardan uygularlar; bu ülkü devrimcilerin ödevidir. Bu-
na karfl› ç›kmalar, yaygaralar ve gerici giriflimler de, onu istemeyenlerin yap-
maktan geri durm›yacaklar› davran›fllard›r. Cumhuriyet yönetimimizin ilân›n-
da Rauf Bey ve benzerlerinin yapt›klar› gibi.

Efendiler, o günlerde, ‹stanbulda bulunan ordu müfettifllerimiz de, gaze-
telere demeçler vererek, çeflitli olanaklardan yararlanarak düzenlenen flölen-
lerde, nutuklar çekerek duygular›n› belirtiyorlard›. Cumhuriyetin ilân› üzeri-
ne ‹stanbulda kimi kifliler ve kimi gazeteciler, halifeye de, bir rol yapt›rmak
hevesine düfltüler. Halifenin çekildi¤i ya da çekilece¤i üzerinde, gazetelerde
söylentiler, yalanlamalar yay›mland›.

Sonra dendi ki: "Haber ald›¤›m›za göre sorun bir söylenti olmad›¤› gibi,
bir yalanlamayla çözümlenecek kadar önemsiz de de¤ildir. Kesin bir gerçek
vard›r ki, o da cumhuriyet ilân›n›n yeniden bir halifelik sorunu ortaya ç›kar-
m›fl olmas›d›r."

Halife, "yaz› masalar›n›n bafl›na oturup (!) "Vatan gazetesi yazar›na
demeç vermifltir; diyerek, halifenin en uzak köflelerine var›ncaya kadar is-
lâm dünyas›ndan binlerce mektup ve telgraf ald›¤› ve birçok yerlerden
hey'etler geldi¤i yolunda sözlerle halifeli¤in kolay kolay sars›l›r bir konum
olmad›¤›n› anlatmaya çal›flt›ktan sonra, Müslümanlar istemeyiz demedikçe
halifenin çekilmiyece¤i duyuruluyordu. Bir de "hükûmet birçok iç iflleri dü-
zenlemekle u¤raflmakta oldu¤undan flimdiye kadar, halifelik görevini sapta-
yamam›flt›r. Hükûmetin iç ifllerle çok u¤raflt›¤›n› ‹slâm dünyas› da elbette
bilir ve flimdiye kadar halifelik görevi iflini ele alamamas›n› do¤al sayar"
cümleleriyle halifelik görevlerini saptamaya ça¤›r›rken, flimdiye kadar, bu-
nu yapmad›¤›m›z› hakl› bulan ‹slâm dünyas›n›n, bundan sonra hakl› bulma-
yaca¤›n› da bildirerek, sanki, bize gözda¤› veriliyordu. Bir yandan da, ‹slâm
dünyas›n›n bu konuda, bize etki yapmas› için dikkati çekilmek isteniyordu.
Vatan gazetesinin 9 Kas›m 1923 tarihli say›s›nda okudu¤umuz bu yaz›lar›,
10 Kas›m 1923 günkü, Tanin gazetesinde, halifeye yaz›lan bir aç›k mektup
izledi. Lûtfi Fikri Beyin olan bu mektupta, halifenin çekilmesiyle ilgili ha-
berlerden, milletin nekadar üzüntü ve ac› duydu¤unu kan›tlamak için bir
vapur öyküsü uydurulmufltu. Vapurda oturanlar›n, halifenin çekildi¤ini ö¤-
renince yüzlerine üzüntü ve kayg› çökmüfl.. Biribirlerini tan›m›yanlar içten-
likle konuflmaya ve çok konuflmaya bafllam›fllar.. ortak kayg› bunlar› bir da-
kikada dost etmifl..

Lûtfi Fikri Bey "gönül istiyor ki bu çekilme sözü sonsuz olarak gömülsün
kals›n." diyor, çünkü "dünya için bu u¤ursuz bir y›k›nt› olur"mufl..

Lûtfi Fikri Bey, millete flunu da afl›l›yordu: "fiaflarak ve üzülerek görülme-
lidir ki bugün flu tinsel hazineye (yani halifeli¤e) sald›rmak istiyenler, d›flardan
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ler, hariçten kimseler, mileli islâmiyeden Türkü çekemiyenler de¤ildir. Bizzat,
biz, Türkler kendi elimizle bu hazinenin elimizden ebediyen ç›kar›lmas›n› in-
taç edebilecek teflebbüsatta bulunuyoruz!"

Efendiler, ecnebîler, hilâfete taarruz etmiyorlard›. Fakat, Türk milleti
taarruzdan kurtulmuyordu. Hilâfete taarruz edenler, mileli islâmiyeden,
Türkü çekemiyenler de¤ildi. Fakat, Çanakkalede, Suriyede, Irakta, ‹ngiliz
ve Frans›z bayraklar› alt›nda, Türklerle vuruflan mileli islâmiye idi. Türk
milletine kolayl›kla taarruz etmek için mahfuziyeti tercih olunan hilâfetin, or-
tadan kald›r›lmas›n› Türklük için bir intihard›r, diye tavsif eylemek; hilâfeti or-
tadan kald›rmak için, biz, Türkler teflebbüsatta bulunuyoruz sözlerile cumhu-
riyetin hedefini tasrih ve ilân etmek, flüphesiz tesirsiz kalmad›.

Lûtfi Fikri Beyin Taninde intiflar eden aç›k mektubundaki noktai nazar,
ertesi günü Tanin Baflmuharriri taraf›ndan teyid olundu.

11 Teflrinisani 1339 tarihli Taninin "flimdi de hilâfet meselesi" unvanl› bafl-
makalesi okununca, cumhuriyetin ilân›na mâni olam›yanlar›n, hilâfet makam›-
n›, herçibadabat, tutabiklek gayret ve faaliyetine geçtikleri anlafl›l›r. Bu maka-
lede, flehzade mektuplar›n› neflrederek, efkâr›, hanedan lehinde perverde etme-
ye çal›flan Taninin, hanedan hukukuna karfl› çirkin taarruz yap›lm›fl ve bunu
yapan›n, F›rkam›z›n hasülhas zümresinden bulunmufl oldu¤u ve hükûmeti
cumhuriyeyi millet nazar›nda fena göstermek için, ne söylemek laz›msa onlar;
yaz›ld›ktan sonra, halifenin istifas› flayias›na temas edilerek "arkadan arkaya
verilmifl bir karar karfl›s›nday›z." deniyor ve "Millet Meclisinin bukadar kay›t
alt›nda kald›¤›n›, hariçte verilen kararlar› tescil mevkiine indirildi¤ini görmek
cidden elim oluyor." sözlerile, Meclis, aleyhimize teflvik ediliyor.. Cumhuriyet,
ilân›n› kabul eden Meclisin hiç olmazsa hilâfetin ilgas›n›, emrivaki yapmama-
s›n› temine çal›fl›l›yordu.

Tanin baflmuharriri, hilâfet hakk›ndaki noktai nazar ve mütaleas›n› flu sa-
t›rlarla tespit ediyordu: "Hilâfet bizden giderse, befl on milyonluk Türkiye Dev-
letinin, âlemi islâm içinde hiç ehemmiyeti kalm›yaca¤›n›, Avrupa siyaseti naza-
r›nda da, en küçük ve k›ymetsiz bir hükûmet mevkiine düflece¤imizi anl›yabil-
mek için büyük bir dirayete lüzum yoktur. Milliyetperverlik bu mudur? Haki-
kî millîyet hissini kalbinde duyan her Türk makam› hilâfete dört el ile sar›lmak
mecburiyetindedir."

Efendiler, hilâfet hakk›ndaki mütaleat›m›, bundan evvel, izah etti¤im için,
bu sözleri, burada, tahlile lüzum görmüyorum. Ancak, makam› hilâfete dört el
ile sar›lmak mecburiyetinde bulunan bir flekli idarenin, bir flekli cumhuriyet
olam›yaca¤›n› anl›yabilmek için de, büyük bir dirayete lüzum olmad›¤›n› söy-
lemekle iktifa edece¤im.

Taninin bafllad›¤›m›z baflmakalesinin daha bir iki noktas›na nazar› dikka-
ti celbedece¤im.

Hanedan› Osmanide kabul edilmifl ve binaenaleyh ve ilelebet Türkiyede
kalmas› taht› temine girmifl hilâfeti elden kaç›rmak tehlikesini icat etmek, ak›l
ve hamiyet ile, hissi milliyet ile zerre kadar kabili telif de¤ilmifl (!..)

Tanin baflmuharriri, kendisinin cumhuriyetçi oldu¤unu ilân etmiflti. Fakat
öyle bir cumhuriyetçi ki, cumhuriyeti idarenin bafl›nda halife olarak Osmanl›
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kimseler, Müslümanlardan Türkü çekemiyenler de¤ildir. Kendimiz, biz,
Türkler kendi elimizle bu hazinenin elimizden sonsuza dek ç›kar›lmas›yla so-
nuçlanabilecek giriflimlerde bulunuyoruz."

Efendiler, yabanc›lar, halifeli¤e sald›rm›yorlard›. Ama, Türk milleti sal-
d›r›dan kurtulmuyordu. Halifeli¤e sald›ranlar, ‹slâm milletlerinden, Türkü çe-
kemiyenler de¤ildi. Ama, Çanakkalede, Suriyede, Irakta, ‹ngiliz ve Frans›z
bayraklar› alt›nda Türklerle vuruflan ‹slâm milletleri idi. Türk milletine kolay-
l›kla sald›rmak için korunmas› ye¤lenen halifeli¤in, ortadan kald›r›lmas›n›
"Türklük için bir intihard›r." diye nitelemeleri; halifeli¤i ortadan kald›rmak
için, biz, Türkler giriflimlerde bulunuyoruz sözlerile cumhuriyetin ere¤ini be-
lirtip duyurmak elbette, etkisiz kalmad›.

Lûtfi Fikri Beyin Taninde ç›kan aç›k mektubundaki görüflü, ertesi günü
Tanin yazar› destekledi.

11 Kas›m 1923 tarihli Taninin "flimdi de halifelik sorunu" adl› baflyaz›s›
okununca, cumhuriyetin ilân›na engel olam›yanlar›n, halifeli¤i, ne olursa ol-
sun, tutabilmek için çaba göstermeye ve çal›flmaya bafllad›klar› anlafl›l›r. Bu
yaz›da, flehzade* mektuplar›n› yay›mlayarak, kamu oyunu, padiflah soyun-
dan olanlar› sevdirmeye çal›flan Taninin, padiflah soyunun haklar›na karfl›
çirkin sald›r› yap›lm›fl ve bunu yapan›n, Partimizin en seçkin tak›m›ndan ol-
du¤u ve cumhuriyet hükûmetini millete kötü göstermek için, ne söylemek
gerekse onlar; yaz›ld›ktan sonra, halifenin çekilmesi söylentisine de¤inilerek
"arkadan arkaya verilmifl bir karar karfl›s›nday›z." deniyor ve "Millet Mec-
lisinin bu kadar kay›t alt›nda kald›¤›n›, d›flar›da verilen kararlar› deftere ge-
çirmek durumuna düflürüldü¤ünü görmek gerçekten ac› oluyor." sözlerile,
Meclis, bize karfl› k›flk›rt›l›yor.. Cumhuriyet ilân›n› kabul eden Meclisin hiç
olmazsa halifeli¤in kald›r›lmas›n›, olup bitti yapmamas›n› sa¤lamaya çal›fl›l›-
yordu.

Tanin yazar›, halifelikle ilgili görüfl ve düflüncesini flu sat›rlarla sapt›yor-
du: "Halifelik bizden giderse, befl on milyonluk Türkiye Devletinin, ‹slâm
dünyas› içinde hiç önemi kalm›yaca¤›n›, Avrupa politikas› karfl›s›nda da, en
küçük ve de¤ersiz bir hükûmet durumuna düflece¤imizi anl›yabilmek için bü-
yük bir yetenek gerekmez. Ulusseverlik bu mudur? Gönlünde gerçek ulusçu-
luk duygusu olan her Türk halifeli¤e dört el ile sar›lmak zorundad›r."

Efendiler, halifelikle ilgili düflüncelerimi, bundan evvel, aç›klad›¤›m için,
bu sözleri, burada, irdelemeye gerek görmüyorum. Ancak, halifeli¤e dört el
ile sar›lmak zorunda bulunan bir idare biçiminin, bir cumhuriyet biçimi olam›-
yaca¤›n› anl›yabilmek için de, büyük bir yetene¤in gerekli olmad›¤›n› söyle-
mekle yetinece¤im.

Taninin incelemeye bafllad›¤›m›z baflyaz›s›n›n bir iki noktas›na daha dik-
kati çekece¤im.

Osmanl› soyunca kabul edilmifl ve bu nedenle ve sonuna kadar Türkiye-
de kalmas› sa¤lanm›fl olan halifeli¤i elden kaç›rmak tehlikesini yaratmak, ak›l
ve yurtseverlikle, milliyetçilikle hiç ama hiç ba¤daflmazm›fl (!..)

Tanin baflyazar›, kendisinin cumhuriyetçi oldu¤unu ilân etmiflti. Ama öyle
bir cumhuriyetçi ki, cumhuriyet yönetiminin bafl›nda halife olarak Osmanl› soyu
* Padiflah o¤lu (B.Y.)



hanedan› bulunacakt›r. Yoksa, yap›lan hareket ak›l ve hamiyet ile, hissi milli-
yet ile zerre kadar kabili telif olmazm›fl.. Hilâfeti, elimizden gitmesine zerre ka-
dar imkân kalm›yacak surette muhafazaya memur imifliz. Vücudu meydana ç›-
kan tertibat akim kals›n imifl..

Efendiler, bu yaz›lar›n manas› ve bu mütalealardan maksat ne oldu¤u
bugün sühuletle anlafl›lmaktad›r. Yar›n, daha bariz bir surette anlafl›lacak-
t›r. Ensali âtiyenin, Türkiyede cumhuriyetin ilân› günü, ona en birahmane
bir surette hücum edenlerin bafl›nda, cumhuriyetçiyim iddias›nda bulunan-
lar›n ahz› mevki etti¤ini görerek mütehayyir kalaca¤›n› asla farzetmeyiniz!
Bilâkis, Türkiyenin münevver ve cumhuriyetperver evlâd›, böyle cumhuri-
yetçi geçinmifl olanlar›n hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç te tered-
düde düflmiyeceklerdir.

Onlar, sühuletle anl›yacaklard›r ki, çürümüfl bir hanedan›n, halife un-
vanile bafl›n›n üstünden zerre kadar uzaklaflmas›na imkân kalm›yacak su-
rette muhafazas›n› mecburî k›lan bir flekli devlette, cumhuriyeti, idare ilân
olunsa bile, onu yaflatmak kabil de¤ildir.

Efendiler, o günlerin neflriyat› meyan›nda, daha iki nokta vard›. Biri benim
hasta oldu¤um meselesi.. di¤eri de merhum Enver Paflan›n, Türkistanda hidema-
t› ve berhayat oldu¤u.. Enver Pafla, memleket haricinde kald›¤› zaman, ittihad› is-
lâm için çal›fl›yormufl ve "damad› hilâfetpenahî" unvan›n› kullan›rm›fl.. Hatta
Türkistanda kazd›rd›¤› bir mührün bir taraf›na bu unvan›n› da hakkettirmifl idi.

Bu iki noktadan da mütemadiyen bahsetmek elbette maksats›z de¤ildi.
Efendiler, iflaret etti¤im bu matbuat neflriyat› ve birtak›m zevat›n vaz'ü tav-

r› hulâsa olarak flu yolda ifade olunabilir: "Esas olan hakimiyeti millîyedir. Ha-
kimiyeti millîye cumhuriyetin tekâmülüdür. Türk milleti hakimiyeti millîyeyi
idrak etti, cumhuriyetin ilân›na lüzum yoktur; hatad›r. Türkiyede en salim fle-
kil, hakimiyeti millîye esas›n› muhafaza etmekle beraber, idarei cumhuriye ilân
etmeyip, riyaseti devlette halife unvan›nda Osmanl› hanedan›ndan birini bu-
lunduran meflrutî bir flekildir. Nas›l ki, ‹ngilterede, hakimiyeti millîye mevcut
olmakla beraber devlet riyasetinde bir k›ral vard›r ve o k›ral ayn› zamanda
Hindistan ‹mparatorudur."

Efendiler, böyle bir prensip üzerinde birleflmifl olan zevat kendilerini, söz-
lerile, vaziyetlerile, yaz›larile göstermifl gibi idi. Bu zümrenin bafl›na Rauf Be-
yin intihap edildi¤ine hükmolunabilirdi. Anas›r ve mesaliki muhtelifeden mü-
rekkep zümre, Rauf Beyi maksatlar›n›n ifadesine ve müdafaas›na en muvaf›k
bir flahsiyet telâkki etmifllerdi. Ondan büyük ümitlere intizar edilece¤i zehab›-
na düflmüfllerdi. Ondan sorad›r ki, Rauf Beyin Ankaraya hareketi vaki oldu.
Vatan gazetesinin rivayetine göre, bir cemmi gafir, Rauf Beyi Ankaraya teflyi
için topland›. Kâz›m Kara Bekir Pafla, Refet Pafla, Ali Fuat Pafla, Adnan Bey
bu cemmi gafirin bafl›nda gösteriliyordu. Vatan gazetesi bu teflyiden bahseder-
ken, Rauf Beyin Ankarada, Mecliste takip edece¤i mesleki siyaseti de millete
ilân ediyordu. Rauf Beyin Meclisteki faaliyetinin menfi ve flahsî olm›yaca¤›;
Rauf Beyin faaliyetinin, memleketin iyili¤ini ve salâh›n› ve kanunlar›n hakimi-
yetini temine matuf bir sây olaca¤›.. Rauf Beyin Büyük Millet Meclisinde, bir
salâh ve intizam unsuru teflkil ve hay›rl› prensipleri müdafaa eyliyece¤i tasrih
ediliyordu.
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bulunacakt›r. Yoksa, yap›lan ifl ak›l ve yurtseverlikle, milliyetçilikle hiç ama
hiç ba¤daflmazm›fl.. Halifeli¤i, elimizden gitmesine hiç ama hiç olanak kalm›-
yacak biçimde korumakla görevli imifliz.. Gizlice yap›ld›¤› ortaya ç›kan düzen-
lemeler sonuçsuz kals›n imifl..

Efendiler, bu yaz›lar›n anlam› ve bu düflüncelerin amac›n›n ne oldu¤u bu-
gün kolayl›kla anlafl›lmaktad›r. Yar›n, daha aç›k bir biçimde anlafl›lacakt›r.
Gelecek kuflaklar›n, Türkiyede cumhuriyetin ilân› günü, ona en ac›mas›zca
sald›ranlar›n bafl›nda, cumhuriyetçiyim diyenlerin yer alm›fl oldu¤unu görerek
flafl›p kalaca¤›n› hiç sanmay›n›z. Tersine Türkiyenin ayd›n ve cumhuriyetçi ço-
cuklar›, böyle cumhuriyetçi geçinmifl olanlar›n gerçek inan›fllar›n› irdeleyip
saptamakta hiç de duraksamayacaklard›r.

Onlar, kolayca anl›yacaklard›r ki, çürümüfl bir padiflah soyunun, halife
san›yla bafl›n›n üstünden hiç mi hiç uzaklaflmas›na olanak kalm›yacak biçim-
de korunmas›n› zorunlu k›lan bir biçimdeki devlette, cumhuriyet yönetimi
ilân olunsa bile, onu yaflatmak olanak d›fl›d›r.

Efendiler, o günlerin yay›mlar›nda, iki nokta daha vard›. Biri benim
hasta oluflum.. Öbürü de rahmetli Enver Paflan›n, Türkistandaki çal›flmala-
r› ve yaflamakta oldu¤u. Enver Pafla, memleket d›fl›nda kald›¤› zaman, ‹s-
lâm birli¤i için çal›fl›yormufl ve "halifenin damad›" san›n› kullan›rm›fl.. Da-
has› Türkistanda kazd›rd›¤› bir mührün bir taraf›na bu san›n› da kazd›rm›fl
idi.

Bu iki noktadan da durmadan sözetmek elbette bofluna de¤ildi.
Efendiler, gazetelerin bu yay›mlar› ve birtak›m kiflilerin tutum ve davra-

n›fllar› özet olarak flöyle anlat›labilir: "Temel olan ulusal egemenliktir. Ulusal
egemenlik cumhuriyetin geliflmifl fleklidir. Türk milleti ulusal egemenli¤i elde
etti, cumhuriyetin ilân› gereksizdir; yanl›flt›r. Türkiyeye en uygun yöntem,
ulusal egemenlik ilkesini korumakla birlikte, cumhuriyet yönetimi ilân etme-
yip, devlet baflkanl›¤›nda halife san›nda Osmanl› soyundan birini bulunduran
meflrutiyet yöntemidir. Nas›l ki, ‹ngilterede, ulusal egemenlik var olmakla bir-
likte devlet baflkanl›¤›nda bir kral vard›r ve o kral ayn› zamanda Hindistan im-
paratorudur."

Efendiler, böyle bir ilkede birleflmifl olan kifliler kendilerini, sözlerile, tu-
tumlar›yla, yaz›lar›yla göstermifl gibi idi. Bu grubun bafl›na Rauf Beyin seçil-
di¤i yarg›s›na var›labilirdi. De¤iflik soydan olan ve de¤iflik yol tutmufl olanlar-
dan oluflan bu grup, Rauf Beyi amaçlar›n› aç›klay›p savunmak için en uygun
bir kifli saym›fllard›. Ondan çok fleyler beklenebilece¤i san›s›na düflmüfllerdi.
Ondan sonrad›r ki, Rauf Bey Ankaraya do¤ru yola ç›kt›. Vatan gazetesinin
yazd›¤› söylentilere göre, büyük bir kalabal›k, Rauf beyi Ankaraya u¤urlamak
için topland›. Kâz›m Kara Bekir Pafla, Refet Pafla, Ali Fuat Pafla, Adnan Bey
bu büyük kalabal›¤›n bafl›nda gösteriliyordu. Vatan gazetesi bu u¤urlamadan
sözederken, Rauf Beyin Ankarada, Mecliste izleyece¤i politikay› da millete
duyuruyordu. Rauf Beyin Meclisteki çal›flmalar›n›n y›k›c› ve kiflisel olm›yaca-
¤›; Rauf Beyin çal›flmalar›n›n, memleketin iyili¤ini ve esenli¤ini ve kanunlar›n
üstünlü¤ünü sa¤lamaya yönelik bir çaba olaca¤›.. Rauf Beyin Büyük Millet
Meclisinde, bir iyilik ve düzen etmeni olaca¤› ve yararl› ilkeleri savunaca¤›
aç›klan›yordu.



Vatan gazetesi sahibinin, bu izahat ve teminat› kendili¤inden vermeye sa-
lâhiyettar oldu¤u elbette kabul edilemezdi. Halbuki, Rauf Bey, F›rkam›z nam›-
na meb'us olmufltu. F›rkam›z›n program›n› takip edecekti. F›rkadan, ç›kmak-
s›z›n, müstakil bir siyaset takip etmemesi icap ederdi. Rauf Bey, henüz F›rka-
dan ayr›ld›¤›n› ilân etmemiflti. Bu fikirde olmad›¤›n›, bilâhare F›rkadan ayr›l-
mamakta gösterdi¤i ›srar ile de teyit etmiflti. Binaenaleyh, hem F›rkada kalmak
ve hem de F›rka disiplinini ihlâl demek olan, kendine mahsus, bir siyaseti müs-
takillen tatbik eylemek kabili izah de¤ildi.

Efendiler, bu yolda hareketle, var›lmak istenilen neticeyi keflfetmek geç ve
güç olmad›. Arzu ederseniz bu noktan›n tavazzuhuna medar olacak, baz› be-
yanatta bulunay›m.

Rauf Bey, Ankaraya geldikten sonra, F›rka azasile, yak›ndan ve arkadafl-
ça temaslara girdi; fakat, bütün temas ve hasb›hallerinden bir hedef takip etti¤i
istidlal olunuyordu.

Rauf Bey; "cumhuriyet ilân›nda istical edilmifltir. Bu isticale sebebiyet ve-
renler gayr›mes'ul zevatt›r. Bu tarz› hareketin içyüzünü anlamak lâz›md›r.
Meclis, hakimiyeti millîyeyi bihakk›n muhafaza edebilmelidir. Meçhul maksat-
larla sevk ve idare olunmaya ses ç›kar›lmazsa nereye var›laca¤› bilinemez.
Cumhuriyetin ilân›n› zarurî k›lan sebep ne imifl?! Cumhuriyetin filhakika, bi-
zim için nâfi ve lâz›m oldu¤u ispat olunmal›d›r." tarz›nda birtak›m propagan-
dalarla, arkadafllar›, F›rkay›, aleyhimizde teflvik ve tahrike koyuldu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki beyanat›n›n sonunda, demiflti ki: "Bu isticalin bir
sebebi makul ve meflruu bulundu¤unu, Meclis ve hükûmet, millete ibraz ve is-
pat etmelidir ve edecektir."

O halde pek güzel anlafl›l›yordu ki, Rauf Beyin geceli, gündüzlü devam et-
ti¤i temas ve hasb›hallerden maksad›, F›rka ve Meclis azas›n›, bu noktai naza-
r›na imale eylemekti. Buna muvaffak olduktan sonra, cumhuriyet ilân› mesele-
sini, tekrar, Mecliste mevzuubahs ettirmek istiyordu.

Bununla istihdaf etti¤i gaye de, Meclis ve hükûmeti, müstacelen cumhuri-
yetin ilân›nda makul ve meflru bir sebep olup olmad›¤›n› isbata mecbur etmek-
ti. Kendi akl›nca ve taraftaran›n telâkkisince, makul ve meflru bir sebep ibraz
ve ispat etmek güçtü. Makul ve meflru bir sebebe müstenit olam›yan cumhuri-
yetin ilân›nda istical ve hata oldu¤u sabit olacak ve gûya, hata tashih oluna-
cak!

Efendiler, Rauf Beyin, faaliyetinin hedefini ve maksad›n›n mahiyetini an-
lamak için, bir haftal›k bir müddet kâfi geldi. Bittabi, kimin taraf›ndan olursa
olsun, cumhuriyetçiler, bu tarzda bir faaliyete daha fazla müsaade edemezler-
di. Rauf Beyin vaz'› sahne etmek istedi¤i oyunu keflfedenler; bir F›rka içtima-
›nda, Rauf Beyi, imtihana çekmeye karar verdiler, bu içtima› hat›rlars›n›z. Bu
içtimada cereyan eden müzakerat da, aynen intiflar eylemiflti. O da mütalea bu-
yurulmufltur. Ben, burada, o içtima›n tafsilât›na giriflecek de¤ilim. Yaln›z, o va-
ziyetin, iktiran etti¤i neticeyi hakikî mana ve medlûlunde ifadeye medar olacak
baz› tahliller yapmay›, efkâr› umumiyenin tenevvürü için lüzumlu ve faydal›
görüyorum.

Evvelâ, flunu, aç›kça arzetmeliyim ki, Rauf Bey, taarruz için henüz haz›rl›¤›-
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Vatan gazetesi, sahibinin, kendili¤inden bu aç›klamalar› yapmaya ve bu
güvenceyi vermeye yetkili oldu¤u elbette kabul edilemezdi. Oysa, Rauf Bey,
Partimiz ad›na millet vekili olmufltu. Partimizin program›na uymas› gerekirdi.
Partiden, ç›kmaks›z›n, ba¤›ms›z bir politika izlenmemesi gerekirdi. Rauf Bey,
daha Partiden ayr›ld›¤›n› duyurmam›flt›. Bunu düflünmemekte oldu¤unu, son-
radan Partiden ayr›lmamakta gösterdi¤i direnmeyle de yinelemiflti. Bunun
için, hem Partide kalmak ve hem de Parti disiplinini bozmak demek olan, ken-
dine özgü, bir politikay› ba¤›ms›z olarak uygulamak anlafl›l›r fley de¤ildir.

Efendiler, böyle davranmakla, var›lmak istenilen sonucu bulabilmek geç
ve güç olmad›. ‹sterseniz bu noktan›n ayd›nlanmas›na yarayacak, birfleyler
söyleyeyim.

Rauf Bey, Ankaraya geldikten sonra, Parti üyeleriyle, yak›ndan ve arka-
daflça görüflmelere bafllad›; ama, bütün görüflme ve konuflmalar›nda tek bir
amaç güttü¤ü anlafl›l›yordu.

Rauf Bey; "cumhuriyet ilân›nda acele edilmifltir. Bu aceleye neden olan-
lar sorumsuz kiflilerdir. Bu davran›fl›n iç yüzünü anlamak gerekir. Meclis, ulu-
sal egemenli¤i gere¤i gibi koruyabilmelidir. Gizli amaçlarla yönetilmeye ses
ç›kar›lmazsa nereye var›laca¤› bilinemez. Cumhuriyetin ilân›n› zorunlu k›lan
etmen ne imifl? Cumhuriyetin gerçekten, bizim için yararl› ve gerekli oldu¤u
kan›tlanmal›d›r." gibi birtak›m propagandalarla, arkadafllar›, Partiyi, bize kar-
fl› k›flk›rtmaya koyuldu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki demecinin sonunda, demiflti ki: "Bu acelenin ak-
la yak›n ve meflru bir nedeni bulundu¤unu, Meclis ve hükûmet, millete göste-
rip kan›tlamal›d›r ve gösterip kan›tlayacakt›r."

Böylece pek güzel anlafl›l›yordu ki, Rauf Beyin geceli, gündüzlü sürdür-
dü¤ü görüflme ve konuflmalardan amac›, Parti ve Meclis üyelerine, bu görüflü-
nü benimsetmekti. Bunu baflard›ktan sonra, cumhuriyet ilân› iflini, yeniden,
Mecliste sözkonusu ettirmek istiyordu.

Bununla güttü¤ü amaç da, Meclis ve hükûmeti, ivedilikle cumhuriyetin
ilân›nda akla yak›n ve meflru bir etmen olup olmad›¤›n› kan›tlamaya zorla-
makt›. Kendi akl›nca ve yandafllar›n›n inan›fl›na göre, akla yak›n ve meflru bir
etmen gösterip kan›tlamak zordu. Akla yak›n ve meflru bir etmene dayanma-
yan cumhuriyetin ilân›nda acele davran›ld›¤› ve yan›lg›ya düflüldü¤ü ortaya ç›-
kacak ve sözde, yan›lg› düzeltilecek.

Efendiler, Rauf Beyin, çal›flmalar›n›n ere¤inin ve amac›n›n niteli¤ini an-
lamak için, bir haftal›k bir süre yetti. Elbette, kimin taraf›ndan yap›l›rsa ya-
p›ls›n, cumhuriyetçiler, bu yolda bir çal›flmaya daha çok izin veremezdi. Ra-
uf Beyin oynatmak istedi¤i oyunu anlayanlar; bir Parti toplant›s›nda, Rauf
Beyi, s›nava çekme¤e karar verdiler. Bu toplant›y› an›msars›n›z. Bu toplant›-
da yap›lan görüflmeler de, oldu¤u gibi yay›mlanm›flt›. Onu da okumuflsunuz-
dur. Ben, burada, o toplant›n›n ayr›nt›lar›na girecek de¤ilim. Yaln›z, o görüfl-
melerin sonucunu gerçek anlam ve kavram›yla belirtmeye yarayacak baz› ir-
delemeler yapmay›, kamu oyunun ayd›nlanmas› için gerekli ve yararl› görü-
yorum.

Önce, flunu aç›kça söylemeliyim ki, Rauf Bey, daha sald›r› için haz›rl›¤›n› ta-
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n› ikmal ile meflgul iken, taarruza maruz kalm›flt›r. Gerçi, baz› gazetelerle men-
fi neflriyat, halifeye ve bir flehzadeye ald›r›lan vaziyetler, Rauf, Adnan Beylerin
ve baz› kumandanlar›n halifeyi ziyaretleri, halife ve flehzade hakk›nda söz söy-
liyenlere, yaz› yazanlara baz› taraftarlardan yapt›r›lan muhakkirane hücumlar,
memlekette tereddütler, efkârda teflevvüfller uyand›rmaktan hâli kalmam›flt›.
Fakat, Mecliste taarruza geçmek için, bu kâfi görülmemifl, Ankarada Meclis
azas› üzerinde de, çal›flmak lüzumlu görülmüfl oldu¤u anlafl›l›yordu. ‹flte, bu
son istihzarat yap›l›rken, Rauf Beye, harekette takaddüm edilmifltir.

F›rka Grubu Riyasetine bir takrir verdirildi. F›rka Grubu Reisi ‹smet Pa-
fla idi. Bu takrirde "Rauf Beyin ‹stanbul gazetelerindeki cumhuriyetin ilân›na
itiraz yollu beyanat›n›n cumhuriyeti duçar› zâf etti¤i ve bu beyanat sahibinin et-
raf›nda bir muhalif f›rka teflekkül etti¤i kanaatinin mevcut oldu¤u" dermeyan
edilerek, keyfiyetin F›rka grubunun müzakeresine arz› teklif olunmufltu.

F›rkan›n içtima etti¤i 22 Teflrinisani 1339 günü, ben de içtimadan evveli, iç-
tima salonuna muttas›l odada bulunuyordum. Rauf Bey yan›ma geldi. Benden,
müzekereye kar›flmamakl›¤›m› rica etti. Çünkü bana hitaben söz söyliyemiye-
ce¤ini beyan eyledi.

Kat'iyyen, müzekereye müdahale etmiyece¤imi ve hiçbir söz söylemek ni-
yetinde olmad›¤›m› ve fakat, F›rka Reisi s›fatile müzakerenin sureti cereyan›n›
görmek üzere, müzakere salonuna girece¤imi bildirdim. Müzakere salonunda
dahi haz›r bulunmamakl›¤›m› rica etti. Bunu kabul etmedim.

Rauf Beyin, benim müdahale ve huzurumu, bertaraf etmekte hakikî mak-
sad› ne idi? Huzurumda veya benim muhatab›m olarak, beyanat ve müddeiyat-
ta bulunmas›na mâni olan cidden, bana olan hürmeti mi idi? Buna, inanmak
caiz olamaz. Benim anlad›¤›ma göre, Rauf Bey, muhatap ve muhas›m olarak,
‹smet Paflay› almak istiyordu. Benim huzurum olmad›¤› takdirde F›rka azas›
meyan›ndan kendine taraftar ç›kabilece¤i zehab›nda bulunuyordu.

F›rka Grubu, ‹smet Paflan›n riyasetinde içtima etti. ‹smet Pafla, riyaset ma-
kam›ndan, mevzu müzakereyi izah ve ehemmiyetini iflaret ettikten sonra "Bu-
günkü içtimada, benim de, kürsüde söz almam icap edebilir." diyerek riyaseti
baflkas›na terketti.

Takrir sahibinin izahat›ndan sonra, söz alan Rauf Bey uzun beyanatta bu-
lundu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki beyanat› münasebetile bir suitefhüm hâs›l oldu¤u-
nu ve bunu halletmek için arkadafllarla hasb›hallerde bulundu¤unu söyledikten
sonra "bizim e¤er tenkit etmek istedi¤imiz bir nokta varsa o da eserdir." dedi.

"Çok halis niyetle bafllan›p u¤runda canlar feda edilmifl, çok kuvvetli
prensiplerin, tatbikat›nda yap›lan hatalar yüzünden, sakatland›¤›n› da; zanne-
derim; hiçbirimiz ceffelkelam reddedemeyiz." mütaleas›n› da aynen al›yorum.

fiimdi, bu iki cümle üzerinde, bir an dural›m; Rauf Beyin tenkit etmek is-
tedi¤i eser, hangi eserdir? Cumhuriyet mi? Yoksa, cumhuriyetin tarz› ilân› m›?

Eser olan cumhuriyettir! Tarz› ilân flöyle veya böyle olabilir.
Rauf Beyin, "kuvvetli prensip" dedi¤i cumhuriyet prensibi midir, tatbika-

t›nda yap›lan hata yüzünden sakatlanmas›ndan korktu¤u cumhuriyet midir?
Efendiler, mevzuubahs olan cumhuriyetin kendisi ve onun memlekette ilâ-

n›d›r.
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mamlamaya u¤rafl›rken, sald›r›ya u¤ram›flt›r. Gerçi, birtak›m gazetelerle yap›lan
olumsuz yay›mlar, halifeye ve bir flehzadeye ald›r›lan tutumlar, Rauf, Adnan
Beylerin ve kimi komutanlar›n halifeyi görmeye gitmeleri, halife ve flehzade
hakk›nda söz söyliyenlere, yaz› yazanlara karfl› kimi yerlerden yapt›r›lan onur
k›r›c› sald›r›lar, memlekette duraksamalar, kafalarda kar›fl›kl›klar uyand›rmak-
tan geri kalmam›flt›. Ama, mecliste sald›r›ya geçmek için, bu yeter say›lmam›fl,
Ankarada Meclis üyeleri üzerinde de, çal›flmak gerekli görülmüfl oldu¤u anlafl›-
l›yordu. ‹flte, bu son haz›rl›klar yap›l›rken, Rauf Beyden önce davran›lm›flt›r.

Parti Grubu Baflkanl›¤›na bir önerge verdirildi. Parti Grubu Baflkan› ‹s-
met Pafla idi. Bu önergede "Rauf Beyin ‹stanbul gazetelerindeki cumhuriye-
tin ilân›na karfl› ç›kar yollu demecinin cumhuriyeti güçsüzlefltirdi¤i ve bu de-
meç sahibinin etraf›nda bir muhalif parti olufltu¤u kan›s›n›n bulundu¤u" ileri
sürülerek durumun Parti Grubunda görüflmeye aç›lmas› öneriliyordu.

Partinin topland›¤› 22 Kas›m 1923 günü, ben de toplant›dan önce, toplan-
t› salonuna bitiflik odada bulunuyordum. Rauf Bey yan›ma geldi. Benden, gö-
rüflmelere kar›flmamakl›¤›m› rica etti. Çünkü bana karfl› söz söyliyemiyece¤i-
ni bildirdi.

Görüflmelere, hiç kar›flmayaca¤›m› ve hiçbir söz söylemek niyetinde ol-
mad›¤›m› ama, Parti Baflkan› olarak görüflmelerin gidiflini görmek için, görüfl-
menin yap›laca¤› salona girece¤imi bildirdim. Görüflme salonunda da bulun-
mamakl›¤›m› rica etti. Bunu kabul etmedim.

Rauf Beyin, benim görüflmeler s›ras›nda orada bulunmam› ve görüflmele-
re kar›flmam› önlemek istemekteki gerçek amac› ne idi? Benim bulundu¤um
yerde ya da bana karfl› konuflmas›na ve isteklerde bulunmas›na engel olan ger-
çekten, bana olan sayg›s› m›yd›? Buna, inanmak do¤ru olamaz. Benim anlad›-
¤›ma göre, Rauf Bey, karfl›s›na, ‹smet Paflay› almak istiyordu. Ben bulunmaz-
sam Parti üyeleri aras›ndan kendisini tutanlar ç›kabilece¤ini san›yordu.

Parti Grubu, ‹smet Paflan›n baflkanl›¤›nda topland›. ‹smet Pafla, baflkan-
l›k kürsüsünden, görüflme konusunu aç›klay›p önemini belirttikten sonra
"Bugünkü toplant›da, benim de, kürsüde söz almam gerekebilir." diyerek
baflkanl›¤› baflkas›na b›rakt›.

Önerge sahibinin aç›klamalar›ndan sonra, söz alan Rauf Bey uzun uzun
konufltu.

Rauf Bey, ‹stanbuldaki demeci dolay›s›yla bir yanl›fl anlama oldu¤unu ve
bunu gidermek için arkadafllarla konufltu¤unu söyledikten sonra "bizim e¤er
elefltirmek istedi¤imiz bir nokta varsa o da yap›lan eserdir" dedi.

"Çok iyi dilekle bafllan›p u¤runda canlar verilmifl olan, çok sa¤lam ilkelerin,
uygulamada düflülen yan›lg›lar yüzünden, sakatland›¤›n› da; san›r›m ki, hiçbiri-
miz düflünüp tafl›nmadan yads›yamay›z." sözlerini de oldu¤u gibi aktar›yorum.

fiimdi, bu iki cümle üzerinde, biraz dural›m; Rauf Beyin elefltirmek iste-
di¤i eser, hangi eserdir? Cumhuriyet mi? yoksa, cumhuriyetin ilân edilifli mi?

Eser olan cumhuriyettir. ‹lân biçimi flöyle ya da böyle olabilir.
Rauf Beyin, "sa¤lam ilke" dedi¤i cumhuriyet ilkesi midir, uygulanmas›n-

da düflülen yan›lg›lar yüzünden sakatlanmas›ndan korktu¤u cumhuriyet midir?
Efendiler, sözkonusu olan cumhuriyetin kendisi ve onun memlekette ilâ-

n›d›r.



Cumhuriyeti idarenin tatbikat safahat›n›n hatal› oldu¤unu iddia edecek
kadar henüz zaman geçmemiflti. Rauf Beyin telâfl› cumhuriyet ilân›n›n ferda-
s›nda bafll›yor ve iki üç gün geçmeden beyanatta bulunuyor.

Rauf Bey, beyanat›n›n delâlet etti¤i mana ve fikirleri birer suretle tevil ve
tefsir ederek dedi ki: "Duygular›m, cumhuriyeti idareden baflka hiçbir idarenin
taraftar› olmad›¤›m merkezindedir." Rauf Beyin, bu itiraf› azan›n mucibi
memnuniyeti oldu ve (bravo sesleri) ile karfl›land›.

Rauf Bey, "aziz duygular›m", "kutsi duygular›m" diye söyledi¤i bu sözle-
rinde, samimî ve ciddî midi?! Ben, bilâtereddüt, hay›r; diyorum, Efendiler.
Çünkü, Ankaradan mufarekatinde, kendisine cumhuriyetten bahseden Kâz›m
Paflaya (Meclis Reisi): "Buna mâni olabilirsen memlekete büyük hizmet etmifl
olursun!" diyenin Rauf Bey oldu¤unu biliyorum.

Rauf Bey; cumhuriyeti tertip ve ilân eden gayr›mes'ullerden; birtak›m
müflavir ve mütehass›slar› kastetti¤ini de söyliyerek bunda da, suitefehhüm
oldu¤unu anlatmak istedi ve "böyle olunca benim kulland›¤›m ifadeden flu
veya bu zat gayr›mes'uldür; anlafl›lmas›n, bunu benden beklemek hata olur."
dedi.

Rauf Bey, bu tevil ile de gösteriyordu ki bugünkü, F›rka içtima›nda, F›r-
kan›n suinazar›n› celbetmeksizin, maksatlar›n›, söylemeyi temin için icap eden
noktalarda ricat ve tevil tarik›n› tutmufltu.

Filhakika, as›l noktai nazar›ndan vazgeçmifl de¤ildi. Meselâ flu sözlere
dikkat buyurunuz: "Türkiye Hükûmetinin flekli nedir? diye vaki olan suallere
karfl› derhat›r buyurulur ki, Büyük Reisimiz, bu kürsüden müsbet bir cevap
olarak ilân buyurdular ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti fleklidir.
Hangi idareye benziyor dediler. Bize benziyor. Çünkü biz, bize benzeriz. Bize
mahsus idaredir, buyurdular. Bu, benim vicdan›m› tatmin eden en yüksek bir
ifade idi ve buna itiraz etmek çok müflküldür ve zannetmem ki insaf ile itiraz
edecek hariçte ve dahilde adam bulunsun. Bu tatminkâr ve büyük sözlerden
sonra, bunun böyle; kabine buhran› yüzünden idare edilemez bir flekil olarak
gösterilip de isim fark› kadar olan cumhuriyet kelimesinin konmas›n›, eskisine
bu kadar itimat etti¤imiz ve halk›n itimat etti¤i bir fleklin sakat oldu¤u bir buh-
ran zaman›nda anlafl›ld› ve bir yeni idare geldi." "Bu his ile mütehassis olanla-
r›n mürteci olduklar›n› zannetmiyece¤inizden emin olarak söylüyorum, acaba
bu da nak›s görülür de bunu ikmal edecek bir flekil var m›d›r? diyenler tered-
düt ve endifle ettiler."

"... Bir ahali ki cumhuriyete taraftard›r, bir ahali ki hakimiyeti millîye bi-
lâkaydüflart millette oldukça cumhuriyetten baflka bir fley yoktur, bunu istiyor,
istiyor ama tatbik edemeyiz de di¤er bir flekil suretinde kal›r›z, diye teessür ve
endifle duyarsa.. meyus mu olmak lâz›md›r, memnun mu olmak lâz›md›r.

Efendiler, saltanat devrinden, cumhuriyet devrine geçebilmek için, cümle-
nin malûmu oldu¤u veçhile, bir intikal devresi yaflad›k. Bu devirde, iki fikir ve
içtihat, biribirile mütemadiyen mücadele etti. O fikirlerden biri, saltanat devrinin
idamesi idi. Bu fikrin taraftarlar› sarih idi. Di¤er fikir, saltanat idaresine hitam
vererek idarei cumhuriye tesis eylemekti. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi, sa-
rih söylemekte mahzur görüyorduk. Ancak noktai nazar›m›z›n kabiliyeti tatbi-
k›yesini mahfuz bulundurup zaman› münasibinde tatbik edebilmek için, salta-
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Cumhuriyet yönetiminin uygulama evrelerinin yanl›fl oldu¤unu ileri süre-
cek kadar zaman geçmemiflti. Daha Rauf Beyin kayg›s› cumhuriyet ilân›n›n
ertesi günü bafll›yor ve iki üç gün geçmeden demeç veriyor.

Rauf Bey, demecinin anlam›n› ve kapsad›¤› kavram ve düflünceleri birer
yolla evirip çevirip dedi ki: "Duygular›m, cumhuriyet yönetiminden baflka
hiçbir yönetimi tutmad›¤›m yolundad›r." Rauf Beyin, bunu aç›kça söylemesi
üyeleri sevindirdi ve (bravo sesleri) ile karfl›land›.

Rauf Bey, "aziz duygular›m", "kutsal duygular›m" diye söyledikleri, iç-
tenlikle söylenmifl ciddî sözler miydi? Ben, hiç duraksamadan, hay›r; diyorum,
Efendiler. Çünkü, Ankaradan ayr›l›fl›nda, kendisine cumhuriyetten sözeden
Kâz›m Paflaya (Meclis Baflkan›): "Bunu önliyebilirsen memlekete büyük hiz-
met etmifl olursun" diyenin Rauf Bey oldu¤unu biliyorum.

Rauf Bey; cumhuriyeti düzenleyip ilân eden sorumsuzlar demekle, birta-
k›m dan›flman ve uzmanlar›n anlafl›lmas›n› istedi¤ini de söyliyerek bunda da,
yanl›fl anlama oldu¤unu anlatmak istedi ve "böyle olunca benim kulland›¤›m
sözlerden flu ya da bu kifli sorumsuzdur; anlafl›lmas›n, bunu benden beklemek
yanl›fl olur." dedi.

Rauf Bey, lâf› böyle çevirmeye kalk›flmas›yla da bugünkü, Parti toplant›-
s›nda, Partiyi k›flk›rtmaks›z›n, amaçlar›n›, söyleyebilmek için gereken nokta-
larda ›v›r›p k›v›rma yolunu tutmufltu.

Bununla birlikte, gerçek görüflünden vazgeçmifl de¤ildir. Örne¤in flu söz-
lere dikkat buyurunuz: "Türkiye Hükûmetinin flekli nedir? diye sorulan sual-
lere karfl› an›msars›n›z ki, Büyük Baflkan›m›z, bu kürsüden kan›tl› bir yan›t
olarak flöyle söylediler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti biçimidir.
Hangi yönetime benziyor dediler. Bize benziyor. Çünkü biz, bize benzeriz. Bi-
ze özgü yönetimdir, dediler. Bu, beni içten inand›ran en yüksek bir sözdü ve
buna karfl› ç›kmak çok zordur ve sanmam ki haktan›rl›kla karfl› ç›kacak d›fla-
r›da ve içeride adam bulunsun. Bu inand›r›c› ve büyük sözlerden sonra, bunun
böyle; kabine bunal›m› yüzünden yürütülemez bir biçim olarak gösterilip de
ad ayr›l›¤›ndan baflka birfley olmayan cumhuriyet kelimesinin konmas›n›, es-
kisine bu denli güvendi¤imiz ve halk›n güvendi¤i bir biçimin ifle yaramaz ol-
du¤u bir bunal›m zaman›nda anlafl›ld› ve yeni bir yönetim geldi." "Bu duygu-
nun etkisi alt›nda olanlar›n gerici olduklar›n› sanmayaca¤›n›za güvenerek söy-
lüyorum, acaba bu da eksik görülür de bunu tamamlayacak bir biçim var m›-
d›r? diyenler duraksad›lar ve kayg›land›lar."

"... Bir halk ki cumhuriyeti tutuyor, bir halk ki ulusal egemenlik kay›ts›z
flarts›z millette oldukça cumhuriyetten baflka bir fley yoktur, bunu istiyor, isti-
yor ama uygulayamay›z da baflka yönetim biçimine de¤ifltirmek zorunda kal›-
r›z diye üzülür ve kayg›lan›rsa... üzülmek mi gerekir, sevinmek mi gerekir."

Efendiler, padiflahl›ktan, cumhuriyete geçebilmek için, herkesin bildi¤i gibi,
bir geçifl dönemi yaflad›k. Bu dönemde, iki düflünce ve inan›fl, biribirile durmak-
s›z›n çat›flt›. O düflüncelerden biri, saltanat›n sürdürülmesi idi. Bu düflünceyi be-
nimseyenler belli idi. Öteki düflünce, saltanat yönetimine son vererek cumhuri-
yet yönetimini kurmakt›. Bu bizim düflüncemizdi. Biz düflündüklerimizi, aç›kça
söylemekte sak›nca görüyorduk. Ancak düflüncemizin uygulanabilirli¤ini sakl›
tutup elveriflli bir zamanda uygulayabilmek için, saltanat yanl›lar›n›n düflüncele-
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nat taraftarlar›n›n fikirlerini tatbik sahas›ndan uzaklaflt›rmak mecburiyetinde
idik. Yeni kanunlar yap›ld›kça, bilhassa Teflkilât› Esasiye Kanunu yap›l›rken,
saltanat taraftarlar›, padiflah ve halifenin hukuk ve salâhiyetinin tasrihinde ›s-
rar ederlerdi. Biz, bunun zaman› gelmedi¤ini veya lüzum olmad›¤›n› beyan
ederek, o ciheti meskût b›rakmakta fayda görüyorduk.

‹darei devleti, cumhuriyetten bahsetmeksizin, hakimiyeti millîye esasat›
dairesinde, her an cumhuriyete do¤ru yürüyen flekilde temerküz ettirmeye çal›-
fl›yorduk.

Büyük Millet Meclisinden daha büyük makam olmad›¤›n› telkinde ›srar
ederek saltanat ve hilâfet makamlar› olmaks›z›n, devleti idare etmek mümkün
oldu¤unu ispat etmek lüzumlu idi.

Devlet reisli¤inden bahsetmeksizin, onun vazifesini filen Meclis reisine
gördürüyorduk.

Filiyatta, Meclisin reisi, reisisani idi. Hükûmet vard›. "Fakat Büyük Millet
Meclisi Hükûmeti" unvan›n› tafl›rd›. Kabine sistemine geçmekten içtinap edi-
yorduk; çünkü derakap saltanatç›lar, padiflah›n istimali salâhiyeti lüzumunu
ortaya atacaklard›.

‹flte, intikal devresinin, bu mücadele safhalar›nda, bizim, kabul ettirmek
mecburiyetinde bulundu¤umuz, mütevass›t flekli, Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti sistemini, hakl› olarak natamam bulan, meflrutiyet fleklinin sarahaten ifa-
desini temine çal›flan muhas›mlar›m›z, bize itiraz ediyorlar, diyorlard› ki, bu
yapmak istedi¤iniz flekli hükûmet neye, hangi idareye benzer? Maksat ve hede-
fimizi söyletmek için tevcih olunan bu nevi suallere, biz de, zaman›n icab›na
göre cevaplar vererek saltanatç›lar› iskât etmek zaruretinde idik.

Rauf Bey, bu kabulden verdi¤imiz bir cevab›, vicdan›n› tatmin eden gay-
r›kabili ret ve itiraz mahiyette buldu¤unu söylüyor ve bütün içtihat ve iddias›n›
benim o ifademe istinat ettiriyor.

"Bu tatminkâr ve büyük sözlerden sonra", Büyük Millet Meclisi Hükûme-
ti fleklinin sakat olaca¤›n› kabul etmek istemiyor, bu sakat ise, bu sakat flekli,
vaktile bize kabul ettirenlerin bu defa kabul ettirdikleri cumhuriyet fleklinin de,
bir gün nak›s görülüp, baflka bir flekli ortaya atmalar›ndan endifle edilmek lâ-
z›mgelece¤i tarz›nda, bir mant›k yürütüyor. Bu mant›¤›n nekadar çürük bir
safsatadan ibaret oldu¤u meydandad›r. "Kutsî duygular›, cumhuriyeti idareden
baflka hiçbir idarenin taraftar› olmad›¤› merkezinde" olan bir zat, intikal dev-
rinin zaruriyat›ndan oldu¤unu pek âlâ bildi¤i Büyük Millet Meclisi Hükûmeti
flekline saplan›p kalarak, cumhuriyet fleklinin de nak›s görülece¤i ve baflka bir
flekil araflt›r›laca¤› endiflesine düflmesine mahal var m›d›r? Rauf Beyin, burada,
cumhuriyetten sonra, baflka flekil diye ifade etmek istedi¤inin manas› vard›r.
Rauf Bey demek istiyor ki, cumhuriyeti ilân edenler, bu suretle Osmanl› hane-
dan›n› saltanattan uzaklaflt›rd›ktan sonra, acaba, cumhuriyetten tekrar saltanat
devrine geçerek, saltanat makam›n› iflgal etmiyecekler mi? Bunun tarihte emsa-
li yok mu? diyenler tereddüt ve endifle ettiler.

Rauf Bey, aynen ald›¤›m›z sözlerinin sonunda, ahalinin cumhuriyeti iste-
di¤ini kaydederken, "istiyor ama tatbik edemeyiz de..." tarz›ndaki garip ifade-
sile, benim iflaret etti¤im noktay› pek âlâ tavzih etmektedir.
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rini uygulama alan›ndan uzaklaflt›rmak zorundayd›k. Yeni kanunlar yap›ld›k-
ça, özellikle Anayasa yap›l›rken, saltanat yanl›lar›, padiflah ve halifenin hak ve
yetkisinin belirlenmesi için dayat›rlard›. Biz, bunun zaman› gelmedi¤ini ya da
gere¤i olmad›¤›n› söyleyerek o konuyu kapal› geçifltirmekte yarar görüyor-
duk.

Devletin yönetimini, cumhuriyetten sözetmeksizin, ulusal egemenlik il-
kelerine uygun olarak, hep cumhuriyete do¤ru yürüyen biçimde toparlamaya
çal›fl›yorduk.

Büyük Millet Meclisinden daha büyük makam olmad›¤›n› durmadan afl›-
layarak saltanat ve halifelik olmaks›z›n, devletin yönetilebilece¤ini kan›tla-
mak gerekli idi.

Devlet Baflkanl›¤›ndan sözetmeksizin, onun görevini edimli olarak Mec-
lis Baflkan›na gördürüyorduk.

Pratikte, Meclisin Baflkanl›¤›n›, ikinci baflkan yürütüyordu. Hükûmet
vard›. Ama "Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" ad›n› tafl›rd›. Kabine sistemine
geçmekten çekiniyorduk; çünkü saltanatç›lar hemen, padiflah›n yetkisini kul-
lanmas› gere¤ini ortaya atacaklard›.

‹flte, geçifl döneminin, bu u¤raflma evrelerinde, bizim, kabul ettirmek zo-
runda bulundu¤umuz, orta biçimi, Büyük Millet Meclisi Hükûmeti sistemini,
hakl› olarak eksik bulan, meflrutiyet biçiminin aç›kça belirtilmesini sa¤lamaya
çal›flan karfl›m›zdakiler, bize itiraz ediyorlar, diyorlard› ki, bu yapmak istedi-
¤iniz hükûmet biçimi neye, hangi yönetime benzer? Amaç ve ere¤imizi söy-
letmek için yöneltilen bu türden sorulara, biz de, zaman›n gere¤ince yan›tlar
vererek saltanatç›lar› susturmak zorundayd›k.

Böylece verdi¤imiz bir yan›t›, Rauf Bey içten inand›r›c› yads›namaz ve
karfl› ç›k›lamaz nitelikte buldu¤unu söylüyor ve bütün inanç ve görüflünü be-
nim o sözlerime day›yor.

"Bu inand›r›c› ve büyük sözlerden sonra", Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti biçiminin yarars›z olaca¤›n› kabul etmek istemiyor, bu yarars›zsa, bu ya-
rars›z biçimi, daha önce, bize kabul ettirenlerin bu defa kabul ettirdikleri
cumhuriyet biçiminin de, bir gün eksik görülüp, baflka bir biçimi ortaya atma-
lar›ndan kayg›lanmak gerekece¤i yolunda, bir mant›k yürütüyor. Bu mant›¤›n
nekadar çürük bofl sözler oldu¤u apaç›k bellidir. "Kutsal duygular›, cumhuri-
yet yönetiminden baflka hiçbir yönetimi tutmad›¤› yolunda" olan birinin, ge-
çifl dönemi için zorunlu oldu¤unu pek iyi bildi¤i Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti biçimine saplan›p kalarak, cumhuriyet biçiminin de eksik görülece¤i ve
baflka bir biçim araflt›r›laca¤› kayg›s›na düflmesine yer var m›d›r? Rauf Beyin,
burada, cumhuriyetten sonra, baflka flekil diye söylemek istedi¤inin anlam›
vard›r. Rauf Bey demek istiyor ki, cumhuriyeti ilân edenler, böylelikle Os-
manl› soyunu padiflahl›ktan uzaklaflt›rd›ktan sonra, acaba, cumhuriyetten ye-
ni bafltan padiflahl›k dönemine geçerek, padiflah olmayacaklar m›? Bunun ta-
rihte örnekleri yok mu? diyenler duraksad›lar ve kayg›land›lar.

Rauf Bey, oldu¤u gibi ald›¤›m›z sözlerinin sonunda, halk›n cumhuriyeti
istedi¤ini söylerken, "istiyor ama uygulayamay›z da..." yolundaki flafl›lacak
sözleriyle, benim belirtti¤im noktay› pek güzel aç›klamaktad›r.



Efendiler, Rauf Beyle muhatabada bulunan ve flayan› istifade mütaleat
dermeyan eden hatipler çoktu. Bu meyanda, ‹smet Pafla da, uzun ve k›ymetli
beyanatta bulundu. ‹smet Paflan›n, herzaman mütaleas› istifadeli olan baz› söz-
lerini de nakledece¤im.

‹smet Pafla, "Esasl› bir flekli devlet mevzuubahs oldu¤u vak›t mütaleat ve
hissiyat kendi aram›zda kalmaz. Müflahede eden bütün bir dünya vard›r." de-
dikten, biraz sonra, cumhuriyet ilân›, bir milletin mukaddes bir ideali, bir ate-
fli, bir mefkûresi gibi ortal›¤a sald›r›r. Cumhuriyet ilân olundu¤u zaman, o mil-
letin bütün hararetini gösteren her türlü tezahürat meydana ç›kar. E¤er bir
memlekette cumhuriyetin ilân olundu¤u günlerin üçüncüsünde, beflincisinde
hukuku ilga edilmifl flehzade meydana ç›kar, vaziyet al›rsa.. dünya, mütefekki-
rîni âlem bu cumhuriyetin kuvvetinden flüphe eder." sözlerile, bafll›yarak cum-
huriyetin ilân› üzerine, ‹stanbulda al›nan vaziyetin zarar›n› izah etti.

‹smet Pafla, Rauf Beyin beyanat›n› tahlil s›ras›nda "Hakimiyeti millîye
esast›r demekle izhar› tereddüt, izhar› endifle ettiklerini kelimelerin lisan›ndan
ve manas›ndan ihraç edemeyiz." mütaleas›nda bulundu. Ondan sonra ‹smet
Pafla, Rauf Beye hitaben: "Rauf Bey! siyaset yap›yoruz. Hatalar› bir bir, ihtar
etmeliyiz. Hatta basit bir teflebbüsü iktisadî sahibi gördünüz mü ki, bafllarken
sermayesini tehlikeye koydu¤u kanaatindedir ve muvaffak olm›yaca¤›m diye
sermayesini tehlikeye atm›flt›r. Bir ifle bafllayan adam, daima nihayetinin selâ-
met olaca¤›n› temin eder, bafllar. Bahusus böyle ink›lâp zamanlar›nda ricali
hükûmet, bir recülü siyasî herhangi bir flüphe gösteremez. Hatad›r. Hata ettiniz
Rauf Beyefendi!" dedi. Bundan sonra, ‹smet Pafla, Rauf Beyin "üst tabakada
flekil de¤ifltirerek menafii devleti temin, umumî ihtiyac› tatmin etmeyi düflün-
mek hatay› fahifltir." tarz›ndaki sözlerine cevap verirken "hatay› fahifl olan, bu-
kadar hassas günlerde bir nokta üzerinde temerküz etmesi lâz›m olan kuvayi
maneviyeyi, kuvayi ink›lâbiyeyi flu noktada veya bu noktada tereddüde sevket-
mektir. Bilerek veya bilmiyerek, istiyerek veya istemiyerek, hatay› fahifl odur."
dedi.

‹smet Pafla, Rauf Beyden flunu da sordu: "... Riyaseti devlet meselesini hal-
letmek istiyordunuz. Nas›l halledeceksiniz. Kaç ihtimal vard›?"

‹smet Pafla, istical iddias›na karfl› verdi¤i cevapta: "Arkadafllar - dedi - ta-
biî addolunan bir neticede istical mevzuubahs olmaz, hata telâkkisi mücaz olan
noktalarda istical mevzuubahs olur."

"Cumhuriyet müstacelen ilân edildi demekle o gün ilân edilmeyip te alt› ay
sonraya kalsayd› belki baflka bir flekil hâs›l olurdu, manas›na yol aç›l›yor ve an-
cak bu mana ile istical edilmifltir."

Rauf Bey, beyanat›nda, bizim cumhuriyet ilân›ndaki hareketimizi, sab›k
merkezi umumî iflleri gibi göstermek istedi.

‹smet Pafla, bu noktaya cevap verirken, dedi ki: "Merkezi umumî hayat›-
n›, bu memlekette yaflatm›fl ve senelerce müdafaa etmifl mümessiller ve gazete-
ler de, kendi noktai nazar›n› müdafaa ediyorlar. Rauf Beyin noktai nazar›n›,
ellerinde silâh olarak kullan›yorlar. Bu, bedbahtl›kt›r!"

Rauf Bey, muahhar beyanat›nda bu sözlere flu yolda cevap verdi: "Merke-
zi umumî ifadesile imalar›m›, Tanin silâh gibi kullanm›flt›r; vallahi Efendiler,
Tanin kullanm›fl, Tevhidiefkâr kullanm›fl, ben bilmiyorum."
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Efendiler, Rauf Beyle karfl›laflan ve yararl› düflünceler ileri süren konufl-
mac›lar çoktu. Bu arada, ‹smet Pafla da uzun ve de¤erli bir konuflma yapt›. ‹s-
met Paflan›n, herzaman okunmas› yararl› olan bâz› sözlerini de aktaraca¤›m.

‹smet Pafla, "Köklü bir devlet biçimi sözkonusu oldu¤u zaman düflünce-
lerimiz ve duygular›m›z gizli kalmaz. Gözetleyen bütün bir dünya vard›r." de-
dikten biraz sonra, "Cumhuriyet ilân›, bir milletin kutsal bir ülküsü, bir atefli,
gibi ortal›¤› sarar. Cumhuriyet ilân olundu¤u zaman, o milletin bütün ateflini
gösteren her türden belirtiler ortaya ç›kar. E¤er bir memlekette cumhuriyetin
ilân olundu¤u - günlerin üçüncüsünde, beflincisinde haklar› al›nm›fl flehzade
ortaya ç›kar, karfl› durum al›rsa... dünya, dünya düflünürleri bu cumhuriyetin
gücünden kuflku duyar." sözlerile, bafll›yarak cumhuriyetin ilân› üzerine, ‹s-
tanbulun davran›fl›n›n sak›ncas›n› aç›klad›.

‹smet Pafla, Rauf Beyin sözlerini irdelerken "ulusal egemenlik temel ilke-
dir derken kulland›klar› sözcüklerden ve bu sözcüklerin anlam›ndan duraksa-
d›klar› ve kayg›land›klar› sonucuna varamay›z." dedi. Ondan sonra, ‹smet Pa-
fla, Rauf Beye seslenerek "Rauf Bey politika yap›yoruz. Yanl›fllar› bir bir, gös-
termeliyiz. Dahas› normal bir ifl adam› gördünüz mi ki, bafllarken sermayesini
tehlikeye koydu¤u kan›s›ndad›r ve baflar›l› olm›yaca¤›m diye sermayesini teh-
likeye atm›flt›r. Bir ifle bafllayan adam, herzaman sonunun iyi olmas›n› güven
alt›na al›r, ifle böyle bafllar. Hele böyle devrim zamanlar›nda hükûmet ileri ge-
lenleri, bir devlet adam› hiç kuflkuya düflemez. Yanl›flt›r. Yan›ld›n›z Rauf Be-
yefendi" dedi. Bundan sonra, ‹smet Pafla, Rauf Beyin "Üst tabakada biçim de-
¤ifltirerek devletin yarar›n› sa¤lamay›, genel gereksinimleri karfl›lamay› düflün-
mek büyük yan›lg›d›r." yolundaki sözlerine karfl›l›k verirken "Büyük yan›lg›
olan, bu denli duyarl› günlerde bir nokta üzerinde toplanmas› gereken moral
gücü, devrim gücünü flu noktada veya bu noktada karars›zl›¤a düflürmektir. Bi-
lerek veya bilmiyerek, istiyerek veya istemiyerek, büyük yan›lg› budur." dedi.

‹smet Pafla, Rauf Beyden flunu da sordu: "... Devlet baflkanl›¤› sorununu çö-
zümlemek istiyordunuz. Nas›l çözümleyecektiniz. Kaç tane çözüm yolu vard›?"

‹smet Pafla, acelecilik sav›na verdi¤i karfl›l›kta: "Arkadafllar - dedi - do¤al
say›lan bir sonuç için acele davran›ld›¤› söylenemez, yan›lg› say›labilecek nok-
talarda acele edilmifl olmak sözkonusu olur."

"Cumhuriyet acele olarak ilân edildi demekle o gün ilân edilmeyip de al-
t› ay sonraya kalsayd› belki baflka bir biçim oluflurdu, anlam›na yol aç›l›yor ve
ancak o anlamda acele davran›lm›flt›r."

Rauf Bey, konuflmas›nda, bizim cumhuriyet ilân›ndaki davran›fl›m›z›, es-
ki genel merkez* iflleri gibi göstermek istedi.

‹smet Pafla, bu noktaya karfl›l›k verirken, dedi ki: "Genel Merkez günle-
rini, bu memlekette yaflatm›fl ve senelerce savunmufl temsilciler ve gazeteler
de, onun görüflünü savunuyorlar. Rauf Beyin görüflünü, ellerinde silâh olarak
kullan›yorlar. Bu, kara bahtl›l›kt›r!"

Rauf Bey, daha sonraki konuflmas›nda bu sözlere flu yolda karfl›l›k verdi:
"Genel Merkez sözleriyle yapt›¤›m an›flt›rmalar›m›, Tanin silâh gibi kullan-
m›flt›r; vallahi Efendiler, Tanin kullanm›fl, Tevhidiefkâr kullanm›fl, ben bilmi-
yorum."

‹smet
Paflan›n
Mecliste
Rauf Beye
cevaplar›

‹smet
Paflan›n
Mecliste
Rauf Beye
verdi¤i
karfl›l›klar

* ‹ttihat ve Terakki Partisinin genel merkezi (B.Y.)



‹smet Pafla, Rauf Bey ve rüfekas›n›n halifeyi ziyaretleri noktas›na temasta
flu mütaleatta bulundu:

"Halifeyi ziyaret meselesi, halife meselesidir."
"Devlet adam› olarak, hiçbir zaman hat›r›m›zdan ç›karamay›z ki hilâfet

ordular› bu memleketi bafltanbafla harabeye çevirmifllerdir. Hilâfet ordular› vü-
cuda getirmek ihtimalini daima nazardan dur tutm›yaca¤›z... Türk milleti en
elîm ›st›raplar›n› halife ordusundan çekmifltir. Bir daha çekmiyecektir."

"Bir hilâfet fetvas›n›n, Harbi Umumî badiresine, bizi att›¤›n› hiçbir vak›t
unutm›yaca¤›z. Bir hilâfet fetvas›n›n millet aya¤a kalkmak istedi¤i zaman, ona
düflmanlardan daha eflna bir surette hücum etti¤ini unutm›yaca¤›z."

"Tarihin herhangi bir devrinde, bir halife, zihninden bu memleketin mu-
kadderat›na kar›flmak arzusunu geçirirse o kafay› behemehal koparaca¤›z!"

‹smet Pafla, bravo sesleri ve alk›fllarla karfl›lanan bu sözlerine, flunlar› da
ilâve etti:

"Herhangi bir halife, an'aneten, fikren ve fleklen, usulen, z›mmen ve sa-
rahaten, Türkiye mukadderat›nda alâkadarm›fl gibi vaziyet almak isterse,
Türkiye ricalini taltif edermifl, iltifat edermifl gibi bir zihniyet ile düflünür-
se, bunlar› memleketin hayatile ve mevcudiyetile z›dd› tam addedece¤iz; ha-
reketlerini h›yaneti vataniye addedece¤iz."

‹smet Pafla, beyanat›n›n sonunda, flu meseleyi mevzuubahs etti: "Rauf
Bey, beyanatlar›nda, bizim z›dd› tam olarak gördü¤ümüz noktalar› geri alarak
bu F›rka içinde yürümek karar›nda m›d›rlar? yoksa, beyanat› siyasîyelerinde,
bizimle z›dd› tam olan nikat› muhafaza ederek F›rkam›z›n haricinde ve Mec-
liste, bizimle karfl› karfl›ya çal›flmak karar› m› verecekler? Karar kendilerine
aittir."

Rauf Bey, tekrar, uzunuzad›ya, kendini müdafaa ve f›rka yapm›yaca¤›n›,
F›rkadan ç›km›yaca¤›n›, beyan ettikten sonra, heyeti umumîyenin rikkat ve
ulüvvü cenab›n› tahrik edecek mahviyetkârane sözlerile beyanat›na hitam vere-
rek, müzakere salonunu terketti.

Hatipler, muhataps›z kald›lar, Rauf Bey; hata etti¤ini itiraf ve cumhuriyet-
çi oldu¤unu ifade etmifl oldu¤u cihetle müzakere kâfi addedildi ve gazetelerde
baflkalar›n›n zihinlerine iras edilmifl flüpheleri izale edecek tebligat yap›lmak ve
ayr›ca müzakerenin zapt› da tab› ve neflredilmek kararile iktifa olundu.

fiimdi Efendiler, bu karar, neyi ifade eder?
Rauf beyin mu¤lâk ve iki manal› beyanat›, filhakika, onun cumhuriyetçi

oldu¤u hakk›nda F›rkay› tatmin etti mi? Rauf Beyin F›rka dahilinde, bizimle
ayn› his ve içtihat sahibi olarak çal›flabilece¤i kanaati tahassul etti mi?

F›rkan›n, bu karar›, müzakerenin hakikî neticesinin istilzam eyledi¤i karar
m›yd›? bittabi hay›r..!

O halde, bu noksan kararla, iktifan›n âmil ve müessiri ne idi?!
Bu noktay›, birkaç kelime ile, izah edeyim. Rauf Bey, beyanat›n›n bafl›ndan

nihayetine kadar, ald›¤› tav›r ve kulland›¤› tarz› beyanla, F›rka azas›n›n, ulüvvü
cenap ve ahlâk›na iltica etmifl gibi idi; bundan baflka, Rauf Bey, beyanat›nda,
okadar, mugalâta ve safsata yap›yordu ki, sözlerinin ciddiyet ve samimiyet ile
nisbet ve alâkas›n› derakap ölçmek umum için sehil de¤ildi. Bu esbab›n fevk›n-
de, en mühim amili derunî, itiraf olunmak lâz›md›r ki, gayr›mes’ul, emrivaki,
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‹smet Pafla, Rauf Bey ve arkadafllar›n›n gidip halifeyi görmelerine de¤i-
nirken flunlar› söyledi:

"Halifeyi gidip görmek ifli, halifelik sorunudur."
"Devlet adam› olarak, hiçbir zaman akl›m›zdan ç›karamay›z ki halifenin

ordular› bu memleketi bafltanbafla y›k›nt›ya çevirmifllerdir. Halife ordular› ku-
rulmas› olas›l›¤›n› hiç gözden uzak tutm›yaca¤›z.....Türk milleti en büyük ac›-
lar›n› halife ordusundan çekmifltir. Bir daha çekmiyecektir."

"Bir halife fetvas›n›n bizi, Dünya Savafl› uçurumuna att›¤›n› hiçbir zaman
unutm›yaca¤›z. Bir halife fetvas›n›n millet aya¤a kalkmak istedi¤i zaman, ona
düflmanlardan daha alçakcas›na sald›rd›¤›n› unutm›yaca¤›z."

"Tarihin herhangi bir döneminde, bir halife, bu ülkenin kaderine kar›fl-
may› akl›ndan geçirirse, hiç kuflku olmas›n, o kafay› koparaca¤›z!"

‹smet Pafla, bravo sesleri ve alk›fllarla karfl›lanan bu sözlerine, flunlar› da
ekledi:

"Herhangi bir halife, gelene¤e uyarak ya da düflünceleriyle ve biçimsel
olarak, yönteme uyarak, kapal› ve aç›k olarak, Türkiyenin kaderinde ilgisi
varm›fl gibi durum almak isterse, Türkiyedeki devlet adamlar›n› de¤erli bulur-
mufl, okflarm›fl gibi bir düflünce tafl›rsa, bunlar› memleketin hayat›yla ve varl›-
¤›yla tam karfl›t sayaca¤›z; yapt›klar›n› vatan hainli¤i sayaca¤›z."

‹smet Pafla, sözlerinin sonunda, flu noktay› sözkonusu yapt›: "Rauf Bey, ko-
nuflmalar›nda geçen ve bizim tam karfl›t olarak gördü¤ümüz sözlerini geri alarak bu
Parti içinde yürümek karar›nda m›d›rlar? Yoksa, politika konusundaki sözlerinde,
bizimle tam karfl›t olan düflünceleri b›rakm›yarak Partimizin d›fl›nda ve Mecliste,
bizimle karfl› karfl›ya çal›flmak karar› m› verecekler? Karar kendilerinindir."

Rauf Bey, yeniden uzun uzad›ya, kendini savundu ve ayr›l›k ç›karmaya-
ca¤›n›, Partiden ayr›lmayaca¤›n›, söyledikten sonra, genel kurulun ac›ma ve
ba¤›fllama duygular›n› uyand›racak çok afla¤›dan al›c› konuflmas›yla sözlerine
son vererek, görüflme salonundan ayr›ld›.

Konuflmac›lar›n karfl›s›nda kimse kalmad›. Rauf Bey; yan›ld›¤›n› aç›kla-
m›fl ve cumhuriyetçi oldu¤unu söylemifl oldu¤undan görüflmeler yeter say›ld›
ve gazetelerde baflkalar›n›n kafalar›nda uyand›r›lm›fl kuflkular› giderecek bil-
dirimler yap›lmas› ve ayr›ca görüflme tutana¤›n›n da bast›r›l›p yay›mlanmas›
karar›yla yetinildi.

fiimdi Efendiler, bu karar, ne anlam tafl›r?
Rauf Beyin kar›fl›k ve iki anlaml› sözleri, gerçekten, onun cumhuriyetçi

oldu¤una Partiyi inand›rd› m›? Rauf Beyin Parti içinde, bizimle duygu ve gö-
rüfl birli¤i içinde çal›flabilece¤i kan›s› do¤du mu?

Partinin, bu karar›, görüflmenin gerçek sonucunun gerektirdi¤i karar
m›yd›? elbette hay›r..

Öyleyse, bu eksik kararla, yetinmeye yol açan etmen ne idi?
Bu noktay›, birkaç sözle, aç›klayay›m. Rauf Bey, sözlerinin bafl›ndan sonu-

na kadar, tak›nd›¤› tutum ve kulland›¤› konuflma biçimiyle, Parti üyelerinin, ba-
¤›fllama duygusuna ve sevgisine s›¤›nm›fl gibi idi; bundan baflka, Rauf Bey, ko-
nuflmas›nda, okadar, yan›ltmalar yap›yor ve bofl lâflar söylüyordu ki, sözlerinin
do¤ru ve içten olup olmad›¤›n› hemen anlamak herkes için kolay de¤ildi. Bu et-
menlerden daha etkili ve en önemli tinsel etmen, aç›kça söylenmeli ki, "sorum-
suz”, “olup bitti”, “Cumhuriyetten sonraki biçim” sözcükleri kullan›larak ya-



cumhuriyetten sonra da flekil, kelimeleri, üzerinde yap›lan menfi propaganda,
efkâr ve hissiyat› tereddüde ve gevflekli¤e sevketmiflti.

Vaziyeti, cumhuriyet meselesi haricinde, ‹smet Pafla ve Rauf Bey münaza-
as› gibi alanlar›n haleti zihniyetleri de, manas›z bir kararla iktifaya saik oldu-
¤u muhakkakt›r.

Efendiler, bu karar yüzünden, Rauf Bey ve arkadafllar›na, bir müddet da-
ha, F›rkan›n içinde, F›rkay› y›kmak için, çal›flmak f›rsat› verilmifl oldu.

‹stanbuldaki baz› gazetelerin memleket ve cumhuriyet menafii âliyesini ih-
lâl eder tarzda devam eden neflriyat› da, orada öyle bir hava yaratt› ki, Meclis,
‹stanbula bir ‹stiklâl Mahkemesi göndermeyi zarurî addetti.

Muhterem Efendiler, her meselede ve her safhai icraatta, kendinden bah-
settirmifl olan halifeye ve hilâfete bir defa daha temas edece¤im.

1340 senesi iptidas›nda, büyük mikyasta, bir ordu harp oyunu yapmak ta-
karrür etmiflti. Bu harp oyununu ‹zmirde yapacakt›k. Bu münasebetle 1340 se-
nesi Kânunusani iptidas›nda, ‹zmire gittim. Orada iki ay kadar kald›m.

Hilâfetin lâ¤v› zaman›n›n geldi¤ine orada iken hüküm vermifltim. Mesele-
nin, sureti cereyan›n›, oldu¤u gibi hulâsa etmeye çal›flaca¤›m.

Baflvekil ‹smet Pafladan 22 Kânunusani 1340 tarihli bir flifre ald›m. Onu
aynen arzedeyim:

fiifre Türkiye Reisicumhuru Huzuru Riyasetpenahilerine
Bir müddettenberi gazetelerde makam› hilâfetin vaziyeti ve Halifenin flah›slar› hakk›nda

suitelakkiyata müsait neflriyata tesadüf edilmekte oldu¤undan ve bilâsebep vaki olan neflriyat›
hürmetflikenaneden ve hassaten aras›ra ‹stanbula giden erkân› hükûmetin ve resmî heyetin
kendisile temastan mütebait ve müçtenip bulunmalar›ndan Halifenin büyük bir teessür duydu-
¤u cihetle serkarinlerinin Ankaraya izamile veya flayan› itimat bir zat›n ‹stanbula nezdine gön-
derilmesini rica suretile hissiyat ve temenniyat›n› ibla¤ etmeyi teemmül etmifl ise de suitefsire
u¤ramas› ihtimaline karfl› bundan da sarf›nazar etti¤ini beyan eyledikleri baflkâtip bey taraf›n-
dan ifl'ar k›l›nmakta ve tahsisat meselesi ››zunuzad›ya tafsil edilerek hazinei hilâfetin istitaat›
fevkinde ve mükellefiyeti haricindeki masarif için hazinei maliyece muavenette bulunulaca¤›
hakk›nda hükûmetçe 15 Nisan 1339 tarihinde vaki ifl'ar›n tetkiki ve temini icab› ilâve edilmek-
tedir. Keyfiyet Heyeti Vekilece tezekkür edilecektir. Neticeyi ayr›ca arzederim Efendim.

‹smet
Bu telgrafa cevaben makina bafl›nda yazd›¤›m telgrafname aynen fludur:
Makine bafl›nda Ankarada Baflvekil ‹smet Pafla Hazretlerine ‹zmir
C. 22/1/1340 flifreye:
Makam› hilâfetin ve Halifenin flah›slar› hakk›nda suitelâkkiyat ve s››itefsirat zemini,

Halifenin kendi tarz ve tavru hareketinden nefl'et etmektedir. Halife, hayat› dahiliye ve bil-
hassa hayat› haricîyesile ecdad› padiflahlar›n mesle¤ini muakkip görünmektedir. Cuma
alaylar›, ecnebî mümessilleri nezdine memurlar izam› suretile münasebal, tantanal› gezin-
tiler, saray hayat›, saray›nda ihtiyat zabitlerine var›ncaya kadar kabul ve onlar›n ifltikâla-
r›n› istima ve onlarla beraber a¤lamak gibi hareketler bu kabiîldendir. Halife. Türkiye
Cumhuriyeti ve Türkiye halk› ile, karfl› karfl›ya, vaziyetini mütalea etti¤i zaman, ‹ngiltere
K›rall›¤› ile Hindistan ahalii islâmiyesine veya Efgan Devleti ile Efgan halk›na karfl›, hilâ-
fetin ve halifenin vaziyetini vâhidi k›yasî olarak nazar› dikkatte tutmal›d›r. Halife ve bütün
cihan, kat’î olarak bilmek lâz›md›r ki, mevcut ve mahfuz olan halife ve halife makam›n›n,
hakikatte, ne dinen ve ne de siyaseten hiçbir mana ve hikmeti mevcudiyeti yoktur. Türkiye
Cumhuriyeti safsatalarla mevcudiyetini, istiklâlini tehlikeye maruz b›rakamaz. Hilâfet
makam›, bizce en nihayet, tarihî bir hat›ra olmaktan fada bir ehemmiyeti haiz olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti ricalinin veya resmî heyetlerin, kendisile temas›n› talep etmesi dahi
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p›lm›fl olan olumsuz propagandan›n düflünce ve duygular› duraksatm›fl ve gev-
fletmifl olmas›yd›.

Durumu, cumhuriyet sorunu de¤il de, ‹smet Pafla ve Rauf Bey çekiflmesi
gibi görenlerin düflünüfllerinin de, anlams›z bir kararla yetinilmesine yol açt›-
¤› kuflku götürmez bir gerçektir.

Efendiler, bu karar yüzünden, Rauf Bey ve arkadafllar›na, bir süre daha,
Partinin içinde, Partiyi y›kmak için, çal›flmak f›rsat› verilmifl oldu.

‹stanbuldaki kimi gazetelerin memleketin ve cumhuriyetin yüksek ç›kar-
lar›n› bozucu nitelikte sürüp giden yay›mlar› da, orada öyle bir hava yaratt› ki,
Meclis, ‹stanbula bir ‹stiklâl Mahkemesi* göndermeyi zorunlu sayd›.

Muhterem Efendiler, her sorunda ve her yürütüm evresinde, kendinden
sözettirmifl olan halifeye ve halifeli¤e bir kez daha de¤inece¤im.

1924 y›l› bafl›nda, büyük çapta, bir ordu savafl oyunu yapmak kararlaflt›-
r›lm›flt›. Bu savafl oyununu ‹zmirde yapacakt›k. Bunun için 1924 senesi Ocak
ay› bafl›nda, ‹zmire gittim. Orada iki ay kadar kald›m.

Halifeli¤i kald›rman›n zaman›n›n geldi¤i yarg›s›na orada iken varm›flt›m.
Bu iflin, olufluflunu, oldu¤u gibi özetlemeye çal›flaca¤›m.

Baflbakan ‹smet Pafladan 22 Ocak 1924 tarihli bir flifre ald›m. Onu oldu-
¤u gibi bilginize sunay›m:

fiifre Yüksek Türkiye Cumhurbaflkanl›¤›na
Bir süredir gazetelerde halifeli¤in durumu ve Halifenin kendisi hakk›nda yanl›fl anlama-

lara yol açabilecek yay›mlara rastlanmakta oldu¤undan ve yersizce sayg›s›zl›klar içeren ya-
y›mlardan ve özellikle aras›ra ‹stanbula giden hükûmet ileri gelenlerinin ve resmî hey'etlerin
kendisile iliflki kurmaktan uzak durup kaç›nmalar›ndan Halifenin büyük bir üzüntü duydu¤u
için baflmabeyincisinin Ankaraya gönderilmesini ya da güvenilir birinin ‹stanbula kendi ya-
n›na gönderilmesini rica yoluyla duygu ve isteklerini bildirmeyi düflünmüfl ise de kötü yorum-
lanabilir diye bundan da vazgeçti¤ini söyledi¤i baflkâtip bey taraf›ndan bildirilmekte ve öde-
nek sorunu uzun uzun anlat›larak halifelik hazinesinin gücü üstünde ve yükümlülükleri d›fl›n-
daki harcamalar için devlet hazinesi taraf›ndan yard›m yap›laca¤› ile ilgili olarak hükûmetin
15 Nisan 1923 tarihinde yapt›¤› bildirimi inceleyip gere¤inin yap›lmas› iste¤i eklenmektedir.
Durum Bakanlar Kurulunda görüflülecektir. Sonucu ayr›ca bilginize sunar›m Efendim.

‹smet
Bu telgrafa cevap olarak makina bafl›nda yazd›¤›m telgrafname aynen fludur: 
Makine bafl›nda Ankarada Baflbakan ‹smet Pafla Hazretlerine ‹zmir
K. 22/1/1924 flifreye:
Halifelik makam› ve halife ile ilgili yanl›fl anlamalar ve kötü yorumlar, halifenin ken-

di tutum ve davran›fllar›ndan do¤maktad›r. Halife, iç ve özellikle d›fl yaflay›fl›yla atalar› olan
padiflahlar›n yolunu izler görünmektedir. Cuma alaylar›, yabanc› temsilcilere görevliler
gönderilerek kurulan iliflkiler, çok gösteriflli gezintiler, saray hayat›, saray›nda yedek subay-
lara var›ncaya kadar kabul etmek ve onlar›n yak›nmalar›n› dinlemek ve onlarla birlikte a¤-
lamak gibi davran›fllar bu türdendir. Halife, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halk› karfl›-
s›ndaki durumunu düflündü¤ü zaman, ‹ngiltere Krall›¤› ile Hindistan Müslüman halk› ya da
Afgan Devleti ile Afgan halk› karfl›s›nda, halifeli¤in ve halifenin durumunu ölçü olarak
kullanmal›d›r. Halife ve bütün dünya, kesin olarak bilmelidir ki, var olan ve korunmakta
olan halifenin ve halife makam›n›n, gerçekte, ne din aç›s›ndan ve ne de politika aç›s›ndan
hiçbir anlam ve varl›k nedeni yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bofl sözlerle varl›¤›n›, ba¤›ms›z-
l›¤›n› tehlikeye sokamaz. Halifelik makam›n›n, bize göre olsa olsa tarihten bir an› olmak-
tan öteye bir önemi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti ileri gelenlerinin ya da resmî hey’etlerin,

Hilâfetin
lâ¤v› zama-
n› da gel-
miflti

Halifeli¤in
kald›r›lma-
s›n›n zama-
n› da gel-
miflti

* Meclis taraf›ndan seçilen üçer millet vekilinden oluflan ve verdi¤i kararlar kesin olan özel
devrim mahkemeleri (B.Y.)



Cumhuriyetin istiklâline sarih tecavüzdür. Serkarinini Ankaraya göndermek veya flayan› iti-
mat bir zat›n nezdine izam› suretiyle; hükûmete ibla¤› hissiyat ve temenniyat talebinde bulun-
mas› dahi Hükûmeti Cumhuriye ile karfl› karfl›ya vaziyet almas› demektir. Buna da salâhiyet-
tar de¤ildir. Kendisile Hükûmeti Cumhuriye aras›nda baflkâtibi muhabereye tavsit etmesi de
fazlad›r. Baflkâtip beyin böyle küstahl›ktan mücanebeti lüzumu kendisine ihtar olunmal›d›r.
Halifenin temini hayat ve maifleti için Türkiye Reisicumhurunun tahsisat›ndan mutlaka dun
bir tahsisat kâfi gelir. Maksat; debdebe ve darat de¤il, insanca hayat ve maiflet temininden iba-
rettir. Hazinei hilâfetten maksat ne oldu¤unu anl›yamad›m. Hilâfetin hazinesi yoktur ve ola-
maz. Böyle bir hazineye ecdad›ndan tevarüs etmiflse resmen ve vaz›han malûmat istihsal ve
ita buyurulmas›n› rica ederim. Halifenin ald›¤› muhassasatla gayr›kabili temin olan tekâlif
neler imifl ve 15 Nisan 1339 tarihinde hükûmet ne gibi mevait ve ifl'aratta bulunmufltur? Bu-
nu da lûtfen ifl'ar buyurunuz. Halifenin ikametgâh›n› tasrih ve tespit etmek, hükûmetin flim-
diye kadar yapm›fl olmas› lâz›mgelen bir vazife idi. ‹stanbulda, milletin bo¤az›ndan kesilmifl
paralarla yap›lma birçok saraylar ve bu saraylar›n içindeki birçok k›ymetli eflya ve levaz›mat,
hükûmetin vaziyeti ademi tespiti yüzünden mah›v ve heder oluyor. Halife mensuplar›, saray-
lar›n en k›ymetli levaz›mat›n› Beyo¤lunda, flurada, burada sat›yorlar diye rivayetler vard›r.
Hükûmet bunlara bir an evvel vaz›yet etmelidir. Sat›lmak lâz›m ise hükûmet satmal›d›r. Hi-
lâfet kadrosu ciddî tetkik ve tensik olunmak lâz›md›r ki, serkarinler, serkâtipler mevcudiyeti
halifeyi hâlâ saltanat hulyas› içinde uyutmas›n! Frans›zlar›n k›ral, hanedan ve mensubinini
Fransaya sokmakta, istiklâl ve hakimiyetleri için yüz sene sonra, bugün dahi mahzur görüp
dururken hergün ufuktan saltanat güneflinin tulûuna duac› bir hanedan ve mensubini hakk›n-
daki muamelemizde, Türkiye Cumhuriyetini, nezaket ve safsata kurban› edemeyiz. Halife,
kendinin ve makam›n›n ne oldu¤unu sarih olarak bilmeli ve bununla iktifa etmelidir. Hükû-
metçe ciddî, esasl› tedabir ittihaz ile ifl'ar›n› rica ederim Efendim.

Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal
Bu muhabereden sonra harp oyunu münasebetile ‹smet Pafla ve Müdafa-

ai Millîye Vekili bulunan Kâz›m Pafla da ‹zmire gelmifllerdi. Erkân›harbiyei
Umumîye Reisi Fevzi Pafla da zaten orada bulunuyordu. Hilâfetin ilgas› lüzu-
munda, kanaatlerimiz mutab›k idi. Ayn› zamanda, fier'iye ve Evkaf Vekâletini
de ilga ve tedrisat› tevhit eylemek karar›nda idik.

1340 senesi Mart›n›n birinci günü Meclisin taraf›mdan küflad› icap ediyor-
du.

23 fiubat 1340 günü Ankaraya avdet etmifl idik. Orada da icap eden zeva-
t›, karar›mdan haberdar ettim.

Mecliste, bütçe müzakeresi devam ediyordu. Hanedan tahsisat› ve fier'iye
ve Evkaf Vekâleti bütçeleri üzerinde, tevakkuf edilmek lâz›md›. Arkadafllar,
maksada müteveccih beyanat ve tenkidata bafllad›lar; müzakere ve münakafla
idame ettirildi. 1 Mart günü, Büyük Millet Meclisinin beflinci mesai senesi mü-
nasebetile verdi¤im nutukta, flu üç noktaya sureti mahsusada iflaret ettim:

"1 - Millet, cumhuriyetin halen ve âtiyen bilcümle taarruzattan kat'iyyen ve
ebedîyen masun bulundurulmas›n› talep etmektedir. Milletin talebi, cumhuriye-
tin mücerrep ve müspet olan kâffei esasata bir an evvel ve tamamen iptina etti-
rilmesi suretinde ifade olunabilir."

"2 - Milletin âray› umumiyesinde tesbit olunan terbiye ve tedrisat›n tevhidi
umdesinin bilâifatei an tatbik› lüzumunu müflahede ediyoruz."

"3 - ... Diyaneti islâmiyeyi, as›rlardanberi mütemail oldu¤u veçhile bir va-
s›tai siyaset mevkiinden tenzih ve ilâ etmek elzem oldu¤u hakikatini de müfla-
hede ediyoruz."

2 Mart günü, F›rka Grubu içtima ettirildi. ‹flaret etti¤im, bu üç mesele,
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kendisile iliflki kurmalar›n› istemesi de Cumhuriyetin ba¤›ms›zl›¤›na aç›k sald›r›d›r. Baflmabe-
yincisini Ankaraya göndermek yoluyla ya da güvenilir birini kendi yan›na gönderterek; hükû-
mete duygu ve isteklerini iletmek isteminde bulunmas› da Cumhuriyet Hükûmetine karfl› tav›r
tak›nmas› demektir. Buna da yetkili de¤ildir. Kendisile Cumhuriyet Hükûmeti aras›ndaki ya-
z›flmalarda baflkâtibi arac› k›lmas› da yersizdir. Baflkâtip beyin böyle sayg›s›zl›ktan kaç›nmas›
gerekti¤i kendisine bildirilmelidir. Halifenin dirli¤i ve geçimi için Türkiye Cumhurbaflkan› öde-
ne¤inden az olmas› zorunlu olan bir ödenek yeter. Halifeye ödenek vermekteki amaç yald›zl›
ve gösteriflli de¤il insanca yaflamak ve geçim sa¤lamakt›r. Halifelik hazinesi demekle ne demek
istendi¤ini anl›yamad›m. Halifeli¤in hazinesi yoktur ve olamaz. Böyle bir hazine kendisine ata-
lar›ndan kalm›flsa resmî ve aç›k olarak bilgi al›nmas›n› ve bana bilgi verilmesini rica ederim. Ha-
lifenin ald›¤› ödenekle karfl›lanamayan yükümlülükler nelermifl ve 15 Nisan 1923 tarihinde hü-
kûmet ne söylemifl neye söz vermifltir? Bunu da lûtfen bana bildiriniz. Halifenin konutunu be-
lirtip saptamak, hükûmetin flimdiye kadar yapm›fl olmas› gereken bir ödev idi. ‹stanbulda, mil-
letin bo¤az›ndan kesilmifl paralarla yap›lma birçok saraylar ve bu saraylar›n içindeki birçok k›y-
metli eflya ve gereçler, hükûmetin durumu saptamamas› yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin
yak›nlar›, saraylar›n en de¤erli gereçlerini Beyo¤lunda, flurada, burada sat›yorlar diye söylenti-
ler vard›r. Hükûmet bunlara bir an evvel el koymal›d›r. Sat›lmak gerekirse hükûmet satmal›-
d›r. Halifelik kadrosu iyice incelenip düzene sokulmal›d›r ki, baflmabeyincilerin, baflkâtiplerin
varl›¤› art›k bugün halifeyi padiflahl›k düflü ile uyutmas›n. Frans›zlar kral, kral soyu ve yak›nla-
r›n› Fransaya sokmakta, ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤i için yüz sene sonra, bugün bile sak›nca gö-
rüp dururken, hergün ufuktan padiflahl›k güneflinin do¤mas›na duac› olan bir padiflah soyu ve
yak›nlar›yla ilgili ifllerimizde, Türkiye Cumhuriyetini, yersizce nazik olmalara ve bofl lâflara
kurban edemeyiz. Halife, kendinin ve makam›n›n ne oldu¤unu aç›kça bilmeli ve bununla ye-
tinmelidir. Hükûmetin kesin ve temelli önlemler al›p bana bildirilmesini rica ederim Efendim.

Türkiye Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal
Bu yaz›flmadan sonra savafl oyunu için ‹smet Pafla ve Millî Savunma Ba-

kan› Kâz›m Pafla da ‹zmire gelmifllerdi. Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla da
daha önceden orada bulunuyordu. Halifeli¤in kald›r›lmas› gerekti¤inde, efl
görüflteydik. Bunun yan›nda Diyanetiflleri ve Vak›flar Bakanl›¤›n› da kald›r-
mak ve ö¤retimi birlefltirmek karar›nda idik. 1924 senesi Mart›n›n birinci gü-
nü Meclisi açmam gerekiyordu.

23 fiubat 1924 günü Ankaraya dönmüfltük. Orada da gerekenlere, kara-
r›m› bildirdim.

Mecliste, bütçe görüflmeleri yap›l›yordu. Padiflah soyu ödenekleri ve Di-
yanetiflleri ve Vak›flar Bakanl›¤› bütçeleri üzerinde, durulmak gerekiyordu.
Arkadafllar, bu amaca yönelik konuflmalara ve elefltirilere bafllad›lar; görüflme
ve tart›flma sürdürüldü, 1 Mart günü, Büyük Millet Meclisinin beflinci çal›flma
y›l› dolay›s›yla verdi¤im nutukta, flu üç noktay› özellikle belirttim:

"1 - Millet, cumhuriyetin flimdi ve ileride bütün sald›r›lardan kesin olarak
ve sonsuzadek korunmas›n› istemektedir. Milletin iste¤i, cumhuriyetin hiç va-
k›t geçirilmeksizin, denenmifl ve kan›tlanm›fl bütün ilkelere tümüyle uydurul-
mas› olarak deyimlenebilir."

"2 - Ulus kamu oyunda saptanm›fl olan e¤itim ve ö¤retimin birlefltirilme-
si ilkesinin hiç vak›t geçirmeden uygulamaya geçilmesinin gerekli bulundu¤u
görülüyor."

"3 - ... ‹slâm dinini, yüzy›llard›r yap›lageldi¤i üzere, bir politika arac› ola-
rak kullan›lmaktan kurtarman›n ve yüceltmenin gerekli oldu¤u gerçe¤ini de
görüyoruz."

2 Mart günü, Parti Grubu topland›. Belirtti¤im bu üç sorun, ortaya at›ld› ve

Hilâfetin,
fier’iye ve
Evkaf Ve-
kâletlerinin
lâ¤v› ve
tedrisat›n
tevhidi ka-
rar›

Halifeli¤in,
Diyanet ‹fl-
leri ve Va-
k›flar Ba-
kanl›¤›n›
kald›rmak
ö¤retimi
birlefltir-
mek karar›



mevzuubahs ve müzakere edildi. Esaslar üzerinde, anlafl›ld›. 3 Mart günü,
Meclisin birinci celsesinde, evrak› varide meyan›nda flu takrirler okundu:

1 - Hilâfetin ilgas›na ve hanedan› Osmanînin Türkiye haricine ç›kar›lma-
s›na dair fieyh Saffet Efendi ile elli refikinin teklifi kanunîsi.

2 - fier'iye ve Evkaf, Erkân›harbiye Vekâletlerinin ilgas›na dair Sirl Meb
fosu Halil Hulki Efendi ve elli refikinin teklifi kanunîsini.

3 - Tevhidi tedrisat hakk›nda Saruhan Meb'usu Vas›f Bey ve elli refikinin
takrirleri varid olmufltur.

Makam› riyasette bulunan Fethi Bey - Efendim! müteaddit imzalarla gelen
bu teklifi kanunîlerin, derhal müzakeresine dair teklifler vard›r. Reyi âlinize
vazedece¤im, dedi ve encümenlere gitmeden, derhal müzakeresini reye koydu
ve kabul edildi¤ini beyan etti.

‹lk itiraz, Kastamonu Meb'usu Halit Bey taraf›ndan vaki oldu. Müzake-
renin cereyan› esnas›nda, Halit Beye bir iki zat daha iltihak etti. Tekliflerin le-
hinde, uzun beyanatta bulunan birçok k›ymetli hatipler kürsüye ç›kt›lar. Tak-
rir sahiplerinden baflka, merhum Seyit Beyin ve ‹smet Paflan›n ilmî ve mukni
hitabeleri herzaman için mütaleaya flayand›r. Müzakere ve münakafla befl sa-
at kadar devam etti. Saat 6:45de müzakere hitam buldu¤u zaman, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, 429, 430 ve 431 inci kanunlar›n› ç›karm›fl bulunuyor-
du.

Bu kanunlara nazaran "Türkiye Cumhuriyetinde, muamelât› nasa dair
olan ahkâm›n teflri ve infaz› Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teflkil etti¤i
hükûmete ait" ve "fier'iye ve Evkaf Vekâleti mülga" oldu.

Türkiye dahilindeki bütün müesesat› ilmîye ve tedrisîye.. bilcümle medre-
seler Maarif Vekâletine devir ve raptedildi.

Halife hal ve hilâfet makam› lâ¤volundu ve mahlû halife ve Osmanl› sal-
tanat› münderisesi hanedan›n›n bilcümle azas›, Türkiye Cumhuriyeti memaliki
dahilinde ikamet etmek hakk›ndan ebediyen memnu k›l›nd›.

Efendiler, hilâfet makam›n›n muhafazas›nda, dinî ve siyasî menfaat ve za-
ruret bulundu¤u zehab›nda bulunan baz› zevat, arzetti¤im kararlar›n al›nmak-
ta oldu¤u, son dakikalarda, hilâfetin, taraf›mdan deruhde edilmesi teklifinde
bulundular.

Bu gibilere, icab› gibi, derhal ret cevab› vermifltim.
Bilvesile, di¤er bir noktay› da arzedeyim. Büyük Millet Meclisi, hilâfeti lâ¤-

vetti¤i zaman, Antalya Meb'usu, ulemadan Rasih Efendi, Hilâliahmer nam›na,
Hindistanda bulunan bir heyetin riyasetinde idi. Rasih Efendi, M›s›ra u¤rayarak
Ankaraya avdet etti. Benden mülâkat talep ederek flu beyanatta bulundu: Seya-
hat etti¤i memleketlerde, ehli islâm, benim halife olmam› istiyormufl.. "Sahibi sa-
lâhiyet islâm heyetleri, Rasih Efendiyi, bana bu hususu tebli¤ etmek için tevkil
etmifl..." Rasih Efendiye verdi¤im cevapta, islâmlar›n bana olan teveccüh ve mu-
habbetlerine teflekkür ettikten sonra, dedim ki: Zat› âliniz ulemay› dindensiniz!
Halifenin reisi devlet demek oldu¤unu bilirsiniz. Bafllar›nda, k›rallar›, impara-
torlar› bulunan tebaan›n, bana isal etti¤iniz arzu ve tekliflerini ben, nas›l kabul
edebilirim. Kabul ettim desem, buna, o tebaan›n, metbular› raz› olur mu?!
Halifenin emir ve nehyi ifa olunur. Beni halife yapmak istiyenler emirlerimi
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görüflüldü. ‹lkeler üzerinde anlafl›ld›. 3 Mart günü, Meclisin birinci oturumun-
da, gelen yaz›lar aras›nda flu önergeler okundu:

1 - Halifeli¤in kald›r›lmas›na ve Osmanl› padiflah soyunun Türkiye d›fl›na
ç›kar›lmas›na iliflkin fieyh Saffet Efendi ile elli arkadafl›n›n kanun önerisi.

2 - Diniflleri ve Vak›flar ile, Genel Kurmay Baflkanl›¤›n›n kald›r›lmas›na
iliflkin Siirt Meb'usu Halil Hulki Efendi ve elli arkadafl›n›n kanun önerisi.

3 - Ö¤retimin birlefltirilmesine iliflkin Saruhan Meb'usu Vas›f Bey ve elli
arkadafl›n›n önergeleri al›nm›flt›r.

Baflkan kürsüsünde bulunan Fethi Bey – Efendim birçok imzalarla gelen
bu kanun önerilerinin, hemen görüflülmesiyle ilgili öneriler vard›r. Yüksek
oyunuza sunaca¤›m, dedi ve komüsyonlara gitmeden, hemen görüflülmesini
oylad› ve kabul edildi¤ini bildirdi.

‹lk karfl› ç›k›fl›, Kastamonu Meb'usu Halit Bey yapt›. Görüflmeler s›ras›n-
da, Halit Beye bir iki kifli daha kat›ld›. Önerileri destekleyen uzun konuflma-
lar yapan birçok de¤erli konuflmac› kürsüye ç›kt›. Önerge sahiplerinden bafl-
ka, merhum Seyit Beyin ve ‹smet Paflan›n bilimsel ve inand›r›c› sözleri herza-
man için okunmaya de¤er. Görüflme ve tart›flma befl saat kadar sürdü. Saat
6:45'de görüflme sona erdi¤i zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 429, 430 ve
431 inci kanunlar›n› ç›karm›fl bulunuyordu.

Bu kanunlarla "Türkiye Cumhuriyetinde, halkla ilgili kurallar› koymaya
ve yürütmeye yanl›z Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurdu¤u hükûme-
tin yetkili oldu¤u" ve "Diniflleri ve Vak›flar Bakanl›¤›n›n kald›r›lm›fl" oldu¤u
saptand›.

Türkiye içindeki bütün bilim ve ö¤retim kurumlar›.. bütün medreseler
Millî E¤itim Bakanl›¤›na aktar›l›p ba¤land›.

Halife indirildi ve halifelik kald›r›ld› ve indirilen halife ve Osmanl› padi-
flahlar› soyundan olan herkese, Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturmak süre-
siz olarak yasakland›.

Efendiler, halifeli¤in korunmas›nda, dinsel ve politik yarar ve zorunluluk
bulundu¤unu sanan birtak›m kifliler, bilginize sundu¤um kararlar›n al›nmakta
oldu¤u, son dakikalarda, halifeli¤i, benim üzerime almam› önerdiler.

Bu gibilere hemen, gereken ret yan›t› vermifltim.
Yeri gelmiflken, baflka bir noktay› da bilginize sunay›m. Büyük Millet

Meclisi, halifeli¤i kald›rd›¤› zaman, Antalya Meb'usu, din bilginlerinden
Rasih Efendi, K›z›lay ad›na, Hindistanda bulunan bir hey'etin baflkan›y-
d›. Rasih Efendi. M›s›ra u¤rayarak Ankaraya döndü. Görüflmemizi istedi
ve flunlar› söyledi: "Dolaflt›¤› ülkelerdeki Müslümanlar, benim halife ol-
mam› istiyormufl.. Yetkili Müslüman topluluklar›, Rasih Efendiyi, bana
bunu bildirmek için vekil etmifller.." Rasif Efendiye verdi¤im karfl›l›kta,
Müslümanlar›n bana olan güven ve sevgilerine teflekkür ettikten sonra, de-
dim ki: Siz din bilginlerindensiniz! Halifenin devlet baflkan› oldu¤unu bi-
lirsiniz. Bafllar›nda, krallar›, imparatorlar› bulunan uyruk halklar›n›, bana
ulaflt›rd›¤›n›z dilek ve önerilerini ben, nas›l kabul edebilirim. Kabul ettim
desem, buna, o uyruklar›n bafl›ndakiler bunu isterler mi? Halifenin emir
ve yasaklar› yerine getirilir. Beni halife yapmak istiyenler, emirlerimi yeri-
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* Kutsal Ayaklanma
** Bir kimseye, ya da kurulufla karfl› toplu olarak al›nan zarar verici gizli karar (Frans›zca)

infaza muktedir midirler? Binaenaleyh mevzuu, medlûlü olm›yan mevhum bir
s›fat› tak›nmak gülünç olmaz m›?

Efendiler, aç›k ve kat’î söylemeliyim ki, ehli islâm› bir halife heyulâsile hâ-
lâ iflgal ve i¤fal gayretinde bulunanlar, yaln›z ve ancak ehli islâm›n ve bilhassa
Türkiyenin düflmanlar›d›r. Böyle bir oyuna rapt› hayal eylemek de, ancak ve
ancak cehil ve gaflet eseri olabilir.

Rauf Beylerin, Vehip Paflalar›n, Çerkez Etem ve Reflitlerin bütün yüz el-
liliklerin, mülga hilâfet ve saltanat hanedan› mensuplar›n›n, bütün Türkiye
düflmanlar›n›n, elele vererek aleyhimizdeki hararetli sâyü gayretleri, din gay-
retile mi vukubulmaktad›r? Hudutlar›m›za, yap›fl›k, merkezlerle hâlâ Türki-
yeyi mahvetmek için Mukaddes ‹htilâl nam› alt›nda haydut çeteleri, suikast
tertipleri ile ç›lg›nca aleyhimizde çal›flanlar›n hakikaten maksatlar› mukad-
des midir? Buna inanmak için cidden, kara cahil ve koyu gafil olmak lâz›m-
d›r.

Ümemi islâmiyeyi ve Türk milletini, bu derekede farzetmek ve islâm âle-
minin nezaheti vicdanîyesinden, nezaketi hulkîyesinden sefil ve caniyane mak-
satlar için istifade yolunda devam eylemek art›k, okadar kolay olm›yacakt›r.
Küstahl›¤›n da bir derecesi vard›r.

*
*   *

fiimdi, muhterem Efendiler, arzu ederseniz, size, büyük bir "komplo"
hakk›nda malûmat vereyim.

1340 senesi Teflrinievvelinin 26 nc› günü, geç vak›t, Birinci Ordu Müfetti-
flinin, Müfettifllikten istifa etti¤inden, haberdar edildim. Müfettifl Paflan›n, Erkâ-
n›harbiyei Umumîye Riyasetine verdi¤i, istifanamesi aynen fludur:

Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine
Bir senelik ordu müfettiflli¤im zaman›nda gerek teftifllerim neticesi verdi¤im raporlar›-

m›n ve gerekse ordumuzun teali ve takviyesi için takdim etti¤im lâyihalar›m›n nazar› dikka-
te al›nmad›¤›n› görmekle teessür ve yesim fevkalâdedir. Uhdeme düflen vazifemi meb'usluk
s›fatile daha müflterihülvicdan yapaca¤›ma kanaati tamme hâs›l etti¤imden ordu müfettiflli-
¤inden istifa etti¤imi arzeylerim Efendim.

Müdafaai Millîye Vekâletine de arzolunmufltur.
26 Teflrinievvel 1340

Kâz›m Kara Bekir
Bu istifanamenin alt›nda, renkli kalemle, flunlar yaz›l›d›r: "‹stifaya muva-

fakat etmedi¤imi bildirdim. Fikrinde ›srar etti. Yar›n vazifei teflriîyesine avdet
edece¤ini bildirdi." Bu sat›rlar›n alt›nda, imza yoktur. Fakat, Erkân›harbiyei
Umumîye Reisi taraf›ndan yaz›ld›¤› anlafl›l›yor. Bu sat›rlar›n alt›nda da, k›rm›-
z› mürekkeple yaz›lm›fl, flu notlar vard›r: "Verilen rapor ve lâyihalar›n kâffesi-
ni göreyim. - Bunlar›n hangi mevadd› hakk›nda neler yap›lm›fl ve hangi mevad-
d› yap›lmam›fl, onlar› da dosyalarile göreyim." Bu notlar›n alt›ndaki tarih 28
Teflrinievveldir.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n raporlar› ve lâyihalar› Erkân›harbi-
yede ait oldu¤u flubelerce tetkik olunmufl, muhteviyat›ndan flayan› kabul ve kabi-
li tatbik olanlar, nazar› dikkate al›nm›fl ve tatbik edilmifl idi. Ancak tatbik›, dev-
letin istitaati haricinde bulunan veya bir k›ymeti ilmîyeyi haiz olmay›p hayalî ve
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ne getirebilirler mi? Bu duruma göre yapacak ifli, anlam› olmayan gölgemsi
bir kiflili¤i tak›nmak gülünç olmaz m›?

Efendiler, aç›k ve kesin söylemeliyim ki, Müslümanlar› bir halife korku-
lu¤u ile u¤raflt›r›p kand›rmaya çabalayanlar, yaln›z ve ancak Müslümanlar›n
ve özellikle Türkiyenin düflmanlar›d›r. Böyle bir oyuna kap›lmak da, ancak ve
ancak cahillik ve aymazl›k belirtisi olabilir.

Rauf Beylerin, Vehip Paflalar›n, Çerkez Etem ve Reflitlerin bütün yüz el-
liliklerin, kald›r›lm›fl olan halifenin padiflahlar›n soyundan olanlar›n, bütün
Türkiye düflmanlar›n›n, elele vererek bize karfl› ateflli ateflli çabalamalar›, din
çabas› m›d›r? S›n›rlar›m›za, bitiflik, yerlerde bugün bile Türkiyeyi yok etmek
için Mukaddes ‹htilâl* ad› alt›nda haydut çeteleri, suikast düzenleyerek ç›lg›n-
ca bize karfl› çal›flanlar›n amaçlar› gerçekten kutsal m›d›r? Buna inanmak için
hepten, kara cahil ve koyu aymaz olmak gerekir.

Müslümanlar› ve Türk milletini bu kerteye düflmüfl saymak ve Müslü-
manl›k dünyas›n›n vicdan temizli¤inden, yarad›l›fl inceli¤inden alçakça ve ca-
nice amaçlar için yararlanmak yolunda yürümek art›k, okadar kolay olm›ya-
cakt›r. Sayg›s›zl›¤›n da bir ölçüsü vard›r.

*
*   *

fiimdi, muhterem Efendiler, isterseniz, size, büyük bir "komplo**" ile il-
gili bilgi vereyim.

1924 Ekiminin 26 nc› günü, geç vak›t, Birinci Ordu Müfettiflinin, Müfet-
tifllik görevinden çekildi¤ini bana bildirdiler. Müfettifl Paflan›n, Genelkurmay
Baflkanl›¤›na verdi¤i, çekilme yaz›s› fludur:

Genelkurmay Baflkanl›¤›na
Bir senelik ordu müfettiflli¤im zaman›nda teftifllerim sonunda verdi¤im raporlar›m›n

hem de ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için sundu¤um tasar›lar›n dikkate al›n-
mad›¤›n› görmekten pekçok üzüntü duyuyor ve kayg›lan›yordum. Üzerime düflen görevimi
milletvekili olarak daha çok gönül rahatl›¤› ile yapaca¤›ma tam inanc›m olufltu¤undan ordu
müfettiflli¤inden çekildi¤imi bilginize sunar›m Efendim.

Millî Savunma Bakanl›¤›na da sunulmufltur.
26 Ekim 1924 

Kâz›m Kara Bekir
Bu çekilme yaz›s›n›n alt›nda, renkli kalemle, flunlar yaz›l›d›r: "Çekilmesi-

ni uygun bulmad›¤›m› bildirdim. Düflüncesinde direndi. Yar›n yasama görevi-
ne dönece¤ini bildirdi." Bu sat›rlar›n alt›nda, imza yoktur. Ama, Genelkur-
may Baflkan› taraf›ndan yaz›ld›¤› anlafl›l›yor. Bu sat›rlar›n alt›nda da, k›rm›z›
mürekkeple yaz›lm›fl, flu notlar vard›r: " - Verilen rapor ve tasar›lar›n tümünü
göreyim. – Bunlar›n hangi maddelerile ilgili olarak neler yap›lm›fl ve hangi
maddeleri yap›lmam›fl, onlar› da, ilgili dosyalar›yla birlikte göreyim." Bu not-
lar›n alt›ndaki tarih 28 Ekimdir.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n raporlar› ve tasar›lar› Genelkurmayda
ilgili flubeler taraf›ndan incelenmifl, bunlarda yaz›l› olanlardan kabul edilebilecek
ve uygulanabilecek olanlar, dikkate al›nm›fl ve uygulanm›fl idi. Ancak uygulan-
mas›, devletin gücü d›fl›nda bulunan ya da bir bilimsel de¤eri olmay›p hayal

Akim
b›rakt›r›lan
büyük bir
komplo

Yar›m
b›rakt›r›lan
büyük bir
komplo



indî olan teklifleri bittabi nazar› dikkate al›nmam›flt›. Kâz›m Kara Bekir Pafla-
ya raporlar ve lâyihalar verdi¤inden dolay› bir takdirname de verilmeye lüzum
görülmemiflti.

30 Teflrinievvel günü de, ‹kinci Ordu Müfettifli Ali Fuat Paflan›n, Konya-
dan geldi¤i bildirildi. Kendisini, akflam yeme¤ine, Çankayaya davet ettim. Geç
vakte kadar, bekledi¤im halde, Pafla gelmedi. Kendisini, arat›rken, muttali ol-
dum ki, Fuat Pafla, Ankaraya muvasalat›nda Rauf Bey taraf›ndan istasyonda
istikbal olunmufl, Müdafaai Millîye Vekâletine ve baz› rüfeka ile k›sa temaslar-
dan sonra, Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine gitmifl, bir müddet Fevzi Pafla
ile mülâkatta bulunmufl, ç›karken, Fevzi Paflan›n yaverine, flu kâ¤›d› b›rakm›fl:

Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti Aliyesine 30/10/1340
Mcb'usluk vazifei teflriiyesine bafll›yaca¤›mdan ‹kinci Ordu Müfettiflli¤inden aff›m› arz

ve istirham eylerim Efendim.
Ankara Meb'usu Ali Fuat

Efendiler, meb'usluktan istifa etti¤ini, Meclis Riyasetine bildirmifl olan,
Refet Paflan›n da, istifanamesinin Rauf Bey taraf›ndan geri ald›r›ld›¤›n› ö¤ren-
mifltim.

Dumlup›nar merasimini müteak›p, Bursa ve Karadeniz sevahili ile Erzu-
rum havalisinde devam eden bir buçuk ayl›k bir seyahatten sonra teflrinievve-
lin 18 inci günü Ankaraya avdet etmifltim. Birçok meb'us arkadafllar ve saire ta-
raf›ndan istikbal olunmufltum. Bu meyanda Ankarada bulunan Rauf, Adnan
Beyleri görmemifltim. Halbuki, izhar› i¤birar gibi telâkkisi pek mümkün olan
bu tarz› hareketlerine intizar etmiyordum.

Efendiler, bir komplo, karfl›s›nda bulundu¤umuzda, bir saniye dahi tered-
düt etmedim.

Bu vaziyet ve manzara, flöyle tahlil ve mütalea olunabilirdi: Bir sene evvel-
den, Rauf Beyin Heyeti Vekile Riyasetinden çekildi¤indenberi, Rauf Bey, Kâz›m
Kara Bekir Pafla, Ali Fuat Pafla, Refet Pafla ve saire aras›nda bir tertip düflünül-
müfltür. Bunda muvaffak olabilmek için orduyu ele almak lüzumlu görülmüfl-
tür. Bu maksatla, Kâz›m Kara Bekir Pafla Birinci Ordu Müfettiflli¤ine tayin
olunduktan sonra, sab›k kumandanl›¤› m›ntakas› olan, flark vilâyetlerinde dola-
fl›rken, Ali Fuat Pafla da politikadan hazzetmedi¤ini ve hayat›n› askerlik mesle-
¤ine hasreylemek istedi¤ini ileri sürerek terfian ‹kinci Ordu Müfettiflli¤ine gitti.
Üçüncü Ordu Müfettifli olan Cevat Paflan›n ve bu müfettifllik dahilindeki kolor-
dunun kumandan› olan Cafer Tayyar Paflan›n da ayn› tertibe dahil olabilecekle-
rini kabul ettiler. Bir sene, ordular üzerinde, kendi noktai nazarlar›na göre çal›fl-
t›lar ve ordular› kendi lehlerinde kazand›klar›na zahip oldular. ‹stifalar›ndan ev-
vel, baz› kumundanlar› kendilerile beraber harekete imale için çal›flt›lar.. Bu bir
sene zarf›nda, cumhuriyetin ilân›, hilâfetin lâ¤v› gibi icraat›m›z, müflterek tertip
sahiplerini daha ziyade biribirine takrip ederek müflterek harekete saik oldu. Ha-
rekete, politika yolundan geçeceklerdi. Bunun için, münasip an ve f›rsata müte-
rakk›p idiler. Siyasî sahada ve orduda haz›rl›klar›n› kâfi addediyorlard›. Filha-
kika, Rauf Bey ve emsali, F›rka içinde muhafazas›na muvaffak olduklar› vazi-
yetleri ile Meclisin tatil devrine tesadüf eden aylarda, aza üzerinde ve yeni inti-
hapta muvaffak olam›yan, ikinci grup mensuplar› vas›tasile, bütün memleket-
te, milleti aleyhimizde ifsat için çal›flmak f›rsat›na malik oldular. Memleket da-

828 829

ürünü olan ve sade kendi görüflüne dayanan önerileri elbette dikkate al›nma-
m›flt›. Kâz›m Kara Bekir Paflaya raporlar ve tasar›lar verdi¤i için bir takdirna-
me* verilmesi de gerekli görülmemiflti.

30 Ekim günü de, ‹kinci Ordu Müfettifli Ali Fuat Paflan›n, Konyadan gel-
di¤i bildirildi. Kendisini, akflam yeme¤ine, Çankayaya ça¤›rd›m. Geç vakte
kadar, bekledimse de, Pafla gelmedi. Kendisini, arat›rken, ö¤rendim ki, Fuat
Paflay› Ankaraya geliflinde Rauf Bey istasyonda karfl›lam›fl, Millî Savunma
Bakanl›¤›na ve kimi arkadafllarla k›saca konufltuktan sonra, Genelkurmay
Baflkanl›¤›na gitmifl, bir süre Fevzi Pafla ile görüflmüfl, ç›karken, Fevzi Paflan›n
yaverine, flu kâ¤›d› b›rakm›fl:

Genelkurmay Yüksek Baflkanl›¤›na 30/10/1924
Meb'usluk yasama görevine bafll›yaca¤›mdan ‹kinci Ordu Müfettiflli¤inden çekilmeme

izin verilmesini sayg›yla rica ederim Efendim.
Ankara Meb'usu Ali Fuat

Efendiler, milletvekilli¤inden çekildi¤ini, Meclis Baflkanl›¤›na bildirmifl
olan, Refet Paflan›n çekilme yaz›s›n›n da Rauf Bey taraf›ndan geri ald›r›ld›¤›-
n› ö¤renmifltim.

Dumlup›nar töreninden sonra, Bursa ve Karadeniz k›y›lar› ile Erzurum
dolaylar›nda bir buçuk ay süren geziden sonra Ekimin 18 inci günü Ankaraya
dönmüfltüm. Birçok milletvekili arkadafllar ve baflkalar› taraf›ndan karfl›lan-
m›flt›m. Bu arada Ankarada bulunan Rauf, Adnan Beyleri görmemifltim. Oy-
sa, pekâla k›rg›nl›k gösterisi say›labilecek böyle bir davran›fl beklemiyordum.

Efendiler, bir komplo, karfl›s›nda bulundu¤umuz kan›s›na varmakta hiç
duraksamad›m.

Bu durum ve görünüm, flöyle incelenip irdelenebilirdi: Bir y›ldan beri
yani, Rauf Beyin Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan çekildi¤inden beri, Rauf
Bey, Kâz›m Kara Bekir Pafla, Ali Fuat Pafla, Refet Pafla ve baflkalar› aras›n-
da bir düzen düflünülmüfltür. Bunda baflar›l› olabilmek için orduyu ele almak
gerekli görülmüfltür. Bu amaçla, Kâz›m Kara Bekir Pafla Birinci Ordu Mü-
fettiflli¤ine atand›ktan sonra, eski komutanl›k bölgesi olan, do¤u illerinde
dolafl›rken, Ali Fuat Pafla da politikadan hofllanmad›¤›n› ve hayat› boyunca
asker olarak kalmak istedi¤ini ileri sürerek rütbesi yükseltilerek ‹kinci Ordu
Müfettiflli¤ine gitti. Üçüncü Ordu Müfettifli olan Cevat Paflan›n ve bu müfet-
tifllik içindeki kolordunun komutan› olan Cafer Tayyar Paflan›n da o düzene
girebilece¤ini umdular. Bir sene, ordular üzerinde, kendi görüfllerine göre
çal›flt›lar ve ordular› kendilerine kazand›klar›n› sand›lar. Görevlerinden çe-
kilmeden önce, kimi komutanlar› kendilerile birlikte olmaya kand›rmaya ça-
l›flt›lar.. Bu bir y›l içinde, cumhuriyetin ilân›, halifeli¤in kald›r›lmas› gibi yap-
t›¤›m›z ifllerimiz, ortaklafla düzen kuranlar› biribirine daha çok yak›nlaflt›ra-
rak birlikte çal›flmalar›na yol açt›. ‹fle, politikadan bafllayacaklard›. Bunun
için, elveriflli zaman ve f›rsat bekliyorlard›. Politik alanda ve orduda haz›rl›k-
lar›n› yeterli say›yorlard›. Gerçekten, Rauf Bey ve benzerleri, Parti içinde
korumay› baflard›klar› durumlar›yla Meclisin dinlenme dönemine rastlayan
aylarda, milletvekilleri üzerinde ve yeni seçimde baflar›l› olamayan, ikinci
gruptan kimseler arac›l›¤›yla, bütün memlekette, milleti bize karfl› k›flk›rtmak

* Yap›lan iflin be¤enildi¤ini bildirir belge (B.Y.)



hilinde baz› hafî teflkilât ve teflebbüsata da geçtiler. ‹stanbulda, Vatan, Tanin,
Tevhidiefkâr ve Sontelgraf ve Adanada Abdülkadir Kemali Bey taraf›ndan ç›-
kar›lan Toksöz gibi gazetelerle birlefltiler. Bu gazetelerle aleyhimize bir anonim
taarruza geçtiler. Memlekette umumî bir teflettütü efkâr hâs›l ettiler. Hakkâri
m›ntakas›nda, ordumuzla Nesturî tedibat› yapmakta oldu¤umuz bir s›rada, ‹n-
giltere dahi hükûmete bir ültimatom verdi. Meclisi fevkalâde olarak içtimaa da-
vet ettim.

‹ngilterenin, ültimatomuna, malûm oldu¤u veçhile cevap verdik. Harp ih-
timalini göze ald›k, iflte, bahsetti¤imiz zevat, bu müflkül anda, bir ecnebî devle-
tin bize hücum edebilece¤i zamanda, kendilerinin de, bize, taarruz ve hücum
ederek hedeflerine sühuletle vâs›l olabileceklerini tahayyül ettiler. Muharebeye
haz›r ve amade bulundurmaya mecbur olduklar› ordular›n› bafls›z b›rak›p,
vaktile hazzetmediklerini ifade eyledikleri, politika sahas›na flitap ettiler.

‹çtima etmifl olan Mecliste, ortaya at›lan bir mesele de, bu flitab› tacil ede-
cek mahiyette idi. Filhakika, meb'uslardan Hoca Esat Efendi, 20 Teflrinievvel
1340 tarihli takririle, mübadele ve iskân› muhacirine ait ve leylî mekteplere ne-
kadar meccanî talebe al›nd›¤›na ve nerelerde iptidaî mektepler aç›ld›¤›na dair
birtak›m sualleri ait olduklar› vekillerden soruyordu. Bu suallerin, flamil oldu-
¤u hususat, cidden milleti alâkadar eden mesail idi. Bu meseleler, vekilleri ten-
kit etmek için pek müsait idi. Bilhassa, mübadele ve iskân ifllerinde herkesi mefl-
gul eden noktalar bariz idi. Bizzat ben dahi seyahatim esnas›ndaki meflhuda-
t›mla, mübadele ve iskân ifllerinin sureti cereyan›ndan flikâyet etmifl ve Ankara-
ya avdetimde bu vekâletin lâ¤vile, bütün hükûmet vesaitinin bu hususta alâka
ve faaliyetini temin edecek bir flekli, hükûmete teklif etmifl idim; bunda mutab›k
kalm›flt›k. Bu husus dahi, taarruza geçeceklerin bu zeminde, çok taraftar ka-
zanmalar› ihtimalini takviye etmekte idi.

Efendiler, komployu keflfettikten sonra, tedbirini bulmakta müflkülât ol-
mad›. B›rakt›¤›m›z noktadan itibaren vaziyeti safha safha arzedeyim.

Hoca Esat Efendinin, sual takriri 27 de yani Kara Bekir Paflan›n istifas›-
n›n ferdas›nda istizaha kalbedilmiflti. Fuat Paflan›n istifanamesinin tarihi olan
30 Teflrinievvel günü Mecliste istizah bafllam›flt›.

Bu günün akflam›, yeme¤e intizar etti¤im Fuat Pafla gelmedi. Fakat, Bafl-
vekil ‹smet ve Müdafaai Millîye Vekili Kâz›m Paflalar geldi.

Çok k›sa bir müdavelei efkâr komploya karfl› sureti hareketi takarrür ettir-
di.

Derhal telefonla, meb'us bulunan, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi
Pafla Hazretlerinden, meb'usluktan istifa etti¤ini, Meclis Riyasetine bildirmesi-
ni rica ettim. Bu fikrini evvelce Müdafaai Millîye Vekiline bildirdi¤ine zaten
muttali oldu¤um Pafla, ricam› derakap is'af etti. Meb'us olan kumandanlara da
flu flifre telgraf› çektim:

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine 
K.O. 1 K. ‹zzettin Pafla Hazretlerine
K.O. 2 K. Ali Hikmet Pafla Hazretlerine
K.O. 3 K. fiükrü Naili Pafla Hazretlerine
K.O. 5 Fahrettin Pafla Hazretlerine
K.O. 7 Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine
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için çal›flmak f›rsat›n› buldular. Ülke içinde birtak›m gizli örgütler kurmaya ve
giriflimlerde bulunmaya kalk›flt›lar. ‹stanbulda, Vatan, Tanin, Tevhidiefkâr ve
Sontelgraf ve Adanada Abdülkadir Kemali Bey taraf›ndan ç›kar›lan Toksöz
gibi gazetelerle birlefltiler. Bu gazetelerde imzas›z yaz›larla bize sald›rd›lar.
Memlekette genel bir düflünce kargaflas› yaratt›lar. Hakkâri bölgesinde, ordu-
muzla Nesturi* ayaklanmas›n› bast›rmaya çal›flt›¤›m›z bir s›rada, ‹ngiltere de
hükûmete bir ültimatom verdi. Meclisi ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rd›m.

‹ngilterenin, ültimatomuna, bilindi¤i gibi karfl›l›k verdik. Savafl› bile göze al-
d›k. ‹flte, sözetti¤imiz kifliler, bu çetin günlerde, bir yabanc› devletin bize sald›ra-
bilece¤i zamanda, kendilerinin de, bize, sald›rarak ereklerine kolayca varabile-
ceklerini hayal ettiler. Savafla haz›r bulundurmak zorunda olduklar› ordular›n›
bafls›z b›rak›p, daha önce be¤enmediklerini söyledikleri, politika alan›na kofltular.

Toplanm›fl olan Mecliste, ortaya at›lan bir sorun da, bu koflufllar›n› ça-
buklaflt›racak nitelikte idi. Gerçekten, milletvekillerinden Hoca Esat Efendi,
20 Ekim 1924 tarihli önergesiyle, göçmenlerin de¤iflimi ve yerlefltirilmeleriyle
ilgili ve yat›l› okullara kaç paras›z ö¤renci al›nd›¤›na ve nerelerde ilkokullar
aç›ld›¤›na iliflkin birtak›m sorular› ilgili bakanlardan soruyordu. Bu sorular›n,
kapsad›¤› konular, milleti çok ilgilendiren ifller idi. Bu sorunlar, bakanlar›
elefltirmeye çok elveriflli idi. Özellikle, göçmenlerin de¤iflimi, yerlefltirilmeleri
herkesi u¤raflt›ran noktalar belirgin idi. Ben kendim de gezim s›ras›ndaki gör-
düklerime göre, göçmen de¤iflimi ve yerlefltirilmesi ifllerinin gidiflinden yak›n-
m›fl ve Ankaraya döndü¤ümde bu bakanl›¤›n kald›r›larak, bütün hükûmet
olanaklar›n›n bu konuyla ilgilenmelerini ve bu yolda çal›flmalar›n› sa¤layacak
bir yolu, hükûmete önermifl idim; bu önerimi hükûmet de kabul etmiflti. Bu
durum bile, sald›r›ya geçeceklerin bu alanda, çok yandafl kazanmalar› olas›l›-
¤›n› kuvvetlendirmekte idi.

Efendiler, komployu sezinleyince, önlemini bulmak zor olmad›. B›rakt›-
¤›m›z noktadan bafllayarak durumu evre evre bilginize sunay›m.

Hoca Esat Efendinin, soru önergesi 27'de yani Kara Bekir Paflan›n görev-
den çekiliflinin ertesi günü gensoruya çevrilmiflti. Fuat Paflan›n görevden çekil-
me yaz›s›n›n tarihi olan 30 Ekim günü Mecliste gensoru görüflmeleri bafllam›flt›.

Bu günün akflam›, yeme¤e bekledi¤im Fuat Pafla gelmedi. Ama, Baflba-
kan ‹smet ve Millî Savunma Bakan› Kâz›m Paflalar geldi.

Çok k›sa bir görüfl al›flveriflinden sonra komploya karfl› nas›l davran›laca-
¤› kararlaflt›r›ld›.

Hemen telefonla, milletvekili de olan, Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla
Hazretlerinden, milletvekilli¤inden çekildi¤ini, Meclis Baflkanl›¤›na bildirme-
sini rica ettim. Bu düflüncesini daha önce Millî Savunma Bakan›na bildirdi¤i-
ni ö¤renmifl bulundu¤um Pafla, ricam› hemen yerine getirdi. Milletvekili ko-
mutanlara da flu flifre telgraf› çektim:

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine 
K.O. 1 K. ‹zzettin Pafla Hazretlerine
K.O. 2 K. Ali Hikmet Pafla Hazretlerine
K.O. 3 K. fiükrü Naili Pafla Hazretlerine
K.O. 5 Fahrettin Pafla Hazretlerine
K.O. 7 Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine

Komploya
karfl› sureti
hareketimiz

Komploya
karfl› dav-
ran›fl›m›z

* Süryanî papazlar›ndan Nastorius’un kurdu¤u mezhepten olanlar. Eski Suriye halk›ndan
ve onlar›n dininden olanlara Süryanî denir. (B.Y.)



fiifre makine bafl›ndad›r.
1 - Bana olan itimat ve muhabbetinize istinaden gördü¤üm ciddî lüzum üzerine derhal

meb’usluktan istifanamenizi, telgrafla Meclis Riyasetine bildirmenizi teklif ederim. Mühim
olan vazife, askeriyenize bilâkaydüflart hasr› mevcudiyet etmek, sebebi, flayan› kay›tt›r.

2 - Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Müflür Fevzi Pafla Hazretleri ayn› lüzuma mebni
teklifim üzerine istifanamesini vermifltir.

3 - Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat, K.O. 1 ‹zzettin, K.O. 2 Ali Hikmet, K.O. 3 fiükrü Na-
ili, K.O. 5 Fahrettin, K.O. 7 Cafer Tayyar Paflalar hazerat›na yaz›lm›flt›r.

4 - Telgraf bafl›nda keyfiyetten haberdar etmenize muntaz›r›m.
30/10/1340           Reisicumhur Gazi M.Kemal

Efendiler, 30/31 Teflrinievvel sabah›na kadar, Birinci Kolordu Kumanda-
n› ‹zzettin Pafladan ‹zmirden; ‹kinci Kolordu Kumandan› Ali Hikmet Pafladan
Karesiden; Üçüncü Kolordu Kumandan› fiükrü Naili Pafladan Pangalt›dan;
Beflinci Kolordu Kumandan› Fahrettin Pafladan Adanadan; makina bafl›nda
ald›¤›m cevaplarda, teklifimin harfiyen ve derakap tatbik olundu¤u bildirildi.

Efendiler, bu güzide kumandanlar›n, bu vesile ile de, hakk›mda gösterdik-
leri büyük emniyet ve itimada burada teflekkür etmeyi bir vazife addederim.

Üçüncü Ordu Müfettifli ile, Yedinci Kolordu Kumandan›n›n Diyarbekir-
den verdikleri cevaplar aynen flunlar idi:

Müfettifl Paflan›n cevab›:
Ankarada Reisicumhur Gazi Pafla Hazretlerine Diyarbekir, 30/10/1340
Zat› fahimanelerine karfl› olan itimat ve muhabbetimden emin bulunmalar›n› arzeyler

ve ancak böyle bir vazife vataniyeden müstacelen feragatle millet ve dairei intihabiyem naza-
r›nda mes'ul ve muatep tutulmamakl›¤›m için emir buyurulan istifay› icap ettiren esbab›n tav-
zihine müsaadei devletlerini hürmetle istirham eylerim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Kolordu kumandan›n›n cevab›:
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Diyarbekir, 30/10/1340
1 - Zat› Samii Riyasetpenahilerine karfl› perverde eyledi¤im hürmet ve muhabbete itimat

buyurulmas›n› rica ederim.
2 - Bu dakikada dairei intihabiyemle hiçbir istiharede bulunmadan teklifi fahimaneleri-

ni kabul etmekli¤im nazar› millette mes'ul olmakl›¤›m› mucip olabilir.
3 - Menafii vatan ve millet meb'usluktan derhal istifam› icap ettiriyorsa karar› kat’î ve-

rebilmekli¤im için vaziyetten tenvir buyurulmakl›¤›m› arz ve istirham ederim Efendim.
K.O. 7 Kumandan› Cafer Tayyar

Her iki telgrafta, hakk›mdaki itimat ve muhabbet temin olunduktan sonra,
dairei intihabiyelerine karfl› vaziyetlerinden bahsolunmakta ve teklifimin sebe-
bi sorulmaktad›r.

Verdi¤im cevab› aynen arzedeyim:
Makine bafl›nda flifre: 31/10/1340

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine
K.O. 7 K. Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine

Kumandanlar›n meb’us bulunmalar› orduda ve emri kumandada matlup inz›bat ile gayr›-
kabili telif oldu¤una kanaat hâs›l olmufltur. Birinci ve ‹kinci Ordu Müfettifllerinin vazifelerinden
istifa ederek meclise avdetle ordular› münasip görülmiyen bir zamanda bafls›z b›rakm›fl olmalar›
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fiifre makine bafl›ndad›r.
1 - Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördü¤üm önemli gerekseme üzerine he-

men milletvekilli¤inden çekildi¤inizi, telgrafla Meclis Baflkanl›¤›na bildirmenizi öneririm.
Önemli olan askerlik görevinize kay›ts›z flarts›z bütün varl›¤›n›zla ba¤lanmak istemenizi be-
lirtmeniz yerinde olur.

2 - Genelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Pafla Hazretleri de bu gereksemeye dayana-
rak önerim üzerine çekilme yaz›s›n› vermifltir.

3 - Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat, K.O. 1 ‹zzettin, K.O. 2 Ali Hikmet, K.O. 3 fiükrü
Naili, K.O. 5 Fahrettin, K.O. 7 Cafer Tayyar Paflalar hazerat›na* yaz›lm›flt›r.

4 - Telgraf bafl›nda durumu bildirmenizi bekliyorum.
30/10/1924          Cumhurbaflkan› Gazi M.Kemal

Efendiler, 30/31 Ekim sabah›na kadar, Birinci Kolordu Komutan› ‹zzet-
tin Pafladan ‹zmirden; ‹kinci Kolordu Komutan› Ali Hikmet Pafladan Bal›ke-
sirden; Üçüncü Kolordu Komutan› fiükrü Naili Pafladan Pangalt›dan; Beflinci
Kolordu Komutan› Fahrettin Pafladan Adanadan; makina bafl›nda ald›¤›m ya-
n›tlarda, önerimin harfi harfine ve hemen uyguland›¤› bildirildi.

Efendiler, bu seçkin komutanlar›n, bu önerim dolay›s›yla da, bana karfl›
gösterdikleri büyük inan ve güvene burada teflekkür etmeyi bir ödev sayar›m.

Üçüncü Ordu Müfettifli ile, Yedinci Kolordu Komutan›n›n Diyarbak›r-
dan verdikleri karfl›l›klar flöyleydi:

Müfettifl Paflan›n yan›t›:
Ankarada Cumhurbaflkan› Gazi Pafla Hazretlerine Diyarbak›r, 30/10/1924
Yüksek kiflili¤inize olan güvenime ve sevgime inanman›z› sayg› ile dilerim ve ancak

böyle bir vatanî görevimden ivedilikle çekilerek milletimin ve seçim bölgemin gözünde so-
rumlu ve suçlu tutulmamakl›¤›m için emir buyurulan görevden çekilmeyi gerektiren neden-
lerin aç›klanmas›na izin vermenizi sayg›yla dilerim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Kolordu komutan›n›n yan›t›:
Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Diyarbak›r, 30/10/1924
1 - Siz yüce Cumhurbaflkan›ma besledi¤im sayg› ve sevgiye güvenmenizi rica ederim.
2 - Bu dakikada seçim bölgeme hiç dan›flmadan yüksek önerinizi kabul etmem beni

milletin gözünde suçlu duruma düflürebilir.
3 - Vatan›n ve milletin yararlar› milletvekilli¤inden hemen çekilmemi gerektiriyorsa

kesin karar verebilmem için durum hakk›nda ayd›nlat›lmam› sayg› ile dilerim Efendim.
K.O. 7 Komutan› Cafer Tayyar

Her iki telgrafta, bana olan güven ve sevgi üzerine inanç verildikten son-
ra, seçim bölgeleri karfl›s›ndaki durumlar›ndan sözedilmekte ve önerimin ge-
rekçesi sorulmaktad›r.

Verdi¤im karfl›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunay›m:
Makine bafl›nda flifre: 31/10/1924

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat Pafla Hazretlerine 
K.O. 7 K. Cafer Tayyar Pafla Hazretlerine

Komutanlar›n milletvekili de olmalar› orduda ve komuta ifllerinde beklenilen düzen
ba¤› ile ba¤daflmad›¤› kan›s›na var›lm›flt›r. Birinci ve ‹kinci Ordu Müfettifllerinin görevle-
rinden çekilip meclise dönmüfl olmalar›n›n ordular› elveriflsiz bir zamanda bafls›z b›rakm›fl

* Sayg› gösterisi olarak bir kifliye “hazret” sözcü¤ünün Türkçe kurallar›na göre ço¤ullaflt›-
r›lmas› olan “hazretleri”, birden çok kifli sözkonusu ise ayn› sözcü¤ün Arapça kurallar›-
na göre ço¤ullaflt›r›lm›fl olan “Hazerat›” denir (B.Y.)



bu mütaleay› teyit eder. Dairei intihahiyeniz halk› ordunun selâmeti inzibat› için ita buyura-
ca¤›n›z karardan elbette memnun olur. Sab›k ifl’ar›ma nazaran karar›n›z›n bildirilmesini ri-
ca ederim.

Reisicumhur Gazi M.Kemal 
Bu ifl'ar›ma Cevat Paflan›n cevab› fludur: 
Makine bafl›nda Diyarbekir, 31/10/1340

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine
Emir ve kumandada matlup inz›bat ile gayr›kabili telif oldu¤undan kumandanlar›n

meb’us bulunmamalar› hakk›ndaki kanaati riyasetpenahilerine bütün kalbimle ifltirak eder
ve hini intihapta aff›m› hakipayi fahimanelerinden istirham›m›n da bu kanaate matuf idü¤ü-
nü arzeylerim. Ancak bugün makam› fahimenelerinden verilen bir emir ile meb’usluktan is-
tifan›n tahmini devletleri veçhile millet ve dairei intihabiyemce iyi görülmiyece¤ine kaniim ve
bu kanaatle hiç de münasip görmedi¤im flu mühim zamanda ordudan ayr›lm›ya muztar ka-
laca¤›m› düflünerek mütellim oldu¤umu arzeylerim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Cevat Paya, Ankaraya geldikten sonra, vaziyeti anlam›fl ve teklifimin lâzi-

müttatbik oldu¤una kani olarak, derhal, mebusluktan istifa eylemifltir. Müflari-
leyhin, ihdas edilmek istenilen vaziyetlerle hiçbir temas ve alâkas› olmad›¤› biz-
ce de tahakkuk e›mifltir. Gerçi, Kâz›m Kara Bekir Pafla, istifa etti¤im filân gün
ve filân saatte gibi tasrihatla birçok kumandanlara ve bu meyanda Cevat Pafla-
ya da bildirmifl ise de, bu ifl'ar Diyarbekirde iken teklifimin sebebi hakikisini
anlamakta tereddüdü mucip olmaktan baflka bir tesir yapmam›flt›r. 

Cafer Tayyar Pafla da bu cevab› verdi: 
Makine bafl›nda Diyarbekir, 31/10/1340

Ankarada: Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Meb'usluk ve kumandanl›k s›fatlar›ndan birinin flahs›m›zdan nez'i lüzumu tensip bu-

yuruldu¤u takdirde vezaifi millîyenin en muhteremi addeyledi¤im vazifei teflriiyeyi ifay› ter-
cih eylemekte oldu¤umu hürmetlerimle arzeylerim Efendim.

K.O. 7 Kumandan› Mirliva Cafer Tayyar
Efendiler, meb'us olan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve kumandanlar,

orduda siyasetle alâkadar unsur bulunmas›ndaki mahzuru takdir ederek, bu
baptaki teklifimi hüsnü telâkki ve bana filen itimatlar›n› izhar ettikten sonra
Cevat ve Cafer Tayyar Paflalar›n müfettifllik ve kumandanl›kta kalmalar› caiz
görülemezdi. Binaenaleyh derhal askerî vazifelerine hitam verildi. Yerlerine
icap edenler tayin ve keyfiyet Müdafaai Millîye Vekâletince umum orduya ta-
mimen tebli¤ olundu.

Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalara, Müdafaai Millîye Vekâleti tara-
f›ndan bir emir tebli¤ olunarak, yerlerine tayin olunan zevata, vezaifi askeriye-
lerini alelûsul devrü teslim ve imha ettikten sonra Meclise dahil ve vazifei teflri-
iyelerini ifaya mezun olabilecekleri bildirildi. Bu husus Baflvekil taraf›ndan
Meclis Riyasetine de resmen bildirildi.

Meclise girmifl olan, Kâz›m Kara Bekir ve Fuat Paflalar, Meclisten ç›kar›ld›.
Fuat Pafla vazifei askeriyesini hitama erdirmek üzere, tekrar Konyaya gitti. Kâz›m
Kara Bekir Pafla, Sar›kam›fltan gelecek olan halefine intizaren Meclis haricinde
kalmaya mecbur edildi. Meb'usluklar›n› muhafaza etmek istiyen iki kumandan›n
ordu ile alâkas› kat'olundu. Bu suretle komplo tertip edenlerin Meclise ve efkâ-
r› umumiyeye karfl›, ordu ile yapmak istedikleri, blöf, meydana ç›kar›ld›.

Efendiler, 1 Teflrinisani 1340 günü Meclisin ikinci içtima senesi idi.
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olmas› bu görüflü do¤rulam›flt›r. Seçim bölgenizin halk› düzen ba¤›n›n esenli¤i için verece¤i-
niz karardan elbette k›vanç duyar, önceki yaz›ma göre karar›n›z›n bildirilmesini rica ederim.

Cumhurbaflkan› Gazi M.Kemal
Bu telgraf›ma Cevat Paflan›n verdi¤i karfl›l›k fludur:
Makine bafl›nda Diyarbak›r, 31/10/1924

Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Komut ve komuta ifllerinde beklenilen düzen ba¤› ile ba¤daflamaz oldu¤undan komu-

tanlar›n milletvekili olmamalar› yolundaki yüksek görüflünüze bütün kalbimle kat›l›r›m ve
seçim s›ras›nda bu görevden ba¤›fllanmam› yüksek kiflili¤inizden dilemekli¤imin de bu inanç-
tan ileri geldi¤ini bilginize sunar›m. Ancak bugün yüksek makam›n›zdan verilen bir emir ile
milletvekilli¤inden çekilmemin sizin de kestirebilece¤iniz gibi milletçe ve seçim bölgemce iyi
görülmiyece¤ine inan›yorum ve bu inançla hiç de elveriflli bulmad›¤›m flu önemli zamanda
ordudan ayr›lmak zorunda kalaca¤›m› düflünerek üzüntü duydu¤umu bilginize sunar›m.

Üçüncü Ordu Müfettifli Cevat
Cevat Pafla, Ankaraya geldikten sonra, durumu anlam›fl ve önerime uyul-

mak gerekti¤i kan›s›na vararak, hemen, milletvekilli¤inden çekilmifltir. Cevat
Paflan›n, yarat›lmak istenilen durumlarla hiçbir iliflki ve ilgisi olmad›¤› bizce de
kesin olarak anlafl›lm›flt›r. Gerçi, Kâz›m Kara Bekir Pafla, görevden çekildi¤ini
filân gün ve filân saatte gibi belirlemelerle birçok komutanlara ve bu arada Ce-
vat Paflaya da bildirmifl ise de, bu bildiri Diyarbak›rda iken önerimin gerçek
nedenini anlamakta duraksamaya yol açmaktan baflka bir etki yapmam›flt›r.

Cafer Tayyar Pafla da bu yan›t› verdi:
Makine bafl›nda Diyarbak›r, 31/10/1924

Ankarada: Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Milletvekilli¤i ve komutanl›k görevlerinden birinden al›nmam›z› gerekli buluyorsan›z

ulusal görevlerin en sayg›de¤eri sayd›¤›m yasama görevimi yapmay› ye¤lemekte oldu¤umu
sayg›lar›mla bilginize sunar›m Efendim.

K.O. 7 Komutan› Tu¤general Cafer Tayyar
Efendiler, milletvekili de olan Genelkurmay Baflkan› ve komutanlar, or-

duda politikayla u¤raflan kimselerin bulunmas›ndaki sak›ncay› anlay›p, bu
yoldaki önerimi iyi karfl›lad›ktan ve bana güvenlerini edimli olarak gösterdik-
ten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paflalar›n müfettifllik ve komutanl›kta kal-
malar› uygun görülemezdi. Bunun için askerlik görevlerine hemen son veril-
di. Yerlerine gerekenler atand› ve durum Millî Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan
bütün orduya genelgeyle bildirildi.

Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalara, Millî Savunma Bakanl›¤› taraf›n-
dan bir emir verilerek, yerlerine atanan kimselere aserlik görevlerini yönte-
mine göre teslim edip sonucu bildirdikten sonra Meclise girip yasama görev-
lerini yapabilecekleri bildirildi. Bu durum Baflbakan taraf›ndan Meclis Bafl-
kanl›¤›na da resmî olarak bildirildi.

Meclise girmifl olan, Kâz›m Kara Bekir ve Fuat Paflalar, Meclisten ç›ka-
r›ld›. Fuat Pafla askerlik görevini sona erdirmek üzere, yeniden Konyaya git-
ti. Kâz›m Kara Bekir Pafla, yerine atanan ve Sar›kam›fltan gelecek olan komu-
tan› beklemek için Meclis d›fl›nda kalmak zorunda b›rak›ld›. Milletvekilli¤in-
de kalmak istiyen iki komutan›n ordu ile iliflkisi kesildi. Böylece komplo dü-
zenleyenlerin Meclise ve kamu oyuna karfl›, orduyu kullanarak yapmak iste-
dikleri, blöf, ortaya ç›kar›ld›.

Efendiler, 1 Kas›m 1924 günü Meclisin ikinci y›ldönümü idi.
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Bu münasebetle, celseyi, ben küflat ettim. Mutat nutkumu irad eyledim.
Ben, riyaset kürsüsünü terkettikten sonra; Fevzi, Fahrettin, ‹zzettin, Ali Hik-
met, fiükrü Naili Paflalar›n istifanameleri ve Baflvekil Paflan›n, orduda kuman-
da tebeddülüne ait 31/10/1340 tarihli tezkeresi s›ra ile okundu. Meclis, 5 Teflri-
nisani günü içtima etmek üzere, celse tatil edildi.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 1 Teflrinisani 1340 tarihli bir tezkere ile
Meclis Riyasetine müracaat ederek, Müdafaai Millîye Vekâletinin, kendisini
Meclise iltihaktan menetti¤inden flikâyet etti. 5 Teflrinisani günü, Mecliste oku-
nan bu tezkerede, Kâz›m Kara Bekir Pafla diyordu ki: "‹stifamdan befl gün
sonra (30/10/1340 Cuma günü akflam› geceleyin) Müdafaai Millîye Vekilinin
Sar›kam›fltan gelecek olan asilin vüruduna kadar beni Meclise iltihaktan al›-
koymak istiyen bir tebli¤ini ald›m". Tezkere, flu cümle ile hitam buluyordu:
"Maamafih bu hususta, salâhiyettar olan Meclisi Alinin karar›na intizar eyledi-
¤imi arzeylerim."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Müdafaai Millîye Vekâletine de ayn› tarihte bir
tezkere yazarak, "devir ve teslim vesilesile gayr›muayyen bir müddet için vazi-
fei teflriiye devam etmemekli¤im tebli¤ buyuruluyor." "istifa etti¤im gün, asile
intizar bahsi ileri sürülmemiflti." "Befl gün sonra bilmem neden böyle bir vesi-
le ihdas buyuruldu, Meclise iltihak ettikten sonra velev muvakkat bir surette ol-
sun tekrar bir vazifeyi kabul, hem arzuma, hem de Büyük Millet Meclisinin ka-
rar›na mütevakk›f oldu¤undan keyfiyeti mezkûr Meclis Riyasetine yazd›¤›m›
arzeylerim..

Efendiler, "ordumuzun teali ve takviyesi için" lâyihalar takdim etti¤inden
bahseden ve onlar nazar› dikkate al›nmad›¤›ndan "teessür ve yeflim fevkalâde-
dir" diyen sab›k müfettifl pafla, memleketin üçte birine flamil koskoca bir ordu-
yu, keyfinin istedi¤i anda, befl sat›rl›k bir kâ¤›tla bafls›z b›rakman›n nekadar
hafif ve ordunun teali ve takviyesi noktai nazar›ndan esas olan inz›bat› ne de-
rece muhil bir hareket oldu¤unun farik› görünmüyor. Nazar› dikkate al›nma-
d›¤›n› iddia etti¤i raporlar› ve lâyihalarile yapamad›¤› ifli devletin bir ültimatom
ald›¤› ve ondan dolay› fevkalâde olarak toplad›¤› Mecliste yapmaya kalk›flt›¤›-
n› dermeyan eden müfettifl pafla, kendisi gibi hareket eden arkadafllarile bera-
ber pek nâmanasip bir zamanda, orduya ne fena bir anarfli numunesi gösterdi-
¤ini anlamak istemiyor..

Ordumuzun, tealisi için, fikir ve mütalealar›n›n takdir görmedi¤inden
mu¤ber olan zat; vezaifi askeriyenin devrü tesliminin kanunî bir vazife oldu¤u-
nu, ordunun selâmeti idare ve inzibat› için onu yapmaya mecbur bulundu¤unu
bilmez gibi görünüyor..

Uhdesindeki vazifei askeriyenin hitam buldu¤unu, Meclise resmen bildire-
cek makam›n, ona vazifei askeriye vermifl olan makam olmak tabiî bulundu-
¤unu nazar› dikkate alm›yor..

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n Meclis Riyasetine olan tezkeresini
müteak›p Baflvekilin bir tezkeresi ve iki melfufu da okundu.

Baflvekil Pafla; Kara Bekir Paflan›n, Müdafaai Millîye Vekâletine olan mü-
racaatini ve Vekâletin ona verdi¤i cevab› aynen Meclise arzediyordu.

Müdafaai Millîye Vekili, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, bütün müddeiyat ve
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Bundan dolay› oturumu, ben açt›m. Yöntem gere¤i nutkumu verdim.
Ben, baflkanl›k kürsüsünden ayr›ld›ktan sonra; Fevzi, Fahrettin, ‹zzettin, Ali
Hikmet, fiükrü Naili Paflalar›n görevden çekilmeleri ve Baflbakan Paflan›n, or-
duda komuta de¤iflikli¤i ile ilgili 31/10/1924 tarihli yaz›s› s›ra ile okundu. Mec-
lis, 5 Kas›m günü toplanmak üzere, oturuma son verildi.

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 1 Kas›m 1924 tarihli bir yaz›yla Mec-
lis Baflkanl›¤›na baflvurarak, Millî Savunma Bakanl›¤›n›n, kendisinin Meclise
kat›lmas›n› yasaklad›¤›ndan yak›nd›. 5 Kas›m günü, Mecliste okunan bu yaz›-
da, Kâz›m Kara Bekir Pafla, diyordu ki: "Görevden çekilmemden befl gün son-
ra (30/10/1924 Cuma günü akflam› geceleyin) Millî Savunma Bakan›n›n benim
görevime Sar›kam›fltan atanan ve gelecek olan kifli gelene kadar benim Mec-
lise kat›lmam› yasaklamak istiyen bir bildirisini ald›m." Yaz› flu cümle ile son
buluyordu: "Bununla birlikte bu konuda, yetkili olan Yüce Meclisin karar›n›
bekledi¤imi bilginize sunar›m."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Millî Savunma Bakanl›¤›na da yine o tarihte bir
yaz› yazarak, "devir ve teslim gibi uydurma bir nedenle belirsiz bir süre için
yasama görevimi yapmamakl›¤›m bildiriliyor." "görevden çekildi¤im gün, ye-
rimi alacak olan› beklemem konusu ileri sürülmemiflti". "Befl gün sonra bil-
mem neden böyle bir uydurma neden ortaya ç›kar›ld›.", "Meclise kat›ld›ktan
sonra geçici olarak olsa bile yeniden bir görevi kabul etmek, hem kendi iste-
¤ime, hem de Büyük Millet Meclisinin karar›na ba¤l› oldu¤undan durumu o
Meclisin Baflkanl›¤›na yazd›¤›m› bilginize sunar›m.."

Efendiler, "ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için" kanun öneri-
leri sunmufl oldu¤undan sözeden ve onlar dikkate al›nmad›¤› için "üzüntüm
ve kayg›m çok büyüktür" diyen, eski müfettifl pafla, memleketin üçte birini
kapsayan koskoca bir orduyu, keyfinin istedi¤i anda, befl sat›rl›k bir kâ¤›tla
bafls›z b›rakman›n ne denli hafif ve ordunun yükselmesi ve güçlendirilmesi ba-
k›m›ndan temel olan düzen ba¤›n› ne denli bozucu bir davran›fl oldu¤unu kav-
ram›fl görünmüyor. Dikkate al›nmad›¤›n› ileri sürdü¤ü raporlar› ve kanun
önerileriyle yapamad›¤› ifli devletin bir ültimatom ald›¤› ve ondan dolay› ola-
¤anüstü olarak toplanan Mecliste yapmaya kalk›flt›¤›n› ileri süren müfettifl pa-
fla, kendisi gibi davranan arkadafllarile birlikte pek elveriflli bir zamanda, or-
duya ne kötü bir anarfli örne¤i verdi¤ini anlamak istemiyor..

Ordumuzun, yükselmesi için, düflünce ve görüfllerinin yüz bulmamas›na
gücenen kifli; askerlik görevinin devir tesliminin yasal bir ödev oldu¤unu, or-
dunun esenlikle yönetilmesi ve düzeni için onu yapmak zorunda bulundu¤u-
nu bilmez gibi görünüyor..

Üstündeki askerlik görevinin son buldu¤unu, Meclise resmî olarak bildi-
recek makam›n, ona askerlik görevi vermifl olan makam olmak do¤al bulun-
du¤unu dikkate alm›yor...

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n Meclis Baflkanl›¤›na gönderdi¤i ya-
z›dan sonra Baflbakan›n bir yaz›s› ve iki eki de okundu.

Baflbakan Pafla; Kara Bekir Paflan›n, Millî Savunma Bakanl›¤›na yapt›¤›
baflvurusunu ve Bakanl›¤›n ona verdi¤i karfl›l›¤› oldu¤u gibi Meclisin bilgisine
sunuyordu.

Millî Savunma Bakan›, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, bütün ileri sürdüklerinin



mütaleat›n›n do¤ru olmad›¤›n› izah ettikten sonra ona "ordu müfettiflli¤ine ait
vezaif ve mahrem vesaikin bizzat" halefine devrü teslim ve imbas›n› tekrar te-
yit ve emrediyordu.

Acaba, bu son ihtardan sonra, sab›k müfettifl pafla, anlam›fl m›d›r ki, vata-
n›n müdafaas› için ordusuna müteallik mühim vazifeyi, mahrem vesaik› devlet
onun flahs›na emniyet ve teslim etmifltir. Onlar›, devlete, flahsan mes’ul olacak,
halefi gösterilmeden, kendili¤inden, istedi¤ine terk ve teslim etmesi büyük bir
hatad›r; a¤›r muamelei kanuniyeyi müstelzimdir. Bunlar› anlam›fl m›d›r?

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflay›, Meclise bir an evvel iltihak ettirmek-
te, istical edenler, yapt›¤›m›z muameleyi iptale çal›flmakta kusur etmediler. Fe-
ridun Fikri Bey (Dersim Meb'usu) ilk olarak ortaya at›ld›. Vehbi Bey (Karesi
Meb'usu): "Meclise iltihak eden bir arkadafl›, bir azay› müzakereye ifltirakten,
herhangi bir kuvvet al›koyabilir mi? Böyle fley olur mu?" diye hitap ve itaba
bafllad›.

Muhterem meb'us, fikir arkadafl›n› bir an evvel Mecliste faaliyete geçi-
rebilmek için, kanun kuvvetini, onun kahhar kudretini ve o kuvvet ve kud-
reti istimal için, Meclisi Alinin ve milletin emniyet ve itimad›na mazhar ol-
mufl insanlar›n azim ve kararlar›nda ne derece kat’î olduklar›n› unutmufl gi-
bi görünüyordu.

‹smet Paflan›n beyanat›, bu yaygaralar› susturdu. Buna dair olan müzake-
re kapand›. Paflalara; verilen evamir harfiyen tatbik ettirildi.

Meclis, umumî müzakeresine geçti. Mevzuubahs mesele (Mübadele, ‹mar,
‹skân Vekâletinden) istizah idi.

Baflvekil ‹smet Pafla, kürsüye ç›karak flu teklifte bulundu: "Birçok hatiple-
rin imar ve iskân iflleri üzerinde de¤il, muhtelif vesilelerle muhtelif vekâletlere
ait ifllere temas ettiklerini gördüm. Hatta baz› hatipler, Baflvekilin, devletin si-
yaseti dahilîye ve haricîyesi hakk›nda ariz ve amik tafsilât vermesi arzusunu iz-
har buyurmufllard›r. Bu arzulara tamamen ve maalmemnuniye ikt›fa ediyo-
rum. Mübadele vekili, Meclisi Alinin âra ve tensibile Reis Vekilli¤ine intihap
edilmifltir. Fakat bu münasebetle istizah›n ehemmiyet ve flümulünün hiçbir su-
retle ink›ta etmemesini teklif ederim. Ben, güzel (taktik'i) severim."

Bu suretle, hükûmet, sahnenin perdesini kald›rd› ve oyun haz›rl›¤› yapan-
lar›n oyunlar›n› tatbik etmesini tacil etti. Hükûmet, musademeyi aç›ktan ve cep-
heden kabul etmifl bulunuyordu.

Efendiler, lehte ve aleyhte olmak üzere otuz kadar hatip söz söyledi. Ad-
liye ve Maarif Vekilleri de beyanatta bulundular. Münakafla befl saat neticesiz
devam etti. ‹stizah müzakeresi ertesi güne talik edildi.

Ertesi günü, ö¤lenden sonra saat 2:30 da müzakereye baflland›. ‹lk, kürsü-
ye ç›kan, Dahiliye Vekili ve Mübadele ‹mar ve ‹skân Vekâleti Vekili Recep Bey
oldu. Uzun izahat ve bayanatta bulundu. Muhalifler, yerlerinden, Recep Beye
k›sa tarizler yap›yorlard›.

Recep, Bey, bir noktada, dedi ki: "Baz› gazeteler ve baz› zevat, diyorlar ki
Ankarada bir hükûmet varm›fl. Meclisin bütün tatil zaman›nda, memleketi, neka-
dar kanunsuzluklar, nekadar usulsüzlükler varsa, hep bunlarla idare etmifl.. Ri-
vayete göre, baz› arkadafllar›n birtak›m gizli defterleri de varm›fl, orada vekille-
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yanl›fl oldu¤unu aç›klad›ktan sonra ona "ordu müfettiflli¤i ile ilgili görev ve
gizli belgeleri yerine atanan komutan›n kendisine" devir ve teslim etmesini ve
sonuçland›rmas›n› yeniden istiyor ve bunu emrediyordu.

Acaba, bu son uyar›dan sonra, eski müfettifl pafla, anlam›fl m›d›r ki, vata-
n›n savunulmas› için ordusuyla ilgili önemli görevi, gizli belgeleri devlet onun
kendisine güvenip vermifltir. Onlar›, devlete, karfl› sorumlu olacak yeni komu-
tan gösterilmeden, kendili¤inden, istedi¤ine b›rak›p vermesi büyük bir yan›l-
g›d›r; a¤›r yasal cezay› gerektirir. Bunlar› anlam›fl m›d›r?

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paflay›, Meclise, bir an önce katt›rmak için,
acele edenler, yapt›¤›m›z ifllemi bozdurmaya çal›flmaktan geri kalmad›lar. Fe-
ridun Fikri Bey (Tunceli Milletvekili) ilk olarak ortaya at›ld›. Vehbi Bey (Ba-
l›kesir Milletvekili): "Meclise kat›lan bir arkadafl›, bir üyeyi görüflmelere ka-
t›lmaktan, herhangi bir kuvvet al›koyabilir mi? Böyle fley olur mu?" diye yay-
garaya bafllad›.

Say›n meb'us, ülkü arkadafl›n› bir an önce Mecliste çal›flmaya bafllatabil-
mek için, kanun kuvvetini, onun ezici gücünü ve o kuvvet ve gücü kullanmak
için, Yüce Meclisin ve milletin inan ve güvenini kazanm›fl insanlar›n kararl› ve
kararlar›nda ne denli kesin olduklar›n› unutmufl gibi görünüyordu.

‹smet Paflan›n konuflmas›, bu yaygaralar› susturdu. Bu konu üzerindeki
görüflme kapand›. Paflalara; verilen emirler harfi harfine uygulat›ld›.

Meclis, genel görüflmeye geçti. Sözkonusu sorun (De¤iflim, Bay›nd›rl›k,
Yerlefltirme Bakanl›¤›ndan) bilgi isteyen gensoru önergesi idi.

Baflbakan ‹smet Pafla, kürsüye ç›karak flu öneride bulundu: "Birçok ko-
nuflmac›lar›n bay›nd›rl›k ve yerlefltirme iflleri üzerinde konuflmaktan çok, tür-
lü iliflkilerde çeflitli bakanl›klar›n ifllerine de¤indiklerini gördüm. Dahas› bir
k›s›m konuflmac›lar, Baflbakan›n, devletin iç ve d›fl politikas› üzerinde enine
boyuna ayr›nt›l› bilgi vermesini istemifllerdi. Bu isteklerin hepsini seve seve
benimsiyorum. De¤iflim ‹flleri Bakan›, Yüce Meclisin uygun bulmas›yla Bafl-
kan Vekilli¤ine seçilmifltir. Ama bundan dolay› gensorunun önem ve kapsa-
m›n›n hiçbir bak›mdan k›s›lmamas›n› öneririm. Ben, güzel (taktik)'i seve-
rim."

Böylece, hükûmet, sahnenin perdesini kald›rd› ve oyun haz›rl›¤› yapanla-
r›n oyunlar›n› oynamalar›n› çabuklaflt›rd›. Hükûmet, aç›ktan ve cepheden ça-
t›flmay› kabul etmifl bulunuyordu.

Efendiler, olumlu ve olumsuz olmak üzere otuz kadar konuflmac› söz
söyledi. Adalet ve Millî E¤itim Bakanlar› da konufltular. Tart›flma, bir sonuç
al›nmadan befl saat sürdü. Gensoru görüflmesi ertesi güne b›rak›ld›.

Ertesi günü, ö¤lenden sonra saat 2:30 da görüflmeler bafllad›. ‹lk, kürsü-
ye ç›kan, ‹çiflleri Bakan› ve De¤iflim, Bay›nd›rl›k ve Yerleflim Bakan Vekili
Recep Bey oldu. Uzun bir aç›klama yapt› ve uzun konufltu. Muhalifler, yerle-
rinden, Recep Beye k›sa k›sa satafl›yorlard›.

Recep Bey, bu görüflmelerin bir yerinde, dedi ki: "Kimi gazeteler ve kimi
kifliler, diyorlar ki Ankarada bir hükûmet varm›fl, Meclisin bütün dinlenme dö-
neminde, memleketi, nekadar kanunsuzluklar, nekadar usulsüzlükler varsa, hep
bunlarla yönetmifl.. Söylentiye göre, kimi arkadafllar›n birtak›m gizli defterleri
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rin yapt›klar› kanunsuz hareketler mukayyet imifl.. bir gün gelecekmifl; Meclis
toplanacak ve orada hükûmeti hesaba çekeceklermifl. O zaman o gizli defterler
muhteviyat› muvacehei millette hükûmetten sorulacakm›fl. ‹flte; o gün gelmifltir!
O defterler muhteviyat›n›, huzuru millete döksünler!"

Feridun Fikri Bey, arkadafllar› nam›na cemi sigasile cevap verdi: "S›ras›n-
da dökece¤iz!" dedi.

Recep Bey mukabele etti: "Dökünüz Efendim; bekliyoruz. Hükûmet, hu-
zuru millette, sinei mes'uliyeti daima küflade olarak karfl›n›zdad›r" dedi ve flu
sözleri ilâve etti: "Memleketin iphama, i¤lâka, vuzuhsuzlu¤a, tereddüde taham-
mülü yoktur. Aç›k vazifei tenkit yap›lmaks›z›n, afakta, birtak›m flüphe bulutla-
r›n›n, hergün dolaflt›¤›n›, f›s›ld›yarak, Türkiye Cumhuriyetinin, bu taze vücu-
dun, hayat›nda muz›r teflevvüfller varm›fl gibi göstermek, bu memlekete h›ya-
nettir." "Herkesin köflede, bucakta, koridorlarda, flurada burada, birtak›m
mevhum zununu bat›la ile efkâr› i¤lâk etmektense, bu herkese mütesaviyen kü-
flade olan millet kürsüsünde gelip hakikati söylemesi lâz›md›r. Hakikat söylen-
mez ve yine bu mevhum telkinata devam edilirse, bu memleketin ak›beti ile
kuvvetli ve samimî bir alâka olmad›¤›na alâmet addedece¤im. Ben flahsan böy-
le addedece¤im ve zannederim, millet de böyle addedecektir. Bu kürsüye davet
ediyorum... Ta ki, millet bilsin; hakikat ne taraftad›r. Zan, vehim, isnat, itham
ne taraftad›r."

Recep Beyden sonra, aleyhte beyanatta bulunan birtak›m zevat dinlendi.
Onlara da Ticaret Vekili Hasan Bey (Trabzon Meb'usu) ve Müdafaai Millîye
Vekili Kâz›m Pafla cevap verdiler.

Aleyhte söz alanlar meyan›nda Rauf Bey de vard›. Ona da söz s›ras› gel-
di.

Rauf Bey, ‹mar ve ‹skân Vekâletinden olan sual ve istizah›n, hükûmetin
heyeti umumiyesine teflmilini muvaf›k bulmamakla beraber, Baflvekil Paflan›n
bu hareketini civanmerdane buldu ve sözlerinin bafl›nda "Meclis, bir kast kar-
fl›s›nda bulunan hükûmete hücum vaziyeti alm›flt›r." dedi.

Yunus Nadi Bey; "anlamad›k!" dedi. Rauf Bey izah etti; dedi ki: Münek-
kitler, hükûmete hitap ederken, kasten bir ifl yapm›fllar ve ona hücum ediyorlar
vaziyetini görüyorum.

Rauf Bey, hatiplerin, a¤›r kelime kullanmamalar›, hükûmeti küçük düflü-
recek flekilde ifadatta bulunulmamas› gibi nas›hane ve mülâyimane bir tav›r ve
tarz ile Feridun Fikri Beyin teklifine temas ve onu müdafaa etti. Dersim Meb'
usunun teklifi, bir "anket parlamanter" idi; "Meclis tahkikat›" heyeti teflkilinin
müstacelen taht› karara al›nmas› isteniyordu. Feridun Fikri Beyin buna dair bir
takriri ve bu takririn tayini esami ile reye vaz'› için de Feridun Fikri Beyle be-
raber daha 16 arkadafl›n›n di¤er bir takriri vard›.

Rauf Bey dedi ki: "Tetkik heyeti diye tercüme etti¤im bir heyetten bahis
buyuruldu". - Bahis buyuran Feridun Fikri Beydir - Rauf Bey sözüne flöyle de-
vam etti:

"... Vekiller böyle bir heyetin kabulünü, bu ane kadar güzide olan hissiya-
t› vatanîye ve millîyeye karfl› bir flaibe ve bir zillet diye telâkki ettiler."

Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin sözünü kesti. "Biraz öyle" dedi. Rauf Bey tek-
rar devam etti. "Hepimizin lâyuhti olmad›¤›n› kabul ederek arzediyorum ve bu-
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de varm›fl, orada bakanlar›n kanunsuz iflleri yaz›l› imifl.. bir gün gelecekmifl;
Meclis toplanacak ve orada hükûmeti hesaba çekeceklermifl. O zaman o gizli
defterlerde yaz›lanlar milletin önünde hükûmetten sorulacakm›fl. iflte; o gün
gelmifltir. O defterlerde yaz›lanlar›, milletin önüne döksünler."

Feridun Fikri Bey, arkadafllar› ad›na ço¤ul tak›s› kullanarak karfl›l›k ver-
di: "S›ras›nda dökece¤iz" dedi.

Recep Bey karfl›l›k verdi: "Dökünüz Efendim; bekliyoruz. Hükûmet,
millet önünde, sorumluluk ba¤r› hep aç›k olarak karfl›n›zdad›r" dedi ve flu söz-
leri ekledi: "Memleket gizlili¤e, kapal›l›¤a, belirsizli¤e, karars›zl›¤a dayanam›-
yacak durumdad›r. Aç›ktan aç›¤a elefltirme görevi yap›lmaks›z›n, gök yüzün-
de, birtak›m kuflku bulutlar›n›n, hergün dolaflt›¤›n›, f›s›ldayarak, Türkiye
Cumhuriyetinin, bu körpe varl›¤›n, yap›s›nda zararl› kar›fl›kl›klar varm›fl gibi
göstermek, bu memlekete hainlik etmektir." "Herkesin köflede, bucakta, ko-
ridorlarda, flurada, burada, birtak›m bofl kuruntularla kafalar› buland›rmak-
tansa, herkese eflit olarak aç›k olan bu millet kürsüsünde gelip gerçe¤i söyle-
mesi gerekir. Gerçek söylenmez ve yine bu bofl kuruntular sürdürülürse, bu
memleketin gelece¤i ile sa¤lam ve içten bir iliflkileri olmad›¤› yarg›s›na vara-
ca¤›m. Ben kendim bu yarg›ya varaca¤›m ve san›r›m, millet de böyle bir yar-
g›ya varacakt›r. Bu kürsüye ça¤›r›yorum... Gelin konuflun ki millet bilsin; ger-
çek ne yandad›r. San›, kuruntu, lekeleme, suçlama ne yandad›r."

Recep Beyden sonra, karfl›t konuflan birtak›m kifliler dinlendi. Onlara da
Ticaret Bakan› Hasan Bey (Trabzon Milletvekili) ve Millî Savunma Bakan›
Kâz›m Pafla yan›t verdiler.

Hükûmete karfl› söz alanlar aras›nda Rauf Bey de vard›. Ona da söz s›ra-
s› geldi.

Rauf Bey, Bay›nd›rl›k Yerlefltirme Bakanl›¤›yla ilgili soru ve gensorunun,
hükûmetin tümünü kapsayacak biçimde geniflletilmesini uygun bulmamakla
birlikte, Baflbakan Paflan›n bu davran›fl›n› yi¤itçe buldu ve sözlerinin bafl›nda
"Meclis, bir art niyet karfl›s›nda bulunan hükûmete sald›r›ya geçmifltir." dedi.

Yunus Nadi Bey; "anlamad›k" dedi. Rauf Bey aç›klad›; dedi ki: "Eleflti-
riciler, hükûmete karfl› konuflurken, art niyetle haz›rlanm›fl bir ifl yapm›fllar ve
ona sald›r›yorlar gibi görüyorum."

Rauf Bey, konuflmac›lar›n, a¤›r sözler kullanmamalar›, hükûmeti küçük
düflürecek biçimde konuflulmamas› gibi ö¤üt verircesine ve yumuflak bir tutum
tak›nd›ktan sonra Feridun Fikri Beyin önerisine de¤indi ve onu savundu. Der-
sim Milletvekilinin önerisi, bir "anket parlamanter*" idi; bir "Meclis sorufltur-
mas›" kurulu kurulmas› için ivedilikle karar al›nmas› isteniyordu. Feridun Fik-
ri Beyin bununla ilgili bir önergesi ve bu önergenin ad okunarak oylanmas› için
de Feridun Fikri Beyle birlikte daha 16 arkadafl›n›n baflka bir önergesi vard›.

Rauf Bey dedi ki: "‹nceleme kurulu diye anlad›¤›m bir kuruldan sözedil-
di." Sözeden Feridun Fikri Beydir – Rauf Bey sözünü flöyle sürdürdü:

"... Bakanlar böyle bir kurulun kabulünü, flimdiye de¤in sayg›n olan ülke
ve vatan duygular›na karfl› bir lekeleme ve bir afla¤›lama sayd›lar."

Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin sözünü kesti. "Biraz öyle" dedi. Rauf Bey
konuflmas›n› sürdürdü. "Hepimizin yan›lmaz olmad›¤›m›z› kabul ederek söylü-
* Meclis soruflturmas›



nun lâz›m oldu¤unu, (...) ben de alâkadar oldu¤um için herkesten evvel, ben ta-
lep ediyorum." dedi.

Rauf Bey, söz söylerken, Meclise karfl› çok hürmetkâr oldu¤unu göster-
mek için de vesile aramaya ehemmiyet veriyordu. Bir münasebet getirerek de-
di ki: "Bu Meclisi Alinin vazetti¤i kanunlara, baz› s›fat tevcih edilmifltir. (Kori-
dor Kanunlar›) denilmifltir."

Rauf Bey, Meclisi Aliye hürmet talep ediyordu.
Rauf Bey, Meclisi Alinin cumhuriyeti ilân eden kanunu üzerine ald›¤› say-

g›s›z vaziyetin unutuldu¤unu zannetmifl olacak!
Mazhar Müfit Bey (Denizli Meb'usu): "Onu ilk önce, refiki muhtereme-

niz Muhtar Beyefendi söylemifltir." dedi. Bu söz, Rauf Beye istikameti kelâm›-
n› de¤ifltirtti. Fakat, Muhtar Bey al›nd›.

Saip Bey (Kozan) söze kar›flt›. Nihayet, makam› riyasetin müdahale ve ih-
tarile Rauf Bey sözüne devam ettirildi.

Rauf Bey, döndü dolaflt›, nihayet, prensip meselesine dayand›. "fiiar›m›z,
mesle¤imiz, bilâkaydüflart, hakimiyeti millîye esas›d›r." dedi.

Yunus Nadi Beyin sadas› iflitildi: "Cumhuriyet!..."
Rauf Beye cevap vermedi. Bafllad›¤› cümleyi flu suretle ikmal etti. "Haki-

miyeti millîyenin, yegâne tecelligah› olan Büyük Millet Meclisidir."
(Cumhuriyet sesleri) bütün Meclis salonunu doldurdu.
Ali Saip Bey (Kozan): Cumhuriyet!... dedi.
Rauf Bey, Ali Saip Beyle konuflmaya bafllad›. ‹hsan Bey müdahale etti.

"‹fadei âliniz sarih de¤ildir Rauf Beyefendi." dedi.
Rauf Bey: "Sarihtir. Çok rica ederim ‹hsan Beyefendi." ‹hsan Bey: "Oka-

dar sarih de¤ildir. Uzun zamandanberi zat› âlinizle anlaflamad›k!" Rauf Bey,
‹hsan Beyin yüksek adalet hissile mütehassis bulundu¤undan, hâkimlik etmifl
oldu¤undan bahsederek ona dedi ki: "Beraeti zimmet as›ld›r. Aksini ispat ede-
medikçe, bir taraf› suizan alt›nda bulundurmak ve böyle ifade etmek do¤ru de-
¤ildir." ‹hsan Bey cevap verdi. "Hakikati ifade etmiyen maznundan flüphe et-
mekte hâkim hakl›d›r." dedi.

Rauf Beyle, ‹hsan Bey aras›ndaki bu muhavere biraz uzad›. Reis müdaha-
le etti. Rauf Bey devam etti ve: "Teflkilât› Esasiye Kanununda, vekillerin vazife
ve salâhiyeti hakk›nda bir kanun tedvini mevzuubahs idi. Bu tedvin edildi mi?
Bunu sual ederim" dedi.

Efendiler, kanunlar›n Meclis taraf›ndan tedvin olunmas› tabiî bulundu¤u-
na nazaran, Rauf Bey, hükûmetten de¤il, kendisinin de aza olarak dahil bulun-
du¤u Meclisten sual soruyordu.

Rauf Bey, fiûray› Devlet teflkilât›na temas ettikten sonra, "Men'i fiekavet
Kanunu tatbik edilmifl midir? Köy Kanunu tatbik edilmifl midir?" tarz›nda, Da-
hiliye Vekilinden bafll›yarak, Naf›a, Ticaret, Ziraat, Müdafaai Millîye, Adliye,
Maarif Vekillerine müteaddit sualler tevcih etti. Bütün, bu suallerle, Rauf Beyin;
millet ve ordunun nazar› dikkatini celbetmek istedi¤i anlafl›l›yordu. Meselâ, Ka-
radere ormanlar› hakk›nda bir muamele oldu¤unu matbuatta görmüfl; o ifl nas›l
olmufl? ve "fedakâr ve kahraman ordumuzun, ‹stiklâl Harbini müteak›p, hali se-
ferden, hazara intikalinde, büyük bir intizam ve mekânat gösterdi¤ini iflittik ve
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yorum ve bunun gerekli oldu¤unu, (...) ben de ilgili oldu¤um için herkesten
önce, ben istiyorum." dedi.

Rauf Bey, söz söylerken, Meclise karfl› çok sayg›l› oldu¤unu göstermek
için de f›rsat aramaya önem veriyordu. Bir iliflki yaratarak dedi ki: "Bu Yüce
Meclisin koydu¤u kanunlara, kimi adlar yak›flt›r›lm›flt›r. (Koridor Kanunlar›)
denilmifltir."

Rauf Bey, Yüce Meclise sayg› gösterilmesini istiyordu.
Rauf Bey, Yüce Meclisin Cumhuriyet ilân eden kanunu karfl›s›nda tak›n-

d›¤› sayg›s›z durumun unutuldu¤unu sanm›fl olacak.
Mazhar Müfit Beyin (Denizli Milletvekili): "Onu ilk önce, say›n arkada-

fl›n›z Muhtar Beyefendi söylemifltir." dedi. Bu söz, Rauf Beye konuflma yönü-
nü de¤ifltirtti. Ama, Muhtar Bey al›nd›.

Saip Bey (Kozan) söze kar›flt›. Sonunda, baflkanl›¤›n ifle kar›flmas› ve
uyarmas› üzerine Rauf Bey sözünü sürdürmesi sa¤land›.

Rauf Bey, döndü dolaflt›, sonunda, ilke sorununa dayand›. "Tutumumuz,
yolumuz, kay›ts›z flarts›z, ulusal egemenlik ilkesidir." dedi.

Yunus Nadi Beyin sesi iflitildi. "Cumhuriyet..."
Rauf Bey karfl›l›k vermedi. Bafllad›¤› cümleyi flöylece bitirdi: "Ulusal

egemenli¤in, belirdi¤i tek yer olan Büyük Millet Meclisidir."
(Cumhuriyet sesleri) bütün Meclis salonunu doldurdu:
Ali Saip Bey (Kozan): "Cumhuriyet..." dedi.
Rauf Bey, Ali Saip Beyle konuflmaya bafllad›. ‹hsan Bey ifle kar›flt›: "Söz-

leriniz aç›k de¤ildir Rauf Beyefendi." dedi.
Rauf Bey: "Aç›kt›r. Çok rica ederim ‹hsan Beyefendi. "‹hsan Bey: "Oka-

dar aç›k de¤ildir. Uzun süredenberi sizinle anlaflamad›k!" Rauf Bey, ‹hsan
Beyin yüksek adalet duygusu bulundu¤undan, yarg›çl›k etmifl oldu¤undan sö-
zederek ona dedi ki: "Suçsuzluk temel ilkedir. Tersini kan›tlayamad›kça, ta-
raflardan birini san›k gibi görmek ve onu san›k diye adland›rmak do¤ru de¤il-
dir." ‹hsan Bey karfl›l›k verdi: "Gerçe¤i söylemeyen san›ktan iflgillenmekte
yarg›ç hakl›d›r." dedi.

Rauf Beyle, ‹hsan Bey aras›ndaki bu karfl›l›kl› konuflma biraz uzad›. Bafl-
kan ifle kar›flt›. Rauf Bey konuflmas›n› sürdürdü ve: "Anayasada, bakanlar›n
görev ve yetkileriyle ilgili bir kanun yapmak sözkonusu idi. Bu kanun yap›ld›
m›? Bunu soruyorum." dedi.

Efendiler, kanunlar›n Meclis taraf›ndan yap›lmas› do¤al bulundu¤una
göre, Rauf Bey, hükûmete de¤il, kendisinin de üye olarak içinde bulundu¤u
Meclise soru yöneltiyordu.

Rauf Bey, Dan›fltay kurulufluna de¤indikten sonra, "Haydutlu¤un Önlen-
mesi Kanunu uygulanm›fl m›d›r? Köy Kanunu uygulanm›fl m›d›r?" diye, ‹çiflle-
ri Bakan›ndan bafll›yarak, Bay›nd›rl›k, Ticaret, Tar›m, Millî Savunma, Adalet,
Millî E¤itim Bakanlar›na bir çok sorular yöneltti. Bütün bu sorularla, Rauf Be-
yin; millet ve ordunun dikkatini çekmek istedi¤i anlafl›l›yordu. Örne¤in, Kara-
dere ormanlar› ile ilgili bir ifllem oldu¤unu bas›nda görmüfl; o ifl nas›l olmufl? ve
"Özverili ve kahraman ordumuzun, Kurtulufl Savafl›ndan sonra, sefer durumun-
dan, bar›fl durumuna geçiflinde, büyük bir düzenlilik ve olgunluk gösterdi¤ini
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iftihar ettik. Fakat ondan sonra ibate, iafle noktai nazar›ndan, vaziyeti ayn› de-
recede kuvvetle kabul ve muhakeme edebilir miyiz? Bu cihetten bizi tenvir bu-
yurmalar›n› rica ederiz." dedi.

Rauf Beyin, bu sualinin, müflterek bir sual oldu¤u, kendi ifadesinden an-
lafl›l›yor "rica ederiz" diyor. Filhakika, bu sualin, o güne kadar, ordular›n ba-
fl›nda bulunan, iki ordu müfettiflinin de ifltirakile tertip edilmifl oldu¤una hük-
metmemek için bir sebep yoktur.

Rauf Bey, adliyede, teflkilât›n tahavvülü dolay›sile vaki olan, tatbikat›n,
adaleti temin için en münasip flekil ve suret olup olmad›¤›n› ö¤renmek istiyor-
du.

Maarif vekilinden de, tahsili iptidaî müddetinin kanuna mugayir olarak ni-
çin azalt›ld›¤›n›n izah›n› talep etti.

Rauf Bey, ‹stanbul valisinin gece manevras›ndan, ‹stanbulun emanetle
idaresinin, halk›n hukukuna tecavüz oldu¤undan da bahsettikten sonra;

Maarif Vekili Vas›f Bey ile matbuat aras›nda tekevvün eden bir hâdiseden
ve bu münasebetle muallimlerden bahsederek dedi ki: "Muallim ordusunun,
münevver ordunun flu veya bu taraf› tercih eder, takviye eder tarzda neflriyatta
bulunmalar›, do¤ru mudur?"

Rauf Bey, bunun do¤ru olmad›¤›n› söyliyerek nutkunu flu cümle ile bitir-
di: "Allah vatan›m›, milletimi ve hepimizi muhafaza buyursun."

Bu cümlenin, karfl›land›¤›, alk›fllardan sonra, Dahiliye Vekili kürsüye ç›k-
t›. Gümüflhane Meb'usu Zeki Bey ona takaddüm etmek daiyesinde bulundu.
Vehbi Bey: "Efendim bu mesele vekillerin Meclisten istizah› oldu." dedi. Riya-
set, vekillerin hakk› kelâm›na dair, nizamnamei dahiliyi hat›rlatt›. Recep Bey de,
gayet vâsi bir istizaha maruz bulunan vekillerin, nizamname ile müeyyet olan,
söz söylemek haklar›na, müsaade edilmedi¤i takdirde, hakikatin tavazzuhuna
yard›m edilmemifl olaca¤›n› beyan ettikten sonra, tevcih olunan suallerden ken-
dine ait bulunanlar›na birer, birer cevap verdi. Beyanat› s›ras›nda: "Rauf Beyin
kürsüye bir vaz'› nâs›hane ile ç›kt›¤›n› iflaretle; bu Meclis, hiçbir vak›t sükûnu
tam ile hareket etmeye mecbur ne bir mektep ve ne de bir fen akademisidir." de-
di. Rauf Beyin kürsüde, bugün dahi vaz›h olmad›¤›na, anket ismini telâffuz et-
miyerek Feridun Fikri Beyin bir senelik mesaiye ait ve üç vekâlete flamil olan
manas›z, haks›z, mant›ks›z ve kanunsuz ve müvazenei hükûmeti y›kan bir flekil-
deki "anket parlamenter" teklifini talep etti¤ine, heyeti umumîyenin nazar› dik-
katini celbetti. Feridun Fikri Bey - yerinden, Recep Beyin "mant›ks›zd›r" dedi-
¤ine itiraz etti. Bu sözü geriye almas›n› istedi. Recep Bey: "Geriye alm›yorum
Efendim; mant›ks›zd›r, hakikat oldu¤u gibi ifade edilir"; dedi. Feridun Fikri Be-
yin - "Mant›ks›z sözünü kabul etmiyorum" sözüne, Recep Bey cevap verdi: "Fe-
ridun Fikri Bey - dedi - siz daha a¤›r fleyleri kabul etmeye al›flk›ns›n›z."

Daha a¤›r fleyler, Adliye Vekili Necati Bey taraf›ndan tevcih edilmifl... Fe-
ridun Fikri Bey, "Adliye vekili sözlerini geri ald›lar" dedi. Necati Bey, yerinden
f›rlayarak: "Sözlerimi geri almad›m.." dedi. Biraz gürültü oldu. Nihayet, reis:
"Rica ederim gürültüyü keselim!" dedi. Recep Bey, devam etti¤i izahat›nda:
"Birçok zevatta, defterler varm›fl, demifltim. fiimdi Rauf Beyin sözlerine göre,
haz›rlanm›fl suallerden on, on befl tanesinin, tarhedilmesi f›rsat›n› bulaca¤›z. ‹fl-
te, Efendiler, - dedi - defterlerin yavafl yavafl mebadisi ç›k›yor."
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iflittik ve övündük. Ama ondan sonra giydirme, besleme aç›s›ndan, durumun
yine o kadar düzenli oldu¤unu kabul edebilir miyiz? Bu yönden bizi ayd›nlat-
malar›n› rica ederiz." dedi.

Rauf Beyin, bu sorusunun, ortak bir soru oldu¤u, kendi sözünden anlafl›-
l›yor "rica ederiz" diyor. Gerçekten, bu sorunun, o güne kadar, ordular›n ba-
fl›nda bulunan, iki ordu müfettiflinin de kat›lmas›yla düzenlenmifl oldu¤u yar-
g›s›na varmamak için bir neden yoktur.

Rauf Bey, adliye örgütlerinin de¤iflmesi dolay›siyle yap›lan iflin, adaleti
sa¤lamak için en uygun biçim ve yol olup olmad›¤›n› ö¤renmek istiyordu.

Millî E¤itim Bakan›ndan da, ilk ö¤retim süresinin kanuna ayk›r› olarak
niçin azalt›ld›¤›n›n aç›klanmas›n› istedi.

Rauf Bey, ‹stanbul valisinin gece manevras›ndan, ‹stanbulun "emin"lik*
elile yönetilmesinin, halk›n haklar›n› çi¤nedi¤inden de sözettikten sonra;

Millî E¤itim Bakan› Vas›f Bey ile bas›n aras›nda ç›kan bir olaydan ve bu ilifl-
ki ile ö¤retmenlerden sözederek dedi ki: "Ö¤retmen ordusunun, ayd›n ordunun
flu ya da bu yan› tutar, destekler biçiminde yay›m yapmalar›, do¤ru mudur?"

Rauf Bey, bunun do¤ru olmad›¤›n› söyliyerek nutkunu flu cümle ile bitir-
di: "Allah vatan›m›, milletimi ve hepimizi korusun."

Bu cümlenin, karfl›land›¤›, alk›fllardan sonra, ‹çiflleri Bakan› kürsüye ç›kt›.
Gümüflhane Milletvekili Zeki Bey daha önce konuflmas› gerekti¤ini ileri sür-
dü. Vehbi Bey: "Efendim bu ifl bakanlar›n Meclisi sorguya çekmesi biçimine
girdi." dedi. Baflkanl›k, bakanlar›n konuflma hakk›yla ilgili, içtüzü¤ü hat›rlatt›.
Recep Bey de, çok genifl bir gensoruyla karfl›laflan bakanlar›n, tüzükle perçin-
lenmifl olan, söz söylemek haklar›n› kullanmalar›na izin verilmezse, gerçe¤in
belirlenmesine yard›m edilmemifl olaca¤›n› söyledikten sonra, yöneltilen soru-
lardan kendisiyle ilgili bulunanlar›na birer, birer yan›t verdi. Sözleri aras›nda:
"Rauf Beyin kürsüye ö¤üt verir gibi ç›kt›¤›n› belirterek; bu Meclis, hiçbir za-
man tam bir dinginlikle davranmaya zorunlu ne bir okul ve ne de bir bilim aka-
demisidir." dedi. Rauf Beyin kürsüde, bugün bile aç›k konuflmad›¤›na, "anket"
sözünü söylemiyerek Feridun Fikri Beyin bir senelik çal›flmayla ilgili ve üç ba-
kanl›¤› kapsayan anlams›z, haks›z, mant›ks›z ve kanunsuz ve hükûmetin den-
gesini y›kan bir biçimde "anket parlamenter" önerisini istedi¤ine, genel kuru-
lun dikkatini çekti. Feridun Fikri Bey yerinden, Recep Beyin "mant›ks›zd›r"
dedi¤ine karfl› ç›kt›. Bu sözü geriye almas›n› istedi. Recep Bey: "Geriye alm›-
yorum Efendim; mant›ks›zd›r, gerçek oldu¤u gibi söylenir; dedi." Feridun Fik-
ri Beyin "Mant›ks›z sözünü kabul etmiyorum" sözüne, Recep Bey karfl›l›k ver-
di: "Feridun Fikri Bey - dedi - siz daha a¤›r fleyleri kabul etmeye al›flk›ns›n›z.."

Daha a¤›r fleyler, ona Adalet Bakan› Necati Bey taraf›ndan yöneltilmifl..
Feridun Fikri Bey, "Adalet Bakan› sözlerini geri ald›lar" dedi. Necati Bey, ye-
rinden f›rlayarak: "sözlerimi geri almad›m.." dedi. Biraz gürültü oldu. Sonun-
da, baflkan: "Rica ederim gürültüyü keselim" dedi. Recep Bey, sürdürdü¤ü
aç›klamalar›nda: "..Birçok kiflilerde, defterler varm›fl, demifltim. fiimdi Rauf
Beyin sözlerine göre haz›rlanm›fl sorulardan on, onbefl tanesinin, düflülmesi f›r-
sat›n› bulaca¤›z. ‹flte, Efendiler, - dedi - defterlerin yavafl yavafl arkas› geliyor."
* Bugüne göre de¤iflik yetki ve görevleri olan büyük flehir belediye baflkan›. Bu tür yöne-

timde belediyeye “flehremaneti” denir. (B.Y.)



Recep Bey, Rauf Beyin beyanat›nda kulland›¤› (Taktik) e iflaret ederek,
dedi ki, Rauf Bey hem bütün bu sualleri soruyorlar ve hem de: "Asla bir
mes'uliyeti veyahut ›skat gibi bir fleyi istihdaf etmiyorum "diyorlar. Bir istizah
günü, millet kürsüsüne ç›kan zat, ya lehte veya aleyhtedir. Lehte ise hükûmeti
tutmas›n› ister. Aleyhte ise ›skat›n› ister ve bunu aç›k ve sarahatle söylemek lâ-
z›md›r. Yoksa Rauf Beyefendinin sözleri malâyaniden ibarettir."

Recep Beyin bu cümlesi, Rauf Beyle aralar›nda k›sa bir muhavereye yol
açt›; "fakat tecavüz ediyorsunuz"; "siz de müdahale ediyorsunuz.." gibi sözler
teati edildi. Nihayet Recep Bey, beyanat›na devam ederek dedi ki: "Muhterem
Efendiler, birtak›m sualler soruyorlar.. Ahmet gelmifl midir? Kanun tatbik
olunmufl mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü - böyle istizah yap›l›rken - hedefsiz
olarak sorulacak ve söylenecek fleylere bir makam olamaz." Buraya ç›k›yorlar,
söylüyorlar, söylüyorlar, neticede söylüyorum, söylüyorum ama bir fley yoktur
diyorlar. Böyle olunca malâyanidir ve gayesizdir. Vaziyetin tarifi budur." Re-
cep Bey sözlerine flu yolda devam etti: Çok dikkat ettim, Rauf Bey "Buraya ç›k-
t›lar, s›ras› geldi, icab etti, baflka bir tarif yapt›lar, cumhuriyet kelimesini telâf-
fuz edemediler." "Muhterem, arkadafllar - dedi - lâtife etmiyoruz. Bütün bir in-
k›lâptan ç›kt›k, münevver bir istikbale gidiyoruz. Bütün ahkâm›, bütün fleraiti,
bütün vuzuhile bir hedefe yürüyoruz." Rauf Bey de: "Nedir bu küskünlük ki,
s›ras› gelmifl ve arkadafllar bilvesile f›rsat vermifl iken, bu mukaddes ismi, telâf-
fuz etmemekte inat ve ›srar etmifllerdir." "Fakat flayan› dikkattir, bu zat, ‹stan-
bulda, k›yametleri kopard›. Elinden gelen her kuvveti sarfetti." ve "huzurunu-
za ç›kt›¤› zaman, bütün onlardan ricat etti ve yemin ederek dedi ki, ben cum-
huriyetçiyim. " Bugün kendisinden flüphe ediyorum.

Bu kanaatin yanl›fl oldu¤una, ikna etmeyi, kendileri için, bir mesele adde-
derlerse, ç›ks›nlar, kürsüden veya baflka bir mahalden söylesinler ki! böyle bir
tereddüde mahal yoktur. Aksi takdirde, Rauf Beyin cumhuriyete olan merbuti-
yetinden, flüphem vard›r ve bu flüphem devam edecektir. Hakikat budur."

Recep Bey, izahat›n› bitirirken: "Muhterem arkadafllar - dedi - bugüne ka-
dar bo¤az›m›za kadar kan içinde yo¤rularak bu davay› - bu mukaddes vatan›n
itilây› kat’îsini temin edecek olan - bu davay› bugünkü mertebeye kadar getir-
dik. Bugünden sonra en büyük hata, tereddütler, flüpheler, vuzuhsuzluklard›r.
Bunlar›n nereye vard›klar›n› kimse bilemez."

Recep Bey kürsüden inerken, makam› riyaset, talebi üzerine kendini mü-
dafaa etmek için Rauf Beye söz verdi.

Rauf Bey - Sizin hervak›t ve her tereddüt etti¤iniz zamanda, ben tekrar ye-
min ve kasem etmeye mecbur muyum? dedi. (Mecbursun) sesleri yükseldi. Ra-
uf Bey bu seslere: "Hay›r Efendiler, kimsenin kimseden flüphe etmeye hakk›
yoktur. " cümlesile cevap verdi.

Buna, Karahisar› Sahip Meb'usu Ali Bey, yerinden mukabelede bulundu:
"Sen de o vak›t, bu toprakta oturamazs›n. Ecdad›n›n, baban›n ve dedenin gel-
di¤i yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor." dedi.

Bunun üzerine, Rauf Bey muhalif oldu¤u noktay› izah yollu beyanatta bu-
lunarak dedi ki: "Bilâkaydüflart hakimiyeti millîye esas›na müstenit bir idareyi,
demokrasi denilen halk idaresi esaslar›n› tesis etmek için ve bu esaslar üzerine
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Recep Bey, Rauf Beyin sözlerinde kulland›¤› (Taktik) e dikkati çekerek,
dedi ki, Rauf Bey hem bütün bu sorular› soruyorlar ve hem de: "Hiç bir za-
man bakanlar› suçlamak ya da düflürmek gibi bir amaç gütmüyorum." diyor-
lar. Bir gensoru günü, millet kürsüsüne ç›kan kifli, ya hükûmetten yanad›r ya
da hükûmete karfl›d›r. Hükûmetten yana ise hükûmetin tutulmas›n› ister. Hü-
kûmete karfl› ise düflürülmesini ve bunu aç›kça söylemek gerekir. "Yoksa Ra-
uf Beyefendinin sözleri bofl lâflardan baflka bir fley de¤ildir."

Recep Beyin bu cümlesi, Rauf Beyle aralar›nda karfl›l›kl› k›sa bir konufl-
maya yol açt›; "ama sald›r›yorsunuz"; "siz de sözlerimi kesiyorsunuz.." gibi
sözler karfl›l›kl› olarak söylendi. En sonu Recep Bey, konuflmas›n› sürdürerek
dedi ki: "Muhterem Efendiler, birtak›m sorular soruyorlar.. Ahmet gelmifl mi-
dir? Kanun uygulanm›fl m›d›r?"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü - böyle gensoru görüflülürken -
amaç güdülmeden sorulacak ve söylenecek fleylerin yeri olamaz." "Buraya ç›-
k›yorlar, söylüyorlar, söylüyorlar, sonunda söylüyorum, söylüyorum ama bir
fley yoktur diyorlar. Böyle olunca söylenenler bofl lâflard›r ve amaçs›zd›r. Du-
rumun tan›m› budur." Recep Bey sözlerini flöyle sürdürdü: "Çok dikkat ettim,
Rauf Bey, buraya ç›kt›lar, s›ras› geldi, gerekti, baflka bir tan›m yapt›lar, cumhu-
riyet sözcü¤ünü a¤za alamad›lar." "Muhterem, arkadafllar" - dedi - flaka de¤il.
Büyük bir devrimden ç›kt›k, ayd›n bir gelece¤e gidiyoruz. Bütün gerekenleri,
bütün koflullar›, bütün aç›kl›l›¤› ile bir amaca do¤ru yürüyoruz." Rauf Bey de:
"Nedir bu küskünlük ki, s›ras› gelmifl ve dolay›s›yla arkadafllar f›rsat vermiflken,
bu kutsal ad›, telâffuz söylememekte dayat›p direnmifllerdir." "Ama fluras› dik-
kate de¤er, bu kifli, ‹stanbulda, demedi¤ini b›rakmad›." "Elinden gelen her fle-
yi yapt›." ve "karfl›n›za ç›kt›¤› zaman da, bütün yapt›klar›ndan döndü ve and
ederek dedi ki, ben cumhuriyetçiyim." Bugün kendisine kuflku duyuyorum.

Bu kan›n›n yanl›fl oldu¤una, beni inand›rmay›, kendileri için, gerekli gö-
rürlerse, ç›ks›nlar, kürsüden ya da baflka bir yerden söylesinler ki böyle bir
kuflkuya yer yoktur. Böyle yapmazsa Rauf Beyin cumhuriyete olan ba¤l›l›¤›n-
dan, kuflkum vard›r ve bu kuflkum sürecektir. Gerçek budur."

Recep Bey, aç›klamas›n› bitirirken: "Muhterem arkadafllar - dedi - bugü-
ne de¤in bo¤az›m›za kadar kan içinde yo¤rularak güttü¤ümüz bu ifli - bu kut-
sal yurdun yükseliflini, kesinlikle sa¤layacak olan - bu davay› bugünkü aflama-
s›na kadar getirdik. Bugünden sonra en büyük yan›lg›, karars›zl›kt›r, kuflku-
dur ve aç›k olmamakt›r. Bunlar›n nereye vard›klar›n› kimse bilemez."

Recep Bey kürsüden inerken, baflkanl›k, iste¤i üzerine kendini savunmak
için Rauf Beye söz verdi.

Rauf Bey - Sizin istedi¤iniz herzaman ve her kuflkuland›¤›n›z zaman ben
yeniden and içmek zorunda m›y›m? dedi. (Zorundas›n) sesleri yükseldi. Rauf
Bey bu seslere: "Hay›r Efendiler, kimsenin kimseden kuflkulanmaya hakk›
yoktur." cümlesile karfl›l›k verdi.

Buna, Afyon Meb'usu Ali Bey, yerinden karfl›l›k verdi: "Sen de o zaman,
bu toprakta oturamazs›n. Atalar›n›n, baban›n ve dedenin geldi¤i yere gider-
sin. Bu toprak bunu istiyor." dedi.

Bunun üzerine, Rauf Bey karfl› oldu¤u noktay› aç›klar yollu konuflarak de-
di ki: "Kay›ts›z flarts›z ulusal egemenlik ilkesine dayanan bir yönetimi, demokra-
si denilen halk yönetimi ilkelerini oturtmak için ve bu ilkelere dayanarak millet



milletten vekâlet ald›k. Birtak›m arkadafllar›m›z, milletin bu hakk›n› Meclisten
al›p flu veya bu makama, Meclisi fesih ve kanunlar› red hakk›n› vermek zihni-
yet ve istikametini gösterdiler. ‹flte ben buna muhalifim."

Recep Bey, bu sözlere cevap verdi ve izah etti ki, Rauf Bey itiraz ve muha-
lefet etti¤i zaman henüz Teflkilât› Esasiye Kanunu ve böyle birtak›m haklar›n
kimseye verilmesi veya verilmemesi mevzuubahs dahi de¤ildi. Bu mesailden,
ancak aylarca sonra bahsolundu. Recep Bey: "Efendiler, bu mugalâtad›r" dedi.

Rauf Bey, sebebi muhalefetini iyi anlatabilmek için, flöyle bir izahta bulun-
maya lüzum gördü; dedi ki: "Efendiler, de¤il halifeci ve sultanc›, bu makam›n
hukukunu almak istidad›nda olan, herhangi bir makam›n aleyhindeyim."

Rauf Bey, halifeci ve sultanc› olmad›¤›n› ifade ederken riyaseticümhur ma-
kam›n›n, reisicumhurun aleyhinde oldu¤unu izah ve ilân ediyordu. Daha evvel,
bilmünasibe beyan etti¤im veçhile, Rauf Bey, "Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmeti "fleklinde mus›r idi.. ‹smin tebeddülile, yani cumhuriyet unvan› al›n-
m›fl olmakla beraber, teflkilât›n o mahiyetinin mahfuziyetini temin etmek isti-
yordu.

Ne için? Çünkü; riyaseticümhur makam›, hilâfet ve saltanat makamlar›n›n
hukukunu almak istidad›nda imifl..

Efendiler, içtihat diye ortaya at›lan bu sözler, Recep Beyin dedi¤i gibi
"malâyani" de¤il de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mant›k "mugalâta" de¤il
de nedir?

Bu içtihad›n ve bu mant›¤›n mana ve medlûlünü, Rauf Beyin bugünkü me-
sai ve faaliyeti pek güzel göstermektedir. Fakat, biz bunu anlamak için, bu-
günlere kadar, intizar gafletinde kalamazd›k. Bundan dolay› bizi mazur
görsünler.

Efendiler, bugün de istizah neticelenmedi. Müzakere ertesi güne talik edil-
di. 8 Teflrinisani günü cereyan edecek müzakereye intizaren, biraz da, o günler-
deki baz› neflriyat› gözden geçirelim.

Vatan gazetesinin 5 Teflrinisani 1340 tarihli nüshas›nda, baflmakalede, hü-
kûmeti tenkit edenler ve muhalif cephe gösterenler methü sena ve hükûmet ta-
raftarlar› takbih olunmaktad›r. Baflmuharrir "Henüz a¤z›n› açm›yan, münek-
kit namzetlerine karfl›, hergün kulaktan kula¤a yeni bir tecavüzkâr söz f›s›lda-
n›yor. Hükûmetçi hizbe mensup kime tesadüf ederseniz o günün hafî emri yev-
misinde mevcut sözleri aynen iflitirsiniz." dedikten sonra sözlerini teyid için bir-
tak›m misaller say›yor ve "Körkörüne emre uymayan, hakikati gören ve söyle-
mek istiyen flahsiyetleri, ipdidadan susturmak için her vas›taya müracaat" edi-
yorlar ve: "Keyfî idare, hali tabiînin ve istikrar›n fevkinde, bir amil mahiyetini
muhafaza edecektir." diyor.

Efendiler, muharrir "hafî emri yevmi" ve "keyfî idare" tabirlerile, millete
neyi haber vermek istiyordu? Hafî emri yevmiler veren, keyfî idaresini âmil k›-
lan kimdi? Bu iphamli tabirleri kullanan sahibi makale, nihayet, bize, "‹ki ta-
raf›, bitarafane, bir hakem halile ça¤›r›p dinlemek, riyaseticümhurun en nazik
ve mühim vazifesidir" nasihatini veriyor. Bu vazifenin hemen yap›lmas›n› isti-
yor ve çünkü "yar›n pek geç olabilir!" diye tehdit ediyor.

Bir gün sonra, benim sene bafl› nutkumdan bahseden ayn› muharrir, "tenkit
mevli gösteren en müstakil fikirli vatandafllar›, zaman zaman, bertaraf etmeye
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bizi vekil etti". "Birtak›m arkadafllar›m›z milletin bu hakk›n› Meclisten al›p flu
veya bu makama, Meclisi kapatmak ve kanunlar› tan›mamak hakk›n› vermek
düflünce ve e¤ilimini gösterdiler. ‹flte ben buna karfl›y›m."

Recep Bey, bu sözlere karfl›l›k verdi ve anlatt›, Rauf Bey karfl› ç›k›p mu-
halefet yapt›¤› zaman daha Anayasa ve böyle birtak›m haklar›n kimseye ve-
rilmesi veya verilmemesi sözkonusu bile de¤ildi. Bu ifllerden, ancak aylarca
sonra sözedildi. Recep Bey: "Efendiler, bu yan›ltmacad›r" dedi.

Rauf Bey, karfl› ç›kmas›n›n nedenini iyi anlatabilmek için, flöyle bir aç›k-
lama yapmay› gerekli gördü; dedi ki: "Efendiler, de¤il halifeci ve sultanc›, bu
makam›n haklar›n› alabilecek olan, herhangi bir makama karfl›y›m."

Rauf Bey, halifeci ve sultanc› olmad›¤›n› söylerken cumhurbaflkanl›¤› ko-
numuna, cumhurbaflkan›na karfl› oldu¤unu aç›kl›yor ve duyuruyordu. Daha
önce, yeri gelip söyledi¤im gibi, Rauf Bey, "Türkiye Büyük Millet Meclisi"
hükûmeti biçiminde direniyordu. Ad de¤ifltirilmifl, yani cumhuriyet denilmifl
olmakla birlikte örgütün o niteli¤inin korunmas›n› sa¤lamak istiyordu.

Ne için? Çünkü; cumhurbaflkan› halifenin ve padiflah›n haklar›n› alabilir-
mifl..

Efendiler, görüfl diye ortaya at›lan bu sözler, Recep Beyin dedi¤i gibi
"bofl sözler" de¤il de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mant›k "yan›ltmaca" de-
¤il de nedir?

Bu görüflün ve bu mant›¤›n anlam›n› ve özünü, Rauf Beyin bugünkü ça-
l›flma ve çabalar› pek güzel göstermektedir. Ama, biz bunu anlamak için, bu-
günlere kadar, beklemek aymazl›¤›nda kalamazd›k. Bundan dolay› bizi ba¤›fl-
las›nlar.

Efendiler, bugün de gensoru sonuçlanmad›. Görüflme ertesi güne b›rak›l-
d›. Sözü 8 Kas›m günü yap›lacak görüflmelere getirmeden, biraz da, o günler-
deki kimi yay›mlar› gözden geçirelim.

Vatan gazetesinin 5 Kas›m 1924 tarihli say›s›ndaki, baflyaz›da, hükûmeti
elefltirenler ve muhalif duruma geçenler göklere ç›kar›lmakta ve hükûmet
yanl›lar k›nanmaktad›r. Baflyazar "daha a¤z›n› açmayan, elefltirici adaylar›na
karfl›, hergün kulaktan kula¤a yeni bir sald›rgan söz f›s›ldan›yor. Hükûmetçi
gruptan kime rastlarsan›z o gün verilen gizli emirde bulunan sözleri oldu¤u gi-
bi iflitirsiniz." dedikten sonra sözlerini do¤rulamak için birtak›m örnekler sa-
y›yor ve: "Körükörüne emre uymayan, gerçe¤i gören ve söylemek istiyen ki-
flileri, bafllang›çta susturmak için her araca baflvuruyorlar" ve: "Keyfe göre yö-
netim, do¤al ve kararl› durumun üstünde bir etmen niteli¤ini sürdürüp gide-
cektir." diyor.

Efendiler, yazar "gizli emir" ve "keyfe göre yönetim" deyimleriyle,
millete neyi haber vermek istiyordu? Gizli emirler veren, keyfine göre yö-
netim yürüten kimdi? Bu kapal› deyimleri kullanan yaz› sahibi, en sonu, bi-
ze, "iki yan›, yan tutmadan, bir hakem gibi ça¤›r›p dinlemek, cumhurbafl-
kanl›¤›n›n en ince ve önemli görevidir" ö¤üdünü veriyor. Bu görevin hemen
yerine getirilmesini istiyor ve çünkü "yar›n pek geç olabilir" diye gözda¤›
veriyor.

Bir gün sonra, benim y›l bafl› nutkumdan sözeden bu yazar, "elefltiri e¤ilimi
gösteren en özgür düflünceli vatandafllar›, zaman, zaman, susturmaya çal›flan te-
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çal›flan inhisarc› bir siyasî sistem, inkiflaf ve terakki için, kahredici, bir cehen-
nem makam›ndad›r." cümlesile takip etti¤imiz sistem hakk›nda, pek haks›z ve
insafs›z bir iftirada bulunuyor ve "mefl'um gidiflin muayyen bir noktada tevkif
edilmesi, yeni bir ç›¤›r aç›lmas› lâz›md›r" diyerek, bize, tekrar vazifemizi ihtar
ediyordu.

Vatan muharriri, bir gün sonra yazd›¤› "Sokaktaki Adam" serlevhal› bafl-
makalesini "‹nflallah iyi olur; demekten baflka yapacak fley kalmam›fl gibi gö-
rünüyor." cümlesile bitiriyordu.

8 Teflrinisani 1340 tarihli Vatan gazetesinde intiflar eden, bir Ankara telg-
raf›nda: "Meclis, yüksek mevkide bulunanlar›n tasvibi olmaks›z›n, kabineyi ›s-
kat edemiyecektir" tarz›nda, büyük harflerle yaz›lm›fl int›balar ve "Rauf Bey,
dünkü, nutkunda istizah haricinde ehemmiyetsiz fleylerden bahsetmekle, isti-
zah taraftarlar›n›n mevkiini ve istizah davas›n› zâfa düflürdü¤ü söylenmekte-
dir." gibi haberler vard›r.

Vatan gazetesinin, istizah davas›n› takip için sureti mahsusada gönderdi¤i
muhabiri, intihalar›nda pek isabet gösteremiyorsa da, istizah davas›n›n, sebebi
zâf› hakk›nda verdi¤i haberde aldanm›fl görünmüyordu.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n baflmuharriri de, bir sürü baflmakaleler ile, mu-
halefeti takviye ve teflçi ediyor ve kendini müdafaa eden hükûmetin ve muvaf›k
meb'uslar›n, kendini müdafaa etmelerini ve söz söylemelerini dahi istemiyor-
du. Bu baflmuharrir diyordu ki: "Mecliste, muvaf›k meb'uslar böyle, her mü-
him ifli, gürültüye bo¤mak e¤lencesinde devam ederek münekkitleri susturduk-
ça, ‹smet Pafla hükûmeti hiç flüphesiz itimat reyi alacakt›r. Fakat bu itimat re-
yinin mahiyeti hakikîyesi, nihayet, bir sandukçan›n içine fazla m›ktarda beyaz
kâ¤›t at›lm›fl olmas›ndan ibaret kalacakt›r."

Bu safsatalar üzerinde, tevakkufa lüzum yoktur. Biraz da, Tanin gazetesi-
ne bakal›m! Taninin, "Siyasî Tahammürat" unvanl› bir baflmakalesinde "Ha-
reketi millîye mücahedesinde büyük hizmetlerile temeyyüz etmifl flayan› hürmet
ve itimat baz› simalar aras›nda bir teflriki hareket mukaddemat› bafllad›¤› haber
al›nd›¤›ndan ve "Halk F›rkasile ve hükûmetle samimî münasebat› olan matbu-
at›n bu haberleri pek nahofl bir flekilde karfl›lamalar›ndan ve tefsir etmelerin-
den" ve "daha flimdiden müstakbel f›rkay› gözden düflürecek surette mütaleat
serdine k›yam edilmesinden bahsolunmaktad›r. Makalede, program meselesine
temas edilerek, Halk F›rkas›n›n program› olmad›¤›na iflaret edildikten sonra
biz Halk F›rkas›ndan hiç memnun de¤iliz. Fakat Halk F›rkas›n›n prensipleri
nam›na söylenen ve görülen fleylere tamamen taraftar›z, deniliyor ve Halk F›r-
kas› prensiplerinden ne anlafl›ld›¤› izah olunarak fakat, acaba, hakikatte de
böyle midir?" suali ortaya at›l›yor. Muharrir, bu suale menfi cevap veriyor ve
"karfl›m›zda böyle bir f›rkai teceddüt ve ›slahat görmeyi gönlümüz istedi¤i için,
Halk F›rkas›n› bu dedi¤imiz flekilde hulya eyliyoruz." diyor. Ondan sonra, mu-
harrir, flunlar› söylüyor: "Halk F›rkas›n›n program› ve sözleri baflkad›r, tuttu-
¤u yol baflkad›r. Halk F›rkas›n›n, demokratl›¤› dudaklar›ndad›r."

Bu mütalean›n sahibi, birinci cümlesile, kastediyorsa, ki, Halk F›rkas›,
cumhuriyet ilân edece¤ini, hilâfeti lâ¤veyliyece¤ini program›na yaz›p ilân etme-
di ve söylemedi; fakat filen yapt›; do¤rudur! Ancak, ikinci cümle ile Halk F›r-
kas›na isnat etti¤i do¤ru de¤ildir.
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kelci bir politik yöntem, geliflip ilerlemek için, ezici, bir cehennem durumun-
dad›r." cümlesile izledi¤imiz yöntem için, pek haks›z ve k›y›c› bir karalamada
bulunuyor ve "u¤ursuz gidiflin belirli bir noktada durdurulmas›, yeni bir ç›¤›r
aç›lmas› gerekir" diyerek, bize, bir daha görevimizi hat›rlat›yordu.

Vatan yazar›, bir gün sonra yazd›¤› "Sokaktaki Adam" bafll›kl› baflyaz›s›-
n› "‹nflallah iyi olur; demekten baflka yapacak fley kalmam›fl gibi görünüyor."
cümlesile bitiriyordu.

8 Kas›m 1924 tarihli Vatan gazetesinde yay›mlanan, bir Ankara telgraf›n-
da: "Meclis, yüksek görevlerde bulunanlar uygun bulmad›kça, hükûmeti dü-
flüremiyecektir" biçiminde, büyük harflerle dizilmifl izlenimler ve "Rauf Bey,
dünkü nutkunda, gensoru d›fl›nda önemsiz fleylerden sözetmekle, gensorudan
yana olanlarm durumunu ve gensorunun etkisini azaltt›¤› söylenmektedir" gi-
bi haberler vard›r.

Vatan gazetesinin, gensoru iflini izlemek için özel olarak gönderdi¤i ha-
bercisi, izlenimlerinde olaylar› pek do¤ru yans›lam›yorsa da, gensorunun etki-
sinin, azalmas› nedeniyle ilgili olarak verdi¤i haberde aldanm›fl görünmüyor-
du.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n baflyazar› da, bir sürü baflyaz›larla, muhalefeti
destekliyor ve özendiriyor ve kendini savunan hükûmetin ve hükûmeti tutan
meb'uslar›n, kendini savunmalar›n› ve söz söylemelerini bile istemiyordu. Bu
baflyazar diyordu ki: "Mecliste, hükûmeti tutan böyle, her önemli ifli, gürültü-
ye bo¤mak e¤lencisini sürdürerek elefltiricileri susturdukça, ‹smet Pafla hükû-
meti hiç kuflkusuz güven oyu alacakt›r. Ama bu güven oyunun gerçek niteli-
¤i, olsa olsa küçük bir sand›¤›n içine çok say›da beyaz kâ¤›t at›lm›fl olmas›n-
dan ibaret olarak kalacakt›r."

Bu bofl sözler üzerinde, durmaya gerek yoktur. Biraz da, Tanin gazetesi-
ne bakal›m. Taninin, "Politik Mayalanmalar" bafll›kl› bir baflyaz›s›nda "Kur-
tulufl savafl›nda büyük yararl›l›klar›yla sivrilmifl sayg› de¤er ve güvenilir kimi
kifliler aras›nda bir iflbirli¤i bafllang›c› olufltu¤u" haber al›nd›¤›ndan ve "Halk
Partisiyle ve hükûmetle yak›n iliflkisi olan bas›n›n" "bu haberleri pek hofl ol-
mayan bir biçimde karfl›lamalar›ndan ve yorumlamalar›ndan" ve "daha flim-
diden gelecekteki partiyi gözden düflürecek yolda düflünceler ileri sürmeye"
kalk›fl›lmas›ndan sözedilmektedir. Yaz›da, program ifline de¤inilerek, Halk
Partisinin program› olmad›¤› belirtildikten sonra "Biz Halk Partisini hiç be-
¤enmiyoruz. Ama Halk Partisinin ilkeleri ad›na söylenen ve görülen fleyleri
tümüyle benimsiyoruz." deniliyor ve Halk Partisi ilkelerinden ne anlafl›ld›¤›
aç›klan›yor "Ama, acaba, gerçekte de böyle midir?" sorusu ortaya at›l›yor.
Yazar, bu soruya olumsuz yan›t veriyor ve "Karfl›m›zda böyle bir yenilefltirme
ve düzeltme partisi görmeyi gönlümüz istedi¤i için, Halk Partisini bu dedi¤i-
miz biçimde hayal ediyoruz." diyor. Ondan sonra, yazar, flunlar› söylüyor:
"Halk Partisinin program› ve sözleri baflkad›r, tuttu¤u yol baflkad›r. Halk Par-
tisinin, demokratl›¤› dudaklar›ndad›r."

Bu düflüncenin sahibi, birinci cümlesile, demek istiyorsa, ki Halk Partisi,
cumhuriyet ilân edece¤ini, halifeli¤i kald›raca¤›n› program›na yaz›p duyurma-
d› ve söylemedi; ama yapt›; do¤rudur. Ancak, ikinci cümle ile Halk Partisi için
söyledi¤i do¤ru de¤ildir.



Makale sahibi, muhalif zevat›n, mevkii iktidara geçmek istemelerinin mefl-
ruiyetini ispat için, sarfetti¤i birçok sözlere flunu da ilâve ediyor: "Vatan düflün-
cesile hareket etmek, yaln›z mevkii iktidardaki zatlara m› - mintarafillâh - inhi-
sar fleklinde bahflolunur bir fazilettir."

Tanin baflmuharriri 4 Teflrinisani 1340 tarihinde, yazd›¤› Ordu ve Siyaset
unvanl› bir baflmakalede, flu mütaleatta bulunuyor: "fiekli hükûmet cumhuriyet-
tir. Fakat, hükûmetin yaln›z ad›n› de¤ifltirmek hiçbir fayda temin etmez. As›l teb-
dil edilmesi icap eden nokta iflin ruhudur, prensipleridir. Bugün Müttehidei Ame-
rika istisna edilirse Amerikada yirmi kadar memleket vard›r ki hepsinin ismi de
cumhuriyettir. Hatta hep zencirlerden terekküp eden Haiti bile bir cumhuriyet
idi. Fakat buralarda cumhuriyetin hükûmeti mutlakadan fark› pek azd›r. ‹rsî bir
hükümdar yerine, zorla riyaseticümhura ç›km›fl bir mütegallibe görürüz. ‹flte bu-
kadar! Reisicumhur nam›n› tafl›yan müstebit, keyfemeyafla idarei hükûmet eder.
Bir hükümdar› mutlak gibi keyfi ve hevesinden baflka bir kanun tan›maz.

Tanin baflmuharriri, bu Amerika cumhuriyetlerinden fiiliyi istisna ederek
di¤erleri için diyor ki: "Hiçbirisi, bugün, hakikî cumhuriyet nam›n› tafl›maya
lây›k de¤ildir. Çünkü demokrasiye... istinat etmiyorlar."; "cumhuriyet nam› al-
t›nda hükûmeti mutlakalar›n, hükümferma olmas›, askerî rüesa yüzündendir."

Burada, bir an tevakkuf etmek isterim. Efendiler, bu makale, meb'us olan
kumandanlar›n, meb'usluktan istifalar› üzerine ve o münasebetle yaz›l›yor. Fa-
kat, öyle bir zamanda yaz›l›yor ki, ordular›m›z›n müfettiflleri, ordular› terkedip
hükûmeti ›skat için Meclise gelmifllerdir ve bu muharrir, onlar›n mevkii iktida-
ra geçmek istemelerinin meflruiyetini ispat için, daha bir gün evvel, sütunlarca
yaz› yazm›flt›r. Cumhuriyetin hükûmeti mutlakadan farks›z olabilece¤ine mi-
saller getiren ve buna sebep, demokrasiye istinat etmemek oldu¤unu söyliyen
muharrir, hükûmet f›rkas›n›n demokratl›¤› dudaklar›ndad›r." diyen zatt›r.
"Bunun böyle olmas› askerî rüesa yüzündendir, diyen zat, Türkiye Reisicum-
hurunun da rüesayi askeriyeden biri oldu¤unu bilen zatt›r. Bu zatt›r ki, rüesa-
yi askeriyeden filân ve filânlar›; rüesayi askeriyeden olan Türk Reisicumhuru
ve rüesayi askeriyeden olan Türk Baflvekili ile karfl› karfl›ya cephe ald›rmak
için hararetle çal›fl›yor ve sonra sevmedi¤i taraf›n y›k›lmas›n›, millete lüzumlu
gösterebilmek için, gûya, flayan› tetkik ve ibret misaller söylüyor ve "hangi ge-
neral maiyetine daha çok asi toplayabilirse, riyatesicumhura o geçer." "ve ordu
kumandanlar›, eflk›ya reisleri biribirlerile çarp›flarak, riyaseticumhur mevkiini
gaspediyorlar." diyor.

Efendiler, bu ve buna mümasil sözlerin, ne maksatla ve ne his ile yaz›ld›-
¤›n›, farketmemek ve bu gibi neflriyat›n Meclis azas›nda ve efkâr› umumîyede
b›rakaca¤› menfi ve muz›r tesirleri anlamamak, mümkün de¤ildi. Filhakika, bu
ifsâtkâr tesirat maatteessüf filî akislerini göstermifltir.

Refet, Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalar›n, Müdafaai Millîye Encü-
menine intihap edilmemifl olduklar›ndan müteessir olan ayn› cumhuriyetçi mu-
harrik, bu defa da, ordu kumandanlar›n›n, ordulara müessir olabilecek bir he-
yete intihap edilmemifl oldu¤unu iyi bulmuyor. Bu noktada, pek sevdi¤ini an-
latmak istedi¤i demokrasiye imtisalden dahi vazgeçiyor. Bu fikirleri ihtiva eden
cümleleri, hep beraber mütalea edelim.

“Siyasiyat” serlevhas› alt›nda yaz›lm›fl yaz›lar aras›nda “Müdafaai Millîye
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Yazar, hükûmete karfl› olanlar›n, iktidara geçmek istemelerinin uygunlu-
¤unu kan›tlamak için, kulland›¤› birçok sözlere flunu da ekliyor: - "Vatan ya-
rar›na çal›flmak, yaln›z iktidardaki kiflilere - Tanr›n›n - tekel biçiminde ba¤›fl-
lad›¤› bir erdem midir?"

Tanin baflyazar› 4 Kas›m 1924 tarihinde, yazd›¤› Ordu ve Politika bafll›k-
l› bir baflyaz›da, flu düflünceleri ileri sürüyor: "Hükûmet biçimi cumhuriyettir.
Ama, hükûmetin yaln›z ad›n› de¤ifltirmek hiçbir yarar sa¤lamaz. As›l de¤iflti-
rilmesi gereken nokta iflin özüdür, ilkeleridir. Bugün Amerika Birleflik Dev-
letleri d›fl›nda Amerikada yirmi kadar memleket vard›r ki hepsinin de ad›
cumhuriyettir. Dahas› hep zencilerden oluflan Haiti bile bir cumhuriyet idi.
Ama buralarda cumhuriyetin zorbalar hükûmetinden fark› pek azd›r. Soydan
gelen bir devlet baflkan› yerine, zorla Cumhurbaflkanl›¤›na ç›km›fl bir zorba
görürüz. ‹flte bu kadar. Cumhurbaflkan› san›n› tafl›yan zorba, egemenli¤ini di-
ledi¤i gibi yürütür. Bir saltç› devlet baflkan› gibi kendi istek ve dile¤inden bafl-
ka bir kanun tan›maz."

Tanin baflyazar›, bu Amerika cumhuriyetlerinden fiiliyi bir yana b›raka-
rak öbürleri için diyor ki: "Hiçbirisi, bugün, gerçek cumhuriyet ad›n› tafl›ya-
cak nitelikte de¤ildir. Çünkü demokrasiye... dayanm›yorlar."; "Cumhuriyet
ad› alt›nda saltç› hükûmetin, egemenlik sürmesi, baflkanlar›n›n asker olmas›
yüzündendir."

Burada, biraz durmak isterim. Efendiler, bu yaz›, milletvekili olan komu-
tanlar›n, milletvekilli¤inden çekilmeleri üzerine ve o iliflkiyle yaz›l›yor. Ama,
öyle bir zamanda yaz›l›yor ki, ordular›m›z›n müfettiflleri, ordular› b›rak›p hü-
kûmeti düflürmek için Meclise gelmifllerdir ve bu yazar, onlar›n iktidara geç-
mek istemelerinin uygunlu¤unu kan›tlamak için, daha bir gün önce, sütunlar-
ca yaz› yazm›flt›r. Cumhuriyetin saltç› hükûmetten farks›z olabilece¤ine ör-
nekler veren ve buna, demokrasiye dayanmaman›n neden oldu¤unu söyliyen
yazar, "hükûmet partisinin demokratl›¤› dudaklar›ndad›r." diyen kiflidir. Bu-
nun böyle olmas› "baflkanlar›n asker olmas› yüzündendir." diyen kifli, Türki-
ye Cumhurbaflkan›n›n da bir asker oldu¤unu bilen kiflidir. Bu kiflidir ki, baz›
askerleri; asker olan Türk Cumhurbaflkan› ve asker olan Türk Baflbakan› ile
karfl› karfl›ya getirmek için büyük çaba harc›yor ve sonra sevmedi¤i taraf›n y›-
k›lmas›n›, millete gerekli gösterebilmek için, sözde, incelenip ders almaya ya-
rar örnekler veriyor ve "hangi General yan›na daha çok haydut toplayabilir-
se, cumhurbaflkanl›¤›na o geçer" ve "ordu komutanlar›, haydut bafllar› biribir-
lerile çarp›flarak, cumhurbaflkanl›¤›n› zorla ele geçiriyorlar." diyor.

Efendiler, bu ve buna benzer sözlerin, ne amaçla ve ne duyguyla yaz›ld›-
¤›n›, kavramamak ve bu tür yay›mlar›n Meclis üyelerinde ve kamu oyunda b›-
rakaca¤› olumsuz ve zararl› etkileri anlamamak, olamaz. Gerçekten, bu kar›fl-
t›r›c› bozucu etkiler üzülerek söylüyorum, edimli olarak yans›m›flt›r.

Refet, Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalar›n, Millî Savunma Komüsyo-
nuna seçilmemifl olduklar›na üzülen o cumhuriyetçi yazar, bu defa da, ordu ko-
mutanlar›n›n, ordulara etki yapabilecek bir kurula seçilmemifl olmas›n› iyi bul-
muyor. Bu noktada, pek sevdi¤ini anlatmak istedi¤i demokrasiyi örnek tutmak-
tan bile vazgeçiyor. Bu düflünceleri içeren cümleleri, hep birlikte okuyal›m.

“Politika ‹flleri” bafll›¤› alt›nda yaz›lm›fl yaz›lar aras›nda “Millî Savunma



Encümeni, Millet Meclisinin hemen hemen en az siyasî olan, hatta siyasiyatla
hiç alâkas› bulunm›yan bir sahai faaliyettir." cümlesi okunur. Muharrir, bu
cümle ile, Meclise dahil olan, ordu müfettifllerinin, siyasetle alâkas› bulunm›yan
sahada çal›flmalar›na neden ve ne için meydan verilmedi; demek istiyor. Buna,
flu yolda, cevap vermek mümkündür. Çünkü, hakikaten, Müdafaai Millîye En-
cümeni siyasiyatla alâkas› bulunmamak lâz›mgelen, bir sahai faaliyet ise, ora-
ya, mahza, siyasiyatla ifltigal eylemek üzere Meclise gelmifl olanlar› ithal eyle-
mekte mahzur oldu¤u için!

Muharrir, bu cümleden sonra devam ederek diyor ki: "Burada, vatan›n
namus ve istiklâlini müdafaa edecek orduyu, idare, ›slâh, tensik etmeye ve da-
ha müterakki bir hale sokmaya hâdim kanunlar tanzim olunacakt›r. Politika-
c›l›k ihtirasat›na kendilerini kapt›rmay›p da, yaln›z vatan› düflünenler için bu
vazife, erkân› askeriye aras›nda, en muktedir zatlara tevdi edilmek bir vecibei
hamiyettir."

Bu cümleler üzerinde de biraz tevakkuf edece¤im.
Ordunun, idare, ›slâh, tensik› ve onun daha müterakki bir hale getirilmesi

meselesi çok mühimdir. Bu hususta muvazzaf ve meflgul makam Erkan›harbî-
yei Umumîyedir. Bu makamda muharririn de dedi¤i gibi en mümtaz erkân› as-
keriyemiz bulunmaktad›r. Ordunun idaresi, ›slâh›, tensik› hususat›n› deruhde
eden bu büyük erkân›harbîye, bu hususlarda, lüzum gördükçe hükûmete tekli-
fatta bulunur.

Erkân›harbîyenin ve hükûmete dahil Müdafaai Millîyenin arîz ve amîk
düflünüp teshil eyledikleri mesail, her sene, içtima eden Ali Askerî fiûra taraf›n-
dan tetkik ve müzakere olunur. Ali Askerî fiûray›, Erkan›harbîyei Umumîye
Reisi, Müdafaa ve Bahriye Vekilleri ve ordu müfettiflleri teflkil eder. Ali Askerî
fiûran›n, tetkik›ndan geçen ve tatbik› muvaf›k görülen hususattan icab edenler,
hükûmete teklif olunur. Bu tekliflerden, tatbik› için, kespi kanuniyet eylemesi
lâz›m olanlar varsa, iflte onlar Meclise arzolunur. Mecliste, usulen Müdafaai
Millîye Encümeninden ve taallûku olursa baflka encümenlerden de geçtikten
sonra, Meclis heyeti umumîyesinde müzakere ve taknin olunur.

Müdafaai Millîye Encümenindeki azan›n askerlikten anlamas› lâz›md›r.
Fakat, yaln›z askerlikten anlamas› kâfi de¤ildir. Devletin maliyesinden, siyase-
tinden ve daha çok fleylerden de anlamas› lüzumludur. Yaln›z askerlikten anla-
mak, orduya müteallik kanun lâyihalar› yapmak için kâfi gelseydi, Erkan›har-
bîyei Umumîyenin tespit ve Ali fiûrayai Askerinin de tasvibinden sonra ayr›ca
bir encümende veya encümenlerde tetkike hacet kalmazd›. Zira, politika ile ifl-
tigal eden zevat, askerlikden dahi gelmifl olsalar, hayat›n›, ulûm ve fünun ve
hergünkü terakkiyat› askeriyeyi takip tatbik etmekle imrar eden zevattan daha
mütehass›s ve daha sahibi salâhiyet olamaz.

Ordunun idare, ›slâh ve tensik› için musip efkâr ve büyük tecrübelere malik
oldu¤unu zanneden ve Ali fiûray› Askeride kanunen aza bulunan ordu müfettifl-
leri için en müsait sahai faaliyet ordular›n bafl›nda ve Ali fiûrayi Askerî içindeki
mevkileri idi. (Ciddiyet talep eden bu mevkiin k›ymet ve ehemmiyetini takdir et-
meyip, hükûmeti, Müdafaai Millîye Vekâletini, Erkan›harbîyei Umumîyeyi be-
¤enmeyip; onlar›, kendi mütaleat ve tasavvurat› askerîyesini takdirden uzak gö-
rerek, siyasî sahada çal›flmay› tercih eden kumandanlar›n, Müdafaai Millîye En-

854 855

Komüsyonu, Millet Meclisinin hemen hemen en az siyasî olan, dahas› politi-
ka iflleriyle hiç ilgisi bulunmayan bir çal›flma alan›d›r." cümlesi okunur. Yazar,
bu cümle ile, Meclise giren, ordu müfettifllerinin, politika ile ilgisi bulunmayan
alanda çal›flmalar›na neden ve ne için meydan verilmedi; demek istiyor. Bu-
na, flu yolda, yan›t verilebilir. Çünkü, gerçekten, Millî Savunma Komüsyonu
politika iflleriyle ilgisi bulunmamak gereken, bir çal›flma alan› ise, oraya, salt,
politika iflleriyle u¤raflmak amac›yla meclise gelmifl olanlar› sokmakta sak›n-
ca oldu¤u için.

Yazar, bu cümleden sonra yaz›s›n› sürdürerek diyor ki: "Burada, vatan›n
namus ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunacak orduyu, yönetmeye, iyilefltirmeye, düzen-
lemeye ve daha ileri bir duruma getirmeye yarayacak kanunlar yap›lacakt›r.
Politikac›l›k tutkusuna kendilerini kapt›rmay›p da, yaln›z vatan› düflünenler
için bu görev, askerlerin en ileri gelenlerinden, en yetenekli olanlara verilmek
bir yurtseverlik borcudur."

Bu cümleler üzerinde de biraz duraca¤›m.
Ordunun, yönetilmesi, iyilefltirilmesi, düzenlenmesi ve onun daha ileri bir

duruma getirilmesi ifli çok önemlidir. Bu iflle görevlendirilmifl ve u¤raflmakta
olan makam "Genelkurmay"d›r. Burada yazar›n da dedi¤i gibi en seçkin ko-
mutanlar›m›z bulunmaktad›r. Ordunun yönetimi, iyilefltirilmesi, düzenlenme-
si iflini üzerine alan bu genelkurmay, bu konularda, gerekli gördükçe hükûme-
te öneriler yapar.

Genelkurmay›n ve hükûmetin bir kolu olan Millî Savunma Bakanl›¤›n›n
enine boyuna düflünüp saptad›klar› sorunlar, her sene, toplanan "Yüksek Aske-
rî fiûra "taraf›ndan incelenip görüflülür. Yüksek Askerî fiûray›, Genelkurmay
Baflkan›, Millî Savunma ve Deniziflleri Bakanlar› ve ordu müfettiflleri oluflturur.
Yüksek Askerî fiûran›n, incelemesinden geçen ve uygulanmas› kabul edilen ifl-
lerden gerekenler, hükûmete önerilir. Bu önerilerden, uygulanmas› için, kanun-
laflmas› gerekenler varsa, iflte onlar Meclise sunulur. Mecliste, yöntemi uyar›n-
ca Millî Savunma Komüsyonundan ve iliflkisi olursa baflka komüsyonlardan da
geçtikten sonra, Meclis genel kurulunda görüflülür ve kanunlaflt›r›l›r.

Millî Savunma Komüsyonundaki üyelerin askerlikten anlamas› gerekli-
dir. Ama, yaln›z askerlikten anlamas› yeterli de¤ildir. Devletin maliyesinden,
politikas›ndan ve daha baflka fleylerden de anlamas› gereklidir. Yaln›z asker-
likten anlamak, orduya iliflkin kanun tasar›lar› haz›rlamak için yeterli olsayd›,
Genelkurmay›n saptamas› ve Yüksek Askerî fiûran›n da onaylamas›ndan son-
ra ayr›ca bir ya da birkaç komüsyonda incelenmesi gerekmezdi. Çünkü, poli-
tika ile u¤raflan kifliler, askerlikten gelmifl olsalar bile, hayat›n› bilim ve teknik
ve askerlik alan›ndaki ilerlemeleri günü gününe izleyip uygulamakla geçiren-
lerden daha uzman ve daha yetkili olamaz.

Ordunun yönetimi, iyilefltirilmesi ve düzenlenmesi için en uygun düflünce-
leri ve büyük deneyimleri oldu¤unu sanan ve Yüksek Askerî fiûrada kanun ge-
re¤i üye bulunan ordu müfettiflleri için en uygun çal›flma alan› ordular›n bafl›nda
ve Yüksek Askeri fiûra içindeki yerleri idi. (A¤›r bafll›l›k istiyen bu yerin de¤er
ve önemini kavramay›p, hükûmeti, Millî Savunma Bakanl›¤›n›, Genelkurmay›
be¤enmeyip; onlar›, kendilerinin askerlikle ilgili düflünce tasar›lar›n› de¤erlendi-
rebilmek yetene¤inden yoksun görerek, politika alan›nda çal›flmay› ye¤leyen ko-



cümenine ithaline çal›flmak; onlar›n; orduya müteallik, hükûmetten Meclise ge-
len, her nevi tekliflerin intac›n› müflküllefltirmek ve bunlar› vesile ittihaz ederek
hükûmeti düflürmek ve Erkân›harbîyei Umumîye Reisini de¤ifltirmek gibi men-
fi heveslerini tatmin etmek gayesine matuf olabilir.) Tanin baflmuharririnin de,
bu noktadaki gayesinin baflka bir fley oldu¤unu zannetmek abestir.

Gayesinin, ademi husulünden "müteellim ve meyus" olan muharrir, "ka-
dîm Atina Cumhuriyetinde demokrasi esasat›na o kadar ifrat ile merbut idiler
ki fluabat› idarenin hiçbirinde vukuf ve ihtisas itibarile bile bir temeyyüz esas›
kabul edememifllerdi." Demokrasideki bu ifrata ra¤men "Atina, demokrasisin-
de generaller bu usulden müstesna idiler."

Halk F›rkas›n›n demokratl›¤› dudaklar›nda oldu¤undan cumhuriyetin
mutlak›yetten farks›z oldu¤unu millete anlatmaya çal›flan, bir zat›n, bu safsata-
s›n›n henüz okunmakta bulundu¤u günlerde, mevkii iktidara geçirmek gayre-
tinde bulundu¤u generallerin, demokrasiden dahi istisnalar› caiz olabilece¤i
fikrini dermeyan etmesi, zannederim, dürüst insanlardan vaki olabilecek hare-
ketlerden de¤ildir.

Efendiler, kin ve ihtiras, bir insan›n dima¤›n› ve vicdan›n› karartt›¤›
zaman nas›l konuflur, buna bir misal ister misiniz?

‹flte, buyurunuz, ayn› muharririn, flu sözlerini dinleyiniz:
"Halk F›rkas›n›n, ‹smet Pafla Hükûmetinin, memlekete arzetti¤i çirkin

çehre! ihtirasat› flahsîye peflinde bukadar esir olan zimandarlar, millî bir
f›rka vücuda getirmek, milleti temsil etmek iddias›na kalkamazlar."

"Ümidi istikbal ile pürgaleyan gençler, taze ve temiz canlar›n› feda et-
tiler: Memleketi kurtarmak için! Memleketi; flah›slar›ndan ve ihtiraslar›n-
dan baflka bir fley düflünmiyen politikac›lar elinde oyuncak yapmak için de-
¤il."

Hakikatin z›dd› kâmilini ifade eden bu, mugalâta ve safsata sahibi, bizim
teflkil etti¤imiz f›rkay› ve bizim hükûmet teflkiline memur eyledi¤imiz ‹smet Pa-
flan›n ve hükûmetinin, çehresini çirkin görüyor ve gösteriyor.

Efendiler, bizim çehremiz, herzaman, temiz ve pak idi ve daima temiz
ve pak kalacakt›r. Çehresi çirkin, vicdan› çirkinliklerle dolu olanlar, bizim,
vatanperverane, vicdanperverane ve namuskârane harekât›m›z› hasis ve çir-
kin ihtiraslar› yüzünden, çirkin göstermeye kalk›flanlard›r.

Efendiler, 8 Teflrinisani günü, Mecliste, umumî istizah›n müzakeresine de-
vam olundu.

Feridun Fikri Beyin (anket parlamanter) in kabulü hakk›ndaki uzun be-
yanat›, muhtelif hatiplerin, sözlerile kar›flarak hayli devam etti. Ondan sonra,
Yunus Nadi Bey kürsüye ç›karak: "Efendiler - dedi - memleketin rejimi mev-
zuubahstir. Cumhuriyet idaresi mevzuubahstir. Her fleyden evvel, bu meseleyi
görüflmek lâz›md›r." Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin bir gün evvelki beyanat›na
temas ederek, hakimiyeti millîye mi cumhuriyetin tekâmülüdür; cumhuriyet mi
hakimiyeti millîyenin tekâmülüdür? gibi bir nazariyenin mevzuu münakafla ol-
mas›na mahal olmad›¤›n› izah etti.

Rauf Beyin, de¤il halifenin, sultan›n; bu makam›n hukukunu almak istida-
d›nda olan, herhangi bir makam›n aleyhindeyim; tarz›ndaki sözlerini, Yunus
Nadi Bey flu suretle izah etti: "Bu makam›n Rauf Beyce hukuku vard›r; sarihtir
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mutanlar›n, Millî Savunma komüsyonuna girmelerini sa¤lamaya çal›flmak, on-
lar›n; hükûmetten Meclise gelen, orduya iliflkin, her çeflit önerilerinin sonuç-
land›r›lmas›n› engellemek ve bunlardan yararlanarak hükûmeti düflürmek ve
Genelkurmay Baflkan›n› de¤ifltirmek gibi kötü heveslerini gerçeklefltirmek
amac›na yönelik olabilir.) Tanin yazar›n›n da, bundan baflka birfley için çal›fl-
t›¤›n› sanmak bofltur.

Amac›n›n, gerçekleflmemesinden "kayg›l› ve üzgün" olan yazar, "eski
Atina Cumhuriyetinde demokrasi ilkelerine o denli abart›l› olarak ba¤l› idiler
ki yönetim kollar›n›n hiçbirinde bilgi ve uzmanl›k yönünden olsun bir sivril-
me kural› kabul edememifllerdi." Demokrasideki bu abartmaya karfl›n "Atina
demokrasisinde Generallere bu kural uygulanmazd›."

Halk Partisinin demokratl›¤›n›n dudaklar›nda oldu¤unu, cumhuriyetin
mutlakiyetle eflit oldu¤unu millete anlatmaya çal›flan birinin, bu bofl sözlerini
gazetesinde yeni okunmakta bulundu¤u günlerde, iktidara geçirmek çabas›n-
da bulundu¤u Generallere, demokrasi kurallar›n›n bile uygulanamayaca¤› dü-
flüncesini ileri sürmesi, san›r›m, özü sözü do¤ru olan insanlardan beklenebile-
cek ifllerden de¤ildir.

Efendiler, öç alma duygusu ve politik tutku, bir insan›n kafas›n› ve gön-
lünü karartt›¤› zaman nas›l konuflur, buna bir örnek ister misiniz?

‹flte, buyurunuz, ayn› yazar›n, flu sözlerini dinleyiniz:
"Halk Partisinin, ‹smet Pafla Hükûmetinin, memlekete gösterdi¤i çirkin

yüz. Kiflisel tutkular›na bu denli tutsak kalan önderler, ulusal bir parti kurma-
ya, milleti temsil etmeye kalk›flamazlar."

"Gelecek günlere ba¤lad›klar› umutla kaynay›p coflan gençler, taze ve te-
miz canlar›n›: memleketi kurtarmak için ba¤›fllad›lar. Memleketi; kendilerin-
den ve tutkular›ndan baflka bir fley düflünmeyen politikac›lar elinde oyuncak
yapmak için de¤il."

Gerçe¤in tam tersini söyleyen bu yan›ltmac› bu kof yaz›n›n yazar›, kurdu-
¤umuz partiyi ve bizim hükûmet kurmakla görevlendirdi¤imiz ‹smet Paflan›n
ve hükûmetinin, yüzünü çirkin görüyor ve gösteriyor.

Efendiler, bizim yüzümüz, herzaman, ak ve temizdi ve herzaman ak ve
temiz kalacakt›r. Yüzü çirkin, olanlar vicdanlar› çirkinliklerle dolu olanlar, bi-
zim yurtsever, vicdanl› ve namuslu davran›fllar›m›z›, baya¤› ve çirkin tutkula-
r› yüzünden, çirkin gösterme¤e kalk›flanlard›r.

Efendiler, 8 Kas›m günü, Mecliste, gene gensoru görüflmeleri yap›ld›.
Feridun Fikri Beyin meclis soruflturmas›n›n kabul edilmesi için yapt›¤›

uzun konuflma, birçok konuflmac›lar›n, sözlerile kar›flarak epeyce sürdü. On-
dan sonra, Yunus Nadi Bey kürsüye ç›karak: "Efendiler – dedi – memleketin
rejimi sözkonusudur. Cumhuriyet rejimi sözkonusudur. Her fleyden önce, bu
ifli görüflmek gerekir." Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin bir gün önceki sözlerine
de¤inerek, ulusal egemenlik mi cumhuriyetin geliflmifl biçimidir; cumhuriyet
mi ulusal egemenli¤in geliflmifl biçimidir? gibi bir kuram›n tart›flma konusu
yap›lmas›na yer olmad›¤›n› aç›klad›.

Rauf Beyin, halife, padiflah; flöyle dursun bu makam›n haklar›n› alabilecek
olan, herhangi bir makam›n bile karfl›s›nday›m; yolundaki sözlerini, Yunus Nadi
Bey flöyle aç›klad›: "Bu makam›n Rauf Beye göre haklar› vard›r; aç›kça söyle-
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ifade; mahfuz hukuku vard›r. Sak›n kimse almas›n. Günün birinde belki lâz›m
olacakt›r." "Halbuki Teflkilât› Esasiye ç›km›flt›r. Bütün makamlar tesbit olun-
mufltur. Bütün vaziyetler kanun haline konulmufltur. Hâlâ efsaneden, safsata-
dan bahseder."

Bundan sonra, Yunus Nadi Bey, flu sözleri söyledi: "..Cumhuriyeti be¤en-
miyen adamlar vard›r. ‹tiraf etmedikleri fleyi fikrinde besliyen mahlûkat vard›r
ve içimizdedirler." ".. Öyle adamlar›n kafas› ezilir, Efendiler!"

Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadafllar›n›n, nümayiflkâr vaziyetlerin-
den, müfettifl paflalar›n istifalar›ndan ve Meclisin içinde oyun oynan›lam›yaca-
¤›ndan bahsettikten sonra dedi ki: "Hususî ve gizli tertibat ile baz› makas›d› is-
tihsal ederiz zumunda bulunmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin köflesin-
de oturarak bu fleylerde bulunmak hürmetsizliktir. Kabul edemeyiz Efendim."

Yunus Nadi Bey, Refet Paflaya iliflerek flu beyanatta bulundu: "Refet Pafla
Hazretleri, malûmu âliniz oldu¤u veçhile, alt›, yedi ay mukaddem mutantan ve
manas›z.. baz› ilânat ve beyanat ile meb'usluktan istifa buyurmufllard›r. Garip
bir hâdisedir. Esbab› mucibe olarak ilâve etmifllerdi ki, meb'usluktan sebebi isti-
fa, karanl›k odada, yârân aras›nda bir ahdi millî mi? ne, bir fley varm›fl. Orada
toplanan arkadafllar› ifl bafl›na getirecekmifl. Efendim, çok merak ettim bu ifle."

Karahisar Meb'usu Ali Bey, yerinden söze kar›flt› ve: "Yani generaller hü-
kûmeti." dedi. Yunus Nadi Bey: "Çok merak ettim bu ifle" diyerek sözüne de-
vam etti ve dedi ki: "Teflkilât› Esasiye vard›r. Cumhuriyet teessüs etmifltir. Hü-
kûmet nas›l yap›lacakt›r, orada yaz›l›d›r. Bütün bunlar› idare eden bir Türkiye
Büyük Millet Meclisi vard›r. Hay›r, bunlar kâfi de¤ildir; Refet Pafla meb'usluk-
tan istifa etsin, lâz›md›r ve gitsin hükûmet yaps›n, yârân toplas›n, ne kanaattir
bu?"

"..Efendim da¤ bafl›nda m›y›z? Demirci Efeyi al›p gelip te, hükûmet mi
yapacakt›. Meclis yok mudur? Teflkilât› Esasiye yok mudur? Bu, ne mant›ks›z-
ca harekettir."

Refet Pafla, Yunus Nadi Beye cevap vermek üzere, kürsüye ç›kt›. Kendini
müdafaaya çal›fl›rken, Rauf Beyle aralar›nda mevcut fikir birli¤inden ve Rauf
Beyin söyledi¤i her fleyin onun hesab›na da kaydedilmesi icap edece¤inden
bahsettikten sonra: "‹ki asker meb'usun Meclise avdet etmesini arzu etmiflsem,
acaba Çinde oldu¤u gibi bir cumhuriyet mi yapmak istemifl olurum?" dedi. Re-
fet Paflan›n beyanat›na, muhtelif zevat, yerlerinden, k›sa cevaplar vermeye bafl-
lad›lar, adeta münakaflal› bir muhavere cereyan etti. Nihayet, kürsü baflka bir
muhalif hatibe terkolundu. Bundan sonra kürsüye ç›kan Mahmut Esat Bey (‹z-
mir): "..Günlerdenberi devam etmekte olan münakaflata ve henüz neticesi gel-
miyen müzakerata, ne ink›lâb›n ve ne de milletin tahammülü vard›r." dedikten
sonra izah etti ki, vaziyet ink›lâp nam›na, ink›lâb› ileri götürmek nam›na ›skat-
tan ibaret de¤ildir.

Mahmut Esat Bey, her fleyden evvel gidilecek yollar› tayin etmek lüzumunu
ve o takdirde daha samimî ve daha kat'î yürünebilece¤ini beyan etti ve Rauf Be-
yin nazariyesine temasla, flu tahlilâtta bulundu: "Hakimiyeti millîye baflka bir
meseledir. Cumhuriyet, meflrutiyet, mutlak›yeti idare, istibdat, yine baflka birer
meseledir. Bir k›sm› eflkâli hükûmettir. Di¤eri milletin iradesinin infaz ve tatbi-
k›d›r. Bu dört flekil içinde, muhtelif flekilde, hakimiyeti millîyenin, tatbik edildi¤i-
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mifltir; sakl› haklar› vard›r. Sak›n kimse almas›n. Günün birinde belki gereke-
cektir." "Oysa Anayasa kabul edilmifltir. Bütün makamlar saptanm›flt›r. Bü-
tün durumlar kanunla belirtilmifltir. Ama gene de masaldan, bofl fleylerden
söz eder."

Bundan sonra, Yunus Nadi Bey, flu sözleri söyledi: ".. Cumhuriyeti be-
¤enmiyen adamlar vard›r. Aç›kça söylemedikleri fleyi içlerinde besliyen yara-
t›klar vard›r ve içimizdedirler." ".. Öyle adamlar›n kafas› ezilir, Efendiler."

Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadafllar›n›n, gösteriflli durumlar tak›n-
malar›ndan, müfettifl paflalar›n görevden çekilmelerinden ve Meclisin içinde
oyun oynan›lam›yaca¤›ndan söz ettikten sonra dedi ki: "Özel ve gizli düzen-
lerle kimi amaçlar› elde ederiz kuruntusunda bulunmak ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinin köflesinde oturarak bunlar› yapmak sayg›s›zl›kt›r. Kabul
edemeyiz Efendim."

Yunus Nadi Bey, Refet Paflaya iliflerek flunlar› söyledi: "Refet Pafla Haz-
retleri, bildi¤iniz gibi, alt›, yedi ay önce gösteriflli ve anlams›z.. kimi yay›mlar ve
demeçlerle milletvekilli¤inden çekilmifllerdir. fiafl›lacak bir olayd›r. Gerekçe
olarak da eklemifllerdi ki, milletvekilli¤inden çekilmesinin nedeni, karanl›k
odada, yak›n arkadafllar aras›nda bir ulusal ant m›? ne, bir fley varm›fl. Orada
toplanan arkadafllar› ifl bafl›na getirecekmifl. Efendim, çok ilgi duydum bu ifle."

Afyon Meb'usu Ali Bey, yerinden söze kar›flt› ve: "Yani Generaller hükû-
meti." dedi. Yunus Nadi Bey: "Çok ilgi duydum bu ifle" konuflmas›n› sürdürdü
ve dedi ki: ".. Anayasa vard›r. Cumhuriyet kurulmufltur. Hükûmet nas›l kurula-
cakt›r, orada, yaz›l›d›r. Bütün bunlar› yöneten bir Türkiye Büyük Millet Mecli-
si vard›r. Hay›r, bunlar yeterli de¤ildir; isterler ki Refet Pafla milletvekilli¤inden
çekilsin ve gitsin hükûmet kursun, yak›n arkadafllar toplans›n, ne kafad›r bu?"

".. Efendim da¤ bafl›nda m›y›z? Demirci Efeyi al›p gelip te, hükûmet mi
kuracakt›. Meclis yok mudur? Anayasa yok mudur? Bu, ne mant›ks›zca dav-
ran›flt›r."

Refet Pafla, Yunus Nadi Beye karfl›l›k vermek için, kürsüye ç›kt›. Kendi-
ni savunmaya çal›fl›rken, Rauf Beyle aralar›nda bulunan düflünce birli¤inden
ve Rauf Beyin söyledi¤i her fleyin kendisi taraf›ndan da söylenmifl say›lmas›
gerekece¤inden söz ettikten sonra: "‹ki asker milletvekilinin Meclise dönme-
sini istemiflsem, acaba Çinde oldu¤u gibi bir cumhuriyet mi yapmak istemifl
olurum?" dedi. Refet Paflan›n sözlerine, birçok kifli, yerlerinden, k›sa karfl›l›k-
lar vermeye bafllad›, ifl tart›flmal› konuflmalara dönüfltü. En son, kürsü baflka
bir muhalif konuflmac›ya b›rak›ld›. Bundan sonra kürsüye ç›kan Mahmut Esat
Bey (‹zmir):". ".. Günlerdenberi sürmekte olan tart›flmalara ve hâlâ sonu gel-
miyen görüflmelere, ne devrim ve ne de millet dayanabilir." dedikten sonra,
durumun "devrim ad›na, devrimi ileri götürmek ad›na hükûmeti düflürmek"
ten ibaret olmad›¤›n› aç›klad›.

Mahmut Esat Bey, her fleyden önce gidilecek yollar› belirtmek gerekti¤ini
ve bu yap›l›rsa daha içtenlikle ve daha kesin yürünebilece¤ini söyledi ve Rauf
Beyin görüflüne de¤inerek, flu irdelemeyi yapt›: "Ulusal egemenlik baflka bir
fleydir. Cumhuriyet, meflrutiyet, mutlak›yet, zorba yönetim, bunlar da baflka fley-
lerdir. Kimisi hükûmet biçimidir. Kimisi millî iradenin yürütülmesi ve uygulan-
mas›d›r. Bu dört yöntem içinde, de¤iflik biçimde, ulusal egemenli¤in, uyguland›-



ni görmekteyiz. Hatta istibdatta bile bir parça vard›r. Meflrutiyetle biraz daha
fazla, cumhuriyette daha fazla, binaenaleyh bu noktadan bu iki fleyi kar›flt›rma-
mak lâz›md›r. Hakimiyeti millîye cumhuriyetin tekamülü demek de¤ildir. Çün-
kü hakimiyeti millîye flekil de¤ildir. Ruh ve esas meselesidir."

Mahmut Esat Bey, Rauf Beyin içtihat diye ortaya att›¤› sözler üzerinde lü-
zumu kadar tevakkuftan sonra: "Türk ink›lâb› yükseliyor." "Ancak, bu ink›lâ-
b› süratle, hedefine, milletçe beklenilen hedefine isal etmek için, bir an evvel ha-
kikî vaziyetin tavazzuh etmesi lâz›md›r. Türk milleti, ortada, demokrasi nam›-
na çekilmifl, bir k›l›ç gibi, bunu beklemektedir." sözlerile beyanat›na hitam ver-
di.

Bundan sonra Adliye Vekili Necati ve Maarif Vekili Vas›f Beyler, muhalif
hatiplerin istizahlar›na uzun beyanatta bulunarak cevap verdiler.

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey, izahat›na bafllamadan evvel, R›za
Nur Beyden, zab›ttaki sözlerinden baz›lar›n›n izah›n› istedi. R›za Nur Bey,
Yanyal›lar›n Türklü¤ünü meflkûk gösterecek tarzda ifadelerde bulunmufltu.
Abdülhalik Bey, R›za Nur Beyin, zehab›n› flu suretle tashih etti: Doktor bey,
"alt› yüz sene evvel, Arnavutlu¤un bir k›sm›ndan olan Yanyaya giden ecdad›-
m›z›n, orada, b›rakt›klar› ensali baflka bir töhmetle itham ediyor. Hem kim?
Maalesef öyle muhterem bir arkadafl›m ki, alt› senedenberi mutaass›p bir milli-
yetçi olmufltur. Daha evvel de¤ildi. Kendileri daha iyi bilirler. Ben, o Yanyal›
dedikleri adam, Türklük için silâhla mücadele ederken, kendileri bilâkis (Türk-
lük aleyhine) isyana teflvik etmifltir."

Filhakika R›za Nur Beyin siyasî hayat›nda, birçok mücadelâta ifltirak etti-
¤i malûm idi. Bu ifltirakleri, milliyetperver olarak Büyük Millet Meclisi devrin-
de ona hizmet ve faaliyet sahalar› gösterilmesine, mâni telâkki edilmemiflti. Fa-
kat, Türklerin Rumeliden ç›kar›lmas› gibi, her Türkün kalbinde ebedî ve elîm
bir hicran yaflatan büyük felâket hâdisesinde müfrit milliyetperver R›za Nur
Beyin Arnavut asileri ile beraber, Türkler aleyhinde, faaliyette bulundu¤unu
bilmiyorduk. Buna ›tt›la hâs›l olunca, Büyük Millet Meclisini, hakikî bir hayret
ve dehflet istilâ etti.

Bu bahisten sonra Maliye Vekili, di¤er izahat›n› verdi. Onu Z›raat Vekili
fiükrü Kaya Bey takip etti. fiükrü Kaya Bey, bilhassa Z›raat Vekâletini tenkit
eden bir hatibe cevap verdi ve z›raat ifllerinin güzel cümleler, güzel ifadeler, gü-
zel mant›klarla gizlenecek bir fley olmad›¤›n› izahtan sonra: "Bu, topra¤a yaz›-
lan bir eserdir. Onun sahifeleri aç›k ve herkes taraf›ndan okunmaktad›r" dedi
ve ilâve etti: "Kalk›p da Meclisi Alinin huzurunda, flöyle yap›ld›, böyle yap›ld›
gibi mugalâta yap›labilir mi? Bu ne cür'ettir?"

Ticaret Vekili Hasan Bey ve Naf›a Vekili merhum Süleyman S›rr› Beyden
sonra izahat vermek s›ras› Hariciyeye ve Baflvekâlete geldi.

Efendiler, Baflvekil ‹smet Pafla, istizah›n umumî olmas›n› teklif etti¤i gün-
den sonra, müzakerata ifltirak edemiyecek derecede hastalanm›fl, yat›yordu.
Müdafaai Millîye Vekili Kâz›m Pafla, ‹smet Paflaya vekâleten kürsüye ç›karak
icap eden beyanat ve izahatta bulundu.

Art›k istizah müzakeresine hitam vermek zaman› gelmiflti. Müzakere kâfi
görüldükten sonra, Feridun Fikri Beyin "anket parlamanter" takriri reddolun-
du.
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¤›n› görmekteyiz. Dahas› zorba yönetimde bile bir parça vard›r. Meflrutiyette
biraz daha çok, cumhuriyette daha çok, öyle olunca bu bak›mdan bu iki fleyi
kar›flt›rmamak gereklidir. Ulusal egemenlik cumhuriyetin geliflmifl biçimi de-
mek de¤ildir. Çünkü ulusal egemenlik biçim de¤ildir. Öz ve ilke iflidir."

Mahmut Esat Bey, Rauf Beyin kiflisel görüfl diye ortaya att›¤› sözler üze-
rinde gere¤i kadar durduktan sonra: "Türk devrimi yükseliyor" "Ancak, bu
devrimi, amac›na, milletçe beklenilen amac›na tezelden ulaflt›rmak için, ger-
çek durumun tezelden aç›klanmas› gereklidir. Türk milleti, ortada, demokra-
si ad›na çekilmifl, bir k›l›ç gibi, bunu beklemektedir." sözlerile konuflmas›na
son verdi.

Bundan sonra Adalet Bakan› Necati ve Millî E¤itim Bakan› Vas›f Bey-
ler, muhalif konuflmac›lar›n sorular›na uzun konuflmalarla yan›t verdiler.

Maliye Bakan› Mustafa Abdülhalik Bey, aç›klamalar›na bafllamadan ön-
ce, R›za Nur Beyin, tutanaklardaki kimi sözlerinin aç›klanmas›n› istedi. R›za
Nur Bey, Yanyal›lar›n Türklü¤ünü flüpheli gösterecek biçimde sözler söyle-
miflti. Abdülhalik Bey, R›za Nur Beyin, yanl›fl san›s›n› flöyle düzeltti: Doktor
bey, "Alt› yüz y›l önce, Arnavutlu¤un bir parças› olan Yanyaya giden atalar›-
m›z›n orada b›rakt›klar› torunlar›n› baflka bir soydanm›fl gibi gösteriyor. Hem
kim? Üzülerek söylüyorum öyle sayg›de¤er bir arkadafl›m ki, alt› y›ld›r ba¤-
naz bir milliyetçi olmufltur. Daha önceleri de¤ildi. Kendileri daha iyi bilirler.
Ben, o Yanyal› dedikleri adam, Türklük için silâhla savafl›rken, kendileri ter-
sine (Türklü¤e karfl›) ayaklanmaya k›flk›rtm›flt›r."

Gerçekten R›za Nur Beyin politik hayat›nda, birçok savafl›mlara kat›ld›-
¤› biliniyordu. Bu kat›l›fllar›, ulussever biri olarak Büyük Millet Meclisi döne-
minde ona çal›flma alanlar› tan›nmas›na, engel say›lmam›flt›. Ama, Türklerin
Rumeliden ç›kar›lmas› gibi, her Türkün kalbinde sonsuz ve onulmaz bir ac›
yaflatan büyük y›k›m olay›nda afl›r› ulussever R›za Nur Beyin ayaklanan Ar-
navutlarla birlikte, Türklere karfl›, çal›flt›¤›n› bilmiyorduk. Bu ö¤renilince, Bü-
yük Millet Meclisini, gerçek bir flaflk›nl›k kaplad›.

Bundan sonra Maliye Bakan›, öbür aç›klamalar›n› yapt›. Onu Tar›m Ba-
kan› fiükrü Kaya Bey izledi. fiükrü Kaya Bey, özellikle Tar›m Bakanl›¤›n›
elefltiren bir konuflmac›ya karfl›l›k verdi ve tar›m ifllerinin güzel cümleler, gü-
zel sözler, güzel mant›klarla gizlenecek bir fley olmad›¤›n› aç›klad›ktan sonra:
"Bu topra¤a yaz›lan bir yap›tt›r. Onun sahifeleri aç›kd›r ve herkes taraf›ndan
okunmaktad›r" dedi ve ekledi: "Kalk›p da Yüce meclisin önünde, flöyle yap›l-
d›, böyle yap›ld› gibi yan›ltmacalar yap›labilir mi? Bu kendisini bilmezliktir"

Ticaret Bakan› Hasan Bey ve Bay›nd›rl›k Bakan› rahmetli Süleyman S›r-
r› Beyden sonra aç›klama yapmak s›ras› D›fliflleri Bakanl›¤›na ve Baflbakanl›-
¤a geldi.

Efendiler, Baflbakan ‹smet Pafla, soruflturman›n genel olmas›n› önerdi¤i
günden sonra, görüflmelere kat›lamayacak kadar hastalanm›fl yat›yordu. Millî
Savunma Bakan› Kâz›m Pafla, ‹smet Pafla ad›na kürsüye ç›karak gerekti¤i gi-
bi konufltu ve aç›klamalar yapt›.

Art›k gensoru görüflmelerine son vermek zaman› gelmiflti. Görüflmeler
yeterli say›ld›ktan sonra, Feridun Fikri Beyin "Meclis soruflturmas›" önergesi
oyland› ve kabul edilmedi.
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19 reye karfl› 148 rey ile ‹smet Pafla Hükûmetine itimat edildi. Bir rey de
müstenkif idi.

Efendiler, Mecliste ma¤lûp olanlar›n, gazeteci arkadafllar›, bu neticeden, bit-
tabi, hiç memnun olmad›lar. Daha küskün ve anut bir surette hücumlara geçtiler.

9 Teflrinisani tarihli Vatan gazetesinin baflmakalesi: "Mevcut idare flekli,
lâf›z itibarile, millî hakimiyetin en yüksek derecesi olmufltur. Fakat, hükûmet-
çilerin zihniyeti, biraz kaz›lsa, hemen hiç de¤iflmemifl oldu¤u görülür." ve:

"Bugün, mürteci kelimesi yeniden revaç bulmufltur." tarz›nda tenkitlerle
malidir.

10 Teflrinisani tarihli Vatan›n "Meydan Muharebesinin Neticesi" serlevha-
l› baflmakalesi, Timurlengin fil hikâyesini tekrardan sonra hükûmeti ›skata ça-
l›flanlar›n, iyi hareket edemediklerinden flikâyeti tazammun eden, flu mütaleala-
r› ihtiva ediyordu: "Ankarada ilk istizah bafllad›¤› zaman, ortada münekkit,
azimkâr bir ekseriyet vard›." Münekkitler bu vaziyeti idare edemediler. Teflki-
lâts›z fertler halinde, münferit tenkitlerde bulundular. Münferit tenkitler bile,
esasl› bir surette idame edilemedi. ‹stizah umumîleflince, tatil zaman›ndaki not
defterlerini açan olmad›. En fliddetli münekkitler bile, dillerinin alt›ndakini söy-
lemekten çekindiler.

Sahibi makale vaziyete, politikac›l›k noktai nazar›ndan bakarak, diyor ki:
Hükûmetçilerin mükemmel bir sevk ve idare ve iptidadan sonuna kadar düflü-
nülmüfl bir plânla hareket ettikleri görülür."

Burada; insan›n sahibi makaleye, flöyle bir sual soraca¤› geliyor!
Milletin mukadderat› mes'uliyetini, ellerine ald›rmak istedi¤iniz zevat, ay-

larca ve aylarca haz›rland›ktan ve ‹stanbuldaki refiklerile dahi uzunboylu gö-
rüfltükten sonra, sizin de izah etti¤iniz gibi, dillerinin alt›ndakini söylemekten
çekinecek kadar, kendilerine itimat edemezlerse, en nihayet, on dokuz buçuk
kiflinin, Mecliste hareketini tevhit edemiyecek kadar âciz olurlarsa, bu zevat,
devletin resikâr›na geçmek liyâkatinde farzolunabilir mi?

Efendiler, Taninin "Mirsad› ‹bret" sütunundan da birkaç cümle okuya-
ca¤›m. Bu sütunu dolduran muharrir, bütün memlekete Meclis manzaras›n›
seyrettiriyor ve ona: "Eyvah! Bu da ötekiler gibi ç›kt›." dedirtiyor.

Pusuya yatan, bu muharrir, kula¤›na flu sözlerin f›s›ldand›¤›n› da iflitiyor:
"... Eski enkazla yap›lan bir binadan ne umars›n ki!..."

Acaba, bu yaz›lar› yazm›fl olan zat, hakikaten o gün, böyle mi mütehassis
idi? Yoksa, bu manas›z sözleri, milleti aleyhimize tahrik için bililtizam m› ya-
z›yordu? ‹ster öyle ve ister böyle olsun, her ikisi de do¤ru de¤ildi. Bu nevi, ka-
lem erbab›, cumhuriyete fenal›k etmifllerdir.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n da, bermutat "faydas›z ve k›ymetsiz bir zafer"
diye faydas›z ve k›ymetsiz yaz›lar› devam ediyordu.

Muhterem Efendiler, (komplo) bahsini izahda ve komplonun Meclis da-
hilindeki safhas›n› tasvirde, ehemmiyetsiz gibi telâkki olunabilecek baz› tefer-
ruata temas ettim. Bunda beni mazur görece¤inizi ümit ederim.

Hat›ra gelir ki, her hükûmetten, herzaman istizah yap›l›r; bir istizaha buka-
dar ehemmiyet vermek caiz midir? Arzetmeliyim ki, mevzuubahs olan istizah,
normal bir istizah de¤ildi. Komplonun bir safhai mahsusas› idi. Bu istizah sah-
nesinden sonrad›r ki, muhalifler maskelerini atmaya mecbur edildiler. Malûm
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19 oya karfl› 148 oyla ‹smet Pafla Hükûmetine güven bildirildi. Bir oy da
çekimser kalm›flt›.

Efendiler, Mecliste yenilgiye u¤rayanlar›n, gazeteci arkadafllar›, bu sonu-
cu, elbette, hiç be¤enmediler. Daha küskün ve inatç› bir biçimde sald›r›ya geç-
tiler.

9 Kas›m tarihli Vatan gazetesinin baflyaz›s›: "Bugünkü yönetim biçimi,
sözde, ulusal egemenli¤in en yüksek aflamas› olmufltur. Ama, hükûmetçilerin
anlay›fllar›, biraz deflilse, hemen hiç de¤iflmemifl oldu¤u görülür." ve:

10 Kas›m tarihli Vatan›n "Meydan Savafl›n›n Sonucu" bafll›kl› baflyaz›s›,
Timurlengin fil öyküsünü anlatt›ktan sonra hükûmeti düflürmeye çal›flanlar›n,
iyi ifl göremediklerinden yak›nan, flu düflünceleri içeriyordu: "Ankarada so-
ruflturma ilk bafllad›¤› zaman, ortada elefltirici, kararl› bir ço¤unluk vard›."
"Elefltiriciler ifli iyi yürütemediler. Örgütlenmemifl bireyler gibi, teker teker
elefltiriler yapt›lar." "Teker teker yap›lan elefltiriler bile, sa¤lam olarak sürdü-
rülemedi. Gensoru genelleflince, dinlenme günlerindeki not defterlerini açan
olmad›. En keskin elefltiriciler bile, dillerinin alt›ndakini söylemekten çekin-
diler."

Yazar duruma, politikac›l›k aç›s›ndan bakarak, diyor ki: "Hükûmetçile-
rin çok iyi bir yönetimle bafl›ndan sonuna kadar düflünülmüfl bir plânla çal›fl-
t›klar› görülür."

Burada; insan›n yazara, flöyle bir soru yöneltece¤i geliyor.
Milletin, kaderine iliflkin sorumlulu¤u, üzerine almalar›n› istedi¤iniz kifli-

ler, aylarca ve aylarca haz›rland›ktan ve ‹stanbuldaki arkadafllar›yla da uzun-
boylu görüfltükten sonra, sizin de aç›klad›¤›n›z gibi, dillerinin alt›ndakini söy-
lemekten çekinecek kadar, kendilerine güvenemezlerse, topu topu, on dokuz
buçuk kiflinin, Mecliste çal›flmalar›n› birlefltirmeye güçleri yetmezse, bu kiflile-
rin, devletin bafl›na geçmek yeterli¤inde olduklar› düflünülebilir mi?

Efendiler, Taninin "Mirsad› ‹bret"* sütunundan da birkaç cümle okuya-
ca¤›m. Bu sütunu dolduran yazar, bütün memlekete Meclisin genel görünü-
münü gösteriyor ve ona: "Eyvah! Bu da ötekiler gibi ç›kt›." dedirtiyor.

Pusuya yatan, bu yazar, kula¤›na flu sözlerin f›s›ldand›¤›n› da iflitiyor: "...
Eski y›k›nt›larla yap›lan bir binadan ne umars›n ki..."

Acaba, bu yaz›lar› yazm›fl olan kifli, gerçekten o gün, böyle mi düflünüyor-
du? Yoksa bu anlams›z sözleri, milleti bize karfl› k›flk›rtmak için bile bile mi
yaz›yordu? ‹ster öyle ve ister böyle olsun, her ikisi de do¤ru de¤ildi. Bu tür-
den, yazarlar, cumhuriyete kötülük etmifllerdir.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n da, al›flkanl›¤› üzere "yarars›z ve de¤ersiz bir
zafer" diye yarars›z ve de¤ersiz yaz›lar› sürüp gidiyordu.

Muhterem Efendiler, "komplo" konusunu aç›klarken ve komplonun
Meclis içindeki evresini anlat›rken, önemsiz san›labilecek kimi ayr›nt›lara de-
¤indim. Bunda beni hakl› bulaca¤›n›z› umar›m.

Akla gelir ki, her hükûmet, herzaman gensoruya çekilebilir; bir gensoruya bu
kadar önem vermek do¤ru mudur? fiunu bilginize sunmal›y›m ki, sözkonusu olan
gensoru, ola¤an bir gensoru de¤ildi. Komplonun özel bir evresi idi. Bu genso-
ru oyunundan sonrad›r ki, muhalifler maskelerini atmak zorunda b›rak›ld›lar.
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* ‹bret almak için kullan›lacak gözetleme yeri (B.Y.)



oldu¤u veçhile "Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› diye bir f›rka teflkil ettiler.
Bu f›rkan›n, gizli eller taraf›ndan, çizilen program›n› da ortaya att›lar.

(Cumhuriyet) kelimesini telâffuzdan dahi içtinap edenlerin, cumhuriyeti,
do¤du¤u gün, bo¤mak istiyenlerin teflkil ettikleri f›rkaya (Cumhuriyet) ve hem
de (Terakkiperver Cumhuriyet) unvan›n› vermeleri, nas›l ciddî ve ne dereceye
kadar samimî telâkki olunabilir?

Rauf Bey ve arkadafllar›n›n teflkil ettikleri f›rka, muhafazakâr unvan› al-
t›nda meydana ç›ksayd›, belki manas› olurdu. Fakat, bizden daha ziyade cum-
huriyetçi ve bizden daha ziyade terakkiperver olduklar›n› iddiaya kalk›flmala-
r›, bittabi do¤ru de¤ildi.

"F›rka efkâr ve itikadat› dinîyeye hürmetkârd›r", düsturunu bayrak olarak
eline alan zevattan, hüsnüniyete intizar olunabilir midi? Bu bayrak, as›rlardan-
beri, cahil ve mutaass›plar›, hurafeperestleri i¤fal ederek hususî maksatlar temi-
nine kalk›flm›fl olanlar›n tafl›d›klar› bayrak de¤il midi? Türk milleti, as›rlardan-
beri, nihayetsiz felâketlere, içinden ç›kabilmek için, büyük fedakârl›klar istilzam
eden, mülevves batakl›klara, hep bu bayrak gösterilerek sevkolunmam›fl m›yd›?

Cumhuriyetçi ve terakkiperver olduklar›n› zannettirmek istiyenlerin; ayn›
bayrakla ortaya at›lmalar›, dinî taassubu galeyana getirerek, milleti, cumhuri-
yetin, terakki ve teceddüdün tamamen aleyhine teflvik etmek de¤il midi? Yeni
f›rka, efkâr ve itikadat› dinîyeye hürmetkârl›k perdesi alt›nda; biz hilâfeti tek-
rar isteriz; biz yeni kanunlar istemeyiz; bizce mecelle kâfidir; medreseler, tek-
keler, cahil softalar, fleyhler, müritler, biz, sizi himaye edece¤iz; bizimle bera-
ber olunuz. Çünkü Mustafa Kemalin f›rkas› hilâfeti lâ¤vetti. ‹slâmiyeti rahne-
der ediyor. Sizi gâvur yapacak, size flapka giydirecektir diye ba¤›rm›yor m›yd›!
Yeni f›rkan›n kulland›¤› formül, bu irticakârane feryatlarla dolu de¤ildir deni-
lebilir mi?

Bak›n›z Efendiler, bu formül taraftarlar›ndan birinin daha çok evvel (10
Mart 1339 tarihinde) maslup Cebranl› Kürt Halit Beye yazd›¤› mektuptaki flu
cümlelere: "Alemi islâm›n mabihilbekas› olan esasata hücum" ediyorlar. "Bu
husustaki teflrihat›n›z› arkadafllara da okudum. Hepsinde tezyidi gayreti mucip
oldu." Garba temessül etmek, tarihimizi, medeniyetimizi kaybeylemey› zarurî
k›lar." ... Hilâfet müessesesini y›kmak, lâdinî bir hükûmet tesisini düflünmek,
hep istikbali islâm› tehdit edecek amilleri vücuda getirmekten baflka bir netice
veremez."

Efendiler, vakayi ve hadisat dahi izhar ve ispat etti ki, "Terakkiperver
Cumhuriyet F›rkas›" program› en hain dima¤lar›n mahsulüdür; bu f›rka, mem-
lekette suikastçilerin; mürtecilerin tahassun¤âh›, ümidi istinad› oldu; haricî düfl-
manlar›n, yeni Türk Devletini, taze Türk Cumhuriyetini mahvetmeye matuf
plânlar›n›n sühuleti tatbikat›na hizmete çal›flt›. Tarih; (mürettep, umumî, irti-
caî) olan fiark ‹syan›, esbab›n› tetkik ve taharri etti¤i zaman, onun mühim ve
bariz sebepleri meyan›nda Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n dinî mevaidi-
ni ve flarka gönderdikleri kâtibi mes'ullerinin teflkilât ve tahrikat›n› bulacakt›r.

Hat›rat defterini (nafile ve teheccüt namazlar›n›n) sevab›ndan bâhis hadis-
lerle dolduran, bu kâtibi mes'ul, flark vilâyetlerimizde tahrikât› diniyede bulu-
nurken, f›rkas›n›n program›n› tatbik etmiyor muydu? Masum halka, befl vak›t
namazdan maada, geceleri de fazla namaz k›lmay› vaiz ve nasihat etmek, belki

864 865

Bilindi¤i gibi "Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›"* diye bir parti kurdular.
Bu partinin, gizli eller taraf›ndan, çizilen program›n› da ortaya att›lar.

"Cumhuriyet kelimesini a¤›za almaktan bile kaç›nanlar›n, cumhuriyeti, do¤-
du¤u gün, bo¤mak istiyenlerin, kurduklar› partiye "cumhuriyet" ve hem de "ileri-
ci cumhuriyet" ad›n› vermeleri, inan›l›r ve içten gelme bir davran›fl say›labilir mi?

Rauf Bey ve arkadafllar›n›n kurduklar› partiye, "tutucu" ad› verilmifl ol-
sayd›, belki anlam› olurdu. Ama, bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden da-
ha çok ilerici olduklar›n› söylemeye kalk›flmalar›, elbette do¤ru de¤ildi.

"Parti dinsel düflünce ve inançlara sayg›l›d›r." kural›n› bayrak olarak eline
alan kiflilerden, iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzy›llardanberi, cahil
ve ba¤nazlar›, kafalar› bofl fleylere saplanm›fl olanlar› aldatarak özel amaçlar
sa¤lamaya kalk›flm›fl olanlar›n tafl›d›klar› bayrak de¤il miydi? Türk milleti, yüz-
y›llardanberi, sonsuz y›k›mlara, içinden ç›kabilmek için, büyük özveriler gerek-
tiren, pis batakl›klara, hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemifl miydi?

Kendilerini cumhuriyetçi ve ilerici olarak yutturmak istiyenlerin; gene o
bayrakla ortaya at›lmalar›, dinsel ba¤nazl›¤› coflturarak, milleti, cumhuriyetin,
ilerlemenin ve yenilenmenin tam tersine k›flk›rtmak de¤il miydi? Yeni parti,
dinsel düflünce ve inançlara sayg›l› olmak perdesi alt›nda; biz halifeli¤i yeniden
isteriz; biz yeni kanunlar istemeyiz; bizce mecelle** yeterlidir; medreseler, tek-
keler, cahil softalar, fleyhler, müritler, biz sizi koruyaca¤›z; bizimle birlik olu-
nuz. Çünkü Mustafa Kemalin partisi halifeli¤i kald›rd›. Müslümanl›¤› zedeli-
yor. Sizi gâvur yapacak, size flapka giydirecektir diye ba¤›rm›yor muydu? Ye-
ni partinin kulland›¤› formül, bu gerici ç›¤l›klarla dolu de¤ildir denilebilir mi?

Bak›n›z Efendiler, bu formülden yana olanlardan birinin çok daha önce
(10 Mart 1923 tarihinde) as›larak idam edilen Cebranl› Kürt Halit Beye yaz-
d›¤› mektupdaki flu cümlelere: "Müslümanl›k dünyas›n›n kalmas›n› sa¤layan
ilkelere sald›r›yorlar". "Bu konudaki aç›mlamalar›n›z› arkadafllara da oku-
dum. Hepsinin çabalar›n› artt›rd›." "Bat›l›laflmak, tarihimizi, uygarl›¤›m›z› yi-
tirmemiz"i zorunlu k›lar. "...Halifeli¤i y›kmak, din ifllerine kar›flmayan bir hü-
kûmet kurmay› düflünmek, bunlar hep Müslümanl›¤›n gelece¤ini tehlikeye
atacak etmenleri yaratmaktan baflka bir sonuç veremez."

Efendiler, olup bitenler de gösterdi ve kan›tlad› ki, "‹lerici Cumhuriyet
Partisi"nin program› en hain kafalar›n ürünüdür; bu parti, memlekette suikast-
çilerin; gericilerin s›¤›na¤›, umut dayana¤› oldu; d›fl düflmanlar›n, yeni Türk
Devletini, körpe Türk Cumhuriyetini yok etmeye yönelik plânlar›n›n kolayl›k-
la uygulanabilmesine yard›m etmeye çal›flt›. Tarih; "gizli amaçlarla düzenlen-
mifl, genel, ve gerici" olan Do¤u Ayaklanmas›n›n, nedenlerini aray›p inceledi-
¤i zaman, onun önemli ve aç›kça görünen nedenleri aras›nda "‹lerici Cumhu-
riyet Partisi"nin dinsel konularda verdi¤i sözleri ve do¤uya gönderdikleri so-
rumlu yazmanlar›n›n kurdu¤u örgütleri ve yapt›klar› k›flk›rtmalar› bulacakt›r.

An› defterini "nafile ve teheccüt namazlar›n›n"*** hay›rl› oldu¤unu anlatan ha-
dislerle**** dolduran, bu sorumlu yazman, do¤u illerimizde dinsel k›flk›rtmalar ya-
parken, partisinin program›n› uygulam›yor muydu? Temiz yürekli suçsuz halka, befl
* ‹lerici Cumhuriyet Partisi
** Din kurallar› biliminin muameleyle ilgili bölümü üzerine Tanzimattan sonra yaz›lm›fl

ünlü yap›t
*** Nafile namaz›: Farz de¤ilken k›l›nan namaz. Tecehhüt namaz›: Geceliyin uyunup k›l›-

nan namaz
****Peygamberimizin kutsal sözleri



de ömründe namaz k›lmam›fl olan bir politikac› taraf›ndan vaki olursa, bu ha-
reketin hedefi anlafl›lmaz, olur mu?

Efendiler, yapt›¤›m›z ink›lâb›n vüs'at ve azameti karfl›s›nda, eski hurafat ve
müessesat›n birer birer sukutunu gören mutaass›p ve irticakâr anas›r, "efkâr ve iti-
kadat› diniyeye hürmetkâr" oldu¤unu ilân eden bir f›rkaya ve bahusus bu f›rka-
n›n içinde isimleri flöhret bulmufl zevata dört el ile sar›lmaz m›? Yeni f›rka yapan
zevat bu hakikati müdrik de¤il midirler? O halde, ellerine ald›klar›, din bayra¤›
ile, millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlard›? Böyle bir suale verilmesi lâ-
z›mgelen cevap da, hüsnüniyet, gaflet, kay›ts›zl›k gibi sözler; memleketi terakkiye
isal edece¤im diye ortaya at›lan bir f›rka rüesas› için mazeret teflkil edemez!

Efendiler, yeni f›rka, unvan ittihaz etti¤i "terakki" ve "cumhuriyet" nam-
lar›n›n z›dd› tamlarile inkiflaf etmifltir. Bu f›rkan›n rüesas›, hakikaten mürteci-
lere ümit ve kuvvet vermifltir. Buna misal olarak arzedeyim; Erganide, ussat›n
valili¤ini kabul eden maslup Kadri, fieyh Saide yazd›¤› bir mektupta: Millet
Meclisinde, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n f›rkas›, ahkâm› fler'iyeye riayetkâr ve
dindard›r. Bize muzaheret edeceklerine flüphe etmem. Hatta fieyh Eyip* nez-
dinde bulunan kâtibi mes'ulleri, f›rkan›n nizamnamesini getirmifltir.. diyor.
fieyh Eyip de, muhakemesi s›ras›nda: "Dini kurtaracak yegâne f›rkan›n, Kâz›m
Kara Bekir Paflan›n teflkil etti¤i f›rka olup, ahkâm› fler'iyeye riayet edilece¤inin,
f›rka nizamnamesinde ilân edildi¤ini" söylemifltir.

Efendiler, "terakkiperver" ve "cumhuriyet" kelimelerini kullanarak, bize
ve münevveran› millete karfl› din bayra¤›n› gizlemek tedbirinde bulunanlar,
memlekette umumî irtica ve isyan yapmak için, dahil ve hariçte, tertipler ve tefl-
vikler yapmakla meflgul olanlar›n mevcudiyetinden bihaber farzolunabilirler
mi? Yeni f›rkaya dahil olanlar›n, tekmil azas› mevzuubahs olmasa bile, dinî
mevaidi, muvaffak›yet için, müessiri âmil kabul eden ve buna dair formülü ni-
zamnamelerine ithal eden kimseler, memlekete müteveccih, flah›slar›m›za mü-
teveccih suikastlerden bihaber kabul edilemezler!

‹syan›n vukuundan aylarca mukaddem, memleketin fluras›nda buras›nda,
yap›lan hafî içtimalardan ve "Cemiyeti Hafiyei ‹slâmiye" teflkilât›ndan, ‹stan-
bulda nakfl›bendî meflayihinin yapt›¤› içtimada, ihzar edilecek k›yama muzahe-
ret vadedildi¤inden ve nihayet millî hudutlar›m›z›n haricinde bulunup, fiark ‹s-
yan›n› tahrik edenlerin beyannamelerinde Kâz›m Kara Bekir Paflan›n f›rkas›n-
dan ümit ile bahsolundu¤undan** haberdar olmad›klar›n› farzedelim. Fakat,
Fethi Bey hükûmeti zaman›nda, bizzat Fethi Bey vas›tasile, kendilerine, f›rka-
lar›n›n muz›r ve isyan ve irticaa müflevvik vaz› ve mahiyetinde oldu¤u bildiril-
di¤i zaman olsun, hakikati mütalea ve müflahede etmeleri lâz›mgelmez miydi?
Hükûmetin ve benim, pek halisane olarak bu ihtarat›m›zdan sonra olsun haki-
kati anlamalar› ve ona göre hareket eylemeleri icap ederdi. Onlar, bilâkis, bu
defa da "efkâr ve itikadat› dinîyeye riayetkâr›z," kliflesini, büsbütün aksi mana-
da tefsire kalk›flt›lar. Gûya, malûm formül ile, nazarlar›nda, her dinin ve her
din salikinin efkâr ve itikadat›na riayetkâr oldu¤unu ifade etmek.. genifl hürri-
yetperver olduklar›n› anlatmak istiyorlarm›fl.. Efendiler, bu tarz› harekete dü-
rüst, samimî denemez!
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vak›t namazdan baflka, geceleri de fazla namaz k›lmay› vaaz edip ö¤ütlemek,
belki de ömründe namaz k›lmam›fl olan bir politikac› taraf›ndan yap›lm›fl
olursa, böyle davran›fl›n amac› anlafl›lmaz, olur mu?

Efendiler, yapt›¤›m›z devrimin geniflli¤i ve büyüklü¤ü karfl›s›nda, eski bofl
inanç ve kurumlar›n birer birer y›k›ld›¤›n› gören ba¤naz ve gerici kimseler, "din-
sel düflünce ve inançlara sayg›l›" oldu¤unu duyuran bir partiye ve özellikle bu
partinin içinde isimleri ün yapm›fl kiflilere dört el ile sar›lmaz m›? Yeni parti ku-
ranlar bu gerçe¤i anlam›fl de¤il midirler? Öyleyse, ellerine ald›klar›, din bayra-
¤› ile, millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlard›? Böyle bir soruya veril-
mesi gereken yan›tta, iyiniyet, aymazl›k, umursamazl›k gibi sözler; memleketi
ilerletece¤im diye ortaya at›lan bir partinin ileri gelenleri için özür say›lamaz.

Efendiler, yeni parti, ad›ndaki "ileri" ve "cumhuriyet" sözcüklerinin tam
karfl›t› olan kavramlarla geliflmifltir. Bu partinin bafl›ndakiler, gericilere ger-
çekten umut ve güç vermifltir. Buna örnek vereyim; Erganide, baflkald›ranla-
r›n valisi olmay› kabul eden as›larak idam edilen Kadri, fieyh Saide yazd›¤› bir
mektupta: "Millet Meclisinde, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n partisi, din kuralla-
r›na sayg›l› ve dinseverdir. Bize yard›m edeceklerinde kuflkum yoktur. fieyh
Eyip’in* yan›nda bulunan sorumlu yazmanlar›, partinin tüzü¤ünü getirmifl-
tir.." diyor. fieyh Eyip de, duruflmas›nda: "Dini kurtaracak tek parti, Kâz›m
Kara Bekir Paflan›n kurdu¤u parti olup, dinsel kurallara sayg› gösterilece¤i-
nin, partinin tüzü¤ünde ilân edildi¤ini" söylemifltir.

Efendiler, "ilerici" ve "cumhuriyet" kelimelerini kullanarak, bize ve ulu-
sun ayd›nlar›na karfl› din bayra¤›n› gizlemek önlemini alanlar›n, memlekette
genel bir gerilemeye ve baflkald›r›ya yol açmak için, içte ve d›flta, düzen ve k›fl-
k›rtmalarla u¤raflanlar›n bulundu¤unu bilmedikleri düflünülebilir mi? Yeni
partiye girenlerin, tümü de¤ilse bile, dinsel konularda verdikleri sözleri, bafla-
r› için yararl› etmen sayan ve bununla ilgili formülü tüzüklerine alan kiflilerin,
memlekete karfl›, bize karfl› suikastlerden habersiz olduklar› kabul edilemez.

Varsayal›m ki ayaklanman›n bafllamas›ndan aylarca önce, memleketin
fluras›nda buras›nda, yap›lan gizli toplant›lardan ve "Cemiyeti Hafiyei ‹slâmi-
ye"** örgütünden, ‹stanbulda nakfl›bendî fleyhlerinin yapt›¤› toplant›da, ayak-
lanmaya yard›m sözü verildi¤inden ve en sonu millî s›n›rlar›m›z›n d›fl›nda bu-
lunup, Do¤u Ayaklanmas›n› k›flk›rtanlar›n bildirilerinde Kâz›m Kara Bekir
Paflan›n partisinden umutla söz edildi¤inden*** haberleri yoktur. Ama, Fethi
Bey hükûmeti zaman›nda, ve gericili¤i k›flk›rt›c› tutum ve nitelikte oldu¤u
Fethi Beyin kendisi taraf›ndan bildirildi¤i zaman olsun, gerçe¤i görüp anlama-
lar› gerekmez miydi? Hükûmetin ve benim, çok temiz yürekli uyar›lar›m›zdan
sonra olsun gerçe¤i anlamalar› ve ona göre davranmalar› gerekirdi. Onlar,
tersine, bu defa da "dinsel düflünce ve inançlara sayg›l›y›z" kliflesini, büsbütün
ters anlamda yorumlamaya kalk›flt›lar. Sanki, bilinen bu sözlerle, onlara göre,
her dinin ve türlü dinden olanlar›n düflünce ve inançlar›na sayg›l› oldu¤unu
söylemek.. genifl özgürlükten yana olduklar›n› anlatmak istiyorlarm›fl.. Efen-
diler, bu davran›fla do¤ru ve içtenlikli denemez.

* Rüesay› ussattan olup idam edilmifltir
** Halepte tab’olunarak Kürdistana tevzi olunan fiahin Paflazadelerin beyannamesi

* Baflkald›ranlar›n elebafllar›ndan olup idam edilmiflti
** Gizli Müslüman Derne¤i
*** Halepte bast›r›larak, do¤u illerimizde da¤›t›lan fiahinpafla o¤ullar›n›n bildirisi



Politika âleminde, birçok oyunlar görülür. Fakat, mukaddes bir mefkûre-
nin, tecellisi olan cumhuriyeti idareye, asrî harekete karfl› cehil ve taassup ve her
nevi husumet aya¤a kalkt›¤› zaman bilhassa terakkiperver ve cumhuriyetçi
olanlar›n yeri, hakikî terakki ve cumhuriyetçi olanlar›n yan›d›r; yoksa mürteci-
lerin ümit ve faaliyet memba› olan saf de¤il...

Ne oldu Efendiler?! Hükûmet ve Meclis, fevkalâde tedbirler almaya lü-
zum gördü. Takriri Sükûn Kanununu ç›kard›. ‹stiklâl Mahkemelerini faaliyete
geçirdi. Ordunun sekiz, dokuz, seferber f›rkas›n›, uzun müddet tedibata hasret-
ti. "Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›" denilen muz›r teflekkülü siyasîyi sed-
detti.

*
*   *

Netice, bittabi, cumhuriyetin muvaffak›yetile tecelli etti. Asiler imha edildi.
Fakat, cumhuriyet düflmanlar›, büyük komplonun safahat› hitam buldu¤unu
kabul etmediler. Namerdane, son teflebbüse girifltiler. Bu teflebbüs ‹zmir suikas-
ti suretinde tezahür etti. Cumhuriyet mahkemelerinin kahhar pençesi, bu defa
da, cumhuriyeti, suikastçilerin elinden kurtarmaya muvaffak oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler, ciddî icabat üzerine, hükûmetçe fevkalâde tedbirler
al›nmas› lüzumuna dair ilk izhar› kanaat etti¤imiz zaman, bunu hüsnü telâkki
etmiyenler vard›.

Takriri Sükûn Kanununu ve ‹stiklâl Mahkemelerini, vas›tai istibdat olarak
kullanaca¤›m›z fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine çal›flanlar oldu.

fiüphe yok ki, zaman ve vakayi, bu flayan› nefret fikri telkine çal›flanlar›,
elbette hacil mevkie düflürmüfltür.

Biz, fevkalâde ittihaz olunan ve fakat kanunî olan tedbirleri, hiçbir vak›t
ve hiçbir suretle, kanunun fevkine ç›kmak için, vas›ta olarak kullanmad›k; bi-
lâkis, memlekette sükûn ve asayifl tesisi için tatbik ettik; devletin hayat ve istik-
lâlini, temin için kulland›k. Biz, o tedbirleri, milletin medenî ve içtimaî inkifla-
f›nda istifadeli k›ld›k.

Efendiler, ald›¤›m›z fevkalâde tedbirlerin tatbik›na lüzum kalmad›¤› gö-
rüldükçe, onlar›n tatbik›ndan sarf›nazar edilmekte, tereddüt gösterilmemifltir.
Nitekim, ‹stiklâl Mahkemeleri, zaman›nda tatili faaliyet eyledikleri gibi, Takri-
ri Sükûn Kanunu da, müddeti mer'iyeti hitam›nda, tekrar Büyük Millet Mecli-
sinin huzuru tetkik›ne arzolundu. Meclis, kanunun bir müddet daha idamei
mer'iyetini lüzumlu görmüfl ise, elbette, bu; millet ve cumhuriyetin âli menfaat-
leri icab› oldu¤undand›r; Meclisi Alinin bu karar›, bize, vas›tai istibdat vermek
maksad›na matuf tasavvur olunabilir mi?

Efendiler, Takriri Sükûn Kanununun cari ve ‹stiklâl Mahkemelerinin ha-
li faaliyette bulundu¤u müddet zarf›nda, yap›lan iflleri, göz önüne getirecek
olursan›z; Meclisin ve milletin emniyet ve itimad›n›n, tamamen mahalline mas-
ruf oldu¤u kendili¤inden anlafl›l›r.

Memlekette ika edilen, büyük isyan ve suikastler bertaraf edilerek, temin
olunan asayifl ve huzur, elbette, umumca mucibi memnuniyet olmufltur.
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Politika dünyas›nda, birçok oyunlar görülür. Ama, kutsal bir ülkünün,
simgesi olan cumhuriyet yönetimine, ça¤dafllaflmaya karfl› cahillik ve ba¤naz-
l›k ve her türden düflmanl›k aya¤a kalkt›¤› zaman özellikle ilerici ve cumhuri-
yetçi olanlar›n yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanlar›n yan›d›r; yoksa ge-
ricilerin umut ve çal›flma kayna¤› olan cephe de¤il...

Ne oldu Efendiler? Hükûmet ve Meclis, ola¤anüstü önlemler almay› ge-
rekli gördü. Takriri Sükûn Kanununu ç›kard›. ‹stiklâl Mahkemelerini çal›flt›r-
d›. Ordunun savafla haz›r sekiz, dokuz, tümenini, uzun süre ayaklananlar› yo-
la getirme ifline ba¤lad›. "‹lerici Cumhuriyet Partisi" denilen zararl› politik
kuruluflu kapatt›.

*
*   *

Sonunda elbette, cumhuriyet baflar› kazand›. Ayaklananlar yok edildi.
Ama, cumhuriyet düflmanlar›, büyük komplonun evrelerinin son buldu¤unu
kabul etmediler. Alçakça, son bir giriflim yapt›lar. Bu giriflim ‹zmir suikastidir.
Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi, bu defa da, cumhuriyeti, suikastçi-
lerin elinden kurtarmakta baflar›l› oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler, a¤›r gereksinimler olup da, hükûmet taraf›ndan
ola¤anüstü önlemler al›nmas› gerekti¤i yolundaki görüflümüzü ilk belirtti¤i-
miz zaman, bunu iyi karfl›lamayanlar vard›.

Takriri Sükûn Kanunu ve ‹stiklâl Mahkemelerini, zorbal›k arac› olarak
kullanaca¤›m›z düflüncesini ortaya atanlar ve bu düflünceyi afl›lamaya çal›flan-
lar oldu.

Kuflkusuz, zaman ve olaylar, bu tiksindirici düflünceyi afl›lamaya çal›flan-
lar›, elbette utançl› duruma düflürmüfltür.

Biz, ola¤anüstü ama kanuna uygun olarak ald›¤›m›z önlemleri hiçbir za-
man ve hiçbir biçimde, kanun d›fl›na ç›kmak için, araç olarak kullanmad›k;
tersine, memlekette dinginlik ve düzen kurmak için uygulad›k; devletin varl›-
¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n›, sa¤lamak için kulland›k. Biz, o önlemleri, milletin uy-
garca ve sosyal geliflmesine yararl› k›ld›k.

Efendiler, ald›¤›m›z ola¤anüstü önlemlerin uygulanmas›na gereksinim
kalmad›¤› görüldükçe, onlar›n uygulanmas›ndan vazgeçilmekte, duraksanma-
m›flt›r. Nitekim, ‹stiklâl Mahkemeleri, iflleri bitince kald›r›ld›¤› gibi, Takriri
Sükûn Kanunu da, yürürlük süresi sonunda, yeniden Büyük Millet Meclisinin
incelemesine sunuldu. Meclis, kanunun bir süre daha yürürlükte kalmas›n› ge-
rekli görmüfl ise, elbette, bu; millet ve cumhuriyetin yüksek ç›karlar› gere¤i ol-
du¤undand›r; Yüce Meclisin bu karar›n›n, bize zorbal›k arac› vermek amac›-
na yönelik oldu¤u düflünülebilir mi?

Efendiler, Takriri Sükûn Kanununun yürürlükte ve ‹stiklâl Mahkemele-
rinin çal›flmakta oldu¤u süre içinde, yap›lan iflleri, göz önüne getirecek olursa-
n›z; Meclisin ve milletin inan ve güveninin, tam yerinde kullan›ld›¤› kendili-
¤inden anlafl›l›r.

Memlekette giriflilen, büyük ayaklanma ve suikastler ortadan kald›r›la-
rak, sa¤lanan dirlik ve düzenlik, elbette, herkesi sevindirmifltir.

Cumhuriyet
düflmanlar›-
n›n son na-
merdane te-
flebbüsleri

Memlekette
sükûn ve
asayifli tesis
için tatbik
edilen fev-
kalâde ted-
birlerin iyi
neticeleri

Cumhuriyet
düflmanla-
r›n›n son
alçakça gi-
riflimleri

Memlekete
dinginlik ve
içgüven
sa¤lamak
için uygu-
lanan ola-
¤anüstü ön-
lemlerin iyi
sonuçlar›



Efendiler, milletimizin bafl›nda, cehil, gaflet ve taassubun ve terakki ve te-
meddün düflmanl›¤›n›n, alâmeti farikas› gibi telâkki olunan fesi atarak onun
yerine bütün medenî âlemce serpufl olarak kullan›lan flapkay› giymek ve bu su-
retle, Türk milletinin, medenî hey'at› içtimaiyeden, zihniyet itibarile de, hiçbir
fark› olmad›¤›n› göstermek bir lâzime idi. Bunu, Takriri Sükûn Kanunu, cari
oldu¤u zamanda yapt›k. Bu kanun cari olmasayd›, yine yapacakt›k. Fakat,
bunda, kanunun mer'iyeti de, sühuletbahfl oldu denirse, bu, çok do¤rudur. Fil-
hakika, Takriri Sükûn Kanununun mer'iyeti, baz› mürtecilerin, milleti vâsi
m›kyasta tesmim etmesine meydan b›rakmam›flt›r. Gerçi, bir Bursa meb'usu,
bütün hayat› teflriiyesinde, hiçbir vak›t kürsüye ç›kmam›fl ve hiçbir vak›t Mec-
liste, millet ve cumhuriyet menfaatlerini müdafaa için, bir tek kelime dahi telâf-
fuz etmemifl olan Bursa Meb'usu Nurettin Pafla, yaln›z flapka iksas› aleyhinde,
uzun bir takrir vermifl ve bunu müdafaa için kürsüye ç›km›flt›r. fiapka iksas›n›n
"hukuku esasiye ve hakimiyeti millîye ve masuniyeti flahsîye hilâf›nda muame-
le" oldu¤unu iddia etmifl ve bunun "halka ademi tatbik›n›n temin ve teyid"
olunmas›na çal›flm›flt›r. Fakat, Nurettin Paflan›n, Millet kürsüsünden galeyana
getirmeye muvaffak oldu¤u taassup ve irtica hisleri, nihayet birkaç yerde, yal-
n›z birkaç mürteciin, ‹stiklâl Mahkemelerinde, hesap vermelerile söndü.

Efendiler, tekke ve zaviyelerle, türbelerin fleddi ve alelûmum tarikatlerle
fleyhlik, dervifllik, müritlik, çelebilik, falc›l›k, büyücülük ve türbedarl›k ve ilâ...
gibi birtak›m unvanlar›n men ve ilgas› da Takriri Sükûn Kanunu devrinde ya-
p›lm›flt›r. Bu husustaki icraat ve tatbikat, heyeti içtimaîyemizin, hurafeperest,
iptidaî bir kavm olmad›¤›n› göstermek noktai nazar›ndan, nekadar elzem idi;
bu, takdir olunur.

Birtak›m fleyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babalar›n, emîrlerin
arkas›ndan sürüklenen ve falc›lara, büyücülere, üfürükçülere, nüshac›lara tali
ve hayatlar›n› emniyet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medenî bir mil-
let nazarile bak›labilir mi? Milletimizin hakikî mahiyetini, yanl›fl manada gös-
terebilen ve as›rlarca göstermifl olan bu gibi anas›r ve müessesat, yeni Türkiye
Devletinde, Türk Cumhuriyetinde idame edilmeli miydi? Buna atf› ehemmiyet
etmemek, terakli ve teceddüt nam›na, en büyük ve gayr›kabili telâfi hata olmaz
m›yd›? ‹flte, biz, Takriri Sükûn Kanununun mer'iyetinden istifade ettik ise, bu
tarihî hatay› irtikâp etmemek için; milletimizin nasiyesini oldu¤u gibi aç›k ve
pak göstermek için; milletimizin mutaass›p ve Kurunu Vustaî zihniyette olma-
d›¤›n› isbat etmek için istifade ettik.

Efendiler, milletimizin içtimaî, iktisadî, hulâsa bilcümle medenî muamelât
ve münasebat›nda feyizli neticelerin zamini olan yeni kanunlar›m›z da.. Hürri-
yeti nisvan› temin ve hayat› aileyi tarsin eden Kanunu Medenî de bu bahsetti¤i-
miz devrede vücuda getirilmifltir. Binaenaleyh, biz her vas›tadan, yaln›z ve
ancak, bir noktai nazardan istifade ederiz. O noktai nazar fludur: Türk mil-
letini, medenî cihanda, lây›k oldu¤u mevkie is'at etmek ve Türk Cumhuri-
yetini sars›lmaz temelleri üzerinde, hergün, daha ziyade takviye etmek.. ve
bunun için de, istibdat fikrini öldürmek..

*
*   *
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Efendiler, milletimizin bafl›nda, cehalet, aymazl›k ve ba¤nazl›¤›n ve iler-
leme ve uygarlaflma düflmanl›¤›n›n, simgesi olan fesi atarak onun yerine bütün
uygar dünyaca bafll›k olarak kullan›lan flapkay› giymek ve böylece, Türk mil-
letinin, uygar toplumlardan, anlay›fl yönünden de, hiçbir fark› olmad›¤›n› gös-
termesi gerekiyordu. Bunu, Takriri Sükûn Kanunu, yürürlükte oldu¤u s›rada
yapt›k. Bu kanun yürürlükte olmasayd›, yine yapacakt›k. Ama, bunda, kanu-
nun yürürlükte oluflu, kolayl›k sa¤lad› denirse, bu, çok do¤rudur. Gerçekten,
Takriri Sükûn Kanununun yürürlükte bulunuflu, kimi gericilerin, milleti genifl
ölçüde zehirlemelerine olanak b›rakmam›flt›r. Gerçi, bir Bursa meb'usu, bü-
tün yasama hayat› boyunca, hiçbir vak›t kürsüye ç›kmam›fl ve hiçbir vak›t
mecliste, millet ve cumhuriyet ç›karlar›n› savunmak için, bir tek kelime bile
söylememifl olan Bursa Meb'usu, Nurettin Pafla, yaln›z flapka giyilmesine kar-
fl› ç›kan, uzun bir önerge vermifl ve bu önergeyi savunmak için kürsüye ç›km›fl-
t›r. fiapka giymenin "Temel haklara ve ulusal egemenli¤e ve kiflinin dokunul-
mazl›¤›na ayk›r› ifl" oldu¤unu ileri sürmüfl ve bunun "halka* uygulanmamas›-
n› sa¤lamaya" çal›flm›flt›r. Ama, Nurettin Paflan›n, Millet kürsüsünden alev-
lendirebildi¤i ba¤nazl›k ve gericilik duygular›, en sonu birkaç yerde, yaln›z
birkaç gericinin, ‹stiklâl Mahkemelerinde, hesap vermelerile söndü.

Efendiler, tekke ve zaviyelerle, türbelerin kapat›lmas› ve bütün tarikat-
larla fleyhlik, dervifllik, müritlik, çelebilik, falc›l›k, büyücülük ve türbe bekçili-
¤i ve vb. gibi birtak›m sanlar›n yasaklan›p kald›r›lmas› da Takriri Sükûn Ka-
nunu döneminde yap›lm›flt›r. Bu konudaki yürütüm ve uygulamalar›n, toplu-
mumuzun, bofl inanlara ba¤l›, ilkel bir halktan oluflmad›¤›n› göstermek bak›-
m›ndan, ne denli gerekli oldu¤unu çok iyi bilirsiniz.

Birtak›m fleyhlerin, dedelerin, seyitlerin,** çelebilerin,** babalar›n, emir-
lerin arkas›ndan sürüklenen, kaderlerini ve canlar›n› falc›lar›n, büyücülerin,
üfürükçülerin, nüshac›lar›n eline b›rakan insanlardan oluflan bir toplulu¤a,
uygar bir millet denebilir mi? Milletimizin gerçek niteli¤ini, yanl›fl bir yolda
gösterebilen ve yüzy›llar boyunca göstermifl olan bu gibi adamlar›n ve kurum-
lar›n, Yeni Türkiye Devletinde, Türk Cumhuriyetinde çal›flmalar›na göz yu-
mulmal› m›yd›? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileflme ad›na, en bü-
yük ve giderilemez yan›lg› olmaz m›yd›? ‹flte, biz, Takriri Sükûn Kanununun
yürürlükte oluflundan yararland›ksa, bu tarihsel yan›lg›ya düflmemek için, mil-
letimizin aln›n› oldu¤u gibi aç›k ve temiz göstermek için; milletimizin ba¤naz
ve Orta Ça¤lara yarafl›r kafada olmad›¤›n› kan›tlamak için yararland›k.

Efendiler, milletimizin, sosyal, ekonomik, k›sacas› bütün uygarca ifl ve
iliflkilerinde ulaflm›fl oldu¤u verimli aflamalar›n güvencesi olan yeni kanunlar›-
m›z da.. Kad›n özgürlü¤ünü güvence alt›na alan ve aileyi sa¤lamlaflt›ran Me-
denî Kanun da sözünü etti¤imiz bu zaman içinde yap›lm›flt›r. Bundan dolay›,
biz her araçtan, yaln›z ve ancak, bir bak›mdan yararlan›r›z. Bu bak›fl aç›m›z
fludur: Türk milletini, uygarl›k dünyas›nda, kendisine yaraflan konuma yük-
seltmek ve Türk Cumhuriyetini sars›lmaz temelleri üzerinde, hergün, daha
çok güçlendirmek.. ve bunun için de, zorbal›k düflüncesini öldürmek..

*
*   *

* Önceleri flapka giyilmesi, sadece belirli görevlerde bulunanlar için zorunlu k›l›nm›flt›. (B.Y.)
** Seyid: Peygamber soyundan olanlar. Çelebi: a- Mevlâna soyundan olan b- Bektâfli bü-

yü¤ü



Muhterem Efendiler, sizi, günlerce iflgal eden, uzun ve teferruatl› beyana-
t›m, en nihayet, mazi olmufl bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müs-
takbel evlâtlar›m›z için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, baz› noktalar, te-
barüz ettirebilmifl isem kendimi bahtiyar addedece¤im.

Efendiler, bu beyanat›mla, millî hayat› hitam bulmufl farzedilen büyük bir
milletin; istiklâlini nas›l kazand›¤›n› ve ilim ve fennin en son esaslar›na müste-
nit, millî ve asrî bir devleti, nas›l kurdu¤unu ifadeye çal›flt›m.

Bugün vâs›l oldu¤umuz netice, as›rlardanberi çekilen millî musibetle-
rin intibah› ve bu aziz vatan›n, her köflesini sulayan kanlar›n bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençli¤ine emanet ediyorum.
Ey Türk gençli¤i. Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini,

ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en

k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek istiye-
cek, dahilî ve haricî, bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n
vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmiyeceksin! Bu imkân ve flerait; çok namü-
sait bir mahiyette tezahür edebilir. ‹stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düfl-
manlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilir-
ler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri zaptedilmifl, bütün tersane-
lerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal
edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta h›yanet
içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri flahsi menfaatlerini, müstevli-
lerin siyasî emellerile tevhit edebilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bi-
tap düflmüfl olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd›! ‹flte; bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen;
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç oldu¤un kudret, damarla-
r›ndaki asil kanda, mevcuttur!
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Muhterem Efendiler, sizi, günlerce ifllerinizden al›koyan, uzun ve ayr›n-
t›l› sözlerim, en sonunda, tarihe mal olmufl bir ça¤›n öyküsüdür. Bunda, mil-
letim için ve yar›nki çocuklar›m›z için dikkat ve uyan›kl›k sa¤layabilecek, ki-
mi noktalar›, belirtebilmiflsem, kendimi mutlu sayaca¤›m.

Efendiler, bu sözlerimle, ulusal varl›¤› sona ermifl san›lan büyük bir mil-
letin; ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l kazand›¤›n› ve bilim ve tekni¤in en son verilerine da-
yanan, millî ve ça¤dafl bir devleti, nas›l kurdu¤unu anlatmaya çal›flt›m.

Bugün ulaflt›¤›m›z sonuç, yüzy›llardanberi çekilen ulusal y›k›mlar›n yarat-
t›¤› uyan›kl›¤›n ve bu aziz vatan›n, her köflesini sulayan kanlar›n karfl›l›¤›d›r.

Ey Türk gençli¤i. Birinci ödevin, Türk ba¤›ms›zl›¤›n›, Türk cumhuriyeti-
ni, sonsuzadek, korumak ve savunmakt›r.

Varl›¤›n›n ve gelece¤inin tek temeli budur. Bu temel, senin, en de¤erli
hazinendir. Gelecekte de, seni bu hazineden yoksun etmek istiyecek, iç ve d›fl,
düflmanlar›n olacakt›r. Bir gün, ba¤›ms›zl›¤›n› ve cumhuriyetini savunmak zo-
runda kal›rsan, ödeve at›lmak için, içinde bulunaca¤›n durumun olanak ve ko-
flullar›n› düflünmiyeceksin. Bu olanak ve koflullar, çok elveriflsiz olabilir. Ba-
¤›ms›zl›¤›na ve cumhuriyetine k›ymak isteyecek düflmanlar, bütün dünyada
benzeri görülmedik bir zaferin temsilcisi olabilirler. Zorla ve aldat›c› düzen-
lerle aziz vatan›n, bütün kaleleri al›nm›fl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün
ordular› da¤›t›lm›fl ve memleketin her köflesi edimli olarak iflgal edilmifl olabi-
lir. Bütün bu koflullardan daha ac› ve daha korkunç olmak üzere, yurdun için-
de, iktidarda bulunanlar aymazl›k, sapk›nl›k ve hatta hainlik içinde bile bulu-
nabilirler. Üstelik bu iktidar sahipleri kiflisel ç›karlar›n›, yurduna girip yay›l-
m›fl olanlar›n politik emelleriyle birlefltirebilirler bile. Millet, yoksulluk içinde
ezgin ve bitkin düflmüfl olabilir.

Ey Türk gelece¤inin gençli¤i. ‹flte; bu durumda ve bu koflullarda bile,
ödevin; Türk ba¤›ms›zl›¤›n› ve cumhuriyetini kurtarmakt›r. Bunun için sana
gereken gücü, damarlar›ndaki soylu kanda, bulacaks›n!

Türk genç-
li¤ine b›rak-
t›¤›m ema-
net

Türk genç-
li¤ine b›-
rakt›¤›m
kutsal ema-
net
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VES‹KA, 1
Gayet mahrem tutulacakt›r Erzurum, 22/8/1335

TAM‹M
Pek mevsuk elde edilen malûmata göre ‹stanbul Rum Patrikhanesinde Mavri Mira is-

minde bir heyet teflekkül etmifltir. Bunun reisi Patrik Vekili Droteos, azalar›: Atinegora, Inoz
Metropolidi, Yunan Kaymakam› Giritli Katehakis, Katelopolos, Dipasimas, Ayinpa, Polimi-
tis, Siyari ismindeki zevatt›r.

Heyet do¤rudan do¤ruya Venizelosdan talimat al›yor. Rumlar›n ve Yunan Hükûmeti-
nin muaveneti nakdiyesile pek azîm bir sermayesi vard›r.

Vazifesi, Osmanl› vilâyetleri dahilinde çeteler teflkil ve idare eylemek, mitingler ve propa-
ganda yapmakt›r. Yunan Salibiahmeri de bu Mavri Mira heyetine merbuttur. Vazifesi suretâ
muhacirlere bakmak gibi insanî bir perde alt›nda çete teflkilât› yapmak, ihtilâliyeyi ihzar eyle-
mektir. Bu suretle eczay› t›bbîye ve levaz›m› s›hhîye nam› alt›nda silâh, cephane ve teçhizat› me-
maliki Osmanîyeye ithaldir. Hatta resmî muhacirin komisyonu da Mavri Mira heyetine tâbidir.

‹stanbul Patrikhanesi ve Yunan Konsoloshanesi esliha ve cephane deposu halini alm›fl-
t›r ve hatta kiliseler ibadet yerinden ziyade askerî ambarlar gibi kullan›lmaktad›r.

Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de Mavri Mira heyeti taraf›ndan sat›nal›nm›flt›r.
Rum mekteplerinin evvelce bizim yap›p da tam flimdi s›ras› iken maalesef terketti¤imiz

izci teflkilâtlar› tamamen Mavri Mira heyeti taraf›ndan idare olunmaktad›r. ‹stanbul, Bursa,
Band›rma, K›rkkilise, Tekirda¤ ve mülhakat›nda izci teflkilât› itmam olunmufltur. ‹zciler yal-
n›z çocuklar de¤ildir. Yirmi yafl›n› mütecaviz gençler de dahildir. Anadoluda Samsun ve
Trabzon cephane tevzi muhaldir. Müsait bir halde bir yelkenli Yunan sefinesi istasyon halin-
de cephane ve eslihay› hamilen bu mahallerde bulundurulacakt›r. Ermeni haz›rl›¤› da tama-
men Rum haz›rl›¤› gibidir.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 2.
fiifre halli Kastamonu, 24/2/1336

SURET
Trabzondan numara 182 adi mektup (Kastamonuda Muhacirin Komisyonuna)
Size rica ederiz ki Pontus Cemiyetimiz hakk›nda herne müsdet'iyat›n›z varsa bize mü-

racaat etmelisiniz. Bize tâbi oluyorsunuz. fiehrî taahhüdal›n›z› bize göndereceksiniz. Biz de
size makbuz gönderece¤iz ve ihtiyacat›n›z› göndermek üzere bu babda cemiyetimizin merke-
zine öyle malûmat verdik.

Eski Meb'us Reis Kokidis, Aza Anderyadis, Kâtip (okunm›yor)
D‹⁄ER SURET

Taahhütlüdür. Numara 190 (‹neboluda Rum Muhacir Cemiyetine)
Efendiler,
30 Kânunuevel 1335 tarihli mektubunuzu ald›k. M›ntakalar do¤rudan do¤ruya ve ‹s-

tanbuldaki Merkezi Umumîye merbuttur. Böylece Merkezi Umumîden bize tebligat olundu.
Size tavsiye ederiz. Hemen Merkezi Umumîye müracaat ediniz. Anlar mübrem ifller için si-
ze.....bulunacaklard›r. Lâz›mgelen paralar için de malûmat vereceklerdir. Bunlar için bugün
Merkez Cemiyetine yazd›k ve bir de yazd›k ki size muhtaç olan talimat› versinler. Bize gön-
derdi¤iniz mektubun bir suretini de Merkeze gönderdik.

Reis, Aza, Kâtip
Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na

Heyeti Temsilîyeye
1 - Trabzon Pontus Cemiyeti taraf›ndan ‹nebolu ve Kastamonu flubelerine yaz›lan mek-

tuplar›n meal tercümeleri balâya ç›kart›ld›.
2 - Mektuplar›n asl›n› ‹nebolu postanesinden Vali Bey do¤ruca Kastamonuya gönderil-

mesini emir verdikleri beray› malûmat maruzdur.
M›ntaka Kumandan›

Osman
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BELGE, 1.
Çok gizli tutulacakt›r Erzurum, 22/8/1919

GENELGE
Pek güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ‹stanbul Rum Patrikhanesinde

Mavri Mira ad›nda bir kurul kurulmufltur. Bunun baflkan› Patrik Vekili Droteos, üyeleri:
Atinegora, ‹noz Metropolidi, Yunan Kaymakam› Giritli Katehakis, Katelopolos, Dipasi-
mas, Ayinpa, Polimitis, Siyari ismindeki kiflilerdir.

Kurul do¤rudan do¤ruya Venizelos'dan direktif al›yor. Rumlar›n ve Yunan Hükûme-
tinin para yard›m›yla pek büyük bir sermayesi vard›r.

Görevi, Osmanl› illerinde çeteler kurup yönetmek, mitingler ve progaganda yapmak-
t›r. Yunan K›z›lhaç› da bu gibi insanc›l bir perde alt›nda çete örgütü kurmak, ayaklanma ön-
lemlerini haz›rlamaktad›r. Böylece ilâç ve sa¤l›k gereçleri ad› alt›nda silâh cephane ve do-
nan›mlar› Osmanl› ülkelerine sokmakt›r. Dahas› resmî göçmenler komüsyonu da Mavri Mi-
ra kurulunun emrindedir.

‹stanbul Patrikhanesi ve Yunan Konsoloslu¤u silâh ve cephane deposu halini alm›flt›r
ve dahas› kiliseler tap›naktan çok askerî ambarlar gibi kullan›lmaktad›r.

Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de Mavri Mira kurulu taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r.
Rum mekteplerinin önce bizim yap›p da tam flimdi s›ras› iken ne yaz›k ki b›rakt›¤›m›z

izci örgütleri tümüyle Mavri Mira kurulu taraf›ndan yönetilmektedir. ‹stanbul, Bursa, Ban-
d›rma, Bal›kesir, Tekirda¤ ve bunlara ba¤l› yerlerdeki izci örgütleri tamamlanm›flt›r. ‹zciler
yaln›z çocuklar de¤ildir. Yirmi yafl›n› aflk›n gençler de vard›r içlerinde. Anadoluda Samsun
ve Trabzon cephane da¤›t›m yeridir. Elveriflli bir durumda bir yelkenli Yunan teknesi istas-
yon olarak cephane ve silâhlarla yüklü olarak bu yerlerde bulundurulacakt›r. Ermeni haz›r-
l›¤› da tümüyle Rum haz›rl›¤› gibidir.

Mustafa Kemal
BELGE, 2.
Çözülmüfl flifre Kastamonu, 24/2/1920

ÖRNEK
Trabzondan say› 182 adi mektup (Kastamonuda Göçmenler Komüsyonuna) 
Size rica ederiz ki Pontus Derne¤imizle ilgili ne dilekleriniz varsa bize baflvurmal›s›-

n›z. Bize ba¤l› oluyorsunuz. Ayl›k ödentinizi bize göndereceksiniz. Biz de size al›nd› gönde-
rece¤iz ve gereksinimlerinizi göndermek üzere derne¤imizin merkezine bu yolda bilgi ver-
dik. Eski Meb'us Baflkan Kokidis, Üye Anderyadis, Kâtip (okunmuyor)

ÖTEK‹ ÖRNEK
Taahhütlüdür. Say› 190 (‹neboluda Rum Göçmen Derne¤ine)
Efendiler,
30 Aral›k 1919 tarihli mektubunuzu ald›k. Bölgeler do¤rudan do¤ruya ‹stanbuldaki

Genel Merkeze ba¤l›d›r. Genel Merkezden bize böyle bildirildi. Size öneririz. Hemen Ge-
nel Merkeze baflvurunuz. Onlar zorunlu ifller için size... bulunacaklard›r. Gereken paralar
için de bilgi vereceklerdir. Bunlar için bugün Merkez Kuruluna yazd›k ve bir de yazd›k ki
size gerekli olan direktifleri versinler. Bize gönderdi¤iniz mektubun bir örne¤ini de Merke-
ze gönderdik.

Baflkan, Üye, Kâtip
Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na

Temsilci Kurula
1 - Trabzon Pontus Derne¤i taraf›ndan ‹nebolu ve Kastamonu flubelerine yaz›lan

mektuplar›n Türkçe çevirileri yukar›ya ç›kart›ld›.
2 - Mektuplar›n asl›n›n ‹nebolu postanesinden do¤rudan do¤ruya Kastamonuya gön-

derilmesini Vali Beyin emretti¤i bilgi olarak sunulur.
Bölge Komutan›

Osman



VES‹KA, 3.
‹stihbarat 1 Haziran 1335
Adet
44 
fiifre

Diyarbekir, Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretülâziz, S›vas Vilâyetlerine 
Erzincan, Kayseri Müstakil Mutasarr›fl›¤›na

Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyetinin vilâyet merkezlerile livalar›nda ve mül-
hakat›nda teflkilât› var m›d›r? Bellibafll› müessis ve mümessilleri kimlerdir? Civar vilâyetler-
deki teflkilât› ile haizi irtibat ve muhabere midir? Baflka cemiyat var m›d›r? Bittahkik ifl'ar›-
na inayetlerini rica ederim.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 4.
2732/187 Elâzizden, 18/6/1335

Vürudu 20
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

C: 1 Haziran 1335, ‹stihbarat 44
Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyetinin burada bir flubesi mevcut olup ve müte-

hayyizan› memleket ve eflraf da bu (B maiyet zara) s›ra Erzurum, S›vas, Diyarbekir ile mu-
habere etmektedir. Bundan baflka ‹tilâf ve Hürriyet, Sulh ve Selâmet F›rkalarile Kürdistan
Teali Cemiyetinin birer flubeleri ve Muallimin Cemiyeti namile de ayr›ca teflekkül etmifl bir
cemiyet bulundu¤u maruzdur.

Elâziz Vali Vekili
Hulûsi

VES‹KA, 5.
‹stihbarat 1 Haziran 1335
Adet 
44 
fiifre

Trabzon Vilâyeti Aliyesine
1 - Trabzonda müteflekkil Ademi Merkeziyet Cemiyetinin tarihi teessüsü ve program›

nedir? Hükûmetin müsaadesine mazhar m›d›r? Müessisleri kimlerdir? fiimdiye kadar hükû-
metçe mazbut olan ef'alile hatt› hareketleri nedir?

2 - Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Trabzondaki merkez ve mümessille-
ri kimlerdir?

3 - Her iki cemiyetin merkez ve mülhakat› vilâyetteki teflkilât› ne derecededir? Bu iki ce-
miyetten baflka cemiyat var m›d›r? Müsaraaten imba buyurulmas›n› rica ederim.

Mustafa Kemal 
VES‹KA 6.
434 Trabzon, 9/6/1335

Vürudu 10
Havzada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine 

C: 1 Haziran 1335 ve 44 flifreye:
Trabzonda Ademi Merkeziyet Cemiyeti yoktur. Dersaadette müteflekkil Trabzon

ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti taraf›ndan birkaç ay evvel gelip, geçenlerde av-
det eden Nazmi Nuri Efendi isminde bir murahhas›n teflebbüsü üzerine Of kazasile Lâ-
zistan livas› dahilinde Ademi Merkeziyet flubeleri aç›lm›flt›r. Trabzon Muhafazi Huku-
ku Millîye Cemiyeti memleketin ilerigelen eflraf ve mütehayyizan› meyan›ndan münte-
hap ve Murat Hanzade Ziya ve Nemlizade Sabri ve Çulhazade Kadri ve Hac› Ali Haf›z-
zade Mehmet Salih ve Kazazzade Hüseyin ve Abanoszade Hüseyin ve Hatipzade Emin
Efendilerden mürekkeptir ve bu heyetin ikdamat›, rab›tai Osmanîyenin muhafaza-
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BELGE, 3.
Haber alma 1 Haziran 1919
Say› 
44 
fiifre

Diyarbak›r, Erzurum, Van, Bitlis, Elaz›¤, S›vas ‹llerine 
Erzincan, Kayseri Ba¤›ms›z Mutasarr›fl›klar›na

Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin il merkezlerile sancaklar›nda ve bunlara
ba¤l› yerlerde örgütleri var m›d›r? Bellibafll› kurucu ve temsilcileri kimlerdir? Komflu iller-
deki örgütleriyle ba¤lant› ve haberleflme sa¤lanm›fl m›d›r? Baflka dernekler var m›d›r?
Araflt›r›larak bildirilmesine yard›m›n›z› rica ederim.

Mustafa Kemal
BELGE, 4.
2732/187 Elaz›¤dan, 18/6/1919

Gelifli 20
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

K: 1 Haziran 1919, Haber alma 44
Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin burada bir flubesi olup bu yerin ileri gelen

ve hat›r› say›l› kifliler de bu (B maiyet zara) s›ra Erzurum, S›vas, Diyarbak›r ile haberlefl-
mektedir. Bundan baflka ‹tilâf ve Hürriyet, Sulh ve Selâmet Partileriyle Kürdistan Yüksel-
me Derne¤inin birer flubeleri ve Ö¤retmenler Derne¤i ad›yla da ayr›ca kurulmufl bir dernek
bulundu¤u bilginize sunulur.

Elaz›¤ Vali Vekili 
Hulûsi

BELGE, 5.
Haber alma 1 Haziran 1919
Say›
44 
fiifre

Yüksek Trabzon Valili¤ine
1 - Trabzonda kurulmufl Merkezden Ba¤›ms›zl›k Derne¤inin kurulufl tarihi ve progra-

m› nedir? Hükûmetin iznini alm›fl m›d›r? Kurucular› kimlerdir? fiimdiye kadar hükûmetçe
saptanm›fl olan davran›fl ve tutumlar› nedir?

2 - Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin Trabzondaki merkez üyeleriyle temsilci-
leri kimlerdir?

3 - Her iki derne¤in il merkezinde ve ba¤l› yerlerdeki örgütlenmesi ne aflamadad›r? Bu
iki dernekten baflka dernekler var m›d›r? Tezelden bildirilmesini rica ederim

Mustafa Kemal
BELGE, 6.
434 Trabzon, 9/6/1919

Gelifli 10
Havzada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: 1 Haziran 1919 ve 44 flifreye:
Trabzonda Merkezden Ba¤›ms›zl›k Derne¤i yoktur. ‹stanbulda kurulmufl Trab-

zon ve Yöresi Merkezden Ba¤›ms›zl›k Derne¤i taraf›ndan birkaç ay önce gelip, geçen-
lerde geri dönen Nazmi Nuri Efendi ad›nda bir delegenin giriflimi üzerine Of kazasile
Rize sanca¤› içinde Merkezden Ba¤›ms›zl›k flubeleri aç›lm›flt›r. Trabzon Ulusal Hakla-
r› Savunma Derne¤i memleketin ileri gelen ve hat›r› say›l›r kifliler aras›ndan seçilmifl
ve Murat Hanzade Ziya ve Nemlizade Sabri ve Çulhazade Kadri ve Hac› Ali Haf›zza-
de Mehmet Salih ve Kazazzade Hüseyin ve Abanoszade Hüseyin ve Hatipzade Emin
Efendilerden oluflmaktad›r ve bu kurulun çal›flmalar›, Osmanl› birli¤inin koruma-



s› gibi bir hissi vatanperveraneden mülhemdir. Bu cemiyetin bütün mülhakatta birer flubesi
bulunuyor. Bundan maada Trabzonda bir de ‹htiyat Zabitan Cemiyeti oldu¤unu arzeyle-
rim.

Vali
Mehmet Galip

VES‹KA, 7.
Deraliye, 19 Mart 1335

Erzurumda Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Millîye Cemiyeti fiube Reisli¤ine 
Cemiyetimizin maksad› teflekkül ve gayei mesaisi evelce bertafsil ifl'ar olunmufltu. Mu-

ayyen bir azim ile bu gayeyi takip eden Cemiyetimiz mesaisini daha müsmir bir flekle ifra¤la
müslüman anas›r›n hukukunu müdafaa etmek için Le Pays namile Frans›zca yevmî bir ga-
zete neflrine bafllanm›fl oldu¤u gibi Hâdisat gazetesinin imtiyaz›n› da deruhde eylemifltir, Vi-
lâyat› fiark›yenin ‹darei Osmanîyede kalmas› ve birtak›m müfteriyatla müslüman anas›r›n
hukukunun mahv›na meydan verilmemesi için bitaraf bu iki yevmî gazetelerle neflriyatta bu-
lunan cemiyet di¤er taraftan da ‹stanbuldaki Düveli Mütelife mümessillerine ve ‹tilâf Devlet-
leri baflvekillerine bir sureti gönderilecek olan muht›ray› vermifl ve müdafaai hukuku millîye
için Avrupaya bir heyeti murahhasa gönderilmesini de taht› karara.. 

VES‹KA, 8.
Diyarbekirden, 8/6/1335

Vürudu 14
Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine

C: 1/6/1335 ve 44 flifreye:
Burada Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyeti teflekkül etmemifltir. Ancak bu ya-

k›nlarda Erzurum ve Trabzondan vilâyet belediyesine keflide olunan Kürdistan hakk›ndaki
heyecanamiz telgrafnamelerden telâfla düflen ahalii h›ristiyaniyenin? Bu bapta baz› teflebbü-
satta bulunduklar› meflhuttur. Maamafih bu hususta vilâyetçe tenvir ve irfladet sureti yaz›lm›fl-
t›r. Diyarbekirde baz›..............gençlerden teflekkül eden Kürt Cemiyeti ‹ngiliz himayesinde
bir Kürdistan istiklâliyetini takip eden propaganda yapmas› üzerine buraya gelen Süleyma-
niye hâkimi siyasîsi Mister Nowilin efkâr›na kap›larak beynelahali bunun fliddetle reddi ve
bu teflebbüsat›n Cemiyetler Kanununa ademi mutabakat› hasebile mezkûr cemiyet set ve vi-
lâyetçe takibat› kanunîye yap›lmakta bulunmufltur. Elyevm Diyarbekirde ‹tilâf ve Hürriyet
F›rkas› mevcut olup bundan baflka cemiyet yoktur Efendim.

Vali Vekili
Mustafa

VES‹KA, 9.
‹stihbarat Amasya, 15/6/1335
fiifre

Diyarbekir Vilâyeti Vekâleti Aliyesine
C: 8/6/1335
Bütün milletin beka ve istiklâlini kurtarmak için birleflti¤i flu tarihî günlerde bir ecnebî

devletin himayesine s›¤›narak zelil ve esir yaflamay› tercih eden her türlü içtihadat›n, memle-
keti tefrikaya düflürecek her nevi cemiyat›n da¤›t›lmas› pek vatanî ve zarurî bir vazife olmak-
la Kürt Kulübü hakk›ndaki tarz› hareket âcizlerince de pek muvaf›k görülmüfltür. fiukadar
ki, ‹tilâf Devletlerinin hakflikenane muamelât› ‹zmirin Yunanl›lara iflgal ettirilmesi tesirile
memleketin en ücra köflesinde bile husule gelen intibah› azîm her türlü ihtirasat› siyasîye ve
maksad› menfaatcuyaneden münezzeh olmak üzere "Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹l-
hak" Cemiyetlerini tevlit etmifl, ve bu cemiyetlere hangi zümrei siyasîyeye mensup olursa ol-
sun her Türk, her müslüman ifltirak etmifl ve vicdan› millînin tezahürat› filîyesi bütün cihana
bu suretle ilân edilmekte bulunmufltur. Binaenaleyh Diyarbekir ve mülhakat›nda da Müda-
faai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerinin teflekkül ve teessüsüne delâlet buyurul-
masm› ehemmiyetle tavsiye eylerim. Ve bilhassa Kürt Kulübünün azasile bugünkü telgrafna-
mei âcizî dairesinde müzakere ederek uzlaflmak muvaf›kt›r Efendim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Fahrî
Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal
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s› gibi bir yurtseverlik duygusundan esinlenmektedir. Bu derne¤in ile ba¤l› tüm yerlerde bi-
rer flubesi bulunuyor. Bundan baflka Trabzonda bir de Yedek Subaylar Derne¤i oldu¤unu
bilginize sunar›m.

Vali
Mehmet Galip

BELGE, 7.
‹stanbul, 19 Mart 1919

Erzurumda Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤i fiube Baflkanl›¤›na
Derne¤imizin kurulufl amac› ve çal›flma ere¤i daha önce ayr›nt›l› olarak bildirilmiflti.

Belirli bir kararl›l›kla bu amac› güden derne¤imiz çal›flmalar›n› daha verimli bir biçime so-
karak Müslüman halk›n haklar›n› savunmak için Le Pays ad›nda Frans›zca günlük bir gaze-
te yay›mlanmaya bafllanm›fl oldu¤u gibi Hâdisat gazetesinin imtiyaz›n› da kendi üstüne al-
m›flt›r. Do¤u illerinin Osmanl› yönetiminde kalmas› ve birtak›m karaçalmalarla Müslüman
halk›n haklar›n›n yok edilmesine olanak b›rak›lmamas› için yans›z olan bu iki günlük gaze-
teyle yay›mlar yapan dernek öbür yandan da ‹stanbuldaki ‹tilâf Devletleri temsilcilerine ve
‹tilâf Devletleri baflbakanl›klar›na bir örne¤i gönderilecek olan protestoyu vermifl ve ulusal
haklar›m›z›n savunulmas› için Avrupaya bir delege kurul gönderilmesini de karar alt›na..

BELGE, 8.
Diyarbak›rdan, 8/6/1919

Gelifli 14 
Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine

K: 1/16/1919 ve 44 flifreye:
Burada Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤i kurulmam›flt›r. Ancak bu yak›nlarda Er-

zurum ve Trabzondan il belediyesine çekilen Kürdistan konusundaki gerginlik yarat›c› telgraf-
lardan telâfla düflen h›ristiyan halk›n? Bu konuda baz› giriflimlerde bulunduklar› görülmekte-
dir. Bununla birlikte bu konuda valilik taraf›ndan ayd›nlat›c› ve yol gösterici yaz› yaz›lm›flt›r.
Diyarbak›rda baz› ..........gençlerden oluflan Kürt Derne¤i ‹ngiliz koruyuculu¤unda bir Kürdis-
tan ba¤›ms›zl›¤› amac›n› güden propaganda yapmas› üzerine buraya gelen Süleymaniye poli-
tik yöneticisi Mister Nowil in k›flk›rtmalar›na kap›larak yap›lanlara halk taraf›ndan sertçe kar-
fl› ç›k›ld›¤›ndan bu giriflimlerin Dernekler Kanununa uymamas› nedenile sözü edilen dernek
kapat›lm›fl ve valilik taraf›ndan kanunî kovuflturmalar yap›lmakta bulunmufltur. fiimdi Diyar-
bak›rda ‹tilâf ve Hürriyet Partisi bulunmakta olup bundan baflka dernek yoktur Efendim.

Vali Vekili
Mustafa

BELGE, 9.
Haber alma Amasya, 15/1/1919
fiifre

Diyarbak›r Vali Vekilli¤ine
K: 8/6/1919
Bütün milletin varl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› kurtarmak için birleflti¤i flu tarihsel günlerde

bir yabanc› devletin koruyuculu¤una s›¤›narak afla¤›l›k durumda ve tutsak olarak yaflamay›
ye¤ tutan her türlü düflünce ve görüflün, memleketi kargaflaya düflürecek her türden dernek-
lerin da¤›t›lmas› pek vatanseverce ve zorunlu bir ödev oldu¤undan Kürt Klübüne iliflkin tu-
tum ve davran›fl›n›z bence de çok uygun görülmüfltür. fiukadar ki, ‹tilâf Devletlerinin haks›z
davran›fllar› ‹zmirin Yunanl›lara iflgal ettirilmesinin etkisiyle memleketin en uzak köflesinde
bile do¤an büyük uyan›fllar her türlü politik tutku ve ç›kar amac›ndan ar›nm›fl olarak "Ulu-
sal Haklar› Savunma" ve "Merkezden Ba¤›ms›zl›k" derneklerini do¤urmufl, ve bu dernekle-
re hangi politik zümreden olursa olsun her Türk, her Müslüman kat›lm›fl ve ulusal vicdan›n
edimli olarak böylece aç›klanmas› bütün dünyaya duyurulmakta bulunmufltur. fiu halde Di-
yarbak›r ili ve ona ba¤l› yerlerde de Ulusal Haklar› Savunma ve Merkezden Ba¤›ms›zl›k der-
neklerinin kurulup oluflmas›na yard›mc› olman›z› önemle öneririm. Ve özellikle Kürt Klübü-
nün üyeleriyle bugünkü telgraf›n çerçevesinde görüflerek uzlaflmak uygundur Efendim.

Üçüncü Ordu Müfettifli 
Onursal Padiflah Yaveri

Tu¤general
Mustafa Kemal



VES‹KA, 10.
fiifre 21 May›s 1335
Zatîdir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Pafla Hazretlerine
Ahvali umumîyemizin almakta oldu¤u flekli vahimden pek müteellim ve müteessirim.

Millet ve memlekete medyun oldu¤umuz en son vazifei vicdanîyeyi yak›ndan mesaii müflte-
reke ile en iyi ifa etmek mümkün olaca¤› kanaatile bu son memuriyeti kabul ettim. Bir an ev-
vel zat› âlinize mülâki olmak arzusunday›m. Ancak Samsun ve havalisinin vaziyeti asayiflsiz-
lik yüzünden fena bir ak›bete duçar olmak mahiyetindedir. Bu sebeple burada birkaç gün
kalmak zarureti vard›r. Bendenizi flimdiden tenvire medar olacak hususat var ise ifl'ar›n› ri-
ca eder ve gözlerinizden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 11.
fiube 1 Ankaradan, 26/5/1335
1327
Gayet aceledir

Havzada Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
C: 23/5/1335 tarih ve 105/3 numaral› flifreyedir.
Birçok ihtimama ra¤men ‹zmirden muntazam malûmat alam›yoruz. Oradaki kuman-

danl›kla henüz irtibat temin edilemedi. 25 May›sta Manisan›n da iflgal edildi¤i ve muhabere-
nin münkati oldu¤u telgraf memurlar›ndan haber al›nd›. Maamafih Manisa istikametinde bir
irtibat zabiti gönderdik. Henüz malûmat gelmedi. Kolordunun Ere¤lide bulunan aksam›n›n
flimendiferle nakline kâmilen muvaffak olamad›k. Karadan yürüyüfle bafllad›lar. Mesafenin
uzakl›¤› hasebile ne vak›t muvasalat edecekleri malûm de¤ildir. Burada elimize geçen efrad›
Afyon Karahisar›nda Yirmi Üçüncü F›rkaya gönderiyoruz. Çünkü bu f›rkan›n mevcudu pek
azd›r.... ve Kastamonu vilâyetlerile Kayseri Mutasarr›fl›¤›ndan baz› muhilli asayifl vakayi
hakk›nda malûmat verilmeye bafllanm›flt›r. Henüz mahiyetleri tahkik edilmektedir. Emri
devletleri veçhile peyderpey arz› malûmat edece¤im.

26/5/1335 tarih ve 1 fiube 1327 numaral› olup saat 6:25 sonrada Ankara telgrafhanesine
verilmifltir.

K.O. 20 Kumandan› 
Mirliva 

Ali Fuat
VES‹KA, 12.
‹stihbarat Havza, 27/5/1335
fiifre

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Fuat Pafla Hazretlerine
C: 26/5/1335 flifre.
Afyon Karahisar›ndaki Yirmi Üçüncü F›rka mevcudu haz›r› nedir? Bunu takviye için

hangi menabiden istifade edilmektedir? Bugünkü vaziyeti umumîyemize nazaran mezkûr
f›rkaya nas›l bir vazifenin tevcihini tasavvur buyuruyorsunuz? Konyada filhakika iflitildi¤i
gibi bir vatan ordusu müteflekkil midir? Vali ile tan›flt›n›z m›? Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 13.
‹stihbarat Havzadan, 27/5/1335
fiifre

Konyada Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤ine
Düveli ‹tilâfiye kuvvetlerinin Manisay› iflgal ettikleri haber al›nm›flt›r. Bu baptaki malû-

mat› devletlerini rica ederim.
Afyon Karahisar›nda bulunan f›rkan›n tezyidi kuvvetine imkân› maddî bulunabilecek midir?

Bu f›rkaya bugünkü ahval karfl›s›nda nas›l bir vazife tevcihi ihtimali oldu¤u; Konyada bir vatan
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BELGE, 10.
fiifre 21 May›s 1919
Kifliye özeldir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Pafla Hazretlerine
Genel durumumuzun almakta oldu¤u tehlikeli durumdan çok ac› ve üzüntü duyuyo-

rum. Millet ve memlekete borçlu oldu¤umuz en son vicdan ödevini yak›ndan ve birlikte ça-
l›flarak en iyi yerine getirme olana¤› bulunaca¤› inanc›yla bu son görevi kabul ettim. Bir an
evvel sizinle buluflmak istiyorum. Ancak Samsun ve yöresinin durumu içdüzensizlik yüzün-
den kötü bir sonuca u¤rayabilecek niteliktedir. Bu nedenle burada birkaç gün kalmak zo-
runlu¤u vard›r. Beni flimdiden ayd›nlatmaya yarayacak noktalar varsa bildirilmesini rica
eder ve gözlerinizden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
BELGE, 11.
fiube 1 Ankaradan, 26/5/1919
1327 
Çok ivedidir

Havzada Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
K: 23/5/1919 tarih ve 105/3 say›l› flifreyedir.
Çok u¤rafl›ld›¤› halde ‹zmirden düzenli bilgi alam›yoruz. Oradaki komutanl›kla daha

ba¤lant› sa¤lanamad›. 25 May›sta Manisan›n da iflgal edildi¤i ve haberleflmenin kesildi¤i
telgraf memurlar›ndan haber al›nd›. Bununla birlikte Manisa do¤rultusunda bir ba¤lant› su-
bay› gönderdik. Daha bilgi gelmedi. Kolordunun Ere¤lide bulunan birliklerinin demiryo-
luyla tafl›nmas›nda tam baflar›l› olamad›k. Karadan yürüyüfle bafllad›lar. Yolun uzakl›¤›nda
ne vak›t varabilecekleri bilinmiyor. Burada elimize geçen erleri Afyonda Yirmi Üçüncü Tü-
mene gönderiyoruz. Çünkü bu tümendeki erlerin say›s› çok azd›r..............Ve Kastamonu il-
leriyle Kayseri Sanca¤›ndan iç güvenli¤i bozucu kimi olaylarla ilgili bilgi verilmeye bafllan-
m›flt›r. fiu ara nitelikleri araflt›r›lmaktad›r. Yüksek emrinize uygun olarak sürekli bilgi vere-
ce¤im.

26/5/1919 tarih ve 1 fiube 1327 say›l› olup saat 6:25 sonrada Ankara telgrafhanesine ve-
rilmifltir.

K.O. 20 Komutan›
Tu¤general

Ali Fuat
BELGE, 12.
Haber alma fiifre Havza, 27/5/1919

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Fuat Pafla Hazretlerine
K: 26/5/1919 flifre.
Afyondaki Yirmi Üçüncü Tümenin bugünkü mevcudu nedir? Bunu güçlendirmek için

hangi kaynaktan yararlan›lmaklard›r? Bugünkü genel durumumuza göre o tümene ne gibi
bir görev vermeyi düflünüyorsunuz? Konyada kula¤›m›za geldi¤i gibi bir vatan ordusu ger-
çekten kurulmufl mudur? Vali ile tan›flt›n›z m›? Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
BELGE, 13.
Haber alma Havzadan, 27/5/1919
fiifre 

Konyada Y›ld›r›m Birlikleri Müfettiflli¤ine
‹tilâf Devletleri kuvvetlerinin Manisay› iflgal ettikleri haber al›nm›flt›r. Bu konudaki

bilginizi rica ederim.
Afyonda bulunan tümenin gücü artt›r›labilecek inidir? Bu tümene bugünkü durumlar kar-

fl›s›nda nas›l bir görev verilebilece¤i; Konyada bir vatan ordusu kurulmakta oldu¤una iliflkin baz›



ordusu teflkil edilmekte oldu¤una dair baz› havadisler flayi oldu¤undan bunun mahiyet v tefl-
kilât› esasîyesi hakk›nda tenvir buyurulmakl›¤›m› hassaten rica ederim.

Dokuzuncu Ordu K›taat Müfettifli 
Mustafa Kemal

VES‹KA, 14.
Ankara, 28/5/1335

Ankaradan: Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
Mevrut 547 numaral› flifredir 
C: 27/7/1335 flifreye:
Yirmi Üçüncü F›rkan›n efrat mevcudu ancak dokuz yüze iblâ¤ edilebildi. Ankara ka-

lemi tahsis edilmifltir. Mahallinden de ihzar› için teflebbüsatta bulundum. Henüz bir cevap
alamad›m. Yirmi Üçüncü F›rka Tarsusta malûmu âlileri olan f›rkad›r. Yeni emrime girmifl-
tir. Kabiliyetli bir hale girmesine çal›fl›lmaktad›r. Burdur ve Isparta ve Kasabada bir taburu
vard›r. Mütebaki kuvveti Afyon Karahisar›ndad›r. Bir iflgal vaziyeti karfl›s›nda ordugâhlar›n-
da kuvvet ço¤al›nc›ya kadar mevkilerini terketmiyecek ve duçar› tecavüz olursa ahalii mahal-
lîyeden alacaklar› takviye ile mevkilerini müdafaa edeceklerdir. Konyada vatan ordusunun
teflkilinden haberdar de¤ilim. Vali ile tan›flmaya çal›fl›yorum. Maatteessüf Yunan askeri Ma-
nisay› da iflgal etmifl. Ahali iflgali ret için bir miting yapm›fl. Arz› ihtiram eylerim.

K.O. 20 Kumandan› 
Mirliva 

Ali Fuat
VES‹KA, 15.
Zat› Devletlerine mahsustur Konya, 30/5/1335
259

Havzada Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
C: 27 ve 29 May›s 1335 tarihli flifreye:
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n civarlar›n› iflgal etmifl ve Afyon Karahisar›ndaki f›r-

kan›n civardan takviyei kuvvetine çal›fl›l›yor. Rum olan mutasarr›f›n›n tebdili müyesser oldu.
F›rka oradaki asayifli muhafaza ile beraber her türlü iflgal hâdisesine her türlü vesaitle muka-
vemet edecektir. Bu vesait haz›rlan›yor. Konyadan orduya zahîr olabilecek bir kuvvet ihza-
r›na çal›fl›yoruz. Ancak maddî bir isim ve unvana malik de¤ildir.

2 - ‹zmir Müdafaai Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyeti Denizlide bulunmaktad›r Efen-
dim.

Y›ld›r›m K›taat› Müfettifli
Cemal

VES‹KA, 16.
Zata mahsustur Havza, 1/6/1335
fiifre
Adet
38 hususî

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Samsunda Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na

Diyarhekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n civarlar›n› da iflgal eylemifltir.
2 - Afyon Karahisar›ndaki Frans›z müfrezesinden bir müslüman çavufl Karahisar ve ci-

var›n›n ‹talyanlar taraf›ndan iflgal edilece¤ini, bunu müteakip Frans›z müfrezesinin oradan
çekilece¤ini söylemifl. Karahisardan on saat mesafede bulunan bir flimendifer köprüsünün
Frans›z askeri taraf›ndan muhafaza olundu¤u, Karahisar içinde ve ordugâhta bulunan cepa-
neliklerimizin ecnebî askerlerinin daimî surette taht› tarassudunda bulundu¤u Yirmi Üçüncü
F›rkan›n raporuna atfen Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›ndan bildirilmifltir.
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haberler yay›ld›¤›ndan bunun gerçek niteli¤i ve kurulufl düzeni hakk›nda ayd›nlat›lmakl›¤›-
m› özellikle rica ederim.

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 14.
Ankara, 28/5/1919

Ankaradan: Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
Gelen 547 say›l› flifredir 
K: 27/7/1919 flifreye:
Yirmi Üçüncü Tümenin er say›s› ancak dokuz yüze yükseltilebildi. Ankara birli¤i ora-

ya ayr›lm›flt›r. Yerinden de haz›rl›k yap›lmas› için giriflimlerde bulundum. Daha bir karfl›l›k
alamad›m. Yirmi Üçüncü Tümen Tarsusta sizce bilinen tümendir. Yeni emrine girmifltir.
Yetenekli bir duruma girmesine çal›fl›lmaktad›r. Burdur ve Isparta ve Kasabada bir taburu
vard›r. Kuvvetlerinin geri kalan› Afyondad›r. Bir iflgal durumu karfl›s›nda birliklerinde kuv-
vet ço¤al›ncaya kadar yerlerini b›rakmayacak ve sald›r›ya u¤rayacak olursa ora halk›ndan
alacaklar› destekçi güçlerle bulunduklar› yerleri savunacaklard›r. Konyada vatan ordusu-
nun kuruluflundan haberim yok. Vali ile tan›flmaya çal›fl›yorum. Yaz›k ki Yunan askeri Ma-
nisay› da iflgal etmifl. Halk iflgale karfl› ç›kmak için bir miting yapm›fl. Sayg› sunar›m.

K.O. 20 Komutan›
Tu¤general

Ali Fuat
BELGE, 15.
Yüksek kifliye özeldir Konya, 30/5/1919
259 

Havzada Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
K: 27 ve 29 May›s 1919 tarihli flifreye:
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n yörelerini iflgal etmifl ve Afyondaki tümenin o yö-

reden güçlendirilmesine çal›fl›l›yor. Rum olan mutasarr›f›n› de¤ifltirebildik. Tümen oradaki
düzeni korumakla birlikte her türlü iflgal olay›na her türlü araçla dayanacakt›r. Bu araçlar
haz›rlan›yor. Konyada orduya yard›mc› olabilecek bir kuvvet haz›rlamaya çal›fl›yoruz. An-
cak bunun belirli bir ad› ve san› yoktur.

2 - ‹zmir Ulusal Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i Denizlide bulunmak-
tad›r Efendim.

Y›ld›r›m Birlikleri Müfettifli
Cemal

BELGE, 16.
Kifliye özeldir Havza, 1/6/1919
fiifre
Say›
38 özel

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Samsunda Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n yörelerini de iflgal etmifltir.
2 - Afyondaki Frans›z birli¤inden bir Müslüman çavufl Afyon ve yöresinin ‹talyanlar

taraf›ndan iflgal edilece¤ini, bunun ard›ndan Frans›z birli¤inin oradan çekilece¤ini söylemifl.
Afyondan on saat uzakl›kta bulunan bir demiryolu köprüsünün Frans›z askeri taraf›ndan
korunmakta olundu¤u, Afyon içinde ve ordu merkezinde bulunan cephaneliklerimizin ya-
banc› askerlerinin sürekli olarak gözetimi alt›nda bulundu¤u Yirmi Üçüncü Tümenin rapo-
runa dayan›larak Yirminci Kolordu Komutanl›¤›ndan bildirilmifltir.



3 - Afyon Karahisar›ndaki f›rkam›z›n takviyesine çal›fl›ld›¤›, her türlü iflgal hâdisesine
mukavemete haz›rlan›ld›¤› ve Konyada orduya zahîr olabilecek millî bir kuvvet ihzar›na u¤-
rafl›ld›¤›, ‹zmir Müdafaai Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyeti merkezinin Denizlide bulundu¤u
Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤inden bildirilmifltir. Arz› malûmat eylerim.

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal

VES‹KA, 17.
Müstaceldir. 16/6/1335
fiifre zatî

Erkân›harbîyei Umumîye Reisi Cevat Pafla Hazretlerine
Halen Edirnede kolordu kumandan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin elyevm

nerede bulundu¤unu lûtfen ifl'ar buyurman›z› rica ederim
Mustafa Kemal

VES‹KA, 18.
597 17/6/1335

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine
C: 16/6/1335 dir.
Cafer Tayyar Bey Birinci Kolordu Kumandan› olarak Edirnededir Efendim.

Erkân›harbîyei Umumîye Reisi
Cevat

VES‹KA, 19.
Acele flifredir. Amasyadan, 18/6/1335

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar Beyefendiye

‹stiklâli millîmizi bo¤an ve ink›sam› vatan tehlikelerini ihzar eden Düveli ‹tilâfiyenin icraat›
ve hükûmeti merkezîyenin esir ve âciz vaziyeti malûmunuzdur. Milletin mukadderat›n› bu mahi-
yette bir hükûmete teslim etmek maazallah ink›raza münkat olmak demektir. Tekmil Anadolu
ahalisi istiklâli millîyi tahlis için bafltan afla¤› yekvücut bir hale getirilmifl ve bilaistisna tekmil ku-
manda heyetleri ve arkadafllar›m›z yüksek bir fedakârî ile müfltereken ittihaz› karar eylemifltir.

Vali ve mutasarr›flar›n hemen kâffesi de bu halka etraf›na al›nm›flt›r. Bu âli hedef için
Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetinin unvan› flâmil kabul edilmifltir. Anado-
ludaki Reddi ‹lhak Cemiyetinin unvan› flâmili kabul edilmifltir. Anadoludaki teflkilât kaza ve
nahiyelere kadar tevessü ediyor. ‹ngiliz himayesinde bir müstakil Kürdistan teflkili hakk›ndaki
‹ngiliz propagandas› ve bunun taraftaran› da bertaraf edildi. Kürtler de Türklerle birleflti.

Trakya Cemiyeti ve Edirne Vilâyeti Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti ile de elele ver-
mek ve umum Anadolu ve Trakya Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerini
tevhit etmek ve Anadolu ve Rumeli umum vilâyat›n›n murahhaslar›ndan mürekkep kuvvetli
bir heyeti merkeziye teflkil etmek takarrür etti. Bu heyetin ‹stanbulun murakabesinden ve ec-
nebî devletlerinin nüfuz ve tesirinden tamamile azade kalacak ve saday› millîyi gür bir sesle
cihana duyuracak veçhile Anadolunun merkezinde ve en münasip olarak S›vasta in'ikad›
münasip görülmüfltür. Lüzumuna göre ‹stanbulda haizi salâhiyet olmamak üzere bir heyeti
mümessile bulundurulabilir. Ben ‹stanbulda iken Trakya Cemiyeti azasile teatii efkâr etmifl
idim. fiimdi zaman› geldi, icap edenlerle mahremane görüflerek derhal teflkilâtta bulunulma-
s›n› ve buraya k›ymettar bir iki zat›n murahhas olarak ve fakat ketmi hüviyetle Samsun veya
flimendifer tarik›yle yola ç›kar›lmas›n› ve onlar gelinciye kadar da Edirne vilâyetinin vekil ve
müdafaii olmak üzere Anadoluda beni tevkil ettiklerine dair imzalar› taht›nda bir vesikan›n
imzay› âlinizle ve flifreli telgrafla bildirilmesini rica ederim.

Bu gayei istiklâl tahsil olununc›ya kadar tamamile milletle birlikte fedakârane çal›flaca-
¤›m› mukaddesat›m nam›na yemin ve bunun gördü¤üm arzuyu millî üzerine her tarafa ta-
mim ettim. Art›k benim için Anadoludan hiçbir yere gitmemek katî’dir. Bu karar umum ar-
kadafllar›m›z›n karar ve kanaatine tamamile müstenittir. Gözlerinizden öperim. Telgraf›n vu-
sulünün de sürati ifl'ar›na muntaz›r›m.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal
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3 - Afyondaki tümenimizin güçlendirilmesine çal›fl›ld›¤›, her türlü iflgal olay›na karfl›
direnmeye haz›rlan›ld›¤› ve Konyada orduya yard›mc› olabilecek millî bir kuvvet haz›rlama-
ya u¤rafl›ld›. ‹zmir Ulusal Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i merkezinin Deniz-
lide bulundu¤u Y›ld›r›m Birlikleri Müfettiflli¤inden bildirilmifltir. Bilginize sunar›m.

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri Tu¤general

Mustafa Kemal
BELGE, 17.
‹vedidir 16/6/1919
fiifre kifliye özel

Genelkurmay Baflkan› Cevat Pafla Hazretlerine
fiimdi Edirnede kolordu komutan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin bugün ne-

rede bulundu¤unu bildirmek iyili¤inde bulunman›z› rica ederim.
Mustafa Kemal

BELGE, 18.
597 17/6/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine 
K: 16/6/1919 dur. 
Cafer Tayyar Bey Birinci Kolordu Komutan› olarak Edirnededir Efendim.

Genelkurmay Baflkan›
Cevat 

BELGE, 19.
‹vedi flifredir Amasyadan, 18/6/1919

Edirnede Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar Beyefendiye

Ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› bo¤an ve ülkenin bölünmesi tehlikelerini haz›rlayan ‹tilâf
Devletlerinin yapt›klar›n› ‹stanbul hükûmetinin tutsak ve güçsüz durumunu bilirsiniz. Mil-
letin kaderini bu nitelikte bir hükûmete b›rakmak Allah esirgesin bat›fla boyun eymek de-
mektir. Tüm Anadolu halk› ulusal ba¤›ms›zl›¤› kurtarmak için bafltan afla¤› tek beden duru-
ma getirilmifl ve ayr›ks›z tüm komuta kurallar› ve arkadafllar›m›z yüksek bir özveriyle bir-
likte karar alm›fllard›r.

Vali ve mutasarr›flar›n hemen hepsi de bu halkan›n içine al›nm›flt›r. Bu yüce erek için
Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤inin kapsaml› san› kabul edil-
mifltir. Anadoludaki örgütler ilçe ve bucaklara kadar yay›l›yor. ‹ngiliz korumac›l›¤›nda ba-
¤›ms›z bir Kürdistan kurulmas› konusundaki ‹ngiliz propagandas› ve bunun yandafllar› da
ortadan kald›r›ld›. Kürtler de Türklerle birleflti.

Trakya Derne¤i ve Edirne ‹li Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i ile de elele vermek ve
bütün Anadolu ve Trakya Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Dernekle-
rini birlefltirmek ve Anadolu ve Rumelinin tüm illerinin delegelerinden oluflan kuvvetli bir
merkez kurul kurmak kararlaflt›r›ld›. Bu kurulun ‹stanbulun denetiminden ve yabanc› dev-
letlerinin s›zma ve etkisinden tümüyle uzak kalacak ve milletin sesini gür bir biçimde dün-
yaya duyuracak yolda Anadolunun merkezinde ve en elveriflli olarak S›vasta toplanmas› uy-
gun görülmüfltür. Gerekirse ‹stanbulda yetkili olmamak üzere bir temsilci kurul bulundu-
rulabilir. Ben ‹stanbulda iken Trakya Derne¤i üyeleriyle görüfl al›fl veriflinde bulunmufltum.
fiimdi zaman› geldi, gerekenlerle gizlice görüflerek hemen örgütlenilmesini ve buraya
de¤erli bir iki kiflinin delege olarak ve ama kimliklerini gizliyerek Samsun üzerinden veya
demiryoluyla yola ç›kar›lmas›n› ve onlar gelinceye kadar da Edirne ilinin Anadolu vekil ve
savunucusu olmak üzere bana vekâlet verdiklerini bildirir imzalar› alt›nda bir belgenin si-
zin imzan›zla ve flifreli telgrafla bildirilmesini rica ederim.

Bu ba¤›ms›zl›k amac› elde edilinceye kadar bütün milletle birlikte özveriyle çal›flaca-
¤›ma kutsal inançlar›m üzerine and içtim ve bunu gördü¤üm ulusal istek üzerine her yana
genelge ile bildirdim. Art›k benim için Anadoludan hiçbir yere gitmemek kesindir. Bu ka-
rar tüm arkadafllar›m›z›n karar ve kan›lar›na dayanmaktad›r. Gözlerinizden öperim. Telg-
raf›n geldi¤inin de tez bildirilmesini beklemekteyim.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Tu¤general
Mustafa Kemal



VES‹KA, 20.
Zata mahsustur. Bursa, 27 Haziran 1335

S›vas Vas›tasile Dokuzuncu Ordu Müfettiflli¤ine
1 - On Yedinci Kolordu Kumandanl›k vekâletinin nez'ile esasen kumandan› oldu¤um

Elli Alt›nc› F›rkan›n ‹zmirden Mudanya tarik›yle B››rsaya naklolunmufl olan bak›yetüssüyu-
funun tanzim ve teflkili için emri ald›¤›m andan nihayet yirmi dört saat sonra bulundu¤um
mahalden hareketim hakk›nda aç›k olarak yaz›lan telgraf üzerine makas›d› millîyeyi hayyi-
zi file isal edecek vesaiti kâfiye ... bulamad›¤›mdan f›rkam› tanzim ve tensika muvaffak olur-
sam daha iyi hidemat›n icras›n› kabil gördü¤ümden 21/6/1335 sabah› Kuladan Bursa istika-
metine harekete mecbur oldum. Maamafih hükûmeti merkezîyenin evamiri müekkedesini te-
lâkki ve infaza sâyeden memurîni mülkiyenin ayk›r› vaziyetine ve mesaime engel olan bütün
mukabil vaziyetlere ra¤men tekmil Ayd›n vilâyetinin muhtelif mahallerinde bir hareketi mil-
lîyenin bafllang›c›n› temin, donmufl ve sönmüfl ruhlar›n heyecan› millî ile k›p›rdanmas› mem-
leketin istihlâs› için elzem oldu¤u fikrini her tarafa yaymaya muvaffak oldum.

2 - 22 Haziran 1335 tarihli iki emirnamelerini bugünkü 27 Haziran 1335 günü Bursaya
muvasalatla ald›m. Kanaat ve icraat› sâmileri››i vatan ve milletin kuvvet almas› için yegâne
yol oldu¤una iman› kavim oldu¤unu bittabi zât› devletleri de bilirler. Binaenaleyh bu husus-
ta hemen teflebbüsata bafllad›m. Neticesini arzedece¤im. Ayn› zamanda bu hususta do¤ruca
benim yazmakl›¤›ma ra¤men Çinede Elli Yedinci F›rkaya da emir buyurulmas›n› muvaf›k
bulurum.

3 - K›sa zamanda f›rkam› her türlü gösterilen mümanaat› resmîyelere ra¤men ikmale
çal›flarak amali millîyenin tatmini için buraca tevessülü mümkün olan icraat› icraya çal›flaca-
¤›m.

4 - Din ve milletimizin istihlâs› yolunda att›¤›n›z büyük ad›mlarda muvaffak olaca¤›n›-
za tamamen kaniim. Evamiri sâmilerinin devam›n› istirham eylerim.

F›rka 56 Kumandan›
Miralay Bekir Sami

VES‹KA, 21.
Numara Erzurumdan, 9/6/1335
663 Vürudu 13

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
‹zmirin iflgali hakk›nda al›nan ilk malûmat üzerine beray› protesto baz› zevat "......"

toplanm›flt›r. Eflraf ve mütehayyizan ile gazete mümessilleri dairei mülkiyede toplanm›fllar ve
birçok müzakere cereyan ettikten sonra umum millet nam›na protesto telgraf› yaz›lmas›na
karar verilmiflken mitingin Rumlar›n belki münasebetsizliklerine maruz kal›nmas› ve hiç
yoktan baflka bir hâdise olur düflüncesine binaen kararlar›n›n mevkii file konulmad›¤› ve te-
flebbüsat›n icab›nda yap›lmak üzere gizli haz›rl›ktan ibaret kald›¤›, içtimada haz›r bulunan
‹stirati Polidinin Rumlar taraf›ndan hiçbir suretle tezahürat icras›na müsaade edilmiyece¤i
vadinde bulundu¤u, ahalinin son derece heyecanl›, hususile Trabzon hakk›nda böyle bir te-
flebbüs halinde son damlaya kadar müdafaa azminde olduklar›, Rumlarla islâmlar›n aras›-
n›n gergin bulundu¤u, muhilli asayifl bir vak’a olmad›¤› Üçüncü F›rka Kumandanl›¤› Vekâ-
letinden bildirilmektedir.

K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m Karabekir 

VES‹KA, 22.
Müstaceldir S›vastan, 3/6/1335

Vürudu 5
Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine 

C: 3 Haziran 1335 flifreye:
Vilâyet dahilinde hiçbir mahalde hiçbir gûna daii endifle ahval mevcut de¤ildir ve Er-

menileri tethifl edecek hâdise dahi vukubulmam›flt›r. Yaln›z son ‹zmir hâdisesi dolay›sile vu-
kubulan tezahürattan müteessiren ve bunu kendi emellerinin husulüne bir mâni addederek
nazar› dikkati celp ve ecnebî askeri celp için bililtizam teflebbüsatta ve hilâf› hakikat iflaat ve
ihbaratta bulunduklar› muhakkakt›r. Bunlar›n cümlesinin biesas oldu¤unu arzeylerim Efen-
dim.

Vali Vekili
Hasbi

888 889

BELGE, 20.
Kifliye özeldir. Bursa, 27 Haziran 1919

S›vas (Vailisi) Eliyle Dokuzuncu Ordu Müfettiflli¤ine
1 - On Yedinci Kolordu Komutanl›k Vekilli¤inin benden al›narak ayn› zamanda ko-

mutan› oldu¤um Elli Alt›nc› Tümenin ‹zmirden Mudanya yoluyla Bursaya tafl›nm›fl olan k›-
l›çart›klar›n›n örgütlenip düzenlenmesi için emir ald›¤›m andan ençok yirmi dört saat son-
ra bulundu¤um yerden yola ç›kmak için aç›k olarak yaz›lan telgraf üzerine ulusal amaçlar›
gerçeklefltirecek yeterli araçlar..........bulamad›¤›mdan tümenimi düzene sokmay› baflar›r-
sam daha iyi görev yapabilece¤imi gördü¤ümden 21/6/1919 sabah› Kuladan Bursa do¤rul-
tusunda yola ç›kmak zorunda kald›m. Bununla birlikte ‹stanbul hükûmetinin birbiri ard›n-
ca gelen emirlerini alan ve uygulamaya çal›flan sivil görevlilerin ayk›r› tutumlar›na ve çal›fl-
malar›na engel olan tüm karfl› durumlara karfl›n tüm Ayd›n ilinin de¤iflik yerlerinde bir ulu-
sal davran›fl›n bafllang›c›n› sa¤lamay›, donmufl ve sönmüfl ruhlar›n ulusal coflku ile k›p›rdan-
mas› memleketin kurtar›lmas› için çok gerekli oldu¤u düflüncesini her tarafa yaymay› baflar-
d›m.

2 - 22 Haziran 1919 tarihli iki emir yaz›n›z› bugünkü 27 Haziran 1919 günü Bursaya
geldikte ald›m. Yüksek düflüncelerinizi ve yapt›klar›n›z› vatan ve milletin kuvvet almas› için
tek yol oldu¤una sa¤lam güvenim oldu¤unu elbette siz de bilirsiniz. Bundan dolay› bu ko-
nuda gecikmeden giriflimlere bafllad›m. Sonucunu bilginize sunaca¤›m. Ayn› zamanda bu
konuda do¤ruca benim yazmamla birlikte sizin de Çinede Elli Yedinci Tümene emir ver-
menizi uygun bulurum.

3 - K›sa zamanda tümenimi gösterilen her türlü resmî engellere karfl›n tamamlamaya
çal›flarak ulusal amaçlar›n elde edilmesi için buraca yap›labilecek iflleri yapmaya çal›flaca-
¤›m.

4 - Din ve milletimizin kurtar›lmas› yolunda att›¤›n›z büyük ad›mlarda baflar›l› olaca-
¤›n›za kesin olarak inan›yorum. Yüksek emirlerinizin sürdürülmesini rica ederim.

Tümen 56 Komutan›
Albay

Bekir Sami
BELGE, 21.
Say› Erzurumdan, 9/6/1919
663 Gelifli 13

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
‹zmirin iflgali ile ilgili al›nan ilk bilgiler üzerine protesto etmek için kimi kifliler "......"

toplanm›flt›r. ‹leri gelenlerle etkin kimseler ve gazete temsilcileri hükûmet binas›nda top-
lanm›fllar ve birçok görüflmeler yap›ld›ktan sonra tüm millet ad›na protesto telgraf› yaz›lma-
s›na karar verilmiflken mitingin Rumlar›n belki uygunsuz davran›fllar›na u¤ramas› ve hiç
yoktan baflka bir olay ç›kar düflüncesi nedeniyle kararlar›n›n uygulanmad›¤› ve giriflimlerin
- gerekti¤inde yap›lmak üzere - gizli haz›rl›ktan ibaret oldu¤u, toplant›da bulunan ‹stirati
Polidinin Rumlar taraf›ndan hiçbir yolda gösteri yap›lmas›na izin verilmeyece¤ini söyledi-
¤i, halk›n son kertede ateflli, özellikle Trabzon hakk›nda böyle bir giriflim olursa son dam-
laya kadar savunma karar›nda olduklar›, Rumlarla Müslümanlar›n aras›n›n gergin bulundu-
¤u, iç düzeni bozucu bir olay olmad›¤› Üçüncü Tümen Komutan› Vekilli¤inden bildirilmek-
tedir.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 22. 
‹vedidir S›vastan, 3/6/1919

Gelifli 5
Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine

K: 3 Haziran 1919 flifreye:
‹l içinde hiçbir yerde kayg› yaratacak durum yoktur ve Ermenileri ürkütecek olay da

olmam›flt›r. Yaln›z son ‹zmir olay› nedenile yap›lan gösterilere üzülerek ve bunu kendi
ereklerinin elde edilmesine bir engel sayarak dikkati çekmek ve yabanc› askeri getirmek
için bilerek giriflimlerde bulunduklar› ve gerçek olmayan haberler yayd›klar› kesindir Bun-
lar›n tümünün as›ls›z oldu¤unu bilginize sunar›m Efendim.

Vali Vekili
Hasbi



VES‹KA, 23. 
Gayet aceledir S›vas, 3/6/1335
560

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
C: 3/6/1335 ve 12, 15 flifreye:
S›vas ve civar›nda evelce bulunan Ermenileri ve bilâhare gelen mültecileri tethifl edecek

bir hâdise olmam›flt›r. Ne S›vasta ve ne de civar›nda daii endifle hiçbir hal yoktur. Herkesin
sakitane ifl ve güçlerile meflgul olmakta bulunduklar› ve ‹zmirin iflgali haberi müessifi üzeri-
ne ahalii islâmiyece yap›lan ve h›ristiyanlar hakk›nda hiçbir fikri husumet tazammun etmi-
yen içtimalardan mütevahhifl olmalar›n›n varidi hat›r bulundu¤u.

K.O. 3 Vekili
Fikri

VES‹KA, 24.
S›vas, 2/6/1335

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
Bugün Adanadan Miralay Demange imzasile al›nan telgrafnamede (Aziziyede ‹zmirin

iflgali üzerine h›ristiyanlar›n katil ile tehdit edildi¤i ve bu ise muvaf›k olmay›p size vaziyeten
haber veriyorum ki "bu haller müttefik askerleri taraf›ndan vilâyetinizin iflgaline sebep
olur.") mealinde ifl'aratta bulunulmaktad›r. Hususu mezkûrun Harbiye Nezareti Celilesin-
den istifsar olunarak icap eden cevaplar›n verildi¤i ve yaln›z mitingde ahalii islâmiyenin faz-
la içtima etmesinden gûya h›ristiyanlar›n tevahhufl ederek duçar› telâfl olduklar› ve k›tale
kat'iyyen meydan verilmiyece¤i gibi usulen dahi (...) olmak icap edenlere mükerreren yaz›l-
d›¤› gibi ihtarat› fledidede bulunulmufltur. Ancak müdahaleyi celb için h›ristiyanlar taraf›n-
dan iflaa olunmakta idü¤ü Haçinden Aziziyeye gelen Ermeni jandarmalar› etrafa tecavüzat-
ta bulunduklar›ndan (...) üzerine (...) olmas›na yahut tebdilleri hususunun Adana vilâyetine
yaz›ld›¤› (...) oldu¤u maruzdur.

Vali Vekili
Hasbi

VES‹KA, 25.
‹stihbarat Havzadan, 1/6/1335
305 tel.

TAM‹M
Trabzon, Erzurum, S›vas, Van, Diyarbekir, Bitlis, Mamuretülâziz, Ankara, 

Kastamonu vilâyetlerine,
Erzincan, Canik, Kayseri, Marafl mutasarr›fl›klar›na,

Erzurumda K.O. 15 Kumandanl›¤›na
Sait Molla imzasile belediye riyasetlerine keflide edilmifl olan malûm telgrafnamenin ef-

kâr› gayr› muttarit ve muhtelif siyasî mecralara tevcihindeki mahzuru ve istiklâli millî ve si-
yasîmizin tahlisi ancak milletin yekvücut olarak müdafaas› ile kabil olaca¤›n› 26/5/1335 tari-
hinde arz ve tamim eylemifl idim.

27/5/1335 tarihli Dersaadetten gelen Türkiye-Havas-Reuter ajans› zât› hazretipadiflahî-
nin Y›ld›z saray› humayununda küflad buyurduklar› fiûray› Saltanatta heyeti umumîyenin
fikri, Türkiyenin tamamiyeti mülkîyesini muhafaza flartile düveli muazzamadan birinin mu-
zaheretini temin merkezinde oldu¤unu zikrediyordu. 27 May›s 1335 tarihli ‹stanbul gazetele-
ri ise fiûray› Saltanat müzakerat›n› fas›l fas›l ve ‹tilâf Hükûmetlerinin sansörünce baz› me-
vadd› tayyedilmesine ra¤men sarahati kâfiye ile neflrediyor. Bu neflriyat mezkûr ajans ihba-
rat›n›n hakikate tamamile muhalif ve muharref oldu¤unu gösteriyor. Neflriyat› mezkûreye
nazaran fiûray› Saltanatta vükelâ, âyan, süfera ve firak› muhtelife ve cemiyat› millîye ve mat-
buat heyetleri nam›na bilfiil söz alan yirmi befl kadar zevat›n hemen kâffesinin beyanat› istik-
lâli tamme mazhariyet ve efrad› milletten âcilen bir flûray› milletin teflkilile mukadderat› mil-
letin iflbu flûray› fevkalâdeye havalesi zemininde olup yaln›z bir zat›n k›raat edilen ifadesin-
de ‹ngiliz himayesi teklif olunmaktad›r. Bu neflriyat ile ajans ihbarat› aras›ndaki tezat esba-
b›n› Bab›aliden istizah eyledim. Arz› malûmat olunur.

Mustafa Kemal

890 891

BELGE, 23.
Çok ivedidir S›vas, 3/6/1919
560

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
K: 3/6/1919 ve 12, 15 flifreye:
S›vas ve yöresinde daha önce bulunan Ermenileri ve sonradan s›¤›nanlar› ürkütecek

bir olay olmam›flt›r. Ne S›vasta ve ne de o yak›nlarda kayg› yaratacak hiçbir durum yoktur.
Herkesin sessizce ifl ve güçlerile u¤raflmakta oldu¤u ve ‹zmirin iflgal edildi¤ine iliflkin ac› ha-
ber al›n›nca Müslüman halk taraf›ndan yap›lan ve h›ristiyanlara karfl› hiçbir düflmanca dü-
flünce içermeyen toplant›lardan korkmufl olmalar› hat›ra gelmektedir.

K.O. 3 Vekili
Fikri

BELGE, 24.
S›vas, 2/6/1919

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
Bugün Adanadan Albay Demange imzasile al›nan telgrafda (Aziziyede ‹zmirin iflgali

üzerine h›ristiyanlar›n öldürülmekle tehdit edildi¤i ve bu ise uygun olmay›p size durumdan
haber veriyorum ki" bu davran›fllar müttefik askerleri taraf›ndan ilinizin iflgaline neden
olur.") yollu bildirimlerde bulunulmaktad›r. Bu konunun Savafliflleri Bakanl›¤›na sorularak
gereken yan›tlar›n verildi¤i ve yaln›z çok say›da Müslüman halk›n toplanmas›ndan sözde h›-
ristiyanlar›n ürkerek telâflland›klar› ve k›r›ma kesinlikle meydan verilmiyece¤i gibi yöntemin-
ce de (...) olmak gerekenlere bir kaç kere yaz›ld›¤› gibi sert uyar›larda bulunulmufltur. Ancak
yabanc›lar›n ifle kar›flmas›n› sa¤lamak için h›ristiyanlar taraf›ndan yay›ld›¤› Haçinden Aziziye-
ye gelen Ermeni jandarmalar› yöreye sald›r›larda bulunduklar›ndan (...) üzerine (....) olmas›-
na ya da de¤ifltirilmeleri konusunun Adana valili¤ine yaz›ld›¤› (....) oldu¤u bilginize sunulur.

Vali Vekili
Hasbi

BELGE, 25.
Haber alma Havzadan, 1/6/1919
305 Tel.

GENELGE
Trabzon, Erzurum, S›vas, Van, Diyarbak›r, Bitlis, Elaz›¤, Ankara, 

Kastamonu illerine,
Erzincan, Samsun, Kayseri, Marafl mutasarr›fl›klar›na,

Erzurumda K.O. 15 Komutanl›¤›na
Sait Molla imzasile belediye baflkanl›klar›na çekilmifl olan bilinen telgraf›n kamu oyu-

nu, düzensiz ve birbirinden ayr› politik do¤rultulara yöneltmesindeki sak›ncay› ve ulusal ve
politik ba¤›ms›zl›¤›m›z›n kurtar›lmas› ancak milletin tek beden olarak savunmas›yla olabi-
lece¤ini 26/5/1919 tarihinde bildirmifl ve genelgeyle duyurmufltum.

‹stanbuldan gelen 27/5/1919 tarihli Türkiye-Havas-Reuter ajans› padiflah›n Y›ld›z sa-
ray›nda toplad›klar› Padiflahl›k Dan›flma Kurulunda herkesin düflüncesinin, Türkiyenin ül-
ke bütünlü¤ünün korunmas› kofluluyla büyük devletlerden birinin yard›m›n› sa¤lamak do¤-
rultusunda oldu¤unu bildiriyordu. 27 May›s 1919 tarihli ‹stanbul gazeteleri ise Padiflahl›k
Dan›flma Kurulunun görüflmelerini bölüm bölüm ve ‹tilâf Hükûmetlerinin sansörünce baz›
maddelerin silinmesine karfl›n yeter aç›kl›kla yay›ml›yor. Bu yay›mlar o ajanslar›n haberle-
rinin tümüyle gerçe¤e ayk›r› ve de¤ifltirilmifl olarak verildi¤ini gösteriyor. Bu yay›mlara gö-
re Padiflahl›k Dan›flma Kurulunda bakanlar, senatörler, elçiler ve türlü parti ve ulusal der-
nekler ve bas›n kurullar› ad›na söz alan yirmi befl kadar kiflinin hemen tümünün sözleri tam
ba¤›ms›zl›k ve tezden millet bireylerinden oluflacak bir dan›flma kurulu kurularak millet ka-
derinin bu ola¤anüstü dan›flma kuruluna b›rak›lmas› do¤rultusunda olup yaln›z bir kiflinin
okunan sözlerinde ‹ngiliz korumac›l›¤› önerilmektedir. Bu yay›mlarla ajans haberleri ara-
s›ndaki tutars›zl›k nedenlerini ‹stanbul Hükûmetinden sordum. Bilginize sunulur.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 26.
fiifre 2/6/1335
194

TAM‹M
1 - Vatan›n tamamîyeti, milletin istiklâli tehlikededir. Hükûmeti merkeziyemiz ‹tilâf

Devletlerinin tesir ve murakabesi alt›nda mahsur bulundu¤undan deruhde etti¤i mes’uliyetin
icabat›n› ifa edememektedir. Bu hal milletimizi madum tan›tt›r›yor. Milletin istiklâlini gene
milletin azmü karar› kurtaracakt›r. Milletin halü vaz'›n› derpifl etmek ve saday› hukukunu ci-
hana iflittirmek için her türlü tesir ve murakabeden azade bir heyeti millîyenin vücudu elzem-
dir. Bunun için bilmuhabere her taraftan vaki olan teklif ve arzuyu millî üzerine Anadutu-
nun bilvücuh en emin mahalli olan S›vasta millî bir kongrenin serian in'ikad› takarrür etmifl-
tir. Bunun için tekmil vilâyat› Osmanîyenin her livas›ndan ve f›rka ihtilâfat› nazar› dikkate
al›nmaks›z›n muktedir ve milletin itimad›na mazhar üç kadar zat›n sürati mümkine ile yetifl-
mek üzere hemen yola ç›kar›lmas› icap etmektedir. Her ihtimale karfl› bunun bir s›rr› millî ha-
linde tutularak da¤da¤aya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin müte-
nekkiren icras› lâz›md›r.

2 - Vilâyat› fiarkîyemiz nam›na on Temmuzda Erzurumda in'ikad› mukarrer kongre
için vilâyat› mezkûrenin Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerinden münte-
hap azalar zâten Erzuruma müteveccihen yola ç›kar›lm›fllard›. O vakte kadar vilâyat› saire-
mizin murahhaslar› da S›vasa vâs›l olabileceklerinden Erzurum Kongresinin azas› da tensip
edece¤i zamanda içtima› umumîye dahil olmak üzere S›vasa hareket edecektir.

3 - ‹flbu mevadda göre murahhaslar›n Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetleri ve beledi-
ye riyasetleri ve suveri saire ile intihab› ile tahrikleri hakk›ndaki delâleti aliyyei vatanperveri-
lerini ve isimlerile zaman› hareketlerinin ifl'ar›n› istirham eylerim.

4 - Bu telgraf›n vusulünün hemen ifl ar buyurulmas› rica olunur.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 27.
21/6/1335

‹stanbulda baz› zevata hususî mektup
Vatan›n tehlikei ink›sam›n› aynen gösteren safhan›n hunîn icraat›, vicdan› millîye bir

emeli halâs etraf›nda ve Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Teflkilât› nam› alt›nda se-
ri bir surette toplamaya bafllam›flt›r. Yaln›z mitingler ve saire gibi tezahürat, büyük gayeleri
hiçbir vakitte kurtaramaz ve ancak sinei milletten bilfiil do¤an kudreti müflterekeye istinat
ederse rehakâr olur. Fakat flüphe götürmiyen bir hakikattir ki, bu ac› safhay› bu kadar müh-
lik bir flekilde ihzar eden en müessir amil maaalesef Payitaht›m›zdaki muhalif cereyanlar ve
Anadolunun saf ve mukaddes amali millîyesini muz›r bir flekilde infirada u¤ratan siyasî ve
gayrimillî propagandalard›r. Kuvayi Millîyeyi bugün için böyle yanl›fl yollara sevk ile da¤›t-
man›n mücazat›n› vatan›m›z aleyhinde ve pek mebzul bir surette görmekteyiz. Binaenaleyh
‹stanbulun iflbu muhalif cereyanlar› art›k Anadoluya ve amal ve hissiyat› millîyeye hâkim de-
¤il tâbi olmak mecburiyeti vatanîyesindedir. Ve Payitaht Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan tahliye
edilinciye kadar bu mecburiyetin mutlak oldu¤u kanaatindeyim. Bu hal bittabi zat› âlilerince
de takdir olunur. Arizamda tasvir edilen vaziyet bugün seri ve umumî bir millî kongrenin
in'ikad›n› icap ettirmektedir. Bu davet her tarafa tamim ve ifa k›l›nm›flt›r. Devletin ink›sam›
mevzuubahs oldu¤u bir s›rada ‹ngiliz propangadasile baflveren Kürdistan istiklâli gibi cere-
yanlar dahi bilmuhabere taraftaran›n› celp ve hilâfet ve saltanat etraf›ndaki gayeyi müfltere-
kemize davat ve tamamii mutabakat suretile lehülhamt lehimize dönmüfl ve kongreye davet
olunmufltur. Bu millî ve hayatî mesele için ‹stanbulda "zât› samileri, zât› devletleri, zât› âlile-
ri"* gibi vatanperver ve sahibi kelâm mütefekkirine teveccüh eden fedakârl›k bilhassa pek bü-
yüktür. Bu gayei salâh ve millî istihsal edilinciye kadar âcizleri Anadoludan ve sinei millet-
ten ayr›lam›yaca¤›m ve bu noktada nihayete kadar bir ferdi millet gibi çal›flaca¤›m› millete
karfl› mukaddesat›m nam›na söz verdim ve hiçbir kuvvet bu azmi millîye mâni olam›yacak-
t›r. Bu karar› âcizanem umum Anadoluda resikârda bulunan mes'ul ve k›ymettar umum ar-
kadafllar›m›n içtihat ve kanaat› müflterekesine istinat etmekte oldu¤unu da ilâveten arz ile ih-
tiramat› muhsusai kalbiyemi teyit eylerim Efendim Hazretleri.

Mustafa Kemal
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GENELGE
1 - Vatan›n bütünlü¤ü, milletin ba¤›ms›zl›¤› tehlikededir. ‹stanbul Hükûmeti ‹tilâf

Devletlerinin etki ve denetimi alt›nda kalm›fl bulundu¤undan yüklendi¤i sorumlulu¤un ge-
reklerini yapamamaktad›r. Bu durum milletimizi yok olmufl, gibi gösteriyor. Milletin ba-
¤›ms›zl›¤›n› gene milletin kararl›l›¤› kurtaracakt›r. Milletin durumunu görüflmek ve hakk›-
n›n sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurumun
varl›¤› zorunludur. Bunun için yap›lan haberleflmeler sonucu her taraftan yap›lan öneri ve
ulusal istek üzerine Anadolunun her bak›mdan en güvenilir yeri olan S›vasta millî bir kong-
renin tezelden toplanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bunun için bütün Osmanl› illerinin her sanca-
¤›ndan ve parti farkl›l›klar›na bak›lmaks›z›n yetenekli ve milletin güvenini kazanm›fl üç ka-
dar kiflinin olabildi¤ince çabuk yetiflmek üzere hemen yola ç›kar›lmas› gerekmektedir. Her
olas›l›¤a karfl› bunun bir ulusal giz olarak saklanmas› ve telâfla meydan verilmemesi ve ge-
rekli görülen yerlerde yolculu¤un kimlikler de¤ifltirilerek yap›lmas› gereklidir.

2 - Do¤u illerimizin ad›na on Temmuzda Erzurumda toplanmas› kararlaflt›r›lm›fl olan
kongre için sözü geçen illerin Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Dernek-
lerinden seçilmifl üyeler önceden Erzuruma do¤ru yola ç›kar›lm›fllard›. O vakta kadar öte-
ki illerimizin delegeleri de S›vasa eriflebileceklerinden Erzurum Kongresinin üyeleri de uy-
gun bulacaklar› zamanda genel toplant›ya kat›lmak üzere S›vasa hareket edecektir.

3 - Bu maddelere göre delegelerin Ulusal Haklar› Savunma Dernekleri ve belediye
baflkanl›klar› ve baflka yolllarla seçilmesiyle yola ç›kar›lmalar› konusundaki de¤erli yurtsever
yard›mlar›n›z ve delegelerin adlar›yla yola ç›k›fl tarihlerinin bildirilmesini sayg›yla dilerim.

4 - Bu telgraf›n al›nd›¤›n›n gecikmeden bildirilmesi rica olunur.
Mustafa Kemal

BELGE, 27.
21/6/1919

‹stanbulda baz› kimselere özel mektup
Vatan›n parçalanmas› tehlikesini aç›kça gösteren flu evredeki kanl› ifller, millî vicdan›

bir kurtulufl emeli etraf›nda ve Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Örgü-
tü ad› alt›nda h›zla toplamaya bafllam›flt›r. Yaln›z mitingler ve benzerleri gibi gösterilerle,
büyük ereklere hiçbir zaman var›lamaz ve ancak do¤rudan do¤ruya milletin ba¤r›ndan do-
¤an birleflik güce dayan›rsa kurtar›c› olur. Ama kuflku götürmiyen bir gerçektir ki, bu ac›
evreyi bu kadar tehlikeli bir biçimde haz›rlayan en etkin etmen yaz›k ki Baflkentimizdeki
y›k›c› ak›mlar ve Anadolunun temiz ve kutsal ulusal emellerini zararl› bir biçimde yaln›zl›-
¤a u¤ratan politik ve bize yabanc› propagandalard›r. Ulusal güçleri bugün için böyle yanl›fl
yollara sürerek da¤›tman›n cezas›n› vatan›m›z›n zarar›na olarak bol bol çekmekteyiz. Bu
nedenle ‹stanbulun y›k›c› ak›mlar› art›k Anadoluya ve ulusal emel ve duygulara egemen de-
¤il ona ba¤l› olmak vatan zorunlu¤udur. Ve Baflkent ‹tilâf Devletleri taraf›ndan boflalt›l›n-
caya kadar bu zorunlu¤un kesin oldu¤u kan›s›nday›m. Bu durum elbette sizce de kabul edi-
lir. Mektubumda tan›mlanan durum bugün genel nitelikli ulusal bir kongrenin tezelden top-
lanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ça¤›r› her tarafa yap›l›p yaz›lm›flt›r. Devletin bölünmesi
sözkonusu oldu¤u bir s›rada ‹ngiliz propagandasile baflveren Kürdistan ba¤›ms›zl›¤› gibi
ak›mlar da yaz›flmalarla yandafllar›n› ça¤›r›lmas› ve halifelik ve padiflahl›k etraf›ndaki ortak
ere¤imize ça¤›rmak ve bunda tam bir anlaflma meydana gelmek yoluyla Allaha flükür biz-
denyana dönmüfl kongereye ça¤›r›lm›fllard›r. Bu ulusal nitelik ve ölüm kal›m sorunu için ‹s-
tanbulda "yüksek kiflili¤iniz*" gibi yurtsever ve sözsahibi düflünürlere düflen özveri özellik-
le çok büyüktür. Bu ulusal amaç bu kurtulufl amac› elde edilinciye kadar ben Anadoludan
ve milletin ba¤r›ndan ayr›lam›yaca¤›m ve bu noktada sonuna kadar ulusun bir bireyi olarak
çal›flaca¤›m› millete karfl› kutsal bildi¤im de¤erler üzerine söz verdim ve hiçbir kuvvet bu
ulusal kararl›l›¤a engel olam›yacakt›r. Bu karar›m›n bütün Anadoluda ifl bafl›nda bulunan
sorumlu ve de¤erli bütün arkadafllar›m›n ortak görüfl ve düflünüfllerine dayanmakta oldu¤u-
nu da ekleyerek içten ve özel sayg›lar›m› yinelerim Efendim Hazretleri.

Mustafa Kemal

* “Zat› afifaneleri gibi milletin mefhari bulunan vatanperver ve sahibei kelâm”

* Burada “Ve sizin gibi temiz ve ulusun övüncü olmufl bulunan üstün konuflmac› han›mla-
ra” vb. gibi mektubun gönderilece¤i kimselerin özel durumlar›na uygun olarak kullan›la-
bilecek de¤iflik sayg› terimleri gösterilmifltir



VES‹KA, 28.
Ali Kemal Beyin Sadarete istifas›

Bilâd› Osmanîyenin mehali muhtelifesinde serzedei zuhûr olan asar› ihtilâl ve i¤tiflafl›
teskin ve itfa hakk›nda ifas› icab eden tedabir munhas›ran ve do¤rudan do¤ruya memuriyeti
âcizaneme mahsur olup bundan tevellüt edecek bar› mes'uliyet dahi gene makam› âcizane-
min duflu mukavemetine tahmil edilmifltir. Pek az bir müddet devam eden Dahilîye Nezare-
tindeki memuriyeti âcizanem esnas›nda makam› muallây› hilâfet ile millet ve memleketim
hakk›nda arzetti¤im hidemat›n derecesini nazargâh› hakayik iktinah› sadaretpenahilerinde
tevsik ve teyit edecek birçok asar mevcuttur ki, bu bapta tatvili mekali, zait ve bilüzum görü-
rüm. Binaenaleyh tahammül etti¤im bar› azîmi mes'uliyet, istiklâli vazife ve ademi müdaha-
le ile mümkün olaca¤›na ve aksi takdirde ise hilaf› marzii âli ve vicdan, edâyi hizmetin im-
kâns›zl›¤› gayet tabii ve bu suretle nezaretten çekilmek ›zt›rar›n›n husulü de bedihî bulunmufl
olmas›na mebni istifanamei âcizanemin takdimindeki ›zt›rar›n hüsnü telâkkisile ikt›zay› ka-
nunînin ifas›n› istirham ederim, olbapta.

26/6/1335, Perflembe
Ali Kemal Beyin saraya azimetle takdim etti¤i istifaname

Süddei seniyei mülûkânelerine bütün varl›¤ile rapt› mevcudiyet etmifl olan bu bendei es-
daklar›n›n r›zayi meyamin irtizay› cenab› mülûkânelerinden serimu inhiraf› ne büyük bir fe-
ciai mevcudiyet ad ve telâkki edece¤i, zât› kutsiyet s›fat› flahanelerine arzu izahtan müsta¤ni
olan hakayiktendir. Bendei esdaklar›n›n iflbu merbutiyetle mazhar buyruldu¤u emnü itimat
ve iltifat› flahaneyi çekemiyen rüfekay› çakeranemden baz› zevat›n ademi muvaffak›yet tevli-
dile hüsnü nazar› flehriyarîden mahrumiyeti intaç edecek baz› vakayiihdas›na sarf› mahasali
makdur etmekte olduklar›na ve bundan ne suretle istifade edeceklerine muntaz›r ve müterak-
kip iken Anadolunun baz› mevakiinde serzedei zuhûr olan nairei ihtilâlin derhal ve mevzian
teskinü itfa ve imhas› maksadile ittihaz› tedabir ve bu icraat›n ifas› s›rf makam› memuriyeti
ubeydaneme mahsur ve münhas›r iken bu bapta birçok azar› vahiye ve indiye serdü ityanile
ihtilâlin tevsii dairei flümul etmesine ve binnetice bu bapta ademi muvaffak›yete duçar edile-
rek r›zayi meyamin irtizay› cenab› veliyünniamilerinin istihsalinden dûr ve mehcur kalmak-
l›¤›ma vesilecû olmakta bulunduklar›na ve beyanat› çakeranemi ademi terviç ile müdahalâta
bafllamalar›na mebni istiklâli reyü tedbirdeki mahrumiyetten mütevellit hasar ve mazar› ma-
nevîyi derk ve teferrüs ile bugün makam› sadaret kaymakaml›¤›na istifay› katîi bendegânemi
ita eyledim.

Muar›zlar›m›n bu baptaki efkârü amaline zaten vâk›f bulunmakl›¤›m hasebile kendile-
rinin menviyat›n› hariçten ve biraz uzaktan tetkik ve tafahhus ve binaenaleyh zat› akdesi hi-
lâfetpenahîlerini mingayrihaddin ikazda devam etmek üzere memuriyeti resmîyemden he-
men affime müsaadei merhametadei hazreti padiflahîlerinin flayan ve erzan buyurulmas›n›
hakipayi flahanelerine vaz'› cephei rukiyet ve daraatle istirhama cür'et ederim, her halde.

26 Haziran 1335, Perflembe
Ali Kemal Beyin balâdaki tarihte saraya azimetle istifas›n›

bizzat takdimi ve maruzat› flifahîyesi
Padiflah›m, bilirsiniz ki Dahiliye Nezaretini kabulüm yaln›z flahs› humayunlar›na arz›

hizmet maksad›ndan ibaretti. Meclisi Vükelâda menfi bir siyaset tedvirindin rüfekam› men'e
muvaffak oldum. Fakat en nihayet hidemat› sad›kanemi duçar› inhilâl edecek baz› vakayi ta-
haddüs etti. Bunda da muvaffak olaca¤›m› hissedenler icraat›ma mâni olabilecek her türlü
müflkülât› ikadan çekinmediler. Muvaffak›yetsiz edâyi hizmetten ise resmen vazifeden mufa-
rekati tercih ettim. Maddiyat ve maneviyat›m zat› seniyelerine merbuttur. Sureti husus›yede
arz› hizmet ve sadakatten çekinmiyece¤im. Yaln›z bir fley istirham ederim vazifei resmiyeden
tecerrüdü nimelvesile addeden bütün husemam›n tehacümünden kulunuzu muhafaza buyu-
runuz.

Cevap
Devletin tarihî anlar yaflad›¤› flu feci devrinde beni büsbütün yaln›z b›rakm›yaca¤›n›za

eminim. Sadakatiniz beni büyük ümit ve tesellilere sevketmiflti. Yine vazifei sadakati ifa yo-
lundaki vadinize memnununm. Saray her dakika ve bilâkaydüflart size aç›kt›r. Refik Beyle
beraber teflriki mesaiden ayr›lmay›n›z. Ben her ikinizin sadakatine güvenerek irfladat ve tel-
kinat›n›z› sab›rs›zl›kla bekliyece¤im.
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BELGE, 28.
Ali Kemal Beyin Baflbakana Verdi¤i Görevden Çekilme Yaz›s›

Osmanl› beldelerinin türlü yerlerinde baflgösteren ayaklanma ve kar›fl›kl›klar› bast›r›p
söndürmek konusunda önlemler alarak sadece ve do¤rudan do¤ruya benim görevim olup,
bundan do¤acak sorumluluk yükü de benim bulundu¤um makam›n s›rt›na yüklenmifltir.
Çok k›sa süren ‹çiflleri Bakanl›¤›m s›ras›nda yüce Halifelikle, milletim ve vatan›m için yap-
t›¤›m hizmetlerin ölçüsünü, gerçekleri iyi bilen Baflbakanl›kta belgeleyip do¤rulayacak nice
kan›t vard›r ki, bu konuda sözü uzatmay› gereksiz ve yarars›z sayar›m. Durum bu olunca,
s›rt›mdaki a¤›r sorumluluk yükünü kald›rman›n, görevde ba¤›ms›z çal›flmak ve buna kar›fl›l-
mamakla mümkün olabilece¤ine ve e¤er böyle olmazsa kendi istek ve vicdan›ma ayk›r› ça-
l›flman›n olanaks›zl›¤› pek do¤al ve böylece bakanl›ktan çekilme zorunlu¤unun do¤mas› da
aç›k bulundu¤una göre, çekilme dilekçemi sunmaktaki zorunlu¤a anlay›fl gösterilerek yasal
gere¤inin yap›lmas›n› rica ederim. Emir sizindir.

Perflembe, 26/6/1919
Ali Kemal Beyin saraya giderek sundu¤u görevden çekilme yaz›s›

Yüce Padiflahl›¤›n›za bütün varl›¤› ile kendisini adayan ve en sâd›k duygularla dolu
olan bu kulunuzun, siz Padiflah›m›z›n u¤urlu sevgi ve be¤enisini az›c›k bile yitirmeyi kendi
varl›¤› için ne büyük bir y›k›m sayaca¤›, kutsal Padiflah›m›za aç›klanmas› bile gerekli olma-
yan gerçeklerdendir. En sad›k kulunuzun bu ba¤l›l›kla sizden gördü¤ü güven ve sevgiyi çe-
kemeyen kimi arkadafllar›m, baflar›s›zl›klar oluflturup Padiflah›m›z›n sevgisinden yoksun
kalmakl›¤›m sonucunu do¤uracak baz› olaylar yaratmak için bütün güçleriyle çabalad›kla-
r›n› bilmekte ve bundan ne yolda yararlanacaklar›n› beklemekteyken, Anadolunun bâz›
yerlerinde baflgösteren ayaklanma ateflinin gecikmeden ve oldu¤u yerde bast›r›l›p söndürül-
mesi ve yok edilmesi amac›yla önlem al›nmas› gerekmekte ve bu iflleri yapmak yaln›z kulu-
nuzun görevi içinde bulunmaktayken, bu konuda birçok bofl ve keyfî nedenler ileri sürerek,
ayaklanman›n çok genifllemesine meydan vermeleri ve böylece beni baflar›s›zl›¤a u¤rat›p
Padiflah›m›z›n sevgi ve be¤enisinden uzak ve yoksun b›rak›lmam amac›n› gütmeleri ve söy-
lediklerimi onaylamay›p görevime kar›flmaya bafllamalar›, dolay›s›yla kendi bafl›ma önlem
almaktan yoksunlu¤umun do¤urdu¤u y›k›nt›y› ve tinsel zarar› görüp düflünerek bugün Bafl-
bakan Vekilli¤ine görevden kesin olarak çekildi¤imi bildiren yaz›m› verdim.

Bana karfl› olanlar›n düflünce ve amaçlar›n› zaten bildi¤imden, kendilerinin iç yüzleri-
ni d›flar›dan ve biraz uzaktan incelemek ve irdelemek ve böylece haddim olmayarak siz Pa-
diflah›m›za yapt›¤›m uyar›lar› sürdürmek üzere resmî görevimden gecikmeden ayr›lmakl›¤›-
ma izin vermenizi, kulluk ve aya¤›n›za kapanmak duygular›yla dilemek cesaretinde bulunu-
yorum.

26 Haziran 1919, Perflembe
Ali Kemal Beyin yukar›daki tarihte saraya gidip görevden çekildi¤ini

bildirmesi ve orada söyledi¤i sözler
Padiflah›m, bilirsiniz ki ‹çiflleri Bakanl›¤›n› üzerine almakl›¤›m salt yüce kiflili¤inize

hizmet amac›yla olmufltu. Bakanlar kurulunda olumsuz politika gütmelerini önlemeyi ba-
flard›m. Ama en sonunda ba¤l›l›kla yapt›¤›m hizmetleri sarsacak bâz› olaylar meydana gel-
di. Bunlar›n da üstesinden gelece¤imi sezenler, alaca¤›m önlemlere engel olabilecek her
türden güçlü¤ü ç›karmaktan çekinmediler. Baflar›s›z çal›flmaktansa resmî görevden çekil-
meyi ye¤ledim. Nesnel ve tinsel varl›¤›mla size ba¤l› olmaktan ve hizmet sunmaktan çekin-
miyece¤im. Yaln›z birfley rica ederim, resmî görevden ayr›lmam› f›rsat sayacak olan tüm
düflmanlar›m›n sald›r›lar›ndan kulunuzu koruyunuz.

Karfl›l›k
Devletin tarihsel anlar yaflad›¤› flu ac›kl› döneminde beni büsbütün yaln›z b›rakmaya-

ca¤›n›za inan›yorum. Ba¤l›l›¤›n›z bana büyük umut ve teselli vermiflti. Ba¤l›l›k ödevinizi yi-
ne yerine getirece¤iniz yolundaki sözlerinize sevindim. Saray herzaman ve kay›ts›z flarts›z
size aç›kt›r. Refik Beyle her ikinizin ba¤l›l›¤›na güvenerek ayd›nlatma ve yol göstermeleri-
nizi sab›rs›zl›kla bekliyece¤im.



VES‹KA, 29.
fiifre 5/7/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Hükûmeti Merkezîyenin tazyik neticesi olarak menafii millet ve memlekete mugayir

yapmas› muhtemel tebligat› kontrol veya tevkif için muhabere kanal› olan mühim merkezler-
de icab›nda tatbik edilmek üzere hemen tedabir ve tertibat al›nmal›d›r. Bu noktay› ne hükû-
mete ve ne de telgraf memurlar›na hissettirmemek lâz›md›r. ‹flbu telgraf›n vusulü bildirilecek-
tir. Üçüncü Kolordu Yirminci Kolorduya ve bu da On ‹kinci ve On Dördüncü Kolorduya ve
o da Bekir Sami Beye, On Beflinci Kolordu On Üçüncü Kolorduya isal edecektir. ‹flbu telg-
raf›n vusulü ayn› suret ve tarik ile bildirilecektir. ‹mza: Üçüncü Ordu Müfettifli Fahrî Yaveri
Hazreti fiehriyarî Mirliva Mustafa Kemal.

VES‹KA, 30.
‹stihbarat
fiifre Erzurum, 5/7/1335
Gayet müstaceldir.

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan›
Miralay Salâhattin Beye

1 - Cemal Paflan›n on gün müddetle Dersaadete hareketinin sebebi hakikîsini vaz›han
ve serian ifl'ar buyurman›z›.

2 - Zat› âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvan›n bafl›ndan infikâkiniz caiz de¤il-
dir. Bu bapta Fuat Pafla ile muhabere ederek en menfi ihtimale karfl› tedabir alman›z elzem-
dir. Hergün vaziyetiniz hakk›nda k›sa malûmat vermenizi rica ederim.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mustafa Kemal
VES‹KA, 31.
‹stihbarat Erzurum, 5/7/1335
fiifre 
Gayet aceledir

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Salâhattin Beye yazd›¤›m flifre sureti aynen berveçhiatidir:

Üçüncü Ordu Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal 

SURET
Gayet aceledir.

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan› Miralay Salâhattin Beye:
1 - Cemal Paflan›n on gün müddetle Dersaadete hareketinin sebebi hakikîsini vaz›han

ve serian ifl'ar buyurman›z›.
2 - Zat› âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvan›n bafl›ndan infikâkiniz caiz de¤il-

dir. Bu bapta Fuat Pafla ile de muhabere ederek en menfi ihtimale karfl› tedabir alman›z el-
zemdir. Hergün vaziyetiniz hakk›nda k›sa malûmat vermenizi rica ederim. Üçüncü Ordu
Müfettifli, Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî Mustafa Kemal.

VES‹KA, 32.
7/7/1335

K.O. 12 Kumandan› Salâhattin Beyefendiye
Cemal Pafla Hazretleri hakk›ndaki telgrafnamemin cevab›na makina bafl›nda muntaz›-

r›m.
Üçüncü Ordu Müfettifli

Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî
Mustafa Kemal

896 897

BELGE, 29.
fiifre 5/7/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
‹stanbul Hükûmetinin bask› sonucunda milletin ve memleketin ç›karlar›na ayk›r› ola-

rak yapmas› olas› bulunan bildirimleri kontrol etmek ya da al›koymak için haberleflme ka-
nal› olan önemli merkezlerde gerekti¤inde uygulanmak üzere gecikmeden önlemler al›n-
mal› ve düzenlemeler yap›lmal›d›r. Bu noktay› ne hükûmete ve ne de telgraf memurlar›na
sezdirmek gerekir. Bu telgraf›n ulaflt›¤› bildirilecektir. Üçüncü Kolordu Yirminci Kolordu-
ya ve bu da On ‹kinci ve On Dördüncü Kolorduya ve o da Bekir Sami Beye, On Beflinci
Kolordu On Üçüncü Kolorduya ulaflt›racakt›r. Bu telgraf›n ulaflt›¤› da ayn› yöntem ve yol-
la bildirilecektir. ‹mza: Üçüncü Ordu Müfettifli Padiflah›n Onursal Yaveri Tu¤general Mus-
tafa Kemal. 

BELGE, 30.
Haber alma Erzurum, 5/7/1919
fiifre
Çok ivedidir

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan›
Albay Salâhattin Beye

1 - Cemal Paflan›n on gün süreyle ‹stanbula gitmesinin gerçek nedenini aç›kça ve tez
elden bildirmenizi.

2 - Sizin hiçbir neden ve yolla oradaki kuvvetlerin bafl›ndan ayr›lman›z uygun de¤ildir.
Bu konuda Fuat Pafla ile haberleflerek en kötü olas›l›¤a karfl› önlem alman›z çok gereklidir.
Hergün durumunuz hakk›nda k›sa bilgi vermenizi rica ederim.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Mustafa Kemal
BELGE, 31.
Haber alma Erzurum, 5/7/1919
fiifre 
Çok ivedidir

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Salâhattin Beye yazd›¤›m flifrenin örne¤i afla¤›ya oldu¤u gibi al›nm›flt›r:

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Tu¤general
Mustafa Kemal

ÖRNEK
Çok ivedidir.

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan› Albay Salâhattin Beye:
1 - Cemal Paflan›n on gün süreyle ‹stanbula gitmesinin gerçek nedenini aç›kça ve te-

zelden bildirmenizi.
2 - Sizin hiçbir neden ve yolla oradaki kuvvetlerin bafl›ndan ayr›lman›z uygun de¤ildir.

Bu konuda Fuat Pafla ile de haberleflerek en kötü olas›l›¤a karfl› önlem alman›z çok gerek-
lidir. Hergün durumunuz hakk›nda k›sa bilgi vermenizi rica ederim. Üçüncü Ordu Müfetti-
fli, Padiflah›n Onursal Yaveri Mustafa Kemal.

BELGE, 32.
7/7/1919

K.O. 12 Komutan› Salâhattin Beyefendiye
Cemal Pafla Hazretleri hakk›ndaki telgraf›m›n karfl›l›¤›n› makina bafl›nda bekliyorum.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Mustafa Kemal



VES‹KA, 33.
Hususî Konya, 6-7/7/1335
150 Vusulü: 7-8/7/1335

Saat, evvel. 1:10
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

C: 5/7/1335 ve 33 flifreye:
1 - Cemal Pafla ‹stanbula bâz› zevat ile temas etmek ve ailesile görüflmek üzere on gün

müddetle ve kendi arzusile mezunen Dersaadete gitmifltir.
2 - Fuat Pafla ile görüflmek üzere kendisine yazm›flt›m. Henüz cevap alamad›m. Mahal-

li mülâkat›n Eskiflehir olaca¤›n› zannediyorum. Kolordu m›ntakas›ndaki vaziyete dair bade-
ma hergün arz› malûmat edilecektir.

3 - Evvelce de arzetti¤im veçhile burada vezaifi esasîye biraz güçlükle ve bataetle icra
edilmektedir. Maahaza az da olsa semerât› nafia elde edilmektedir. Arz› ihtiram eder ve te-
mennii muvaffak›yat eylerim Efendim.

K.0.12 Kumandan›
Salâhattin

VES‹KA, 34.
fiifre 15 Temmuz 1335
fiimdi keflidesi
Zata mahsustur
106

Canik Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Ethem Beyin tayin olundu¤unu haber ala-

rak Refete yazd›m. Ve birleflerek beraberce dahile do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi
mülâhazai emniyet size ‹stanbula gitmek fikirin telkin ediyor. Refetin bafl›na gelecek size de
ayn›d›r. Yani gidece¤iniz yerin Malta oldu¤u muhakkakt›r. Bundan maada biz k›ymetli ar-
kadafllar›m›z›n Dersaadetten Anadoluya çekip ç›karmaya ve bu veçhile ciddî vatanperveran›
mahrumu amal etmemeye çal›fl›rken siz bu hareketle lâekal mahsur bir muhite giriyorsunuz.
Biz hiç caiz görmedik. Salâhattin Beyle programda mutabakat has›l olmufltur. Refete mülâ-
ki olmak üzere bilmuhabere Amasyaya hareket ederek oradan birlikte verece¤iniz karara gö-
re ya S›vas havalisinde birlikte kal›rs›n›z, veyahut müreffehen bizim nezdimize gelirsiniz. Ce-
vab› kat’î bekleriz.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 35.
Asayifle mütealliktir Amasyadan, 19/7/1335
Adet 71

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
C: 18/7/1335 flifreye:
Salâhattin Bey el'an Samsundad›r. fiimdiye kadar kendisile temas edemedi¤im gibi hiç-

bir muhaberei ciddîye ve mühimme cereyan etmemifl oldu¤undan mîri mumaileyhin fikir ve
kanaatinin ne merkezde oldu¤unu bilemiyorum. Ancak Refet Beyle burada görüfltü¤üm za-
man bana Salâhattin Beyin bizimle hemfikir oldu¤unu ve fakat icab›nda ‹ngilizlere mukave-
met edecek kadar cür'et gösteremiyece¤ini ihsas etmiflti. Binaenaleyh Salâhattin Beyin Kâz›m
Karabekir Paflaya verece¤i cevap hakk›nda ve flimdiye kadar zât› samilerile cereyan etmifl ve
edecek olan muhaberat›n aksam› mühimmesinden vaktü zamanile tenvir buyurulmakl›¤›m›
hassaten istirham eylerim. Refet Bey ile Amasyada üç gün bulunduk. Dün 18 Temmuz 1335
de S›vasa hareket etti. ‹stifas›n›n kabulüne dair Harbiye Nezaretinden henüz bir cevap gel-
memifltir. Ünye ile Niksar aras›nda iki taburumuz hali harekettedir. ‹cab›nda mezkûr istika-
metin seddi için tedabiri lâzime ittihaz k›l›naca¤›n› arz ile takdimi ihtiramat eylerim.

Beflinci F›rka Kumandan Vekili
Mehmet Arif

898 899

BELGE, 33.
Özel Konya, 6-7/7/1919
150 Gelifli: 7-8/7/1919

Saat, ö¤leden evvel 1:10
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

K: 5/7/1919 ve 33 flifreye:
1 - Cemal Pafla ‹stanbulda bâz› kimselerle iliflki kurmak ve ailesile görüflmek üzere on

gün süreyle ve kendi iste¤iyle izinli olarak ‹stanbula gitmifltir.
2 - Fuat Pafla ile görüflmek üzere kendisine yazm›flt›m. Daha karfl›l›k alamad›m. Bu-

luflma yerinin Eskiflehir olaca¤›n› san›yorum. Kolordu bölgesindeki durumla ilgili bilgi bun-
dan böyle hergün sunulacakt›r.

3 - Daha önce de bilginize sunmufl oldu¤um gibi burada temel görevler biraz güçlük-
le ve yavafl yap›lmaktad›r. Bununla birlikte az da olsa yararl› sonuçlar elde edilmektedir.
Sayg›lar ve baflar› dilekleri sunar›m Efendim.

K.O. 12 Komutan› 
Salâhattin

BELGE, 34.
fiifre 15 Temmuz 1919
fiimdi çekilmelidir
Kifliye özel
106

Samsun Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Ethem Beyin atand›¤›n› ö¤renerek Refe-

te yazd›m. Ve birleflerek beraberce içerilere do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi gü-
venlik düflüncesi size ‹stanbula gitmek fikrini afl›l›yor. Refetin bafl›na gelecek sizin de bafl›-
n›za gelecektir. Yani gidece¤iniz yerin Malta oldu¤u kesindir. Üstelik biz k›ymetli arkadafl-
lar›m›z› ‹stanbuldan Anadoluya çekip ç›karmaya ve böylece gerçekten yurtseverleri çal›fl-
maktan yoksun etmemeye çal›fl›rken siz bu gidiflinizle en az›ndan kuflat›lm›fl bir ortama gi-
riyorsunuz. Biz hiç uygun görmedik. Salâhattin Beyle programda anlaflma olmufltur. Refet-
le buluflmak üzere haberleflip Amasyaya do¤ru yola ç›kman›z› oradan birlikte verece¤iniz
karara göre ya S›vas yöresinde birlikte kal›rs›n›z, ya da rahatl›kla bizim yan›m›za gelirsiniz.
Kesin yan›t bekleriz.

Mustafa Kemal
BELGE, 35.
Güvenlikle ilgilidir Amasyadan, 19/7/1919
Say›
71

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na
K: 18/7/1919 flifreye:
Salâhattin Bey flimdi Samsundad›r. Bugüne de¤in kendisile iliflki kuramad›¤›m gibi

hiçbir ciddî ve önemli haberleflme de olmam›fl bulundu¤undan onun düflünce ve görüflünün
ne oldu¤unu bilemiyorum. Ancak Refet Beyle burada görüfltü¤üm zaman bana Salâhattin
Beyin bizimle ayn› düflüncede oldu¤unu ve ama gerekti¤inde ‹ngilizlere karfl› koyacak ka-
dar ileri gidemiyece¤ini sezdirmiflti. Bu nedenle Salâhattin Beyin Kâz›m Karabekir Paflaya
verece¤i yan›t hakk›nda ve flimdiye kadar sizinle yap›lm›fl ve yap›lacak olan haberleflmele-
rin önemli bölümlerinden zaman›nda bana bilgi vermenizi özellikle dilerim. Refet Bey ile
Amasyada üç gün bulunduk. Dün 18 Temmuz 1919 da S›vasa do¤ru yola ç›kt›. Görevden
çekilme dile¤inin kabul edildi¤ine iliflkin Savafliflleri Bakanl›¤›ndan daha bir yan›t gelme-
mifltir. Ünye ile Niksar aras›nda iki taburumuz yürüyüfl halindedir. Gerekti¤inde o yönün
kapat›lmas› için gerekli önlemlerin al›naca¤›n› bilginize sunar›m, sayg›lar›mla.

Beflinci Tümen Komutan Vekili 
Mehmet Arif



VES‹KA, 36.
Numara Erzurum, 10/7/1919
191

Mücahidi Muhterem Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Heyeti ‹dare Reisi Raif Efendi
Heyeti ‹dare Azas›ndan Mütekait Binbafl› Süleyman Bey
Heyeti ‹dare Azas›ndan Mütekait Binbafl› Kâz›m Bey
Heyeti ‹dare Azas›ndan Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey
Heyeti ‹dare Azas›ndan Dursun Beyzade Cevat Bey

Vatan› parçalanmaktan, hukuku millîye ve saltanat ve hilâfeti çi¤nenmekten kurtarmak
emelile aç›lan mücahedei millîyeye bilistifa bir ferdi mücahit s›fatile ifltirak buyurduklar›na
dair desti tevkire al›nan 9 Temmuz 1335 tarih ve 346 numaral› tezkerei aliyeleri umumî bir
vecdü ihtiram ile al›nd›. Tarihimize k›ymetli sahifeler ilâve eden hayat› askeriyenizden çekil-
mek yolundaki fedakârl›¤› minnet ve flükranla karfl›lad›k. Erzurumlular›n zât› âlii vatanper-
veranelerine karfl› beslemekte oldu¤u itimat ve hürmeti bu vesile ile de arz› bir vecibe addet-
tik. Samimî ihtiramlar›m›z› sunarken Cemiyetimizin bafl›na geçerek vatan›n temini selâmeti-
ne ve hukuku millet ve saltanat›n muhafazas›na matuf amali millîyenin tahakkukuna hasr›
himmet buyurmalar›na müsellem olan hamiyeti vatanîyelerinden temenni eyleriz. Leffen tak-
dim k›l›nan talimatta muharrer oldu¤u veçhile vezaifi muhtelifei vatanîye ile mükellef bulu-
nan heyeti faalemiz riyasetinin zât› samîleri ve riyaseti saniyesinin muhterem Rauf Beyefen-
di Hazretleri taraf›ndan kabul buyurulmas›n› ve heyeti maruzaya heyetimizden de balâda
esamileri muharrer zatlar›n tayin ve tefrik edildi¤inin arzile temennii muvaffak›yat ve kespi
fleref eyleriz Efendim Hazretleri.

Erzurum fiubesi - 1335
Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti

Raif
VES‹KA, 37.
Pek aceledir 
fiifre 
162

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Fuat Pafla Hazretlerine
1 - Hoca Raif Efendi Hazretlerinin iflbu telgrafnamesini emniyetli bir surette Dersaade-

te keflide ve iysalille beraber bir cevab›n›n yine ayn› tarikle müstacelen celp ve tebellu¤u istir-
ham olunur.

2 - Dersaadette Vilâyat› fiark›ye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti Riyasetine:
Posta ile mürsel raporun vusulünü arzetmifltim. Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuku

Millîye Cemiyeti nam›na aktine teflebbüs olunan Erzurum Kongresine ayn› makas›d› millîye
ile müteflekkil ve fakat meselâ Trabzon Muhafazai Hukuk Cemiyeti gibi baflka nam tafl›yan
cemiyetler dahi murahhaslar göndermifltir. Binaenaleyh kongre s›rf Vilâyat› fiark›ye Müda-
faai Hukuku Millîye Cemiyeti kongresi olmay›p muhtelif millî cemiyetler nam›na da teklif
edilmifl bir kongre oldu¤u dermeyan edilmifltir. Bu suretle derdesti küflat olan kongre hem
Cemiyetimizin ve hem de ayn› gaye ve maksad› millî ile teflekkül etmifl di¤er baz› cemiyetle-
rin ifltirakile daha umumî bir flekil alm›fl oldu. Bu veçhile Hilâfeti ‹slâmiye ve Saltanat› Os-
manîyenin harisi ve buralardaki hukuku islâmiyenin cidden muhaf›z› olabilecek mahiyet kes-
petmifl oldu¤unu arzeylerim. Evelce Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine ve haizi ehemmiyet bir sa-
lâhiyetle buralar›n muhafazai asayifline tayin buyurulup vazifesini teshil edecek surette ken-
disine muzaheret ve muaveneti kâmile ifas› taraf› âlilerinden de ifl'ar buyurulan Mirliva Mus-
tafa Kemal Pafla Hazretleri vazifesi u¤runda birçok çal›flt›ktan sonra mubarek vatan ve mil-
leti parçlanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni amaline kurban etmemek için
aç›lan mücahedei millîye u¤runda milletle beraber serbest surette çal›flmaya s›fat› resmiye ve
askerîyesi mâni olmaya bafllad›¤›ndan sinei millette bir ferdi mücahit suretile çal›flmak üzere
silki celili askerîye vedaen istifa etti. Millet ve vatan u¤runda bu suretle ibraz› fedakârî eden
bu zat› âliye karfl› yine kendisini bir hizmeti mübeccelei vatanîyeye davet suretile haklar›nda

900 901

BELGE, 36.
Say› Erzurum, 10/7/1919
191

Say›n Savaflç› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yönetim Kurulu Baflkan› Raif Efendi 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Binbafl› Süleyman Bey
Yönetim Kurulu Üyelerinden Emekli Binbafl› Kâz›m Bey
Yönetim Kurulu Üyelerinden Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey
Yönetim Kurulu Üyelerinden Dursun Beyzade Cevat Bey

Vatan› parçalamaktan, ulusal haklar› ve padiflahl›k ve halifeli¤i çi¤nenmekten kurtar-
mak amac›yla aç›lan ulusal savafl›ma görevden çekilerek bir savaflç› birey olarak kat›ld›¤›-
n›zla ilgili olarak elimize geçen 9 Temmuz 1919 tarih ve 346 say›l› yaz›n›z herkesçe sayg› ve
coflkuyla karfl›land›. Tarihimize de¤erli sayfalar ekleyen askerlik hayat›n›zdan çekilmek yo-
lundaki özveriyi gönülden teflekkür duygular›yla karfl›lad›k. Erzurumlular›n sizin yüce yurt-
sever kiflili¤inize karfl› beslemekte oldu¤u güven ve sayg›y› bu vesile ile de bilginize sunma-
y› bir ödev sayd›k. ‹çten sayg›lar›m›z› sunarken Derne¤imizin bafl›na geçerek vatan›n esen-
li¤inin sa¤lanmas›na ulus ve padiflah›n haklar›n›n korunmas›na yönelik ulusal ereklerin el-
de edilmesine çal›flman›z› herkesçe bilinen onurlu yurtseverli¤inizden dileriz. ‹liflikte sunu-
lan yönergede yaz›l› oldu¤u gibi çeflitli ülke görevleriyle yükümlü bulunan yürütme kurulu
baflkanl›¤›n›n sizin ve ikinci baflkanl›¤›n›n say›n Rauf Beyefendi Hazretleri taraf›n›zdan ka-
bul edilmesini ve yürütme kuruluna kurulumuzdan da isimleri yukar›da yaz›l› olan kiflilerin
seçilip atand›¤›n› bilginize sunar ve baflar› dilemekle onur duyar›z Efendim Hazretleri.

Erzurum fiubesi - 1919
Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i

Raif
BELGE, 37.
Çok ivedidir
fiifre
162

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Fuat Pafla Hazretlerine
1 - Hoca Raif Efendi Hazretlerinin bu telgraf›n› güvenilir bir yolla ‹stanbula çektirip

ulaflt›rman›z ve ayn› yolla bir ivedi yan›t getirtip alman›z rica olunur.
2 - ‹stanbulda Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkanl›¤›na:
Posta ile yollanan raporun geldi¤ini bilginize sunmufltum. Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar›

Savunma Derne¤i ad›na toplanmas›na giriflilen Erzurum Kongresine özdefl ulusal amaçlarla
kurulu ve fakat örne¤in Trabzon Haklar› Koruma Derne¤i gibi baflka ad tafl›yan dernekler
de delegeler göndermifltir. Böylece kongrenin yaln›z Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma
Derne¤i kongresi olmay›p çeflitli ulusal dernekler ad›na da önerilmifl bir kongre oldu¤u ileri
sürülmüfltür. Bu durumda aç›lmak üzere olan kongre hem Derne¤imizin ve hem de özdefl
ulusal erek ve amaçlarla kurulmufl öteki baz› derneklerin kat›lmalar›yla daha genel bir nite-
lik alm›fl oldu. Böylece ‹slâm Halifeli¤i ve Osmanl› Saltanat›n›n savunucusu ve buralardaki
Müslüman haklar›n›n gerçek koruyucusu olabilecek nitelik kazanm›fl oldu¤unu bilginize su-
nar›m. Daha önce Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine ve önemli bir yetkiyle buralar›n güvenli¤inin
korunmas›na atanm›fl olup görevini kolaylaflt›racak yolda kendisine tam destek verilmesi ve
yard›m yap›lmas› sizce de bildirilen Tu¤general Mustafa Kemal Pafla Hazretleri görevi u¤-
runda pekçok çal›flt›ktan sonra kutsal vatan› ve milleti parçalamak tehlikesinden kurtarmak
ve Yunan ve Ermeni emellerine kurban etmemek için aç›lan ulusal savafl›m u¤runda millet-
le birlikte ba¤›ms›z olarak çal›flmaya resmî ve askerlik görevi engel olmaya bafllad›¤›ndan
milletin ba¤r›nda bir savaflç› birey olarak çal›flmak üzere yüksek askerlik mesle¤inden ayr›-
l›p çekildi. Millet ve vatan u¤runda böylece özveri gösteren bu yüksek kifliye karfl› yine yük-



heyeti aliyelere taraf›ndan ibraz› asar› takdir ve tebcilde bulunmufl olmak üzere Merkezi
Umumî heyeti aliyesi nam›na da beyan› rey ve mütalea eylemek vazife salâhiyetinin Paflayi
Müflarileyhe verildi¤inin telgrafla emir ve ifl'ar buyurulmas› pek münasip olaca¤›n› arz ve is-
tirham eylerim. 

Vilâyat› fiark›ye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti Erzurum fiube Reisi: Raif 
21/7/1335 Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye

Reisi Miralay
Kâz›m

VES‹KA, 38.
Erzurum, 23/7/1335, Çarflamba

"10 Temmuz, Rumî"
Erzurum Kongresinde irad olunan nutuk suretidir.

Muhterem Murahhas Efendiler!
Kongremiz Heyeti, Riyasetine âcizlerini intihap eylemek suretile gösterilen asar› itimat

ve teveccühe hassaten teflekkür ederim. Bu münasebetle baz› maruzatta bulunmak isterim.
Efendiler!
Tarih ve hadisat›n sevkile, bilfiil içine düfltü¤ümüz bugünkü kanl› ve kara tehlikeleri gör-

miyecek ve bundan müteheyyiç ve müteessir olm›yacak hiçbir vatanperver tasavvur edilemez.
Harbi Umumînin sonlar›na do¤ru, milliyetler esas›na müstenit vaitlerini üzerine Hükû-

meti Osmanîyemiz de âdilâne bir sulha nail olmak emelile mütarekeye talip oldu. ‹stiklâl u¤-
runda namus ve flehametile dö¤üflen milletimiz, 30 Teflrinievel 1334 de imzalanan mütareke-
name ile silâh›n› elinden b›rakt›.

Devletlerin flahsiyeti maneviyesi ve vâziülimza murahhaslar›n namusu zatileri zamâan ve
kefaletinde bulunan iflbu mütarekename ahkâm› bir tarafa b›rak›larak ‹tilâf Devletleri kuvay›
askerîyesi Payitaht› saltanat ve makam celili hilâfet olan ‹stanbulumuzu iflgal etti. Gün geçtik-
çe artan bir fliddetle hukuku hilâfet ve saltanat, haysiyesi hükûmet, izzeti nefsi millîmiz tecavüz
ve taaddilere u¤rad›. Tebaai Osmanîyeden olan Rum ve Ermeni anas›r› gördükleri teflvik ve
muzaheretin netayicile de namusu millîmizi cerihadar edecek taflk›nl›klardan bafll›yarak niha-
yet hazin ve kanl› safhalara girinceye kadar küstahane tecavüzat koyuldular. Fakat, derin bir
telehhüf ile itiraf etmeliyiz ki, bu cür'etler, sekiz aydanberi, biribirini takiben mevkii iktidara ge-
çen, murakabei millîyeden azade hükûmat› merkezîyenin, birinin di¤erinden daha fena olarak
gösterdi¤i zâf ve aciz aras›ndan ve Payitahta ve baz› matbuatta görülen pek mezmum ihtirasat-
tan ve vicdan› millînin inkâr, kuvayi millîyenin ihmal olunmas›ndan nâfli vüs'at bulmufltur.

Salifülarz esbap ve payitaht› saltanat›n da mahsur ve tamamile murakabeye tâbi kalma-
s› yüzünden art›k bu vatanda mukaddesat ve mukadderata sahip bir kudret ve iradei millîye-
nin mevcut olmad›¤› zehab› bât›l› hükümran olmufl ve cans›z bir vatan, kans›z bir millet ne-
lere müstahak ise bimehaba onlar›n tatbikat›na ‹tilâf Devletlerince bafllanm›flt›r.

‹nk›sam› vatan mevzuubahs ve karar olarak vilâyat› flarkîyemizde "Ermenistan", Adana
ve Kozan havalisinde "Kilikya" namlar›na Ermenistan, Garbî Anadolunun ‹zmir ve Ayd›n ha-
valisinde Yunanistan, Trakyada Payitaht›m›z›n kap›s›na kadar kezalik Yunanistan; Karadeniz
sahillerimizde "Pontus" k›rall›¤› ve ondan sonra kalan bak›yei aksam› vatanda da ecnebî iflgal
ve himayesi gibi art›k 650 senedenberi müstakillen saltanat sürmüfl ve tarihi adlü celâdetini vak-
tile Hindistan hududuna, Afrikan›n ortas›na ve Macaristan›n garbîne kadar yürütmüfl olan bu
milletin esarete, kölelik payesine indirilmesi ve nihayet bu devletin sahifei tarihini kapatarak me-
zar› ebediyete deftentek gibi insaniyet ve medeniyetle ve alelhusus millîyet esasatile kabili telif ol-
mayan emeller cayi kabul ve tavsip bulmufl ve görülüyor ki tatbikat devredi de bafllam›flt›r.

Bu tatbikat bu anda gözümüzün önünde hazin bir surette cereyan ediyor. ‹zmir, Ayd›n,
Bergama ve Manisa havalisinde flimdiye kadar binlerle analar›n, babalar›n, kahramanlar›n
ve çocuklar›n revân olan hunu paki, Ayd›n gibi Anadolumuzun en güzide bir flehrinin Yu-
nanl›lar›n zalim ve ateflîn tahribat›na kurban oluflu, muhtelif aksam› memleketin ‹talyan ve
saire iflgali alt›na al›n›fl› ve dahile do¤ru elîm bir surette muhaceret yap›lmas› elbette gayretul-
laha ve gayreti millîyeye dokunmufltur.
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sek kurulunuzca yüce bir vatan görevine ça¤›r›p haklar›nda yüce kurulunuzca aç›klanan be-
¤eniyi belirtip onu ululamak için Genel Merkez yüce kurulu ad›na da oy ve görüfl bildirmek
görev ve yetkisinin Paflan›n kendisine verildi¤inin telgrafla emrolunup bildirilmesinin çok
yerinde olaca¤›n› bilginize sunar ve dilerim.

Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤i Erzurum fiube Baflkan›: Raif 
21/7/1919 Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay

Baflkan› Albay 
Kâz›m

BELGE, 38.
Erzurum, 23/7/1919, Çarflamba

" 10 Temmuz, Rumî"
Erzurum Kongresinde okunan nutuk örne¤idir.

Say›n Delege Efendiler.
Kongremiz Genel Kurulu, Baflkanl›¤›na beni seçerek gösterdi¤iniz güven ve içten sev-

giye özellikle teflekkür ederim. Bundan yararlanarak size bâz› fleyler söylemek isterim. 
Efendiler!
Tarih ve olaylar›n itmesiyle, edimli olarak içine düfltü¤ümüz bugünkü kanl› ve kara

tehlikeleri görmiyecek ve bundan heyecanlan›p üzüntüye kap›lmayacak hiçbir yurtsever
düflünülemez.

Dünya Savafl›n›n sonlar›na do¤ru, milliyetler temeline dayal› sözverilen Osmanl› Hü-
kûmetimiz de adaletli bir bar›fla kavuflmak emelile ateflkes istedi. Ba¤›ms›zl›k u¤runda na-
musuyla kahramanca dö¤üflen milletimiz, 30 Ekim 1918 de imzalanan ateflkes anlaflmas›yla
silâh›n› elinden b›rakt›.

Devletlerin tüzel kiflilikleri ve imza atan delegelerin kiflisel namuslar›n›n garantisi alt›n-
da bulunan bu ateflkes anlaflmas›n›n hükümleri bir tarafa b›rak›larak ‹tilâf Devletlerinin as-
kerî kuvvetleri Yüce Saltanat ve halifelik merkezi olan ‹stanbulumuzu iflgal etti. Gün geçtik-
çe artan bir sertlikle halifelik hukuku ve saltanat haklar›, hükûmetin haysiyeti, ulusal onuru-
muz sald›r› ve k›y›mlara u¤rad›. Osmanl› uyruklar› olan Rum ve Ermeniler gördükleri özen-
dirme ve yard›mlar sonucu da ulusal onurumuzu yaralayacak taflk›nl›klardan bafll›yarak so-
nunda üzücü ve kanl› evrelere var›ncaya dek küstahça sald›r›lara koyuldular. Ama, derin bir
üzüntüyle kabul etmeliyiz ki, bu sald›rganl›klar, sekiz aydanberi, bir biri ard›ndan iflbafl›na ge-
çen, ulusun denetiminden uzak ‹stanbul hükûmetlerinin, birinin öbüründen daha kötü olarak
gösterdi¤i uyuflukluk ve güçsüzlük ve Baflkentte ve baz› bas›nda görülen çok çirkin h›rslar
millî vicdan›n yads›nmas› ve ulusal güçlere önem verilmemesi yüzünden genifllemifltir.

Bu söyledi¤im nedenler ve baflkentin de kuflat›lm›fl ve tümüyle denetim alt›na al›nm›fl
olmas› yüzünden art›k bu vatanda kutsal de¤erlere ve vatan›n kaderine sahip ç›kacak ulu-
sal bir güç ve iradenin bulunmad›¤› yollu yanl›fl san› ortal›¤a egemen olmufl ve cans›z bir va-
tana, kans›z bir millete neler yarafl›rsa çekinmeden onlar›n uygulanmas›na ‹tilâf Devletle-
rince bafllanm›flt›r.

Ülkenin bölünmesi söz ve karar konusu olarak do¤u illerimizde "Ermenistan", Ada-
na ve Kozan yöresinde "Kilikya" adlar›nda Ermenistan, Bat› Anadolunun ‹zmir ve Ayd›n
yöresinde Yunanistan, Trakyada Baflkentimizin kap›s›na kadar yine Yunanistan; Karadeniz
k›y›lar›m›zda "Pontus" krall›¤› ve ondan sonra kalan vatan parçalar›nda da yabanc› iflgal ve
korumac›l›¤› gibi art›k 650 senedenberi ba¤›ms›z olarak egemenli¤ini sürdürmüfl ve tarihsel
adalet ve yüreklili¤ini vaktile Hindistan s›n›r›na, Afrikanm ortas›na ve Macaristan›n bat›s›-
na kadar yürütmüfl olan bu milletin tutsakl›¤a, kölelik düzeyine indirilmesi ve sonunda bu
devletin tarih yapra¤›n› kapatarak sonsuzluk mezar›na gömmek gibi insanl›k ve uygarl›kla
ve özellikle milliyet ilkeleriyle ba¤daflmayan istekler kabul edilip onanm›fl ve görülüyor ki
uygulama dönemi de bafllam›flt›r.

Bu uygulama flu anda gözümüzün önünde ac›kl› bir biçimde yürütülüyor. ‹zmir, Ay-
d›n, Bergama ve Manisa yöresinde flimdiye kadar binlerce analar›n, babalar›n, kahramanla-
r›n ve çocuklar›n akan temiz kan›, Ayd›n gibi Anadolumuzun en seçkin bir flehrinin Yunan-
l›lar›n k›y›c› ve yak›c› y›k›m›na kurban oluflu, ülkenin türlü bölümleri ‹talyan ve benzerle-
rince iflgal alt›na al›n›fl› ve içerilere do¤ru çok ac›kl› bir göç yap›lmas› elbette Allah›n gücü-
ne ve milletin yurtseverli¤ine dokunmufltur.



Efendiler!
Malûm hakayikdand›r ki: tarih; bir milletin kan›n›, hakk›n›, varl›¤›n› hiçbir zaman inkâr

edemez. Binaenaleyh böyle bir nikâb› bat›l›n arkas›ndan vatan›m›z ve milletimiz aleyhinde ve-
rilen hükümler, kanaatler muhakkak mahkûmu iflâst›r. Ve iflte bütün bu menfur zulümlerden ve
bu bedbaht acizlerden, tarihimize karfl› reva görülen haks›zl›klardan müteesrik olan vicdan› mil-
lî nihayet sayhai intibah›n› yükseltmifl ve Müdafaai Hukuku Millîye ve Muhafazai Hukuku Mil-
lîye ve Müdafaai Vatan ve Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak gibi muhtelif namlarla ve
fakat ayn› mukaddesat›n temini s›yaneti için tebarüz eden millî cereyan, bütün vatan›m›zda ar-
t›k bir elektrik flebekesi haline girmifl bulunuyor. ‹flte bu flebekei azimkâranenin vücuda getirdi-
¤i ruhu celâdettir ki mubarek vatan ve milletin mukaddesat›n› tahlis ve himayeye müstenit son
sözü söyliyecek ve hükmünü tatbik ettirecektir.

Efendiler!
Vaziyeti umumîye ve hususîye hakk›nda cümlenizce malûm olan baz› hususat› burada tek-

rar hat›rlatmay› faydadan hâli bulmuyorum:
a) Dört aydanberi M›s›rda istiklâli millînin temin ve istirdad› için pek kanl› vakayi ve ihti-

lâlât devam ediyor. Nihayet ‹ngilizler taraf›ndan bittevkif Maltaya götürülmüfl olan murahhas-
lar tahliye olunmufl ve Paris Sulh Konferans›na azimetlerine muvafakate mecbur olmufllard›r.

b) Hindistanda istiklâl için vâsi mikyasta ihtilâller oluyor. Maksad› millîlerine vusul için
bankalar, Avrupa müessesat›, demiryollar› bombalarla tahrip ediliyor.

c) Afganistan ordusu da ‹ngilizlerin millîyeti imha siyasetine karfl› harbediyor. ‹ngilizlerin
bel ba¤lad›klar› hudut kabailinin dahi Afganl›lara ifltirak etti¤ini ve bu yüzden ‹ngiliz askerleri-
nin dahile çekilmeye mecbur oldu¤unu ‹ngiliz gazeteleri itiraf etmifllerdir.

d) Suriyede ve Irakta ‹ngilizlerin ve ecnebîlerin tahakküm ve idaresinden tekmil Arabistan
hali galeyandad›r. Arabistan›n her yerinde ecnebî boyunduru¤u reddolunuyor. Yaln›z refah ve sa-
adeti memleket için ecnebîlerin iktisadî, umranî, medenî vesaitinden muavenete r›za gösteriliyor.

Ba¤dat ve fiam içtima› umumîleri her tarafa bu karar› neflretmifltir.
e) Ahiren devletler aras›nda has›l olan rekabet münasebetile ‹ngilizlerin Kafkasyadan kâ-

milen çekilmesine karar verilmifl ve tatbikat bir müddettenberi bafllam›flt›r. ‹talyan kuvvetlerinin
Batum tarikile Kafkasyaya gelmesi mukarrer ise de ‹talyadaki ve Kafkasyadaki ahvali dahilîye
münasebetile bu karar›n tatbik›nden korkuyorlar.

f) ‹stiklâli millîlerini tehlikede gören ve her taraftan istilâya maruz kalan Rus milleti bu ta-
hakkümü umumîye karfl› bütün efrad› milletinin kudreti müflterekesile çarp›fl›p ve umumun ma-
lûmu oldu¤u veçhile bu kuvvet kendi memleketleri dahilinde galebe çalm›fl ve kendi üzerine mu-
sallat olan milletleri de dairei nüfuz ve sirayetine almakta bulunmufltur.

g) fiimalî Kafkas, Azerbaycan ve Gürcüstan biribirlerile ittihat ederek mevcudiyeti millîye-
leri aleyhine yürümek istiyen Denikin ordusunu harben tazyik ve Karadeniz sahiline sürmüfltür.

h) Ermenistana gelince: Bir fikri istilâ perverde eden Ermeniler, Nahcivandan Oltuya ka-
dar bütün ahalii islâmîyeyi tazyik ve baz› mahallerde katliam ve ya¤magerlikte bulunuyorlar.
Hudutlar›m›za kadar islâmlar› mahva mahkûm ve hicrete mecbur ederek vilâyat› flarkîyemiz
hakk›ndaki emellerine do¤ru emniyetle takarrüp etmek ve bir taraftan da 400 bin oldu¤unu id-
dia eyledikleri Osmanl› Ermenisini bir istinatgâh olmak üzere memleketimize sürmek istiyorlar.

Karadenizin garp taraf›ndaki vakayie gelince, Macar ve Bulgarlar memleketlerinin mühim
bir k›sm›n› istilâ etmek istiyenlere karfl› bütün mevcudiyeti millîyelerile çarp›fl›yorlar.

Meriç nehri garbînde yani Balkan Harbinden evvel devletimizin malikânesi olan Garbî
Trakyan›n Bulgarlardan al›narak Yunanl›lara verilmesi Düveli ‹tilâfiyece karargir olmas›ndan
nâfli harekât› tatbikîye bafllam›fl ve Yunan iflgal kuvvetlerine karfl› Bulgar kuvayi millîyesi tara-
f›ndan takviye edilen Bulgar kuvvetleri Garbî Trakya m›ntakas› dahilinde verdikleri muharebat
neticesinde müteaddit Yunan f›rkalar›n› defetmifltir.

Vaziyeti hususîyemize gelince: Daha Dersaadetten ç›kmadan evvel vatan ve milletin çarei
tahlisi hakk›nda birçok ricali mes'ule ve muktedire ile görüflülmüfltü. Payitahttaki münevveran›n
ve dinü devlete hizmetleri mesbuk zevat› âliyenin mesaii masrufeleri k›ymettar olmakla beraber
tesir ve murakabe alt›nda mahsur bir muhit; kendilerini daimi tehdit ve akametle müteessir etmek-
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Efendiler!
Bilinen gerçeklerdendir ki: tarih; bir milletin kan›n›, hakk›n›, varl›¤›n› hiçbir zaman yad-

s›yamaz. Bu nedenle böyle bir sakat düflünce perdesinin arkas›ndan vatan›m›z ve milletimize
karfl› var›lan yarg› ve kan›lar, kesinlikle y›k›lmaya mahkûmdur. Ve iflte bütün bu i¤renç k›y›m-
lardan ve bu u¤ursuz güçsüzlüklerden, tarihimize karfl› uygulanan haks›zl›klardan etkilenen
millet vicdan› sonunda uyan›fl feryad›n› yükseltmifl ve Ulusal Haklar› Savunma ve Ulusal Hak-
lar› Koruma ve Vatan› Savunma ve Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabul Etmeme gi-
bi türlü adlar alt›nda ve ama özdefl kutsal de¤erlerin korunmas›n› sa¤lamak için ortaya ç›kan
millî ak›m, bütün vatan›m›zda art›k bir elektirk flebekesi haline girmifl bulunuyor. ‹flte bu ka-
rarl› flebekenin do¤urdu¤u yüreklilik ruhudur ki kutsal vatan ve milletin kutsal de¤erlerini kur-
tar›p korumaya dayanan son sözü söyliyecek ve karar›n› uygulatt›racakt›r.

Efendiler!
Genel ve özel durum üzerine hepinizce bilinen baz› noktalar› burada tekrar hat›rlatmay›

yarars›z bulmuyorum:
a) Dört aydanberi M›s›rda ulusal ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas› ve geri al›nmas› için pek kan-

l› olaylar ve ayaklanmalar sürüyor. Sonunda ‹ngilizler taraf›ndan tutuklan›p Maltaya götürül-
müfl olan delegeler sal›verilmifl ve Paris Bar›fl Konferans›na girmelerine olur demek zorunda
kalm›fllard›r.

b) Hindistanda ba¤›ms›zl›k için yayg›n ayaklanmalar oluyor. Ulusal amaçlar›na varmak
için bankalar, Avrupa kurumlar›, demiryollar› bombalarla y›k›l›yor.

c) Afganistan ordusu da ‹ngilizlerin milliyeti yok etme politikas›na karfl› savafl›yor. ‹ngi-
lizlerin bel ba¤lad›klar› s›n›r kabilelerinin de Afganl›lara kat›ld›¤›n› ve bu yüzden ‹ngiliz asker-
lerinin içerilere çekilmek zorunda kald›¤›n› ‹ngiliz gazeteleri aç›kça bildirmifllerdir.

d) Suriyede ve Irakta ‹ngilizlerin ve yabanc›lar›n zorbal›k ve yönetiminden tüm Arabis-
tan kaynaflma durumundad›r. Arabistan›n her yerinde yabanc› boyunduru¤una karfl› konulu-
yor. Yaln›z ülkenin mutlulu¤u için yabanc›lar›n ekonomi, bay›nd›rl›k ve teknik araçlar›ndan
yararlanmay› kabul ediyorlar.

Ba¤dat ve fiamda yap›lan genel toplant›lar her yana bu karar› yaym›flt›r.
e) Son zamanlarda devletler aras›nda oluflan rekabet nedeniyle ‹ngilizlerin Kafkasyadan

tümüyle çekilmesine karar verilmifl ve uygulama bir süredir bafllam›flt›r. ‹talyan kuvvetlerinin
Batum yoluyla Kafkasyaya gelmesi kararlaflm›fl ise de ‹talyadaki ve Kafkasyadaki iç durumlar
nedeniyle bu karar› uygulamaktan korkuyorlar.

f) Ulusal ba¤›ms›zl›klar›n› tehlikede gören ve her yandan sald›r›yla karfl› karfl›ya kalan
Rus milleti bu genel zorbal›¤a karfl› bütün ulus bireylerinin ortak gücüyle çarp›fl›p herkesin bil-
di¤i gibi bu kuvvet kendi memleketleri içinde galip gelmifl ve kendilerine dadanan milletleri de
yönetimi ve etkisi alt›na alm›flt›r.

g) Kuzey Kafkas, Azerbaycan ve Gürcistan birleflerek, ulusal varl›klar›na karfl› yürümek
istiyen Denikin ordusunu savaflla s›k›flt›r›p Karadeniz k›y›s›na sürmüfltür.

h) Ermenistana gelince: Yay›lma emeli güden Ermeniler, Nahcivandan Oltuya kadar tüm
Müslüman halka bask› yap›yor ve baz› yerlerde soyk›r›m ve ya¤mac›l›kla u¤rafl›yorlar. S›n›rla-
r›m›za kadar Müslümanlar› yok olmaya mahkûm etmek ve göçe zorlamak yoluyla do¤u illeri-
miz üzerindeki emellerine do¤ru güvenle yaklaflmak ve bir yandan da dörtyüz bin oldu¤unu ile-
ri sürdükleri Osmanl› Ermenisini bir dayanak olsun diye memleketimize sürmek istiyorlar.

Karadenizin bat› yan›ndaki olaylara gelince, Macar ve Bulgarlar memleketlerinin önem-
li bir bölümünü ele geçirmek istiyenlere karfl› bütün ulusal varl›klar›yla çarp›fl›yorlar.

Meriç nehri bat›s›nda yani Balkan Savafl›ndan evvel devletimizin yurdu olan Bat› Trak-
yan›n Bulgarlardan al›narak Yunanl›lara verilmesi ‹tilâf Devletlerince kararlaflt›r›lm›fl oldu-
¤undan bunun uygulanmas›na bafllanm›fl ve Yunan iflgal kuvvetlerine karfl› Bulgar milislerince
güçlendirilen Bulgar kuvvetleri Bat› Trakya bölgesi içinde yapt›klar› çat›flmalar sonunda bir-
çok Yunan tümenini püskürtmüfllerdir.

Özel durumumuza gelince: Daha ‹stanbuldan ç›kmadan evvel vatan ve milletin kurtulufl yo-
lu hakk›nda birçok sorumlu ve yetenekli devlet adamlar› ile görüflülmüfltü. Baflkentteki ayd›nlar›n
ve dine ve devlete hizmetleri geçmifl yüksek kiflilerin çabalar› de¤erli olmakla birlikte etki ve de-
netim alt›nda kuflat›lm›fl bir çevre; kendilerini her zaman tehdit etmekte ve birfley yapamamaktan



tedir. Her halde mukadderata hâkim bir idarei millîyenin müdahaleden masun bir surette zuhû-
ru ancak Anadoludan muntazard›r. Buna istinadendir ki bir flûray› millînin vücudunu ve ancak
kuvvetini iradei millîyeden alacak me'sul bir hükûmetin mevcudiyetini talep etmek bilhassa son
zamanlarda payitaht›n hemen tekmil tabakat› mütefekkirini için bir fikri sabit halini alm›flt›r.

fiurada ac›kl› bir hakikat olmak üzere arzedeyim ki, memleketimizde külliyetli ecnebî
paras› ve birçok propagandalar cereyan ediyor. Bundaki gaye pek aflikârd›r ki, hareketi mil-
lîyeyi akim b›rakmak, amali millîyeyi felce u¤ratmak, Yunan, Ermeni amalini ve baz› aksa-
m› mühimmei vatan› iflgal gayelerine teshil etmektir. Bununla beraber her devirde, her mem-
lekette ve herzaman zuhûr etti¤i gibi bizde de kalp ve âsab› zay›f, gayr›müdrik insanlarla be-
raber vatans›z ve ayn› zamanda refah ve menfaati flahsiyesini vatan ve milletinin zarar›nda
arayan esafil de vard›r. fiark umurunu tedvirde ve zay›f noktalar› aray›p bulmakta pek ma-
hir olan düflmanlar›m›z memleketimizde bunu adeta bir teflkilât haline getirmifllerdir. Fakat
mukaddesat›n›n gayeyi necatile ç›rp›nan bütün millet iflbu tariki azim ve mücahedesinde her
türlü mevanii, muhakkak ve mutlaka k›r›p süpürecektir.

Bütün bu gayeleri istihsal için vakf› amal eyliyen milleti necibemizin içinde bir ferdi mil-
lî gibi çal›flmaktan mütehass›l zevk ve mübahat› burada flükran ve mefharetle arzeylerim.

En son olarak niyaz›m fludur ki, Cenab› Vahibülamal Hazretleri Habibi Ekremi hür-
metine bu mubarek vatan›n sahip ve müdafii ve diyaneti Celilei Ahmediyenin ilâyevmül k›-
yam harisi esdak› olan milleti necibemizi ve makam› saltanat ve hilâfeti kübray› masun ve
mukaddesat›m›z› düflünmekle mükellef olan heyetimizi muvaffak buyursun!... Amin.

VES‹KA, 39.
24 Temmuz 1335

Zat› flahaneye, sadrazama, belediye rüesas›na, cemiyetlere,
rüesay› memurîni mülkîyeye, büyük kumandanlara

Dün intiflar eden 23 Temmuz 1335 tarihli ajansta zat› Sadaretpenahilerinin Anadoluda
i¤tiflafl zuhûr etti¤ine ve Kanunu Esasîye muhalif olarak Meclisi Meb'usan nam› alt›nda içti-
maat vukubuldu¤una ve hukuku flehriyarî ve menafii âliyei vatanîyeye muhalif olan bu hare-
ketin memurîni mülkîye ve askerîye taraf›ndan men'i icap edece¤ine dair vilâyat ve elviyei
müstakilleye tebli¤ k›l›nan beyanat›n› hali in'ikatta bulunan Kongremiz huzurunda kemali
hayret ve telehhüfle mevzuubahs eyledik. Cenab› Hakk›n bir lûtfu mahsusu olarak milleti ne-
cibelerinin avak›b› umuru derk ve teyakkun eylemesi cihetile en sakin zamanlarda bile emsa-
line tesadüf edilemiyecek derecede sükûn ve asayifle mazhar olan vatan›m›z›n hükûmeti seni-
yemizle Düveli ‹tilâfiye aras›nda aktedilen mütarekenamenin yirmi dördüncü maddesi ahkâ-
m›na ithal edilmesini adeta temin ve teshil edecek mahiyette bulunan beyanat› vak›an›n dev-
let ve memleketin mes'uliyeti mutlakas›n› deruhde buyuran zat zat› samileri lisan›nda sudu-
ru muvacehei millette gayrikabili af ve telâfi netayici müellime tevlit edebilece¤ine kanat ede-
rek hakikate bilkülliye mugayereti ecnebîlerin de taht› tasdik›nda bulunan iflbu meselenin li-
san› kat’îi devletle tekzibini istirham eyleriz. Makam› uzmay› hilâfet ve saltanata ilelebet mu-
ti ve münkat olaca¤›n› her suretle teyit ve tecdit eyliyen ve ak›betin havfü dehfleti önünde mil-
lî hissiyat ve efkâr›n› irae eylemek üzere içtima eden ve mümessili bulunduklar› vilâyat› fia-
hane efkâr›n› bihakk›n temsil eyliyen Kongreyi Meclisi Meb'usan mahiyetinde göstererek
esasen bir seneye karip müddettenberi her defa Kanunu Esasînin maddei müteallikas›na mu-
halif hareket eden hükûmetin millet bigayr› hakk›n atf› cürüm eylemesi hakikatin ne derece-
lerde tahrif edildi¤ine bariz bir numunedir.

Memurîni mülkîye ve askerîyenin menafii âliyei vatanîyeyi muhafazaya hâdim heyetler-
den ibaret olmas› itibarile de ayn› gayeyi temine matuf olan makas›d› millîye için ellerinden
gelen sühuleti ve muaveneti ibraz eylemeleri icap ederken men'ü zecr ile ihtar buyurulmalar›
ezhan› beflerin hüsnü tevile kurdetyap olam›yaca¤› mesaildendir.

Millet, ezher cihet muhilli hukuk ve muhalifi siyaset ve ihtiyat olan beyanat› vak›an›n
tashihü tekzip ve keyfiyetten, Bab›âli canibinden Kongremize itminanbahfl olacak veçhile,
malûmat ita buyurulmas›n› ve müdafaai hukuku millîyede iltizam› basiret ve teenni olunma-
s›n› ve efkâr› umumîyeyi tatmin etmek üzere Meclisi Meb'usan›n bilâifatei zaman içtima da-
vet edilmesini derkâr olan hakk› tabiîsine istinaden istirham eylemekte yekzeband›r. Sevgili
padiflah›m›z.

Umumî Kongre
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üzmektedir. Her halde kadere egemen bir ulusal iradenin baflkalar›n›n ifle kar›flamayacak-
lar› bir biçimde ortaya ç›kmas› ancak Anadoludan beklenmektedir. Buna dayanarakt›r ki
ulusal bir dan›flma kurulunun oluflmas›n› ve ancak gücünü ulusal iradeden alacak sorumlu
bir hükûmetin varl›¤›n› istemek özellikle son zamanlarda baflkentin tüm düflünür katman-
lar› için de¤iflmez bir inan›fl durumuna gelmifltir.

fiurada ac› bir gerçek olarak bildireyim ki, memleketimizde pek çok yabanc› paras› ve
birçok propagandalar dolafl›yor. Bundaki amaç çok bellidir ki, ulusal ayaklanmay› sonuçsuz
b›rakmak, ulusun emellerini felce u¤ratmak, Yunan, Ermeni emellerini ve yurdun önemli
baz› bölgelerini iflgal etme ereklerini kolaylaflt›rmakt›r. Bununla birlikte her ça¤da, her
memlekette ve herzaman ç›kt›¤› gibi bizde de yüre¤i ve sinirleri zay›f, bilinçsiz insanlarla
birlikte vatans›z ve ayn› zamanda kiflisel refah ve ç›kar›n› vatan ve milletinin zarar›nda ara-
yan alçaklar da vard›r. Do¤u ifllerini yönlendirme ve zay›f noktalar› aray›p bulmakta pek us-
ta olan düflmanlar›m›z memleketimizde bu ifli düpedüz bir örgüt durumuna sokmufllard›r.
Ama kutsal de¤erlerinin kurtulmas› düflüncesiyle ç›rp›nan bütün millet bu sars›lmaz karar-
l›l›k ve savafl›m yolunda her türden, engelleri kesinkes k›r›p süpürecektir.

Bütün bu amaçlar› elde etmek için kendini adam›fl olan soylu ulusumuz içinde ulusun bir
bireyi gibi çal›flmaktan do¤an zevk ve k›vanc› burada teflekkürlerimle ve övünçle belirtirim.

En son olarak dile¤im fludur ki, ‹stekleri Gerçeklefltiren Yüce Allah Sevgili Peygamberi
hürmetine bu kutsal vatan›n sahip ve savunucusu ve yüce Müslüman Dininin k›yamet gününe
dek en sâd›k bekçisi olan soylu milletimizi ve en yüce saltanat ve halifelik konumunu korumak
ve kutsal de¤erlerimizi düflünmekle yükümlü olan kurulumuzu baflar›l› k›ls›n.... Amin.

BELGE, 39.
24 Temmuz 1919

Padiflaha, Baflbakana, belediye baflkanlar›na, derneklere,
üst düzey sivil görevlilere, büyük komutanlara

Dün yay›mlanan 23 Temmuz 1919 tarihli ajansta yüksek kiflili¤inizin Anadoluda kar›-
fl›kl›k ç›kt›¤›na ve Anayasaya ayk›r› olarak Meb'uslar Meclisi ad› alt›nda toplant›lar yap›l-
d›¤›na ve padiflah›n haklar›na ve yurdun yüce ç›karlar›na ayk›r› olan bu davran›fl›n sivil ve
asker görevliler taraf›ndan önlenmesi gerekece¤ine iliflkin olarak illerle ba¤›ms›z sancakla-
ra bildirilen demecinizi toplant› halinde bulunan Kongremizde flaflk›nl›k ve üzüntü içinde
görüfltük. Allah›n özel bir iyili¤i olarak soylu ulusumuzun ifllerin sonucunun bilinci içinde
olmas›yla en dingin zamanlarda bile benzerlerine rastlanamayacak derecede dinginlik ve
güven içinde olan vatan›m›z›n padiflah›n hükûmetiyle ‹tilâf Devletleri aras›nda yap›lan atefl-
kes anlaflmas›n›n yirmi dördüncü maddesi hükümleri kapsam›na al›nmas›n› sanki sa¤laya-
cak ve kolaylaflt›racak nitelikte olan demecinizin devlet ve memleketin tüm sorumlulu¤unu
üstlenmifl bulunan yüce kiflili¤inizin a¤z›ndan ç›kmas›n›n ulus karfl›s›nda ba¤›fllanamaz ve
giderilemez ac› sonuçlar do¤urabilece¤i kan›s›na vararak gerçe¤e tümüyle ayk›r› bulundu-
¤u yabanc›larca da kabul edilen bu iflin devletçe kesin bir dille yalanlanmas›n› rica ederiz.
Yüce halifelik ve padiflahl›k makam›na sonsuzadek ba¤l› olaca¤›n› her yoldan yineleyip pe-
kifltiren ve kaderin korkunçlu¤u önünde ulusal duygu ve düflüncelerini göstermek üzere
toplanan ve temsilcisi bulunduklar› Osmanl› illerinin düflüncelerini tam olarak temsil eden
Kongreyi Meb'uslar Meclisi niteli¤inde göstererek zaten bir seneye yak›n bir süredenberi
her defa Anayasan›n ilgili maddesine ayk›r› davranan hükûmetin milleti haks›z yere suçla-
mas› gerçe¤in ne denli sapt›r›lm›fl oldu¤unun belirgin bir örne¤idir.

Sivil ve asker görevlilerin yurdun yüksek ç›karlar›n› korumaya hizmet eden kimseler-
den olmalar› nedeni ile de ayn› ere¤e varmaya yönelik bulunan ulusal amaçlar için ellerin-
den gelen kolayl›¤› ve yard›m› göstermeleri gerekirken onlara bunu zorla yasaklamalar› sert
biçimde uyar›da bulunulmas› insan›n iyiye yoram›yaca¤› fleylerdendir.

Millet, her bak›mdan haklar› zedeleyici ve politik ve dikkatli davranmaya ayk›r› olan
bu demecin düzeltilip yalanlanmas›n› ve hükûmetin, durumdan Kongremize doyurucu bil-
gi vermesini ve ulusal haklar›n savunulmas›nda ileri görüflle ve dikkatle davran›lmas›n› ka-
mu oyunun iste¤ini karfl›lamak için Meb'uslar Meclisinin vak›t kaybetmeden toplant›ya ça-
¤›r›lmas›n› apaç›k olan do¤al hakk›na dayanarak dilemekle sözbirli¤i etmifl durumdad›r.
Sevgili padiflah›m›z.

Genel Kongre



VES‹KA, 40.
7 A¤ustos 1335

Kongre Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri taraf›ndan
Kongrenin hitam›nda irat edilen nutuktur

Muhterem Efendiler,
Milletimizin ümidi necat ile ç›rp›nd›¤› en heyecanl› bir zamanda fedakâr heyeti muhte-

remeniz her türlü mezahime katlanarak burada, Erzurumda topland›. Hassas ve necip bir
ruh ve pek salâbetli bir iman ile vatan ve milletimizin halâs›na ait esasl› mukarrerat ittihaz et-
ti. Bilhassa bütün cihana karfl› milletimizin mevcudiyetini ve birli¤ini gösterdi. Tarih, bu
Kongremizi flüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Heyeti muhteremenizin,
rüfekay› kiram›m›n hakk›mda gösterdi¤i samimî muhabbet ve itimat asar›na buradan alenen
teflekkür etmeyi bir vecibe addederim. Bu felâhpira içtima›m›z, hitampezir olurken Cenab›
Vahibül'amal Hazretlerinden avnü hidayet ve Peygamberi Ziflan›m›z›n ruhu pür fütuhundan
feyzü flefaat niyazile vatan ve milletimize ve devleti ebet müddetimize mes'ut ak›betler temen-
ni ederim.

VES‹KA, 41.
24 A¤ustos 1335

Erzurum Vilâyeti Aliyesine
Utufetlû Efendim Hazretleri,
fiarkî Anadoluda mevcut olup ayn› maksat ve gaye ile flimdiye kadar teflekkül etmifl

olan bilcümle millî cemiyetler Erzurumda aktettikleri malûm Kongre kararile "fiarkî Anado-
lu Müdafaai Hukuk Cemiyeti" nam› müfltereki alt›nda ittihat ve ittifak eylemifllerdir.

Cemiyetimizin merkezi elyevm Erzurumdur. Heyeti idaresi demek olan "Heyeti Tem-
silîye"si azas›n›n isim ve hüviyetleri berveçhizir derç ve matbu nizamnamei esasîsinden iki
nüshas› merbuten takdim edilmifltir. Cemiyetler Kanununa tevfikan ilmühaberinin taraf›m›-
za itas› z›mn›nda iflbu beyannamemiz makam› âlilerine takdim olunur. Olbapta emrü irade
hazreti menlehülemrindir.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla : Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten müstafi
Rauf Bey : Bahriye Nâz›r› Esbak›
‹zzet Bey : Sab›k Trabzon Meb'usu
Raif Efendi : Sab›k Erzurum Meb'usu
Servet Bey : Sab›k Trabzon Meb’usu
fieyh Fevzi Efendi : Erzincanda Nakfli fieyhi
Bekir Sami Bey : Berut Valii Sab›k›
Sadullah Efendi : Sab›k Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey : Mutki Afliret Reisi
VES‹KA, 42.

S›vastan, 22/8/1335
Vusulü 23

K.O. 15 Kumandanl›¤›na
C: 21/22, 8, 1335 ve 2514 flifreye:
Nizamnamenin bugün de bir k›sm› gelmifl ve baz› kelimat› tamamile halledilememifltir.

‹ki ve dördüncü maddelerinin intiflar›n› mahzurlu mülâhaza etmekte oldu¤umu arzeder ve
tab'u neflrinden evvel bu hususla bir kere daha tetkikat icras›n› rica ederim.

K.O. 3 Kumandan›
Salâhattin

908 909

BELGE, 40.
7 A¤ustos 1919

Kongre Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretleri taraf›ndan
Kongrenin kapan›fl›nda okunan nutuktur

Muhterem Efendiler,
Milletimizin kurtulufl umuduyla ç›rp›nd›¤› en gerilimli bir zamanda özverili say›n ku-

rulunuz her türlü zorlu¤a katlanarak burada, Erzurumda topland›. Duygulu ve soylu bir ruh
ve çok sa¤lam bir inançla vatan ve milletimizin kurtar›lmas›na iliflkin köklü kararlar ald›.
Özellikle bütün dünyaya karfl› milletimizin varl›¤›n› ve birli¤ini gösterdi. Tarih, bu Kongre-
mizi kuflkusuz azbulunur ve büyük bir baflar› olarak yazacakt›r. Say›n kurulunuzun, de¤er-
li arkadafllar›m›n hakk›mdaki içten sevgi ve güven gösterilerine buradan aç›kça teflekkür et-
meyi bir borç sayar›m. Bu mutluluk verici toplant›m›z, sona ererken ‹stekleri Gerçekleflti-
ren Ulu Tanr›dan yard›m etmesini ve do¤ru yolu göstermesini ve fierefli Peygamberimizin
aç›c› ruhundan bize ›fl›k tutmas›n› ve bize ve vatana arka ç›kmas›n› ve sonsuza dek yaflaya-
cak devletimize mutlu yar›nlar dilerim.

BELGE, 41.
24 A¤ustos 1919

Erzurum Valili¤ine
Efendim Hazretleri,
Do¤u Anadoluda bulunup özdefl amaç ve erekle flimdiye kadar kurulmufl olan tüm

millî dernekler Erzurumda yapt›klar›n› bildi¤iniz Kongrenin kararile "Do¤u Anadolu Hak-
lar› Savunma Derne¤i" ortak ad› alt›nda anlaflm›fl ve birleflmifllerdir.

Derne¤imizin merkezi flimdi Erzurumdur. Yönetim Kurulu demek olan "Temsilci Ku-
rulu"nun üyelerinin isimleri ile kimlikleri afla¤›ya yaz›lm›fl ve bas›l› ana tüzü¤ünden iki nüs-
ha iliflik olarak sunulmufltur. Dernekler Yasas› uyar›nca belgesinin taraf›m›za verilmesi için
bu bildirge yüksek makam›n›za sunulur. Emir ve irade emir sahibinindir.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla : Eski Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten çekilme
Rauf Bey : Eski Deniziflleri Bakanlar›ndan
‹zzet Bey : Eski Trabzon Meb'usu
Raif Efendi : Eski Erzurum Meb'usu
Servet Bey : Eski Trabzon Meb'usu
fieyh Fevzi Efendi : Erzincanda Nakfli fieyhi
Bekir Sami Bey : Eski Berut Valisi
Sadullah Efendi : Eski Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey : Mutki Afliret Baflkan›
BELGE, 42.

S›vastan, 22/7/1919 Gelifli 23
K.O. 15 Komutanl›¤›na

K: 21/22, 8, 1919 ve 2514 flifreye:
Tüzü¤ün bugün de bir bölümü gelmifl ve baz› kelimeler tam çözülememifltir. ‹ki ve

dördüncü maddelerin yay›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤unu düflündü¤ümü bilginize sunar ve ba-
s›lmadan önce bu konuda bir kere daha inceleme yap›lmas›n› rica ederim.

K.O. 3 Komutan›
Salâhattin



VES‹KA, 43. 
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S›vas Valisi Mustafa Reflit Pafla Hazretlerine
S›vas Kongresi hakk›nda Mustafa Kemal Pafla Hazretleri ile vaki olan muhaberat› dev-

letleri tamamen millî bir mesele olmak haysiyetile Heyeti Temsilîyemizce de münakafla edildi.
Bu kongrenin fiarkî ve Garbî Anadolu vilâyetleri taraf›ndan akti mukarrer olmas›na ve mu-
rahhaslar›n k›sm› azam› S›vasa muvasalat etmek üzere bulunmas›na nazaran bu bapta söz
söylemeyi salâhiyetimiz haricinde addeyleriz. Yaln›z düflüncelerimizin hamiyet ve muhabbeti
vatanîye ile maruf zât› devletlerine arz›n› bir vecibei millîye addeyledik. fiarkî vilâyetlerimizin
kongre akti teflebbüsat›n›n daha ilk ad›mda ‹tilâf Devletlerinin mucibi endiflesi oldu¤u, bu vi-
lâyetlerin eczay› vatandan ayr›larak istiklâl daiyesinde bulundu¤una var›nc›ya kadar eracif
neflri ile akamete mahkûmiyetine çal›fl›ld›¤›, maalesef hükûmetimizin de ecnebî aleti olmaktan
haya eylemedi¤i malûmu devletleridir. Fakat milletin azmü iradesi bilûtfihi tealâ Kongrenin
aktini müyesser k›ld›¤›ndan beyannamenin tealâ Kongrenin aklini müyesser k›ld›¤›ndan be-
yannamenin neflri üzerine Düveli ‹tilâfiye, milletin istiklâl ve mevcudiyetini kurtarmak meflru
emelile topland›¤›n›, hiçbir fikri tecavüz beslemedi¤ini görerek ‹ngilizler bile izhar› memnuni-
yet eylediler. Hatta bu bapta tafsilât ve malûmat vermek üzere Erzurum Mümessili Kaykamak
Rawlenson Londraya hareket eyledi ve yazd›¤› mektubunda aynen flu suretle idarei kelam ey-
lemektedir. "Bilâhare tekrar gelmekli¤im mümkündür. Bu halde daha mes'ul flerait taht›nda
görüflmek mahzuziyetine nail olaca¤›m." Dersaadetten ald›¤›m›z malûmatta da umum Düve-
li ‹tilâfiyenin meflru ve makul olan bu cereyan› millîyi pek tabiî telâkki eyledikleri, bilhassa
Amerikal›lar›n milletin efkâr› umumîyesini anlamaya son derece ehemmiyet verdikleri, umu-
mî bir flekilde in'ikat edecek olan S›vas Kongresi mukarrerat›na intizar olundu¤u hatta millet-
le do¤rudan do¤ruya temas için S›vasa ‹stanbuldaki heyetlerinden iki Amerikal› memur› siya-
sî göndermeye karar verdikleri bildirilmektedir. Binaenaleyh S›vastaki bir Frans›z binbafl›s›-
n›n beyanat›n› biz indî bir mütalea addetmekte mazuruz. Çünkü hürriyet ve istiklâl u¤runda
mücahede eden milletlerin piflüvas› olan Fransa efkâr› umumîyesinin cereyan› millîye düflman
olaca¤›n› hat›ra getirmek mümkün de¤ildir. Maahaza milletimiz istiklâl ve mevcudiyetini her-
ne behaya oturursa otursun kurtarmaya azmeylemifltir. Bu cereyana tâbi olm›yanlar mahkû-
mu zeval, y›kmak istiyenler maruzu mukavemet olacaklard›r Pafla Hazretleri.

‹mza: Heyeti Temsilîye
VES‹KA, 44.
fiifre Erzurum, 21/8/1335
Numara
347

S›vasta Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Riyasetine
Kad› Hasbi Efendi Hazretlerine bu flifre mahlûlünün okunmas› rica olunur:
Vali Pafla ile telgraf bafl›nda S›vas Kongresi hakk›nda vaki mülâkat malûmu âlileridir.

Vali Paflan›n aç›k olarak telgrafla böyle bir mülâkat yapmalar›n›, Meb'us Rasim Beye de
kongrenin S›vasta olmamas› hakk›nda telgraf çektirmelerini muvaf›k görmemekteyiz. ‹stan-
buldaki ecnebîlerin milletin bu gibi tezahürat›n› pek tabiî ve meflru buldu¤u istihbar k›l›nd›-
¤› gibi, Erzurum Kongresinin ‹ngiliz ve Amerikal›lara pek iyi tesir yapt›¤› ve hatta Amerika
heyetinden iki murahhas› mes’ulün S›vasa gönderilmek üzere bulundu¤u da ayr›ca flayan›
kay›tt›r. S›vas halk›n›n beyhude yere endifleye düflürülmesine sebebiyet vermek flayan› esef bir
hata olur. Milleti dalâlette b›rakmamak lâz›md›r. Bu sebeple zat› faz›lanelerince S›vasl›lar› ir-
flat ve tenvir ile S›vas Kongresinin millet ve vatan hakk›nda yapaca¤› hay›rl› tesiri izah ve bu
suretle halk›n beyhude yere tevehhüme duçar olmamalar›n›n temin buyurulmas›n› hassaten
rica eyler ve arz› hürmet ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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BELGE, 43.
fiifre Erzurum, 21/8/1919
Say› 
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S›vas Valisi Mustafa Reflit Pafla Hazretlerine
S›vas Kongresi hakk›nda Mustafa Kemal Pafla Hazretleri ile yap›lan haberleflmeleri-

niz do¤rudan do¤ruya ulusal bir sorun oldu¤u için Temsilci Kurulda da tart›fl›ld›. Bu kong-
renin Do¤u ve Bat› Anadolu illeri taraf›ndan yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olmas›na ve delege-
lerin büyük bir bölümünün S›vasa varmakta olmas›na göre bu konuda söz söylemeyi yetki-
miz d›fl›nda sayar›z. Ancak düflüncelerimizin sizin gibi yurtseverli¤iyle tan›nm›fl ünlü bir
kimseye bildirilmesini bir ulusal borç sayd›k. Do¤u illerimizin kongre toplama giriflimleri-
nin bu illerin ana vatandan ayr›larak ba¤›ms›zl›k güttü¤üne var›ncaya kadar kirli iftiralara
yayarak sonuçsuz b›rak›lmaya çal›fl›ld›¤›, ne yaz›k ki hükûmetimizin de yabanc›lar›n aleti ol-
maktan utanmad›¤›n› bilirsiniz. Ama milletin sars›lmaz kararl›l›¤› Allah›n lûtfuyla Kongre-
nin toplanmas›n› baflar›ya ulaflt›rd›¤›ndan tüzü¤ün yay›m› üzerine ‹tilâf Devletleri, milletin
ba¤›ms›zl›¤›n› ve varl›¤›n› kurtarmak meflru emelile topland›¤›n›, hiçbir sald›r› düflüncesi ta-
fl›mad›¤›n› görerek ‹ngilizler bile k›vanç duygular›n› belirttiler. O kadar ki bu konuda ayr›n-
t›l› bilgiler vermek için Erzurum Temsilcisi Yarbay Rawlenson Londraya gitti ve yazd›¤›
mektubunda harfi harfine flöyle demektedir. "Bundan sonra yeniden gelmekli¤im olas›d›r.
Bu durumda daha mutlu koflullar alt›nda görüflmekten k›vanç duyaca¤›m." ‹stanbuldan al-
d›¤›m›z bilgide de tüm ‹tilâf Devletlerinin meflru ve akla yak›n olan bu ulusal ak›m› pek do-
¤al sayd›klar›, özellikle Amerikal›lar›n milletin kamu oyunu anlamaya çok önem verdikle-
ri, genel bir biçimde toplanacak olan S›vas Kongresi kararlar›n›n beklenmekte oldu¤u da-
has› dahas› milletle do¤rudan do¤ruya iliflki kurmak için S›vasa ‹stanbuldaki kurullar›ndan
iki Amerikal› politik görevli göndermeye karar verdikleri bildirilmektedir. Bundan dolay›
S›vastaki bir Frans›z binbafl›s›n›n sözlerini biz kiflisel bir düflünce saymakta hakl›y›z. Çünkü
özgürlük ve ba¤›ms›zl›k u¤runda savafl›m veren milletlerin öncüsü olan Fransa kamu oyu-
nun ulusal ak›ma düflman olaca¤›m akla getirmek olas› de¤ildir. Bununla birlikte milletimiz
ba¤›ms›zl›k ve varl›¤›n› ne bahaya olursa olsun kurtarmakta sars›lmazcas›na kararl›d›r. Bu
ak›ma ba¤lanmayanlar yok olacak, bu ak›m› y›kmak isteyenlere karfl› ç›k›lacakt›r Pafla Haz-
retleri.

‹mza: Temsilci Kurul
BELGE, 44.
fiifre Erzurum, 21/8/1919
Say› 
347

S›vasta Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkanl›¤›na
Kad› Hasbi Efendi Hazretlerine bu flifrenin çözülmüflünün okunmas› rica olunur:
Vali Pafla ile telgraf bafl›nda S›vas Kongresi hakk›nda yap›lan görüflmeyi bilirsiniz. Va-

li Paflan›n aç›k olarak telgrafla böyle bir görüflme yapmalar›n›, Meb'us Rasim Beye de
kongrenin S›vasta olmamas› hakk›nda telgraf çektirmelerini uygun bulmamaktay›z. ‹stan-
buldaki yabanc›lar›n milletin bu gibi gösterilerini çok do¤al ve meflru buldu¤u haber al›nd›-
¤› gibi, Erzurum Kongresinin ‹ngiliz ve Amerikal›lar üzerinde çok iyi bir etki yapt›¤› ve da-
has› Amerika kurulundan iki sorumlu delegenin S›vasa gönderilmek üzere bulundu¤u da
ayr›ca dikkate de¤er. S›vas halk›n›n bofl yere kayg›lanmas›na neden olmak üzücü bir yan›l-
g› olur. Milleti yanl›fl yolda b›rakmamak gerekir. Bu nedenle sizin S›vasl›lar› ayd›nlat›p on-
lara do¤ru yolu göstererek S›vas Kongresinin millet ve vatan üzerinde yapaca¤› yararl› et-
kiyi anlat›p böylece halk›n bofl yere kuruntuya kap›lmamalar›n› sa¤laman›z› özellikle rica
eder ve sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 45. 
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Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Vali Reflit Pafla Hazretleri ile S›vas Kongresi hakk›nda telgraf bafl›ndaki muhaberat›m›z

tabiî malûmu âlileridir. S›vas Kongresinde umum vatan›n mukadderat› hakk›nda ittihaz› mu-
karrerat olunaca¤› cihetle bir Frans›z binbafl›s›n›n lâf› ile milletin bu azminden geri dönmi-
yece¤i bedihîdir. S›rf Vilâyat› fiark›yeye munhas›r olan Erzurum Kongresi mukarrerat›n›n
‹ngilizler üzerinde bile hüsnü tesir eyledi¤i, as›l milletin efkâr›n› anlamaya çal›flan Amerika-
l›lar›n Dersaadetten salâhiyettar iki memur› siyasîyi S›vasa yollama¤a karar verdikleri bir za-
manda S›vas Kongresinin aleyhinde idarei kelâm etmek için ya pek zaifülkalp olmak yahut
vatan ve milletle alâkadar bulunmamak icap eder. Binaenaleyh Vali Pafla Hazretlerinin bu
aç›k muhabereleri, S›vas halk› üzerinde fena tesir yapaca¤›n›n nazar› teemmüle al›nmas› lâ-
z›md›r. Kongre pek tabiî ve meflru olarak aktolunaca¤›ndan bu bapta velevki pek mahdut da
olsa birkaç kiflinin ademi arzu göstermek suretile millette a¤yare karfl› bir tefrika izhar› hiç te
flayan› arzu bir keyfiyet olmad›¤›ndan zat› biraderileri taraf›ndan Vali Pafla Hazretlerile, bu
sakim fikri tafl›yan di¤er zevat varsa anlar›n da irflat ve tenviri bugün için bir vazifei vatanî-
ye oldu¤unu arz, takdimi ihtiramat eyleriz.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 46.

S›vasta Meb'us Rasim Beye
Telgrafnamenizi ald›m. ‹nflallah kariben bizzat mülâkat›n›zla teflerrüf edece¤im. Mev-

zuubahs etti¤iniz mesele ehemmiyeti nispetinde arizü amik düflünülmüfltür. Mülkü milletin
herhangi bir suretle mucibi mazarrat› olacak harekâttan bittabi imtina edilir. Ancak varidi
hat›r›n›z olan hususat gayrivakidir. Bu bapta Vali Pafla Hazretlerine de cevaben maruzatta
bulunulmufltur. Her hususta müsterih bulunman›z› rica eder ve gözlerinizden öperim.

Raif
VES‹KA, 47.

Erzurum, 10 A¤ustos 1335
Mutkide Afliret Reisi Hac› Musa Beye

Muhterem Efendim,
‹kinci Ordu Kumandanl›¤›nda bulundu¤um esnada ve pek ciddî ahval içinde aram›zda

hâs›l olan revab›t› kalbîyenin k›ymettar hat›rat› daima mahfuz kalm›flt›r. Zât› âlilerinin minel-
kadim devlet ve millet ve vatan u¤runda fedakârl›¤›n›z, bergüzide hidemat›n›z, bütün erbab›
hamiyetin taht› takdir ve tahsinindedir. Bu meyanda ahiren Bitlisin istirdad›nda orduya filen
yapt›¤›n›z muavenetin k›ymeti, Mutki m›ntakas›n›n düflmana karfl› temininde ibraz buyurdu-
¤unuz gayret ve mesainin ehemmiyeti, herzaman lisan› takdir ve flükranla yadedilmektedir.
Bu kadar fedakârl›klar›m›z›n neticesinde bihikmetillâhitealâ düflmanlar›m›zla yapmaya mec-
bur kald›¤›m›z mütareke ahkâm›n›n hiç olmazsa bihakk›n hüsnü tatbikile istiklâl ve istikbali
millîmizin serbestisini ümit ederken maalesef düflmanlar›m›z›n bugün devlet ve milletimize
karfl› pek hainane bir vaziyet alarak memleketimizi tamamen parçalamak, âlemi islâm için
as›rlardanberi kanlar›n› iflar eden milletimizin hakk› hakimiyet ve istiklâlini elinden alarak
köle mevkiine düflürmek için çal›flt›klar›, ecdad›m›z›n b›rakt›¤› anavatanda Ermenistan yap-
maya u¤raflt›klar› pek aflikâr olarak görünüyor. Pek büyük telehhüflerle karfl›lanacak ahvali
denaetkâranedendir ki milletin kuvvetine istinat, amaline tevfiki harekât etmeyi vazifei vatanî-
ye ve hakikîye bilmesi lâz›mgelen ‹stanbuldaki hükûmeti merkezîye de tamamile aczü mekse-
net içerisinde inan› idaresini tesirat› önünde serfüru etti¤i düflmanlar›m›za b›rak›yor. Seneler-
denberi cihana fedakârl›k dersleri vermifl, harikalar göstermifl olan pek namuskâr ve fazilet-
kâr milletimiz, bu iktidars›z ellerde pek yak›nda ne derece vahim ak›betlere duçar olaca¤›n›
idrak ve teyakkun ederek gezdi¤im yerlerde hukukunun muhafaza, vatanlar›n›n müdafaas›
yolunda müdafaai millîye cemiyetleri teflkili s››retile bihakk›n çal›flt›klar›n› büyük bir fahrü
flükran ile gördüm. ‹flte bu ahval ve flerait içinde asker olarak mukayyeden çal›flmaktan ziya-
de sinei millete vatandafllar›mla beraber bir ferdi millet olarak memleketimin saadet ve istik-
lâline hadim olmay›, fleref ve haysiyeti için ölünceye kadar çal›flmay› daha faideli görerek âfl›k›
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fiifre Erzurum, 21/8/1919
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Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Vali Reflit Pafla Hazretleri ile S›vas Kongresi hakk›nda telgraf bafl›ndaki görüflmeleri-

mizi elbette bilirsiniz. S›vas Kongresinde tüm vatan›n kaderi üzerine karar al›naca¤›ndan bir
Frans›z binbafl›s›n›n sözüyle milletin bu kararl›l›¤›ndan geri dönmiyece¤i aç›kça bellidir. Sa-
dece Do¤u illerine özgü olan Erzurum Kongresi kararlar›n›n ‹ngilizler üzerinde olumlu etki
yapt›¤›, ulusun temel düflüncesini anlamaya çal›flan Amerikal›lar›n ‹stanbuldan yetkili iki po-
litik görevliyi S›vasa yollamaya karar verdikleri bir zamanda S›vas Kongresine karfl› lâf et-
mek için ya yüre¤i zay›f olmak ya da vatan ve milletle ilgili bulunmamak gerekir. Bundan do-
lay› Vali Pafla Hazretlerinin bu aç›k haberleflmelerinin, S›vas halk› üzerinde kötü etki yapa-
ca¤›n›n düflünülmesi gerekir. Kongre çok do¤al ve meflru olarak toplanaca¤›ndan bu konu-
da çok s›n›rl› olsa bile birkaç kiflinin isteksizlik göstermek yoluyla dosta düflmana karfl› bir
bölünme görüntüsü vermesi hiç de istenir birfley olmad›¤›ndan siz kardeflimiz taraf›ndan Va-
li Pafla Hazretlerile, bu sakat düflünceyi tafl›yan baflka kifliler varsa onlara da do¤ru yolu gös-
terip ayd›nlatman›z bugün için bir vatan ödevi oldu¤unu bilginize sunar, sayg›lar iletiriz.

Mustafa Kemal
BELGE, 46.

S›vasta Meb'us Rasim Beye
Telgraf›n›z› ald›m. ‹nflallah yak›nda buluflup karfl› karfl›ya görüflmekten onur duyaca-

¤›m. Sözkonusu yapt›¤›n›z sorun önemi oran›nda inceden inceye düflünülmüfltür. Vatana ve
millete herhangi bir yolda, zarar verecek olan davran›fllardan elbette kaç›n›l›r. Ancak akl›-
m›za gelenler olmam›flt›r. Bu konuda Vali Pafla Hazretlerine de yan›t olarak bilgi verilmifl-
tir. Her bak›mdan içinizin rahatlamas›n› rica eder ve gözlerinizden öperim.

Raif
BELGE, 47.

Erzurum, 10 A¤ustos 1919
Mutkide Afliret Baflkan› Hac› Musa Beye

Muhterem Efendim,
‹kinci Ordu Komutanl›¤›nda bulundu¤um s›rada ve pek tehlikeli durumlar içinde ara-

m›zda oluflan yürekten ba¤lar›n de¤erli an›lar› bende hep yaflam›flt›r. Sizin oldum olas› devlet,
millet ve vatan u¤runda özveriniz, seçkin hizmetleriniz, bütün yurtseverlerce be¤enilip övül-
mektedir. Bu arada en son olarak Bitlisin kurtar›lmas›nda orduya edimli olarak yapt›¤›n›z
yard›m›n de¤eri, Mutki bölgesinin düflmandan korunmas›nda gösterdi¤iniz çaba ve gayretin
önemi, herzaman be¤eniyle ve teflekkürle an›lmaktad›r. Bu büyük özverilerimizin sonunda
Tanr› öyle istedi¤i için düflmanlar›m›zla yapmak zorunda kald›¤›m›z ateflkesin hükümlerinin
hiç olmazsa gere¤i gibi iyi uygulanmas›yla ba¤›ms›zl›¤›m›z ve ulusal gelece¤imizin özgürlü¤ü-
nü sa¤layaca¤›m›z› umarken ne yaz›k ki düflmanlar›m›z›n bugün devlet ve milletimize karfl›
pek haince bir durum alarak memleketimizi büsbütün parçalamak, Müslümanl›k dünyas› için
yüzy›llard›r kanlar›n› döken milletimizin egemenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n› elinden alarak köle du-
rumuna düflürmek için çal›flt›klar›, atalar›m›z›n b›rakt›¤› anavatanda Ermenistan yapmaya u¤-
raflt›klar› pek aç›kça görünüyor. Pek büyük ac›larla karfl›lanacak alçakl›klardan olarak mille-
tin kuvvetine dayanmay›, davran›fllar›n› milletin isteklerine uydurmay› yurt görevi ve gerçek
ödev saymas› gereken ‹stanbuldaki hükûmet de bafltanbafla güçsüzlük ve miskinlik içinde yö-
netim dizginlerini etkileri karfl›s›nda bafl e¤di¤i düflmanlar›m›za b›rak›yor. Senelerdenberi
dünyaya özveri dersleri vermifl, harikalar yaratm›fl olan çok namuslu ve erdemli milletimizin
bafl›na, bu güçsüz ellerde ne kadar korkunç fleyler gelebilece¤inin bilincine vararak gezdi¤im
yerlerde haklar›n›n korunmas›, vatanlar›n›n savunulmas› yolunda ulusal savunma dernekleri
kurarak gerçekten çal›flt›klar›n› büyük bir övünç ve flükranla gördüm. ‹flte bu durum ve koflul-
lar içinde asker niteli¤iyle ba¤›ml› olarak çal›flmaktan çok ulusun ba¤r›nda yurttafllar›mla bir-
likte bir ulus bireyi olarak memleketimin mutlulu¤una ve ba¤›ms›zl›¤›na hizmet etmeyi, onuru



oldu¤um askerlikten istifa ettim. Bittabi bu mesai vatanîyede zât›âlileri gibi pek k›ymettar va-
tandafllar›m›n muavenet ve müflareket buyuracaklar›na itimad› tam›n›m vard›r.

Arzetti¤im müteaddit müdafaa cemiyetlerinin ifltirakile milleti birlefltirmek ve hayat›m›-
za kastetmek istiyen düflmanlar›m›za karfl› kuvvetli bulundurmak maksadile Erzurumda bir
Kongre aktedilmifltir. Müzakerat ve mukarrerat› hakk›nda Celâl Bey biraderimiz tafsilât ita
edece¤inden bu hususta tatvili kelâm› zait görüyorum. Ancak flu kadar›n› arzedeyim, bihak-
k›n milletimizin istiklâli ve vatan›m›z›n tamamiyeti yolunda hâs›l olan ittifak› hariç ve dahile
karfl› temsil maksadile Kongrece bir Heyeti Temsilîye intihap ve kabul edildi. Zât› âlinizde
Kongrenin âray› umumîyesile müttefikan bu Heyeti Temsilîye azal›¤›na intihap buyuruldu-
nuz. Senaverleri de bu meyanda bulundu¤um gibi Bahriye Nâz›r› esbak›, Hamidiye kahra-
man› Rauf Beyefendi biraderimiz de beraberdir. Vatan›m›z›n halâs ve saadeti için el ele ve-
rerek çal›fl›lacak bir zeminü zaman hâs›l oldu¤undan dolay› cidden pek büyük memnuniyet
hissetmekleyim. Celâl Bey biraderimizin zât› âlinize getirece¤i nizamname mucibince taraf›
âlilerinden teflkilâta germi verilerek hiçbir taraf›n ve kimsenin müdahale ve mümanaat›na
müsaade buyurmamas›n› ve mukaddes maksad› millînin temini yolunda müzahir olaca¤›n›
ümit ve kabul etmekte oldu¤um hükûmetin irade ve hakimiyetinin izhar› lâz›mgelece¤ini zâ-
t› âlilerinden ayr›ca arz ve rica ederim.

Burada oldu¤u gibi ayn› maksatla S›vasta da bütün milletin mümessillerinden mürek-
kep umumî bir kongre in'ikat etmet üzeredir. Senakâr›n›z da birkaç güne kadar mahza bu-
nun için S›vasa hareket edece¤im. Kongrenin hitam›nda betekrar Erzuruma avdet edece¤im
cihetle Erzurumda zât› âlinizle müflerref olurum. Bunun için vakti münasibinde zât› âlileri-
ne telgrafla malûmat vererek behemehal teflrifinizi rica edece¤im. Oradaki ifllerinizin zât› âli-
nizin burada tuli müddet kalman›za mâni olaca¤›n› biliyorsam da, milletin bizlerden bekle-
di¤i hizmetin ehemmiyet ve ulviyeti karfl›s›nda k›smen feda edilece¤inden de eminim. Her
halde bir defa görüfltükten sonra bu cihetin de bir çarei hallini düflünür buluruz. Cenab› Va-
hibül'amal Hazretlerinden vatan ve milletimiz için hay›rl› ak›betler niyaz eder ve sizlerin göz-
lerinizden öperim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 48.

13 A¤ustos 1335
Bitlis Kefrevizade fieyh Abdülbaki

Efendi Hazretlerine
Faziletlû Efendim,
Zat› faz›lanelerinin Bitliste oldu¤unuzu tahmin ediyorum. Bu defa ald›¤›m malûmat

üzerine bu husus tevsik edildi. Makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n, vatan ve milletimizin
içinde bulundu¤u müflkül vaziyet malûmu arifaneleridir. Senaverleri milletimizin bugünkü
felâketin içinden ç›kaca¤› güne kadar milletle beraber ve milletin içinde çal›flmaya hasr› vü-
cut etmekten baflka fliar› hamiyet olam›yaca¤› kanaatile derhal askerlikten istifa ettim. Çünkü
resmî makam ve s›fat›m buna mâni oluyordu.

Bugün için yegâne çarei halâs milletin vahdetini bütün cihana göstermek ve hukuku
mukaddesat›m›z› milletin ibraz edece¤i kudret ile tahlis etmektir.

Erzurum Kongresince takarrür ettirilen esasat› takdim ediyorum. O havalice icab›na te-
vessül buyurularak düflmanlar›m›z›n her türlü muz›r telkinat›na set çekmeleri müsellem olan
hamiyet ve vatanperverliklerinden intizar olunur. Arz› hürmet ve muhabbet eylerim Efendim
Hazretleri.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 49.
Mektup 13 A¤ustos 1335

fiirnakl› Abdürrahman A¤a Hazretlerine
Dirflulu Ömer A¤a Hazretlerine
Muflarl› Resul A¤a Hazretlerine

Vatanperver Efendim;
Zat› âlinizin makam› muallây› hilâfet ve saltanata olan merbuliyelleri ve mukaddes vatan›-

m›z›n Ermeni ayaklar› alt›nda çi¤nenmesine kat’iyyen raz› olam›yacaklar› cümlenin müsellemidir.
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ve haysiyeti için ölünceye kadar çal›flmay› daha yararl› sayarak tutkunu oldu¤um askerlik-
ten çekildim. Elbette bu yurt ifllerinde sizin gibi çok de¤erli yurttafllar›m›n yard›m edip ifl-
birli¤i yapacaklar›na tam bir güvenim vard›r.

Sözünü etti¤im birçok savunma derneklerinin kat›lmas›yla milleti birlefltirmek ve ca-
n›m›za k›ymak istiyen düflmanlar›m›za karfl› güçlü bulundurmak amac›yla Erzurumda bir
Kongre toplanm›flt›r. Görüflme ve kararlar› hakk›nda Celâl Bey kardeflimiz ayr›nt›l› bilgi
verece¤inden bu konuda sözü uzatmay› yersiz buluyorum. Ancak flu kadar›n› söyleyeyim,
milletimizin gerçek ba¤›ms›zl›¤› ve vatan›m›z›n bütünlü¤ü yolunda elde edilen birli¤i d›fla-
r›ya ve içeriye karfl› temsil amac›yla Kongrece bir Temsilci Kurul seçilip kabul edildi. Siz de
Kongre üyelerinin oy birli¤iyle bu Temsilci Kurul üyeli¤ine seçildiniz. Aralar›nda ben de
bulundu¤um gibi eski Deniziflleri Bakanlar›ndan, Hamidiye kahraman› Rauf Beyefendi
kardeflimiz de bizimle birliktedir. Vatan›m›z›n kurtuluflu ve mutlulu¤u için el ele vererek ça-
l›fl›lacak uygun ortam oluflmufl bulunmas›ndan gerçekten çok büyük k›vanç duymaktay›m.
Celâl Bey Kardeflimizin size getirece¤i tüzük gere¤ince taraf›n›zdan h›zla örgütlenmeye ge-
çilerek hiçbir taraf›n ve kimsenin ifle kar›flmas›na engel olmas›na izin verilmemesini ve ulu-
sun kutsal amac›n›n sa¤lanmas› yolunda yard›mc› olaca¤›n› umdu¤um ve bekledi¤im sivil ve
askerî görevlilerin amaca ayk›r› davran›fllar› görülür ise milletin irade ve egemenli¤inin on-
lara gösterilmesi gerekti¤ini sizden ayr›ca rica ederim.

Burada oldu¤u gibi özdefl amaçla S›vasta da bütün milletin temsilcilerinden oluflan ge-
nel bir kongre toplanmak üzeredir. Ben de birkaç güne kadar yeniden Erzuruma dönece-
¤imden Erzurumda sizinle tan›fl›r›z. Bunun için uygun bir zamanda size telgrafla bilgi vere-
rek ne olursa olsun gelmenizi rica edece¤im. Oradaki ifllerinizin sizin burada uzun süre kal-
man›za engel olaca¤›n› biliyorsam da, milletin bizlerden bekledi¤i hizmetin önem ve yüce-
li¤i karfl›s›nda bunlar›n bir ölçüde feda edilece¤ine de inan›yorum. Her halde bir defa gö-
rüfltükten sonra bu sorunun da bir çözüm yolunu düflünür buluruz. ‹stekleri gerçeklefltiren
Yüce Tanr›dan vatan ve milletimiz için yararl› yar›nlar diler ve sizlerin gözlerinizden öpe-
rim.

Mustafa Kemal
BELGE, 48.

13 A¤ustos 1919
Bitlis Kefrevizade fieyh Abdülbaki 

Efendi Hazretlerine
Erdemli Efendim,
Erdem dolu olan sizin Bitliste oldu¤unu san›yorum. Bu kez ald›¤›m bilgiyle bunun

do¤rulu¤u belgelendi. Yüce halifelik ve padiflahl›k makam›n›n, vatan ve milletimizin içinde
bulundu¤u güç durumu bilirsiniz. Ben milletimizin bugünkü y›k›m alt›ndan kalkaca¤› güne
kadar milletle birlikte ve milletin içinde çal›flmaya varl›¤›m› adamaktan baflka yurtseverlik
yolu olam›yaca¤› kan›s›yla hemen askerlikten çekildim. Çünkü resmî makam ve görevim
buna engel oluyordu.

Bugün için tek kurtulufl yolu milletin birli¤ini bütün dünyaya göstermek ve kutsal hak-
lar›m›z› milletin meydana getirece¤i güçle kurtarmakt›r.

Erzurum Kongresince kabul edilmifl olan ilkeleri sunuyorum. Bulundu¤unuz yörede
gerekli giriflimler yap›larak düflmanlar›m›z›n her türlü zararl› fikir afl›lamalar›n›n önüne geç-
meniz herkesçe bilinen yurtseverli¤inizden beklenir. Sayg› ve sevgi sunar›m Efendim Haz-
retleri.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 49.
Mektup 13 A¤ustos 1919

fiirnakl› Abdürrahman A¤a Hazretlerine
Dirflulu Ömer A¤a Hazretlerine
Muflarl› Resul A¤a Hazretlerine

Yurtsever Efendim;
Sizin yüce halifelik ve padiflahl›k makam›na olan ba¤l›l›¤›n›z› ve kutsal vatan›m›z›n Ermeni

ayaklar› alt›nda çi¤nenmesini kesinlikle kabul etmeyece¤inizi herkes bilir. Bugüne kadar yapm›fl



Bugüne kadar ibraz buyurmufl oldu¤unuz asar› fazilete yak›ndan muttali oldu¤um için zât›
âlinizi vatan ve millet için çal›flmak hususunda hasr› hayat eden vatanperveran›n bafl›nda gö-
rece¤imden eminim. Erzurum Kongresince tanzim olunum beyanname ve nizamnamelerden
lüzumu kadar›n› takdim ediyorum. Teflkilât›n o havalice sürat ve sühuleti tatbiki ve muz›r
düflman telkinat›na kat'iyyen mâni olmak hususlar›nda hamiyet ve gayreti müsellemelerinin
asar›na kemal› itminan ile intizar eyler ve gözlerinizden öperim Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 50.
13 A¤ustos 1335

Meb'usu Sab›k Sadullah Efendi Hazretlerine
Muhterem Efendim;
Makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n duçar oldu¤u tazyik, vatan ve milletimizin düfl-

manlar›m›z taraf›ndan mahkûm edilmek istenildi¤i elîm ak›bet malûmu âlileridir. Bütün bu
taaddiyata karfl› koyabilmek için yegâne çarenin milletimizin, müdafaai hukuk ve mukadde-
sat için yekvücut olarak ibraz› kudret etmesi oldu¤u takdir buyurulur.

fiarkî Anadolunun her taraf›nda ayn› elem neticesi olarak teflekkül etmifl bulunan cemi-
yetlerin Erzurum Kongresinde elhamdülillâh birleflmesi maksad›n istihsali için elde bir za-
man olmufltur.

Vahdeti millîyemizin dahil ve harice karfl› temsili için kabul edilen Heyeti Temsilîyeye
zat› âlileri ittifak› âra ile intihap buyuruldunuz. Bu suretle vatan ve milletimiz için birlikte ça-
l›flaca¤›m›zdan dolay› pek bahtiyar›m.

Kongrece tanzim olunan beyanname ve nizamnamelerden miktar› kâfi takdim edilmifl-
tir. O havalide teflkilât›n takviye ve taazzuvunu temin buyurduktan sonra Erzurumu teflrifle-
rine fliddetle intizar olunur.

Bendeniz, Heyeti Temsilîyemizde bulunan Bahriye Nâz›r› Esbak› Rauf Beyefendi ile
S›vasta in'ikat etmek üzere bulunan kongreye gidece¤imizden avdetimize kadar Raif Efendi
yaln›z kal›yorlar. Teflrifleri kendileri için pek büyük medar› tesliyet olacakt›r. Cümleten göz-
lerinizden öperiz Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 51.
13 A¤ustos 1335

fieyh Mahmut Efendi Hazretlerine
Faziletlû Efendim;
Makam› muallây› hilâfete ve saltanat› Osmanîyeye olan revab›t› hakikîyeleri ve vatan›

azizimiz hakk›ndaki alâkai kat'iyeleri cümlenin malûm ve müsellemidir. Harbi Umumînin
makûs neticesi düflmanlar›m›za çok f›rsatlar bahfleyledi¤inden mütarekedenberi devlet, mil-
let ve vatan›m›z hakk›nda reva görülen tecavüz ve taaddiler gayrikabili tahammül ve kabul
dereceye vâs›l olmufltur. Hilâfet ve saltanat izmihlaline ve vatan›m›z›n Ermeni ayaklar› alt›n-
da çi¤nenmesine ve milletimizin Ermenilere esir olmas›na r›za gösterecek hiçbir Müslüman
tasavvur edilemez. Düflmanlar›m›z›n her taraftaki teflebbüsleri hep vatan›n parçalanmas› ve
milletimizin esir olmas› gayelerine matuftur. Milletten kuvvet alam›yan ve esir vaziyetinde
bulunan hükûmeti merkezîye acizden baflka bir fley gösterememektedir.

Milletin yekvücut olarak kuvvet ve kudretini cihana göstermesinden baflka çarei halâs ve
noktai istimdat kalmam›flt›r. Bu sebeple senaverleri resmî makam ve s›fat›m›n haylûletini gördü-
¤ümden derhal silki askerîden istifa ederek vatan ve milletimizin halâs› tamm›na kadar milletle be-
raber ve milletin içinde çal›flmaya karar verdim. Zât› âlileri gibi fedakâr, vatanperver dindafllar›-
m›n benimle beraber çal›flaca¤›n›za mutmainim. Bu defa Erzurum Kongresince takarrür ettirilen
beyanname ve nizamnamelerden takdim ediyorum. O havalice tevsi ve takviyei teflkilât z›mn›nda
sarf› makderet buyurulmas›n› rica ederim. Yak›nda S›vasta in’ikat edecek olan umumî bir kongre
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oldu¤unuz erdemli iflleri yak›ndan bildi¤im için sizi vatan ve millet için çal›flmaya adam›fl
olan yurtseverlerin bafl›nda görece¤ime güveniyorum. Erzurum Kongresince haz›rlanan bil-
diri ve tüzüklerden gere¤i kadar gönderiyorum. Örgütün o yörece h›zla ve kolayl›kla kurul-
mas› ve düflman›n zararl› telkinlerine kesinlikle engel olunmas› konular›nda bilinen yurtse-
verlik ve y›lmazl›¤›n›z›n meyvelerini tam güven içinde bekler ve gözlerinizden öperim Efen-
dim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 50.
13 A¤ustos 1919

Eski Meb'us Sadullah Efendi Hazretlerine
Muhterem Efendim;
Yüce halifeli¤in ve padiflahl›¤›n u¤rad›¤› bask›y›, vatan ve milletimizin düflmanlar›m›z

taraf›ndan mahkûm edilmek istenildi¤i ac› sonucu bilirsiniz. Bütün bu k›y›mlara karfl› koya-
bilmenin tek yolunun milletimizin, haklar›n› ve kutsal de¤erlerini savunmak için tek beden
olarak güç göstermesi oldu¤unu anlars›n›z.

Do¤u Anadolunun her taraf›nda bu ac›n›n sonucu olarak kurulmufl bulunan dernek-
lerin Erzurum Kongresince Tanr›ya flükür birleflmesi amac›n elde edilmesi için bir güvence
olmufltur.

Ulusal birli¤imizin içe ve d›fla karfl› temsil edilmesi için kabul edilen Temsilci Kurula
oy birli¤iyle üye seçildiniz. Böylece vatan ve milletimiz için birlikte çal›flaca¤›m›zdan dola-
y› çok mutluyum.

Kongrece haz›rlanan bildiri ve tüzükler yeter say›da sunulmufltur. O yörede örgütle-
rin kurulup güçlendirilmesini sa¤lad›ktan sonra Erzuruma gelmenizi dört gözle bekliyoruz.

Ben kulunuz, Temsilci Kurulumuzda bulunan Eski Deniziflleri Bakanlar›ndan Rauf
Beyefendi ile S›vasta toplanmak üzere bulunan kongreye gidece¤imizden dönüflümüze ka-
dar Raif Efendi yaln›z kal›yorlar. Gelmeniz kendileri için büyük rahatl›k yaratacakt›r. He-
pimiz gözlerinizden öperiz Efendim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 51.
13 A¤ustos 1919

fieyh Mahmut Efendi Hazretlerine
Erdemli Efendim;
Yüce halifeli¤e ve Osmanl› saltanat›na olan gerçek ba¤l›l›¤›n›z ve sevgili vatan›m›z

hakk›ndaki kesin ilginiz hepimizce bilinmektedir. Dünya Savafl›n›n olumsuz sonucu düfl-
manlar›m›za çok f›rsatlar verdi¤inden bar›flkesten bu yana devlet, millet ve vatan›m›za uy-
gulanan sald›r› ve k›y›mlar dayan›lamaz ve kabul edilemez kerteye varm›flt›r. Halifeli¤in ve
padiflahl›¤›n çökmesini ve vatan›m›z›n Ermeni ayaklar› alt›nda çi¤nenmesini ve milletimizin
Ermenilere tutsak olmas›n› kabul edecek hiçbir müslüman düflünülemez. Düflmanlar›m›z›n
her taraftaki giriflimleri hep vatan›n parçalanmas› ve milletimizin tutsak olmas› amac›na yö-
neliktir. Milletten güç alam›yan ve tutsak durumda bulunan ‹stanbul hükûmeti güçsüzlük-
ten baflka bir fley gösterememektedir.

Milletin tek beden olarak güç ve yetene¤ini dünyaya göstermesinden baflka kurtulufl yolu ve
medet umulacak yer kalmam›flt›r. Bu nedenle ben resmî makam ve görevimin engel oldu¤unu
gördü¤ümden hemen askerlik mesle¤inden çekilerek vatan ve milletimizin tama kurtulufluna ka-
dar milletle birlikte ve milletin içinde çal›flmaya karar verdim. Sizin gibi özverili, yurtsever dinkar-
defllerimin benimle birlikte çal›flaca¤›n›za inan›yorum. Bu kere Erzurum Kongresince kararlaflt›r›-
lan bildiri ve tüzüklerden sunuyorum. O yörede örgütlerin yay›lmas› ve güçlendirilmesi için yo¤un



ile de daha nâfi ve kat’î netayiç elde edilece¤i flüphesizdir. O havalide ‹ngilizlerin mu¤fil tel-
tinat›n›n önüne geçilmesi pek ziyade lâz›md›r. Cenab› Hak cümlemize muvaffak›yetler ihsan
buyursun. Gözlerinizden öperim Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 52.
13 A¤ustos 1335

Nurflinli Meflayihi ‹zamdan fieyh Ziyaettin Efendi Hazretlerine
Faziletlû Efendim;
Zat› faz›lanelerinizin Harbi Umumînin imtidad›nca Osmanl› ordusuna ifa eylemifl ol-

du¤unuz hidemat› bergüzidelerine ve makam› muallây› hilâfet ve saltanata göstermifl oldu¤u-
nuz revab›t› kalbîyelerine yak›ndan muttali bulunuyorum. Bu sebeple zât› âlinize kalben pek
büyük hürmetim vard›r.

Bugün makam› hilâfetin, saltanat› Osmanîyenin ve vatan› mukaddesimizin düflmanla-
r›m›z taraf›ndan nas›l rencide edilmekte ve vilâyat› flarkîyemizin Ermenilere hadiye edilme-
sinde ›srar olunmakta oldu¤u malûmu arifaneleridir. Millete istinat etmiyen ‹stanbuldaki hü-
kûmeti merkezîye bütün bu düflman taaddileri karfl›s›nda âciz ve naçiz kalarak hukuk millet
ve memleketi müdafaa edememekte oldu¤u tahakkuk etmifltir. Bu sebeple milletimizin mev-
cudiyetini ve vahdetini bütün cihana göstermek ve hukukumuzun indî ve flahsî kararlarla im-
has›na müsaade edemiyece¤imizi anlatmak maksadile senaverleri resmî makam ve s›fat›m-
dan tecerrüt ederek milletin içinde ve milletle beraber çal›flmaktan baflka çare göremedim ve
derhal askerlikten istifa ettim.

Vakayii elîme tesirile her taraftan teflekkül eden millî ve vatanî cemiyetlerin murahhasla-
r›ndan mürekkep olmak üzere Erzurumda in'ikat eden bir kongre ile "fiarkî Anadolu Müda-
faai Hukuk Cemiyeti" teflekkül etti ve vahdeti millîyemizi dahil ve harice karfl› temsil eylemek
üzere bir Heyeti Temsilîye kabul edildi. Bu hususa dair beyanname ve nizamnamelerden zat›
ulyan›za takdim ediyorum. Zat› faz›laneleri Cemiyetimizin en muhterem azas›ndan bulundu-
¤unuz cihetle istihsali maksad› mukaddes için cümlece müsellem olan himmet ve gayretlerinin
teflkilât›m›z›n o havalice tesrii husulüne ve muz›r düflman telkinat›n›n izalesine masruf olaca-
¤›na mutmainim. Birkaç güne kadar Garbî Anadolu ve Rumelinin bilcümle vilâyat›ndan gel-
mekte olan murahhaslarla da umumî bir kongre S›vasta aktolunacakt›r. Cenab› Hakk›n avnü
inayeti ve Peygamberi ziflan›m›z›n feyzü flefaati ile umum milletimizin bir noktada müttehit ol-
du¤unu ve hukukunu muhafaza ve müdafaaya kadir bulundu¤unu cihana gösterece¤iz.

Kariben Meclisi Meb'usan›m›z› açt›rmak ve millete müstenit kuvvetli bir hükûmeti mev-
kii iktidara geçirerek selâmeti vatan› temin eylemek müyesser olacakt›r.

Muhabbet ve hürmetlerimin kabulünü rica ve o havalideki bilcümle vatandafllar›ma se-
lâmlar ithaf eylerim Efendim Hazretleri.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 53.
13 A¤ustos 1335

Garzanda Rüesadan Cemil Çeto Beye
Efendim;
O havaliden gelen zevattan ald›¤›m malûmattan zat› âlinizin makam› muallây› hilâfete

ve devleti ebet müddetimize olan revab›t› kavîye ve hakikîyeniz asar›ndan olmak üzere vata-
n› azizimizin düflman amaline karfl› s›yaneti z›mn›nda göstermekte oldu¤unuz himmet ve fe-
dakârl›¤a muttali oluyorum. Bundan dolay› pek ziyade memnun ve müteflekkirim.

Erzuruma gelmeden evvel vukubulan telgraf muhaberat›m›zda ilk f›rsatta oralara gel-
mek arzusunda bulundu¤umu bildirmifltim. Fakat ahval ve hadisat flimdiye kadar buna mü-
saade etmedi.

Mesmuu âliniz oldu¤u ve olaca¤› veçhile Mütarekeden sonra ‹tilâf Devletleri devlet ve mille-
timizin hukukuna Ermenilere vermek, vilâyat› garbîyemizden ‹zmir gibi en mamur yerleri Rumla-
ra hediye etmek, Karadeniz sahillerinde bir Pontus Rum hükûmeti teflkil etmek gayelerine düfltüler.
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çaba harcaman›z› rica ederim. Yak›nda S›vasta toplanacak olan genel bir kongre ile de da-
ha yararl› ve kesin sonuçlar elde edilece¤i kuflkusuzdur. O yörede ‹ngilizlerin aldat›c› tel-
kinlerinin önüne geçilmesi çok gereklidir. Ulu Tanr› hepimize baflar›lar versin. Gözleriniz-
den öperim Efendim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 52.
13 A¤ustos 1919

Nurflinli Büyük fieyhlerden fieyh Ziyaettin Efendi Hazretlerine
Erdemli Efendim;
Sizin Dünya Savafl› boyunca Osmanl› ordusuna yapm›fl oldu¤unuz seçkin hizmetleri

ve yüce halifelik ve padiflahl›k makam›na göstermifl oldu¤unuz yürekten ba¤l›l›¤› yak›ndan
biliyorum. Bu nedenle size içten gelen pek büyük sayg›m vard›r.

Bugün halifelik makam›nca, Osmanl› saltanat›na ve kutsal vatan›m›za karfl› düflman-
lar›m›zca k›yas›ya kötü davran›lmakta ve do¤u illerimizin Ermenilere arma¤an edilmesinde
direnmekte oldu¤unu bilirsiniz. Millete dayanmayan ‹stanbuldaki hükûmetin bütün bu düfl-
man sald›rganl›klar› karfl›s›nda güçsüz ve c›l›z kalarak ulus ve ülke haklar›n› savunamamak-
ta oldu¤u belli olmufltur. Bu nedenle milletimizin varl›¤›n› ve birli¤ini bütün dünyaya gös-
termek ve haklar›m›z›n tek yönlü kiflisel kararlarla yok edilmesine izin vermiyece¤imizi an-
latmak amac›yla ben resmî makam ve görevimden ayr›l›p milletin içinde ve milletle birlik-
te çal›flmaktan baflka ç›kar yol göremedim ve hemen askerlikten çekildim.

Ac› olaylar›n etkisiyle her tarafta kurulan ulusal ve yurtsal derneklerin delegelerinden
oluflmak üzere Erzurumda toplanan bir kongre ile "Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Der-
ne¤i" kuruldu ve ulusal birli¤imizi iç ve d›fla karfl› temsil etmek için bir Temsilci Kurul se-
çildi. Bu konuyla ilgili bildiri ve tüzüklerden size sunuyorum. Siz derne¤imizin en sayg›n
üyelerinden bulundu¤unuzdan kutsal amac› elde etmek için herkesçe bilinen yurtseverlik
ve çabalar›n›z›n örgütümüzün o yörede yay›lmas›na ve zararl› düflman telkinlerinin etkisiz
k›l›nmas› için kullan›laca¤›na inan›yorum. Birkaç güne kadar Bat› Anadolu ve Rumelinin
tüm illerinden gelmekte olan delegelerle de genel nitelikte bir kongre S›vasta toplanacak-
t›r. Yüce Tanr›n›n yard›m› ve fianl› Peygamberimizin deste¤iyle bütün milletimizin bir
amaçta birleflmifl oldu¤unu ve haklar›n› koruyup savunacak güçte bulundu¤unu dünyaya
gösterece¤iz.

Yak›nda Meb'uslar Meclisimiz açt›r›lacak ve millete dayal› güçlü bir hükûmeti iflbafl›-
na geçirerek yurdun esenli¤i sa¤lanacakt›r.

Sevgi ve sayg›lar›m›n kabulünü rica eder ve o yöredeki tüm yurttafllar›ma selâmlar su-
nar›m Efendim Hazretleri.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 53.
13 A¤ustos 1919

Garzanda Afliret Bafllar›ndan Cemil Çeto Beye
Efendim;
O yöreden gelenlerden ald›¤›m bilgilerden sizin yüce halifeli¤e ve sonsuza dek yafla-

yacak olan devletimize sa¤lam ve gerçek ba¤l›l›¤›n›z›n sonucundan olarak sevgili vatan›m›-
z›n düflman isteklerine karfl› korunmas› için göstermekte oldu¤unuz yurtseverlik ve özveri-
yi ö¤reniyorum. Buna çok seviniyor ve flükrediyorum.

Erzuruma gelmeden önce yap›lan telgraf haberleflmelerimizde ilk f›rsatta oralara gel-
mek istedi¤imi bildirmifltim. Ama durum ve olaylar flimdiye kadar buna izin vermedi.

Duymufl oldu¤unuz ve bundan sonra da duyaca¤›n›z gibi Ateflkesten sonra ‹tilâf Devletleri
devlet ve milletimizin haklar›na hiç uymay›p memleketimizi parçalamak ve do¤u illerini Ermeni-
lere vermek, bat› illerimizden ‹zmir gibi en bay›nd›r yerleri Rumlara arma¤an etmek, Karadeniz



Bir taraftan da ‹ngilizler Diyarbekir ve havalisi halk›n› i¤fal ederek türlü türlü flekiller ver-
meye kalk›flt›lar. Üçüncü Ordu Müfettiflli¤im esnas›nda, düflmanlar›n bu hainane kastlar›na
mümanaata karar verdim. Ve bunun için icab eden teflebbüsata girifltim. ‹stanbulda esir va-
ziyetinde bulunan hükûmeti merkezîyenin baz› ricali, milletten kuvvet almakta müsamaha-
kâr davrand›klar›ndan ecnebîler indinde hükümsüz kald›lar. Benim millî ve vatanî ifltigalâ-
t›mdan bittabi düflmanlar›m›z memnun olmad›lar. Beni Anadoludan ‹stanbula davet etmek
istediler. Ben ise nihayete kadar milletle beraber ve sinei millette çal›flmaya karar verdi¤im-
den derhal askerlikten istifa ettim.

Malûmu âlinizdir ki Anadolu ve Rumelinin tekmil vilâyetlerinde Müdafaai Hukuk Ce-
miyetleri teflekkül etmifltir. fiarkî Anadolu vilâyat ve elviye müstakillesi murahhaslar›ndan
mürekkep olmak üzere Erzurumda bir kongre aktedildi. Bu sayede tekmil fiarkî Anadolu
halk› birleflti. Dahilî ve haricî siyasetini tesbit eden esasl› mukarrerat ittihaz etti ve bir de tefl-
kilât nizamnamesi yapt›. Bunlardan zât› âlinize takdim ediyorum.

Birkaç güne kadar tekmil Garbî Anadolu ve Rumeli vilâyat› murahhaslar›ndan mürek-
kep olmak üzere S›vasta umumî bir kongre in'ikat edecektir. Bu suretle de bütün millet yek-
vücut olarak hukukunu müdafaa edecek hale gelecektir. Milleti müttehit bir halde gerek da-
hile ve gerek harice karfl› temsil eylemek üzere bir Heyeti Temsilîye intihap ve kabul edilmifl-
tir ki ben de bu heyette dahilim. ‹nflallah kariben Meclisi Meb'usan toplanacak ve her türlü
hukuku millet ve memleketi müdafaaya kâfi kuvvetli bir hükûmet mevkii iktidara geçecektir.
Milletin gösterdi¤i bu vahdet ve kudret sayesinde tekmil ecnebî devletleri, ‹ngilizler, Ameri-
kal›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar hulâsa cümlesi vatan ve milletimize hürmet etmeye bafllad›lar.
‹nflallah netice mes'ut olacakt›r.

fiarkî Anadoludaki cemiyetlerin birleflmesinden hâs›l olan "Müdafaai Hukuk Cemiye-
ti" kat’î mesaisile devletimizin istiklâlini ve vatan›m›z›n tamamisini kurtaraca¤›na hiç flüphe
etmiyorum. Zat› âliniz Cemiyetimizin en mühim azas›ndans›n›z. Himmet ve gayretinizle o
havalide az zamanda teflkilât›n takdim etti¤im nizamname ahkâm›na mutab›k olarak vücu-
da getirilece¤ine ve ‹ngilizlerin milletimizi parçalamaya ve vatan›m›z› Ermeni ayaklar› alt›n-
da çi¤netmeye matuf olan entrikalar›na meydan verilmiyece¤ine mutmainim.

S›vas Kongresinde bulunmak üzere muvakkaten S›vasa gidece¤im. Ondan sonra tekrar
Erzuruma gelece¤im. Gözlerinizden öper orada bilcümle vatandafllar›m›za mahsus selâmlar
eylerim Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 54.
S›vas Kongresinde Kongre Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri

taraf›ndan irat olunan nutku iftitahî
Muhterem Efendiler;
Vatan ve milletin halâs›n› istihdaf eyliyen sevaik› mücbire, sizleri bunca meflak ve me-

vani karfl›s›nda S›vasta toplad›. Celâdetperver azminizi tebrik ve beyan› hofl amedi eylemek-
le bahtiyarl›¤›m›z› arzederim.

Efendiler, muhterem heyetiniz, rehakâr müzakerat›na giriflmeden evvel baz› maruzatta
bulunmama müsaadenizi rica ederim. Malûmdur ki milliyetler esas›na müstenit vaitler üzeri-
ne 30 Teflrinievel 1334 tarihinde Düveli ‹tilâfiye ile mütareke aktedildi. Milletimiz adilâne bir
sulha nail olaca¤›n› ümit etti. Halbuki mütarekename ahkâm› vatan ve milletimiz aleyhinde
hergün bir suretle suistimal ve taarruz ve icbar suretile tatbik edildi. Düveli ‹tilâfiyeden kuv-
vet alan memleketimizdeki anas›r› h›ristiyaniye milletimizin haysiyetini kesrü ihlâl mahiye-
tinde ç›lg›nca harekâta koyuldu. Garbî Anadoluda islâm›n harimi ismetine dahil olan Yunan
zalimleri Düveli ‹tilâfiyenin enzar› tesamühü karfl›s›nda canavarca fecayi ika etti.

fiarkta Ermeniler K›z›l›rma¤a kadar tevessü haz›rl›klar›na ve flimdiden hudutlar›m›za
kadar dayanan katliam siyasetine bafllad›. Karadeniz sahillerimizde Pontus K›rall›¤› hayali-
nin tahakkukuna bile çal›fl›ld›. Adana, Ay›ntap, Marafl ve Konya havalisine kadar Antalya ifl-
gal ve Trakya da iflgal m›ntakas›na ithal edildi.

Payitaht› saltanat ve makarr› hilâfetin ise hükümdar saraylar›na kadar bo¤ucu bir tarzda
iflgali suretile kalpgâh› devlette ecnebî inhisar ve tahakkümü teessüs etti ve bütün bu hakfliken
tasaddilere karfl› hükûmeti merkezîye ihtimalki tarihte bir misli daha görülmemifl surette taham-
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k›y›lar›nda bir Pontus Rum hükûmeti kurmak amaçlar›n› güttüler. Bir yandan da ‹ngilizler
Diyarbak›r ve yöresi halk›n› aldatarak türlü türlü biçimler vermeye kalk›flt›lar. Üçüncü Or-
du Müfettiflli¤im s›ras›nda, düflmanlar›n bu haince kas›tlar›na engel olmaya karar verdim.
Ve bunun için gereken giriflimleri yapt›m. ‹stanbulda tutsak durumda bulunan hükûmetin
baz› ileri gelenleri, milletten kuvvet almakta gevflek davrand›klar›ndan yabanc›lar›n gözün-
de etkisiz kald›lar. Benim ulusal ve yurtsal çal›flmalar›mdan elbette düflmanlar›m›z k›vanç
duymad›lar. Beni Anadoludan ‹stanbula ça¤›rmak istediler. Ben ise sonuna kadar milletle
birlikte ve ulusun ba¤r›nda çal›flmaya karar verdi¤imden gecikmeden askerlikten çekildim.

Bilirsiniz ki Anadolu ve Rumelinin tüm illerinde Haklar› Savunma Dernekleri kurul-
mufltur. Do¤u Anadolu illerinin ve ba¤›ms›z sancaklar›n›n temsilcilerinden oluflmak üzere
Erzurumda bir kongre topland›. Bu sayede tüm Do¤u Anadolu halk› birleflti. ‹ç ve d›fl po-
litikas›n› saptayan köklü kararlar ald› ve bir de örgütler tüzü¤ü yapt›. Bunlardan size sunu-
yorum.

Birkaç güne kadar tüm Bat› Anadolu ve Rumeli illeri delegelerinden oluflmak üzere
S›vasta genel nitelikli bir kongre toplanacakt›r. Böylece de tüm ulus tek beden olarak hak-
lar›n› savunacak duruma gelecektir. Milleti birlik içinde hem içe ve hem d›fla karfl› temsil et-
mek için bir Temsilci Kurul seçilip atanm›flt›r ki ben de bu kurulda bulunuyorum. Tanr›n›n
izniyle yak›nda Meb'uslar Meclisi toplanacak ve her türlü ulus ve ülke haklar›n› savunma-
ya yeterli güçte bir hükûmet ifl bafl›na geçecektir. Milletin gösterdi¤i bu birlik ve yetenek sa-
yesinde tüm yabanc› devletleri, ‹ngilizler, Amerikal›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar k›saca hepsi
vatan ve milletimize sayg› duymaya bafllad›lar. Tanr›n›n izniyle sonuç mutlu olacakt›r.

Do¤u Anadoludaki derneklerin birleflmesinden do¤an "Haklar› Savunma Derne¤i"
nin kesin çal›flmalar›yla devletimizin ba¤›ms›zl›¤›n› ve vatan›m›z›n bütünlü¤ünü kurtaraca-
¤›na hiç kuflku duymuyorum. Siz derne¤imizin en önemli üyelerindensiniz. Yurtseverlik ve
çabalar›n›zla o yörede az zamanda örgütün sundu¤um tüzük hükümlerine uygun olarak ku-
rulaca¤›na ve ‹ngilizlerin milletimizi parçalamaya ve vatan›m›z› Ermeni ayaklar› alt›nda çi¤-
netmeye yönelik entrikalar›na meydan verilmiyece¤ine inan›yorum.

S›vas Kongresinde bulunmak için geçici olarak S›vasa gidece¤im. Ondan sonra yeni-
den Erzuruma gelece¤im. Gözlerinizden öper oradaki tüm vatandafllar›m›za özel selâm
ederim Efendim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 54.
S›vas Kongresinde Kongre Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretleri

taraf›ndan okunan aç›fl nutku
Muhterem Efendiler;
Vatan ve milletin kurtuluflunu amaçlayan zorunlu nedenler, sizleri bunca zahmet ve

engellere karfl›n S›vasta toplad›. Sars›lmaz yi¤it kararl›l›¤›n›z› kutlar ve hofl geldiniz demek-
le mutlu oldu¤umu bilginize sunar›m.

Efendiler, sayg›de¤er kurulunuz, iyilik getirici görüflmelerine bafllamadan önce baz›
fleyler söylememe izninizi rica ederim. Bilinir ki milliyetler ilkesine dayal› sözveriler üzeri-
ne 30 Ekim 1918 tarihinde ‹tilâf Devletleriyle ateflkes anlaflmas› yap›ld›. Milletimiz adaletli
bir bar›fla kavuflaca¤›n› umdu. Oysa ateflkes anlaflmas› hükümleri vatan ve milletimiz zara-
r›na hergün bir yolda kötüye kullan›lmak, sald›r› ve zorlama yoluyla h›ristiyanlar milletimi-
zin onurunu k›r›p zedeleyici nitelikte ç›lg›nca ifller yapt›lar. Bat› Anadoluda Müslümanlar›n
temiz ba¤r›na giren Yunan k›y›c›lar› ‹tilâf Devletlerinin hoflgörülü bak›fllar› önünde cana-
varca k›y›mlar yapt›.

Do¤uda Ermeniler K›z›l›rma¤a kadar geniflleme haz›rl›klar›na ve flimdiden s›n›rlar›-
m›za kadar dayanan soyk›r›m politikas›na bafllad›. Karadeniz k›y›lar›nda Pontus Krall›¤› ha-
yalinin gerçekleflmesine bile çal›fl›ld›. Adana, Gaziantep, Marafl ve Konya yöresine kadar
Antalya iflgal edildi ve Trakya da iflgal bölgesi içine al›nd›.

Baflkente ise padiflah›n saraylar›na kadar bo¤ucu bir biçimde iflgali yoluyla devletin canevin-
de yabanc› tekel ve egemenli¤i kuruldu ve bütün bu haks›z sald›r›lara karfl› ‹stanbul hükûmeti bel-
ki de tarihte bir benzeri hiç görülmemifl yolda boyun e¤di ve hep güçsüz ve c›l›z bir durumda



mül etti ve daima zay›f ve âciz bir mevkide kald›. ‹flte bu ahval milletimizi fledit bir intibaha
sevketti. Art›k milletimiz pek güzel anlad› ki Düveli ‹tilâfiye bu vatanda mukaddesat ve mu-
kadderat›na sahip bir kudret ve iradei millîye mevcut olmad›¤› zehab› bat›l›na kap›ld›. Ve bu
zehap yüzünden cans›z bir vatan, kanunsuz bir millet nelere müstahak ise bimuhaba onlar›n
tatbikat›na koyuldu, buna karfl› tevekkül ve teslimiyetin ink›raz› tam facias›ndan baflka bir
netice vermiyece¤i kanaati teeyyüt etti.

Efendiler, milletimizin sizler gibi münevveran ve hamiyetperveran› manzaran›n elemli
karanl›klar›ndan naümit olmad›lar. Çünkü onlar bilirler ki tarih bir milletin varl›¤›n›, hakk›-
n› hiçbir zaman inkâr edemez. Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile kanidirler ki, bir nikab› ba-
t›l arkas›ndan vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler mu-
hakkak iflâsa mahkûmdur.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin haks›zl›klar› ve hükûmeti merkezîyenin zâf ve aczi karfl›-
s›nda milletimizin mevcudiyetini isbat ve filî tecavüzlere karfl› namus ve istiklâlini bilfiil mü-
dafaa hükmünü vermekle muztar kald›. Matlup oldu¤u veçhile: fiarkta harbi zailin her türlü
meflekkat ve elemlerini görmüfl ve bilhassa Ermenilerin vahflet ve zulümlerine sahne olmufl
matemzede hudut vilâyetlerimiz namus ve istiklâli millîyi kurtarmak maksadile Müdafaai
Hukuku Millîye, M››hafazai Hukuku Millîye Cemiyetleri teflkil eylediler. fiarktan ve cenup-
tan tehlike hisseden Diyarbekir vilâyetimizde de Müdafaai Vatan Cemiyeti teflekkül etti.

Garpla Yunanl›lar›n tecavüzü ihtimaline karfl› teflekkül eden Müdafaai Hukuku Millî-
ye Cemiyeti Yunanl›lar›n sevgili topraklar›m›za ayak basmas› üzerine ilhak› filen redde k›-
yam etti.

Trakyada, Kilikyada ve her taraftan millî cemiyetler teflekkül etti. Hulâsa garptan ve
flarktan yükselen saday› millet Anadolunun en ücra köflesinde, makes buldu, binaenaleyh
millî cemiyetler düflmanlar›n esaret boyunduru¤una girmemek kastile millî cemiyetler düfl-
manlar›n esaret boyunduru¤una girmemek kastile millî vicdan›n azmü iradesinden do¤mufl
yegâne teflkilât oldu. Bu sayede as›rlardanberi müstakil yaflayan milletimiz mevcudiyetini âle-
me göstermeye bafllad›.

Efendiler, milletçe çarei halâs›n ancak kendi ruhundan ve kendi taazzuvundan do¤aca-
¤› kanaati tahakkuk edince; bariz tehlikeler karfl›s›nda bulunan fiarkî Anadolu vilâyat› "Er-
zurum Kongresini" davet etti. Bu s›rada idi ki cereyan eden muhaberat ve saik olan hadisat
ve zarurat ile de halâs› umumîi vatan› istihdaf eyliyen S›vas Kongresi, bugün heyeti muhtere-
menizin vücuda getirdi¤i Umumî Kongre, 21 Haziran 1335 tarihinde karargir olmufltur.

Efendiler, burada azîm teessüflerle heyeti aliyenize arzedece¤im ki, memleketin ve mil-
letin mukaddesat›n› teminde aczü meskenetten baflka bir kudret gösterememifl olan hükûme-
ti merkezîye saday› milleti bo¤mak, revab›t› müflterekei millîyeyi k›rmak ve bu suretle mille-
ti daima ma¤lûp göstermek gibi ancak düflmanlar›m›z›n hesab› menfaatine kaydolunan ha-
rekât› mezbuhane ve mütehalifede bütün celâdetini tak›nd›. Bu hal tarihi millîmizde bittabi
hükûmeti merkezîye hesab›na pek flaibedar bir fas›ld›r.

Teflekkür olunur ki Efendiler, millet ve kudreti millîyenin tamamen müzahiri olan na-
muskâr ordumuz, hükûmeti merkezîyeyi ikaz suretile zararlar takim edilmifltir. Maahaza su-
itesirler baz› mertebe teahhurat› bâdi olmufltur.

Hat›rlarda olacakt›r ki, S›vas Umumî Kongresine teflrifleri için 22 Haziranda vukubu-
lan davetnamede Erzurum Kongresinden bahsedilerek 10 Temmuz, in'ikat için esas itibar
edilmiflti. Garbî Anadolu murahhaslar›n›n bu zamana kadar S›vasa vâs›l olabilecekleri tah-
min olunarak Erzurum Kongre heyetinin de S›vasta umumî içtimaa dahil olabilece¤ine im-
kân tasavvur edilmiflti. Halbuki S›vas Kongresinin in'ikad› ancak bugün müyesser oldu. Ara-
dan bir ay› mütecaviz zaman geçti. Bu uzun müddet zarf›nda Erzurum Kongresi heyetinin
intizar etmesinden ise zaten malûm ve müflterek olan makas›d› asliye ve nikat› esasîye üzerin-
de icray› müzakerat ve ittihaz› mukarrerat eylemesi münasip görüldü. Ve sonra da murah-
haslar›n mahalli intihaplar›na avdetlerile mukarrerat›n filen tatbikat›na bafllamalar› tercih
edildi. Fakat kongre heyeti umumiyesi ve binaenleyh fiarkî Anadolu nam›na S›vas Kongresi-
ne haz›r bulunmak üzere Heyeti Temsilîyeden bir heyetin tevkiline karar verdi.

Erzurum Kongresinin beyanname ve nizamnamesi muhteviyat›ndan baflka hafî kalm›fl hiç-
bir karar yoktur. Yaln›z Sadrazam Ferit Paflan›n Paris seyahatinden avdetinde Anadoluda surifl
oldu¤una dair vukubulan bir tamimi Kongrece büyük teessüflerle okunmufl ve muhalifi hakikat
ve menafii memleket ve millete muz›r bir gafilâne tebli¤in derhal tekzibi fliddetle kendisinden talep
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kald›. ‹flte bu durumlar milletimizi sert biçimde uyand›rd›. Art›k milletimiz pek güzel anlad›
ki ‹tilâf Devletleri bu vatanda kutsal de¤erlerine ve kaderine egemen bir güç ve millî irade var
olmad›¤› yolunda yanl›fl bir san›ya kap›ld›. Ve bu san› yüzünden cans›z bir vatana, kanunsuz
bir millete neler yarafl›rsa çekinmeden onlar› uygulanmaya koyuldu, buna karfl› kadercilik ve
bafle¤menin tam bir bat›fl facias›ndan baflka bir sonuç vermiyece¤i kan›s› do¤ruland›.

Efendiler, milletimizin sizler gibi ayd›nlar› ve yurtseverleri görünümün ac› karanl›kla-
r›ndan umutsuzlu¤a düflmediler. Çünkü onlar bilirler ki tarih bir milletin varl›¤›n›, hakk›n›
hiçbir zaman yads›yamaz. Çünkü onlar güçlü bir iman ile bilirler ki, aldat›c› bir perdenin ar-
kas›ndan vatan ve milletimiz zarar›na verilen hükümler, ortaya sürülen kan›lar kesinkes so-
nuçsuz kalacakt›r.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin haks›zl›klar› ve ‹stanbul hükûmetinin güçsüzlü¤ü ve c›-
l›zl›¤› karfl›s›nda milletimizin varl›¤›n› kan›tlamak ve sald›r›lara karfl› namus ve ba¤›ms›zl›-
¤›n› edimli olarak savunmak karar›n› vermek zorunda kald›. Gerekli oldu¤u gibi: Do¤uda
geçen savafl›n her türden zorluk ve ac›lar›n› görmüfl ve özellikle Ermenilerin yabanilik ve
k›r›c›l›¤›na sahne olmufl kederli s›n›r illerimiz ulusal namus ve ba¤›ms›zl›¤› kurtarmak ama-
c›yla Ulusal Haklar› Savunma, Ulusal Haklar› Koruma Dernekleri kurdular. Do¤udan ve
güneyden tehlike sezen Diyarbak›r ilimizde de Vatan› Savunma Derne¤i kuruldu.

Bat›da Yunanl›lar›n sald›r› olas›l›¤›na karfl› kurulan Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i
Yunanl›lar›n sevgili topraklar›m›za ayak basmas› üzerine buralar›n Yunanistana kat›lmas›-
na karfl› aya¤a kalkt›.

Trakyada, Kilikyada ve her yanda millî dernekler kuruldu. K›sas› milletin bat›dan ve
do¤udan yükselen sesi Anadolunun en uzak köflesinde yank› buldu. Böylece ulusal dernek-
ler düflmanlar›n tutsakl›k boyunduru¤una girmemek amac›yla millî vicdan›n sars›lmaz ka-
rarl›l›¤›ndan do¤mufl tek örgüt oldu. Bu sayede yüzy›llardanberi ba¤›ms›z olarak yaflayan
milletimiz varl›¤›n› dünyaya göstermeye bafllad›.

Efendiler, millette kurtulufl yolunun ancak kendi ruhundan ve kendi örgütlenmesin-
den do¤aca¤› kan›s› yer edince; aç›k tehlike karfl›s›nda bulunan Do¤u Anadolu illeri "Erzu-
rum Kongresi" ni toplant›ya ça¤›rd›. Bu arada yap›lan haberleflmeler ve neden olan olaylar
ve zorunluklarla da tüm vatan›n kurtulmas›n› hedefleyen S›vas Kongresi, bugün sayg›de¤er
kurulunuzun oluflturdu¤u Genel Kongre, 21 Haziran 1919 tarihinde kararlaflt›r›lm›flt›r.

Efendiler, burada büyük üzüntülerle yüksek kurulunuza bildirece¤im ki, memleketin
ve milletin kutsal de¤erlerini sa¤lamakta güçsüzlük ve miskinlikten baflka bir güç göstere-
memifl olan ‹stanbul hükûmeti milletin sesini bo¤mak, ulusun ortak ba¤lar›n› k›rmak ve
böylece milleti hep yenilmifl göstermek gibi sadece düflmanlar›m›z›n yarar›na yaz›lan umut
k›r›c› ve bozguncu davran›fllarla bütün yi¤itli¤ini tak›nd›. Bu durum ulusal tarihimizde el-
bette ‹stanbul hükûmeti ad›na çok lekeli bir bölümdür.

Teflekkür olunur ki Efendiler, milletin ve ulusal gücün tam bir yard›mc›s› olan namus-
lu ordumuz, ‹stanbul hükûmetini uyararak zararl› sonuçlar biraz ertelenmifltir. Bununla bir-
likte, bunun kötü sonuçlar› bir ölçüde gecikmeler do¤urmufltur.

An›msars›n›z ki, S›vas Genel Kongresine gelmeniz için 22 Haziranda yaz›lan ça¤›r›da
Erzurum Kongresinden sözedilerek, toplant›n›n 10 Temmuzda toplanmas› düflünülmüfltü.
Bat› Anadolu delegelerinin bu zamana kadar S›vasa ulaflabilecekleri kestirilerek Erzurum
Kongre kurulunun da S›vasta genel toplant›ya kat›labilece¤i düflünülmüfltü. Oysa S›vas
Kongresi ancak bugün toplanabildi. Aradan bir ay› aflk›n zaman geçti. Bu uzun süre içinde
Erzurum Kongresi kurulunun beklemesinden asl›nda bilinen ve ortak olan temel amaç ve
temel noktalar üzerinden görüflmeler yap›lmas› ve kararlar al›nmas› uygun görüldü. Ve son-
ra da delegelerin seçim yerlerine dönerek kararlar›n edimli olarak uygulanmas›na bafllama-
lar› ye¤lendi. Ama kongre genel kurulu böylece Do¤u Anadolu ad›na S›vas Kongresinde
haz›r bulunmak üzere Temsilci Kuruldan bir heyetin vekâlet etmesine karar verdi.

Erzurum Kongresinin bildiri ve tüzü¤ünde yaz›l› olanlardan baflka gizli kalm›fl hiçbir karar
yoktur. Yaln›z Baflbakan Ferit Paflan›n Paris yolculu¤undan dönüflünde Anadoluda kargafla oldu-
¤uyla ilgili olarak yap›lan bir genelgesi Kongrece büyük üzüntülerle okunmufl ve gerçe¤e ayk›r›
ve memleket ve millet yarar›na zararl› olan bu aymazca bildirinin hemen yalanlanmas› kendisin-



edilmifltir. Bir de intihab› meb'usan›n tesrii talep olunmufltur. Erzurum Kongresi yaln›z fiar-
kî Anadolu murahhaslar›ndan teflekkül etmifl bulundu¤u için salâhiyetini bu daire dahiline
hasretmek mecburiyetini nazar› dikkate tutmufltur. Ancak Garbî Anadolu ve Rumeli murah-
haslar›n›n ifltirakile tecelli edebilecek ve âm ve flamil salâhiyetin istimalini heyeti muhtereme-
nizin hüzünle meflrut ve mukayyet gördü. Hatta bu sebepledir ki fiarkî Anadoludaki millî ce-
miyetlerin birleflmesinden hâs›l olan kütleye unvan verirken fiarkî Anadolu kayd› konuldu.
Alel›tlak "Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti" yahut "Anadolu-Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti" unvan› umumîsi istimal edilmek ve bütün milletin hukuku nam›na kendi kendine
salâhiyet vermek do¤ru olamazd›. Bu takdirde ‹stanbulda vukubuldu¤u gibi befl, on kiflinin
bir araya gelerek bütün milletin sahibi salâhiyet vekilleri imifl gibi indî ve sahibi aslî olan mil-
letle alâkas›z bir teflebbüs mahiyetinde olabilirdi.

Bununla beraber Efendiler, Erzurum Kongresi bütün memleketin ve milletin ittihat ve
ittifak noktas›nda fiarkî Anadolu ve vilâyetlerince vilâyat› saire ile her noktai nazardan iflti-
raki mesai temini emeli kat'idir üssülesas›m kabul eylemifltir. Bittabi huzuru âlinizle münakit
iflbu S›vas Umumî Kongremizde vatan›m›z›n yekpare, milletimizin yekvücut oldu¤unu lüzu-
mu gibi ifade ve ispat edecek esasat vazolunur.

Efendiler, Millet Meclisinin toplanmas› için ötedenberi gösterilen millîye karfl›s›nda hü-
kûmeti merkezîyenin bidayetindenberi ald›¤› ihmalkâr ve bilâhare mütemerridane ve Kanu-
nu Esasîye külliyen mugayir etvar› son günlerde cereyan› millî mümaflatkâr bir vaziyete gir-
mifltir, intihabata emir verildi¤i malûmunuzdur. Bunun tahakkukunu inflallah azmü celâde-
tiniz vücuda getirecektir. Ancak buna takaddüm eden safhai vakayide müteaddit veya mün-
ferit ecnebî mandaterlikleri gibi do¤rudan do¤ruya hayat ve istiklâlimizle alâkadar bir mese-
le mevzuubahs olmaktad›r.

Meclisi millînin henüz toplanmam›fl oldu¤u bir s›rada mahsur ve istiklâlini zayi etmifl
olan hükûmeti merkezîyenin münferit ve gayr›meflru bir karar› veyahut amali millîyeye mu-
halif baz› tekâlifi hariciyeye ink›yat ve serfüru etmifl gibi emrivakilerin ihtimali zuhûrat›na
karfl› Erzurum ve S›vas Kongrelerinin ruhu millîye temsilen ve biribirini takiben içtima› mu-
hakkak bir fali hayrü selâmettir. Maruzat›m hitam bulurken vatan ve milletin fevzü halâs› ga-
yesine merbut olan heyetimizin muvaffak› bilhayr olmas› temenniyat›n› Barigâh› ilâhiye re-
feylerim.

VES‹KA, 55.
Adet S›vas, 13/9/1919
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Konyada K.O. 12, Diyarbekirde K.O. 13, Bal›kesirde K.O. 14, Erzurumda K.O. 15, 
Ankarada K.O. 20, Bursada F›rka 17, Çinede F›rka 58, Band›rmada F›rka 61,

Ni¤dede F›rka 11 (61 inci F›rka vas›tasile Edirnede K.O. 1) Kumandanl›klar›na
Hükûmeti merkezîyenin takip etti¤i mesleki irticakârane ve son zamanlarda ald›¤› vaz'›

mutlak›yet mevcut endifle ve heyecan› tefldide bais oldu¤u gibi meb'usan intihabat›n›n icras›n-
da ihmalkârane hareketi, sulhün aleyhimizde olan bilcümle icabat›n› kabul ve millete bir em-
rivaki tarz›nda takdim edece¤ini iflrap etmekte ve flu halde Sulh Konferans›na verdi¤i nota
mucibince Torosun berisindeki vilâyat›m›zm z›ya› ve Ayd›n vilâyetinde kabul etti¤i hududun
garp aksam› sahiliyesi ve memleketin muhtelif k›taat› meflgulesi maazallah zayi edilmek teh-
likesi bütün üryanl›¤ile hissedilmekte oldu¤undan Meclisi Meb'usan›n intihabile milletin hu-
kuku mukaddesesini istimaline ve irade ve kudretini izhara meydan kalmadan böyle bir va-
ziyeti mühlike karfl›s›nda ittihaz› tedabir ve müdafaai hukuk eylemek ve keza halk› teslih ve
yekdi¤eri aleyhine k›yam ve k›tale teflvik cinayeti denaetkâranesine teflebbüs etti¤i elde edil-
mifl olan vesaik ile gayrikabili ret bir surette tahakkuk eden hükûmeti merkeziye ile her türlü
tedabire ra¤men muhafazai mevki etti¤i müddetçe kat'› münasebat edilmekle flayet bu müd-
det ve flu hal devam edecek olursa memleketin idaresi ve ayn› zamanda tahassülü memul ye-
ni vaziyetlere karfl› mukadderat› milletin takrir ve tespiti z›mn›nda bir umumi kongrenin fev-
kalâde olarak aktine ihtiyaç hâs›l olmas› memuldür. Ledelicap bu fevkalâde kongrenin der-
hal içtima›n› teminen azas›n› flimdiden intihap eylemek menafii memleket icab›ndan görül-
mektedir. Garbî Anadolunun murahhaslar› zaten S›vasta müçtemi bir haldedir.

Binaenaleyh her sancaktan kazalar›n›n adedine göre muktazi murahhaslar›n flimdiden in-
tihabile ilk icra edilecek tebli¤de gösterilecek mevkii içtimaa flitap etmek üzere ihtiyaten haz›r bu-
lunmalar›n›n temini ile isimlerinin flimdiden S›vasta Heyeti Temsilîyeye bildirilmesi rica olunur.
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den kesinlikle istenmifltir. Bir de meb'uslar›n seçiminin çabukland›r›lmas› istenmifltir. Erzu-
rum Kongresi yaln›z Do¤u Anadolu delegelerinden kurulmufl bulundu¤u için yetkisini bu
çerçeve içinde tutmak zorunlu¤u dikkate al›nm›flt›r. Ancak Bat› Anadolu ve Rumeli dele-
gelerinin kat›lmas›yla belirebilecek genifl ve kapsaml› yetkinin kullan›lmas›n› sayg›de¤er
kurulunuzun toplanmas› kofluluna ba¤l› görmüfltür. Hatta bu nedenledir ki Do¤u Anadolu-
daki ulusal derneklerin birleflmesinden oluflan toplulu¤a ad verirken Do¤u Anadolu s›n›r-
lamas› konuldu. Do¤rudan do¤ruya "Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i" ya da "Anado-
lu-Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" genel ad›n› kullanmak ve bütün milletin haklar› ad›-
na kendi kendine yetki vermek do¤ru olamazd›. Böyle yap›lsayd› ‹stanbulda yap›ld›¤› gibi
befl, on kiflinin bir araya gelerek bütün milletin yetkili vekilleri imiflcesine tek yönlü ve ger-
çek yetki sahibi olan milletle ba¤lant›s›z bir giriflim niteli¤inde olabilirdi.

Bununla birlikte Efendiler, Erzurum Kongresi bütün memleketin ve milletin anlafl›p
birleflmesi konusunda Do¤u Anadolu illerinin öbür illerle her bak›mdan çal›flma ortakl›¤›
sa¤lamas› konusundaki iste¤i kesindir ilkesini kabul etmifltir. Do¤al olarak sizlerin kat›lma-
s›yla toplanan bu S›vas Genel Kongremizde vatan›m›z›n bir bütün, milletimizin tek beden
oldu¤unu gere¤i gibi belirtip kan›tlayacak ilkeler konulur.

Efendiler, Millet Meclisinin toplanmas› için ötedenberi gösterilen ulusal istekler kar-
fl›s›nda ‹stanbul hükûmetinin bafltanberi ald›¤› önemsemez ve sonralar› karars›z ve Anaya-
saya tümüyle ayk›r› tutum son günlerde ulusal ak›m›n etkisiyle uysal bir duruma girmifltir.
Seçimler için emir verildi¤ini bilirsiniz. Bunun gerçekleflmesini Allah›n izniyle sizin sars›l-
maz kararl›l›¤›n›z ve yi¤itli¤iniz sa¤layacakt›r. Ancak bundan önceki olaylar evresinde bir-
kaç ya da bir tek yabanc› devletin mandas› alt›na girmek gibi do¤rudan do¤ruya varl›¤›m›z
ve ba¤›ms›zl›¤›m›zla ilgili bir sorun sözkonusu olmaktad›r.

Meclisin daha toplanmam›fl oldu¤u bir s›rada kuflat›lm›fl ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› yitir-
mifl olan ‹stanbul hükûmetinin kendi bafl›na ve yasaya ayk›r› bir karar› ya da ulusal istekle-
re ayk›r› bir tak›m yabanc› önerilere bafle¤mek gibi olup bittilerin olas›l›¤› karfl›s›nda Erzu-
rum ve S›vas Kongrelerinin ulusal ruhun temsilcisi olarak ve biribiri ard›ndan toplanmas›
kesinlikle hayra ve esenli¤e yorulacak birfleydir. Sözlerimi bitirirken vatan ve milletin mut-
luluk ve kurtuluflu amac›na ba¤l› olan kurulumuzun hay›rl› bir baflar›ya ulaflmas›n› Yüce
Tanr›dan dilerim.

BELGE, 55.
Say› S›vas, 13/9/1919
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Konyada K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13, Bal›kesirde K.O. 14, Erzurumda K.O. 15,
Ankarada K.O. 20, Bursada Tümen 17, Çinede Tümen 58, Band›rmada Tümen 61,
Ni¤dede Tümen 11 (61 inci Tümen arac›l›¤›yla Edirnede K.O. 1) Komutanl›klar›na

‹stanbul Hükûmetinin izledi¤i gericilik politikas› ve son zamanlarda ald›¤› zorbaca tu-
tum varolan kayg› ve kuflkunun yo¤uluflmas›na neden oldu¤u gibi meb’uslar› seçiminin ya-
p›lmas›ndaki savsaklay›c› tutumu, bar›fl›n bizim zarar›m›za olan tüm hükümlerini kabul edip
millete bir oldu bitti biçiminde sunaca¤›n› sezdirmektedir ve bu durumda Bar›fl Konferans›-
na verdi¤i nota gere¤ince Torosun ötesindeki illerimizin yitirilmesi ve Ayd›n ilinde kabul et-
ti¤i s›n›r›n bat› k›y›s› bölümü ve memleketin iflgal alt›ndaki çeflitli bölgelerinin Allah korusun
yitirilmesi tehlikesi bütün ç›plakl›¤›yla sezinlenmekte oldu¤undan Meb'uslar Meclisinin se-
çilmesiyle milletin kutsal haklar›n› kullanmas›na ve iradesini ve gücünü göstermeye meydan
kalmadan böyle korkunç bir durum karfl›s›nda önlemler al›p haklar›n› savunmak ve ayr›ca
halk› silâhland›rmak ve birbirine karfl› k›y›ma özendirmek gibi alçakça cinayetlere giriflti¤i
elde edilmifl olan belgelerle söz götürmez bir biçimde kan›tlanan ‹stanbul hükûmeti ile her
türlü önlemlere karfl›n yerini korudu¤u sürece iliflki kesilmek ve bu süre ve flu durum devam
edecek olursa memleketin yönetimi ve ayn› zamanda ortaya ç›kmas› beklenen yeni durum-
lar karfl›s›nda ulusun kaderini belirtip saptamak için genel nitelikli bir kongrenin ola¤anüstü
olarak toplanmas› gerekmesi beklenir. Gerekti¤inde bu ola¤anüstü kongrenin gecikmeden
toplanmas›n› sa¤lamak için üyelerini flimdiden seçmek memleket ç›karlar› aç›s›ndan gerekli
görülmektedir. Bat› Anadolunun delegeleri zaten S›vasta toplu bir durumdad›r.

Bu nedenle her sancaktan ilçelerinin say›s›na göre gerekli delegelerin flimdiden seçil-
mesile yap›lacak ilk bildiride gösterilecek toplant› yerine hemen gelmek üzere her olas›l›¤a
karfl› haz›r bulunmalar›n›n sa¤lanmas›yla isimlerinin flimdiden S›vasta Temsilci Kurula bil-
dirilmesi rica olunur.



‹flbu flifrenin suretini m›ntakadaki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine tebli¤ ve hükmünü
müttehiden icraya himmet ve bir an evvel intaç buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye
Mustafa Kemal 

VES‹KA, 56.
Erzurum fiifre mahlûlüdür
529

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Bedirhanî ailesinden Celâdet ve Kâmran ile Diyarbekirli Cemil Pafla ailesinden ve fira-

rîlerden Ekren nam›ndaki üç flah›s silâhl› Kürtler muhafazas›nda ve vaktile Diyarbekir vilâ-
yetinde aleyhimize propagandalar yapan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil refakatinde olarak Elbistan
ve Arga üzerinden. Malatyaya geldiler. Mutasarr›fla belediye reisi taraf›ndan istikbal edildik-
leri; Binbafl› Nowil'in Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu tetkik etmek üzere hükûmeti merkezî-
yenin müsaadesile dolaflt›klar›n› söyledi¤i ve fakat yedinde vesika olmad›¤› Malatyadaki sü-
vari alay›n›n mevcudunun azl›¤› dolay›sile bunlar›n derdestine cesaret edemedi¤i maahaza
bunlar›n derhal tevkifi için ‹stanbula müracaat edildi¤i On Üçüncü Kolordudan bildirilmifl-
tir. Bu adamlar›n ne maksat ve ne vazife için nereleri gezecekleri hakk›ndaki malûmat›n›
Harput valisinden sordum.

6/9/1335
K.O. 15 Kumandan›

Kâz›m
VES‹KA, 57. 
fiifre 
Zata mahsus ve dakika tehiri gayricaizdir 7/9/1335

Diyarbekirde 13 üncü Kolordu Erkân›harbiye Riyasetine
Memleket için pek muz›r harekât icrasile meflgul olduklar› tahakkuk eden Vali Galip

Bey, Malatya Mutasarr›f› ve Kâmran ve Celâdet ve Ekrem Beylerle refakatlerinde bulunan
‹ngiliz binbafl›s›n›n behemehal tevkif ve S›vasa sevkedilmeleri için bizzat On Beflinci Alay
Kumandan› ‹lyas Beyin emrinde altm›fl kadar atl› ve estersüvar›n en geç olarak 9/9/1335 de
Harputtan Malatyaya hareketi icap etmifl ve tesrian lilmaslaha do¤ruca mezkûr alay kuman-
danl›¤›na da tebligat yap›lm›flt›r.

Bu müfrezenin sürati hareketinin teminini ehemmiyetle rica ederim. Berayi muavenet
yar›n S›vastan bir otomobil ile baz› zabitan dahi gönderilecek ve müfreze için vesaiti nakliye
tedarikinde ihtiyar edilecek masraf da buraca tesviye edilecektir. On beflinci alaya verilecek
emir suretinin acilen ifl'ar›n› da ayr›ca rica ederim. Bu hususlara kumandan›n›z›n muvafaka-
ti olmasa bile icras› elzemdir.

K.O. 3 Kumandan›
Salâhattin

VES‹KA, 58.
Zata mahsustur Elâzizden, 8/9/1335
Gayet aceledir. Dakika durmayacakt›r.

S›vasta K.O. 3 K.
C: 8/9/1919 zata mahsus flifreye:
1 - Telgraf al›nm›fl ve anlafl›lm›flt›r.
2 - Malatya buraya üç gün mesafededir. Orada süvari ve topçu alaylar› vard›r. Hareket

haz›rl›¤›m ikmal edilmifl ve Kolordudan ald›¤›m emir üzerine hareketim tehir edilmifltir. Ko-
lordunun muvafakati olmadan buradan hareket etmekli¤im münasip olm›yaca¤›ndan hare-
ket emrimin kolordudan tebli¤ine delâlet buyurulmasm› sab›rs›zl›kla bekliyorum. Maruzdur.
11697 numara iledir.

Alay 15 Kumandan›
Binbafl›

‹lyas

926 927

Bu flifrenin örne¤ini bölgedeki Haklar› Savunma Derneklerine bildirip gere¤inin el-
birli¤iyle yerine getirilmesine yard›m›n›z ve biran önce sonuçland›rman›z rica olunur.

Temsilci Kurul
Mustafa Kemal

BELGE, 56.
Erzurum fiifrenin çözülmüflüdür
529

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Bedirhanî ailesinden Celâdet ve Kâmran ile Diyarbak›rl› Cemil Pafla ailesinden ve ka-

çaklardan Ekrem ad›nda üç kifli silâhl› Kürtler koruyuculu¤unda ve eskiden Diyarbak›r ilin-
de bize karfl› propagandalar yapan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil ile birlikte Elbistan ve Arga üze-
rinden......Malatyaya geldiler. Mutasarr›fla belediye baflkan› taraf›ndan karfl›land›lar; Bin-
bafl› Nowil’in Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere ‹stanbul hükûmetinin izniy-
le dolaflt›klar›n› söyledi¤i ve fakat elinde belge bulunmad›¤› Malatyadaki atl› alay›n›n mev-
cudunun azl›¤› dolay›sile bunlar›n yakalanmas›n› göze alamad›¤› bununla birlikte bunlar›n
gecikmeden tutuklanmalar› için ‹stanbula bafl vuruldu¤u On Üçüncü Kolordudan bildiril-
mifltir. Bu adamlar›n ne amaçla ve ne görev için nereleri gezecekleri hakk›ndaki bildikleri-
ni Harput valisinden sordum. 6/9/1919

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m

BELGE, 57.
fiifre 
Kifliye özeldir ve bir dakika bile geciktirilmemelidir 7/9/1919

Diyarbak›rda 13 üncü Kolordu Kurmay Baflkanl›¤›na
Memleket için pek zararl› ifller yapmakta olduklar› kesinlikle anlafl›lan Vali Galip

Bey, Malatya Mutasarr›f› ve Kâmran ve Celâdet ve Ekrem Beylerle yanlar›nda bulunan ‹n-
giliz binbafl›s›n›n ne olursa olsun tutuklanarak S›vasa gönderilmeleri için do¤rudan do¤ru-
ya On Beflinci Alay Komutan› ‹lyas Beyin emrinde altm›fl kadar atl› ve kat›rl›n›n en geç ola-
rak 9/9/1919 da Harputtan Malatyaya do¤ru yola ç›kmalar› gerekmifl ve iflin çabuklaflt›r›l-
mas› için do¤rudan o alay komutanl›¤›na da bildirim yap›lm›flt›r.

Bu birli¤in h›zla yola ç›kmas›n›n sa¤lanmas›n› önemle rica ederim. Yard›mc› olmak
üzere yar›n S›vastan bir otomobil ile baz› subaylar da gönderilecek ve birlik için tafl›t arac›
bulmak yolunda yap›lacak harcama da buraca karfl›lanacakt›r. On beflinci alaya verilecek
emir örne¤inin ivedi olarak bildirilmesini de rica ederim. Bu konularda komutan›n›z›n ona-
y› olmasa bile bildirilenin yap›lmas› zorunludur.

K.O. 3 Komutan›
Salâhattin

BELGE, 58.
Kifliye özeldir Elaz›¤dan, 8/9/1919
Çok ivedidir. Dakika durmayacakt›r

S›vasta K.O. 3 K.
K: 8/9/1919 kifliye özel flifreye:
1 - Telgraf al›nm›fl ve anlafl›lm›flt›r.
2 - Malatya buraya üç gün uzakl›ktad›r. Orada atl› ve topçu alaylar› vard›r. Yol haz›r-

l›¤›m tamamlanm›fl ve Kolordudan ald›¤›m emir üzerine yola ç›kmam ertelenmifltir. Kolor-
dunun onay› olmadan buradan ayr›lmam uygun olm›yaca¤›ndan yola ç›kma emrimin kolor-
dudan bildirilmesine yard›m etmenizi sab›rs›zl›kla bekliyorum. Bilginize sunulur. 11697 sa-
y›l›d›r.

Alay 15 Komutan›
Binbafl›

‹lyas



VES‹KA, 59.
Malatyada Süvari Alay 12 Kumandan› Cemal Beyle 7/8 Eylûl 1335 gecesi makine ba-

fl›nda vukubulan muhaberedir. (Muhabereye bafllamadan evvel hüviyetini anlatmas› hakk›n-
da sorulan sual üzerine flu malûmat› verdi: Üç yüz on bir nihayetinde nefl'et etmifl. Kafkas ve
Suriye cephelerinde, Süvari ‹kinci F›rkada, Afliret ‹htiyat F›rkas› Mürettep Süvari Alay Ku-
mandanl›¤›nda ve ‹randa Süvari ‹kinci Alay Kumandanl›¤›nda bulunmufl, ‹stanbullu imifl).

Sual - Muhaberemizin hiçbir noktas›n›n hiçbir kimseye söylenmiyece¤ine dair yan›n›z-
daki telgraf müdür ve memuruna yemin ettirmenizi rica ederim. Muhabereye devam edece-
¤iz.

Cevap - Yemin ettiler kimse kalmad›. Yaln›z›z Efendim.
Sual - Oraya, bir ‹ngiliz binbafl›s› gelmifl, ismini, yan›nda kimler oldu¤unu bildiriniz?
Cevap - Vesikas›nda, Cobertine Nowildir. Refakatindekiler Bedirhanzade Kâmran ve

Celâdet Beylerle Diyarbekirli Cemil Paflazade Ekrem Bey ve Diyarbekirli Hilmi Efendi ve
birtak›m Ekrattan ibarettir.

Sual - Ekrat dedi¤inizin m›ktar› nedir ve o binbafl› cinsinden ne kadar kuvvet vard›r?
Cevap - On befl yirmi kifli kadar vard›r. Bir çavufl bir neferi var. Baflka yok Efendim.
Sual - 5/6 gecesi Elâziz valisi otomobille oraya gitmifltir. Orada m›d›r ve onlarla temas-

ta m›d›r?
Cevap - Buraya gelmifltir. Nowil ile görüflmüfltür. Bugün de iadei ziyaret olmak üzere

Nowil valinin misafir bulundu¤u Fabrikatör Mehmet Efendinin hanesine gidecektir. Di¤er-
lerile görüflüp görüflmedi¤ini bilemiyorum.

Sual - Alay›n›z›n el alt›nda mevcudu nedir?
Cevap - Alay›n bölükleri müteferriktir. Burada ancak bir kadro bölü¤ü vard›r. An›n da

bir k›s›m atlar› takibattad›r.
Sual - fiimdi, bu anda eliniz alt›nda kaç müsellâh nefer vard›r?
Cevap - On befl yirmi ç›kar›labilir.
Sual - Vali Galip Beyi ve ‹ngiliz binbafl›s›n›, Kâmran, Celâdet ve Ekrem Beylerin kâf-

fesinin müdebbirane tertiple bu gece tevkiflerile S›vasa tahrikleri elzemdir. Vaziyetiniz bunu
yapmaya müsait midir? Size buradan ve Harputtan muavenet yetifltirilecektir.

Cevap - Valiyi de beraber mi?
Sual - Bilhassa, evet!
Cevap - Arzetti¤im veçhile vaziyet ve kuvvetim buna gayrimüsaittir. Kâmran, Celâdet

ve Ekrem Beylerin tevkifleri hakk›nda Kolordu 13 Kumandanile muhabere cereyan etti. Ne-
ticesinde flimdilik tevkifleri vaziyetin nezaketi hasebile muvaf›k olam›yaca¤› hakk›nda emir
de vürut etmifltir.

Sual - Kendilerine hissettirmeksizin s›k› tarassudatta bulundurunuz. Her hareketlerin-
den bize malûmat veriniz. Kolordu Kumandan›ndan emir gelecektir. Bir tarafa hareket eder-
lerse istikameti hareketleri ve otomobille mi hareket ettikleri bildirilmelidir. Bu zevat meya-
n›nda Vali Bey de dahil. ‹lyas Beyle aran›zda flifre var m›d›r?

Cevap - Vali Bey Elâzizden Amerika otomobilile gelmifltir. Di¤erlerinin otomobili yok-
tur. Cümlesi atl› olarak gelmifltir. ‹lyas Beyle flifremiz vard›r.

Sual - Teflekkür ederim. Neticei tetkikat›n›za her an intizar eyleriz efendim. Bizimle mu-
habere için lâz›mgelen flifre size bildirilecektir.

Cevap - Her an emri âlinize amade ve lây›k olmad›¤›m teflekkürat›n minnettar›y›m.
Gönderilecek flifrenize muntaz›r bulundu¤umu arz eylerim.

fiifre 8 Eylûl 1335
Malatyada Alay 12 Süvari Kumandan› Cemal Beye

Zevat› malûme hâlâ orada m›d›r ve bunlar hakk›ndaki tarassut tertibat›n›z ne dereceye
kadar emindir. Ö¤le ve akflam olmak üzere günde iki defa itay› malûmat etmeniz rica olunur.
Mustafa Kemal

Ahmet Zeki

928 929

BELGE, 59.
Malatyada Atl› Alay 12 Komutan› Cemal Beyle 7/8 Eylûl 1919 gecesi makine bafl›nda

yap›lan yaz›flmad›r. (Yaz›flmaya bafllamadan önce kimli¤ini anlatmas› için yöneltilen soru
üzerine flu bilgiyi verdi: Üç yüz on bir (1895) sonunda okulu bitirmifl. Kafkas ve Suriye cep-
helerinde, Atl› ‹kinci Tümende, Afliret Yedek Tümeni özel olarak kurulmufl Atl› Alay Ko-
mutanl›¤›nda ve ‹randa Atl› ‹kinci Alay Komutanl›¤›nda bulunmufl. ‹stanbullu imifl).

Soru - Yaz›flmalar›m›z›n hiçbir noktas›n›n hiçbir kimseye söylenmiyece¤i konusunda
yan›n›zdaki telgraf müdür ve görevlisine yemin ettirmenizi rica ederim. Yaz›flmay› sürdüre-
ce¤iz.

Yan›t - Yemin ettiler kimse kalmad›. Yaln›z›z Efendim.
Soru - Oraya, bir ‹ngiliz binbafl›s› gelmifl, ad›n›, yan›nda kimler oldu¤unu bildiriniz?
Yan›t - Belgesinde, Cobertine Nowil'dir. Yan›ndakiler Bedirhanzade Kâmran ve Ce-

lâdet Beylerle Diyarbak›rl› Cemil Paflazade Ekrem Bey ve Diyarbak›rl› Hilmi Efendi ve
birtak›m Kürtlerden oluflmaktad›r.

Soru - Kürtler dedi¤inizin say›s› nedir ve o binbafl› cinsinden ne kadar kuvvet vard›r?
Yan›t - On befl yirmi kifli kadar vard›r. Bir çavufl bir neferi var. Baflka yok Efendim.
Soru - 5/6 gecesi Elaz›¤ valisi otomobille oraya gitmifltir. Orada m›d›r ve onlarla iliflki

kurmufl mudur?
Yan›t - Buraya gelmifltir. Nowil ile görüflmüfltür. Bugün de ziyaretine karfl›l›k vermek

üzere Nowil valinin konuk bulundu¤u Fabrikatör Mehmet Efendinin evine gidecektir.
Öbürleriyle görüflüp görüflmedi¤ini bilemiyorum.

Soru - Alay›n›z›n el alt›nda mevcudu nedir?
Yan›t - Alay›n bölükleri ayr› ayr› yerlerdedir. Burada ancak bir kadro bölü¤ü vard›r.

Onun bir bölüm atlar› da izleme görevindedir.
Soru - fiimdi, bu anda eliniz alt›nda kaç silâhl› er vard›r?
Yan›t - On befl yirmi ç›kar›labilir.
Soru - Vali Galip Beyi ve ‹ngiliz binbafl›s›n›n, Kâmuran, Celâdet ve Ekrem Beylerin

tümünün ak›ll›ca al›nacak önlemlerle bu gece tutuklanmas›yla S›vasa gönderilmeleri çok
gereklidir. Durumunuz bunu yapmaya elveriflli midir? Size buradan ve Harputtan yard›m
yetifltirilecektir.

Yan›t - Valiyi de birlikte mi?
Soru - Özellikle, evet.
Yan›t - Bildirdi¤im gibi durum ve kuvvetim buna elveriflsizdir. Kâmuran, Celâdet ve

Ekrem Beylerin tutuklanmalar› konusunda Kolordu 13 Komutanile yaz›flmalar oldu. So-
nunda flimdilik durumun özelli¤i nedeniyle tutuklanmalar›n›n uygun olam›yaca¤› yollu emir
de gelmifltir.

Soru - Kendilerine sezdirmeksizin s›k› olarak gözetletiniz. Bütün yapt›klar›ndan bize
bilgi veriniz. Kolordu Komutan›ndan emir gelecektir. Bir tarafa ayr›l›rlarsa gidifl yönleri ve
otomobille mi gittikleri bildirilmelidir. Bu kifliler aras›nda Vali Bey de var, ‹lyas Beyle ara-
n›zda flifre var m›d›r?

Yan›t - Vali Bey Elaz›¤dan Amerikan otomobilile gelmifltir. Öbürlerinin otomobili
yoktur. Tümü atl› olarak gelmifltir. ‹lyas Beyle flifremiz vard›r.

Soru - Teflekkür ederim. ‹ncelemelerinizin sonucunu her an bekleriz efendim. Bizim-
le haberleflmek için gereken flifre size bildirilecektir.

Yan›t - Her an yüksek emrinizi beklerim ve hak etmedi¤im teflekkürlerin gönülden
borçlusuyum. Gönderilecek flifrenizi beklemekte oldu¤umu bilginize sunar›m.

fiifre 8 Eylûl 1919
Malatyada Alay 12 Atl› Komutan› Cemal Beye

Bilinen kifliler daha orada m›d›r ve bunlar için gözetleme önlemleriniz ne kertede gü-
venlidir. Ö¤le ve akflam olmak üzere günde iki kez bilgi vermeniz rica olunur. Mustafa Ke-
mal

Ahmet Zeki



VES‹KA, 60.
Gayet aceledir Diyarbekirden, 8/9/1335
360

S›vasta: K.O. 3 Kumandanl›¤›na
C: 7/9/1335 flifreye:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 15 inci Alay Kumandan›na yaz›yah flifre berayi ma-

lûmat zirdedir.
1 - Malatyadaki heyetin memleketin selâmeti noktai nazar›ndan nekadar muz›r oldu¤u

aflikârd›r. ‹ki ay evvel Diyarbekir vilâyetinde hükûmet aleyhinde alenen propaganda yapan
millî reisine bir buçuk aya kadar buralarda Hükûmeti Osmanîye memurlar› kalm›yacakt›r,
diyen Musul vilâyetinin bugünkü hercümerç ve (m r d n h ) sebebi yegâne olan Nowil gibi ve
(r h a e n k a h) maksada hizmet edece¤i bedihidir. Diyarbekirde ‹ngiliz himayesinde Kür-
distan teflkiline çal›flt›¤›ndan (a l fl d g n d a d v z y y) takibata u¤rad›¤›ndan Halebe firar eden
Cemil Paflazade Ekremin ‹ngilizlerle beraber bulunmas› ötedenberi Hükûmeti Osmanîyeye
düflmanl›klarile meflhur Bedirhanilerden Kâmran ve Celâdetin de refakat etmesi ve bunlar›n
do¤ruca ötedenberi amali hainanesi malûm olan Malatya Mutasarr›f›n›n m›ntakas›na gelme-
leri pek ziyade calibi dikkattir. ‹stanbulun, valinin ve mutasarr›f›n azli hakk›ndaki mütead-
dit ifl'arat›m›za ra¤men mutasarr›f› el'an vikaye eylemeleri kolordular›n madun kumandan-
larla bile flifreli muhaberesini mâni emir veren ‹stanbul hükûmeti merkezîyesinin amali ha-
inanesi kendilerince malûm olan Nowil gibi bir propagandac›ya flifre ile muhabere ve istedi-
¤i adamlarla görüflmek, istedi¤i yeri gezmek için müsaadeyi havi bir vesika vermesi Kolordu-
ca Harbiye Nezaretine bu heyetin geri ald›r›lmas› hakk›nda yaz›lan esbab› mucibeyi ve mü-
taleay› havi flifrelere cevap bile verilmemesi, valinin m›ntakas›nda fliddetle tezahürat› millîye
aleyhinde bulunmas› ve fliddetle tehcir mesailini takip etmesi ve geldi¤i gündenberi aflair ara-
s›nda dolaflarak esrarengiz bir siyaset takip etmesi de calibi dikkat mevattand›r.

Hükûmeti merkezîyenin vilâyat› flark›yede hareketi millîyeye mâni olmak maksadile ‹n-
gilizlerle bilmüzakere Elâziz vilâyeti aflairini para ile itma suratile elde etmek istemeleri bu
veçhile mukabil bir kuvvet teflkil eylemek arzu etmeleri pek muhtemeldir. Bunun menafii va-
tanîyeye ne derece mugayir olaca¤› aflikâr ise de tarihimizde Ruslar› ‹stanbula ça¤›rmak gibi
ledelicap düflmandan istimdat edilmifl oldu¤unun mukayyet oldu¤u düflünülürse bu fikir is-
tib'at edilemez. Hassaten umum Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin prog-
ram›n› çizmek üzere S›vasta münakit Umumî Kongrenin in'ikatta oldu¤u bu s›rada Elâziz ve
Malatyada amali millete mugayir bir hareket görülmesi vatan›m›z›n atisi noktai nazar›ndan
cidden pek muz›rd›r. Buna ise ancak sizin gibi fedakâran› vatan çaresaz olacakt›r.

2 - Üçüncü Kolordu ile Kongre heyeti muhteremesi de memleket için pek muz›r harekât ic-
rasile meflgul olduklar› tahakkuk eden vali Galip, mutasarr›f Halil, Bedirhanilerden Celâdet, Ek-
rem ve Binbafl› Nowilin behemehal tevkif ve mahfuzen S›vasa izam›n› hassaten rica ediyorlar.

Bu maksatla kumandan›z alt›nda 60 kadar atl› ve estersüvar›n en geç olarak 9 Eylûlde
Harputtan Malatyaya tahrik edilmesi icap etti¤ini ve berayi muavenet bugün S›vastan bir oto-
mobil ile baz› zabitan›n gönderilece¤ini bildiriyorlar.

3 - Esasen Malatyada süvari ve topçu alay› var. Fakat Alay kumandanlar› beceriksiz
ve o kadar mutemet de¤ildirler. Vali postay› vuranlar› bizzat takip fikrile bütün süvari ala-
y›n› istemifl, alay yaln›z H›sn›mansurdaki bölükle beraber cem'an 40 atl› vermifltir. Maksat-
lar›n› istihsal için Malatyada kuvvet bulundurmak maksadile bu da bir plân olabilir. Alaya
zinhar fazla kuvvet verilmemesini yazd›m. Valinin, efrad› firara teflvik için cemiyet teflkil et-
ti¤i hakk›ndaki istihbarat ta bu fikri teyit eder. Buradaki taburunuz yar›n Harputa hareket
ediyor. Siverekteki süvari bölü¤ü de kestirme yoldan Malatyada alay›na iltihak emri ald›.
Evelce size lüzumunda efrad› hayvanata bindirerek serian Malatyadaki kuvveti takviye için
kolordudan emir verilmiflti. Malatya vaziyetinin ehemmiyet kespetti¤ini (as..p a h s ) etti¤i-
nizden (v h s. h) imkân nispetinde harekât›n›z› gizliyerek altm›fl kadar estersüvarla ve iki
makineli tüfekle Malatyaya gidebilir ve kolorduya Malatyadan bu emre tevfikan muvakka-
ten Malatyaya geçti¤inizi yazars›n›z. Oradaki zabitan ve S›vastan geleceklerle görüflerek
ikinci maddedeki arzuya tebaan icab›n› yapmak hamiyeti dinîye ve gayreti vatanîyelerinden
muntazard›r. Vali gitmifl olursa ‹ngilizlerin derdestinde de mahzuru azîm görürseniz di¤er-
leri hakk›nda icab› yap›l›r. Neticede Kolorduya S›vastan gönderilen müfreze taraf›ndan ya-
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BELGE, 60.
Çok ivedidir Diyarbak›rdan, 8/9/1919
360

S›vasta: K.O. 3 Komutanl›¤›na
K: 7/9/1919 flifreye:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 15 inci Alay Komutan›na yaz›lan flifre bilgi için afla-

¤›dad›r.
1 - Malatyadaki grubun memleketin esenli¤i aç›s›ndan nekadar zararl› oldu¤u apaç›k

bellidir. ‹ki ay önce Diyarbak›r ilinde hükûmete karfl› aç›ktan aç›¤a propaganda yapan Mil-
lî afliret bafl›na bir buçuk aya kadar buralarda Osmanl› Hükûmetinin görevlileri kalm›ya-
cakt›r, diyen Musul ilinin bugünkü darmad›¤›n ve (m r d n h) tek nedeni olan Nowil gibi ve
(r h a e n k a h) amaca hizmet edece¤i bellidir. Diyarbak›rdan ‹ngiliz koruyuculu¤unda Kür-
distan kurmaya çal›flt›¤› için (a l fl d g n d a d v z y y) kovuflturmaya u¤rad›¤›ndan Halebe
kaçan Cemil Paflazade Ekremin ‹ngilizlerle birlikte bulunmas› ötedenberi Osmanl› Hükû-
metine düflmanl›klarile ünlü Bedirhanilerden Kâmuran ve Celâdetin de yanlar›nda bulun-
mas› ve bunlar›n do¤ruca ötedenberi haince amaçlar güttü¤ü bilinen Malatya Mutasarr›f›-
n›n bölgesine gelmeleri pek çok dikkat çekicidir. ‹stanbulun, valinin ve mutasarr›f›n iflten
uzaklaflt›r›lmas› konusundaki birçok bildirilerimize karfl›n mutasarr›f› hâlâ korumalar› ko-
lordular›n ast komutanlarla bile flifreli yaz›flmalar›n› yasaklayan emir veren ‹stanbul hükû-
metinin haince amaçlar› kendilerince bilinen Nowil gibi bir propagandac›ya flifre ile haber-
leflmek ve istedi¤i adamlarla görüflmek, istedi¤i yeri gezmek için izin içeren bir belge ver-
mesi Kolorduca Savafliflleri Bakanl›¤›na bu grubun geri ald›r›lmas› için yaz›lan gerekçeli flif-
relere yan›t bile verilmemesi, valinin bölgesinde ulusal gösterilere karfl› sert davranmas› ve
yo¤un olarak sürgün olay›n› izlemesi ve geldi¤i gündenberi afliretler aras›nda dolaflarak giz-
li kapakl› bir politika izlemesi de dikkat çekici bir fleydir.

‹stanbul Hükûmetinin do¤u illerinde ulusal giriflime engel olmak amac›yla ‹ngilizlerle
görüflerek Elaz›¤ ili afliretlerini parayla kand›r›p elde etmek istemeleri bu yolda ulusal giri-
flime karfl› bir güç kurmak istemeleri çok olas›d›r. Bunun vatan ç›karlar›na ne kertede ayk›-
r› olaca¤› aç›kça belli ise de tarihimizde Ruslar› ‹stanbula ça¤›rmak gibi gerekti¤inde düfl-
mandan medet umulmufl oldu¤unun yaz›l› bulundu¤u düflünülürse bu düflence olmayacak
fley say›lmaz. Özellikle tüm Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derneklerinin program›-
n› çizmek için S›vasta toplanm›fl bulunan Genel Kongrenin toplant›da oldu¤u bu s›rada Ela-
z›¤ ve Malatyada ulusun isteklerine ayk›r› bir davran›fl görülmesi vatan›m›z›n gelece¤i aç›-
s›ndan gerçekten çok zararl›d›r. Bu durum karfl›s›nda ise ancak sizin gibi özverili vatan ev-
ladlar› ç›kar yol bulacakt›r.

2 - Üçüncü Kolordu ile Kongrenin say›n üyeleri de memleket için pek zararl› ifller yap-
t›klar› kesinlikle anlafl›lan vali Galip, Mutasarr›f Halil, Bedirhanilerden Celâdet, Ekrem ve
Binbafl› Nowil’in ne olursa olsun tutuklanarak koruma alt›nda S›vasa gönderilmelerini özel-
likle rica ediyorlar.

Bu amaçla kumandan›z alt›nda 60 kadar atl› ve kat›rl›n›n en geç olarak 9 Eylûlde Har-
puttan Malatyaya gönderilmesi gerekti¤ini ve yard›m için bugün S›vastan bir otomobil ile
baz› subaylar›n gönderilece¤ini bildiriyorlar.

3 - Gerçekte Malatyada atl› ve topçu alay› var. Fakat Alay komutanlar› beceriksizdir
ve o kadar güvenilir de¤ildirler. Vali postay› vuranlar› kendisi izlemek düflüncesile tüm at-
l› alay›n› istemifl, alay yaln›z H›sn›mansurdaki bölükle birlikte toplam 40 atl› vermifltir.
Amaçlar›n› elde etmek için Malatyada kuvvet bulundurmak amac›yla bu da bir plân olabi-
lir. Alaya hiç bir zaman daha çok kuvvet verilmemesini yazd›m. Valinin, erleri kaçmaya
özendirmek için düzen kurdu¤u yollu al›nan haberler de bu düflünceyi do¤rular. Buradaki
taburunuz yar›n Harputa do¤ru yola ç›k›yor. Siverekteki atl› bölü¤ü de kestirme yoldan
Malatyada alay›na kat›lma emri ald›. Daha önce size gerekti¤inde erleri hayvanlara bindi-
rerek h›zla Malatyadaki kuvveti güçlendirmek için kolordudan emir verilmiflti. Malatya du-
rumunun önem kazand›¤›n› (a s.. p a h s) etti¤inizden (v h s. h) yapt›klar›n›z› olabildi¤ince
gizliyerek altm›fl kadar kat›rl› erle ve iki makineli tüfekle Malatyaya geçti¤inizi yazars›n›z.
Oradaki subaylar ve S›vastan geleceklerle görüflerek ikinci maddedeki iste¤e uyarak gere-
¤ini yapmak dinsel ba¤l›l›¤›n›z ve yurtsal gayretinizden beklenir. Vali gitmifl olursa ‹ngili-
zin yakalanmas›nda da büyük sak›nca görürseniz öbürleri için gereken yap›l›r. Sonuçta Ko-
lorduya S›vastan gönderilen birlik taraf›ndan yap›lm›fl oldu¤unu söylerseniz. Her halde bu



p›lm›fl oldu¤unu söylersiniz. Her halde bu bapta gayet mahirane ve cesareti medenîye ile ha-
reket edilmesi. Hareketinizi muvasalat›n›z› bana, S›vasa bildirmenizi bu bapta gayet ketum
davran›lmas›n›, ahvale göre tatbikatla mahzur ve imkâns›zl›k görürseniz bildirmenizi hassa-
ten ria ederim.

K.O. 13 Erkân›harbiye Reisi
Halit

VES‹KA, 61.
Diyarbekir, 9/9/1335

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
1 - (4114,4224): ‹lyas Bey 52 estersüvar ve 2 mitralyözle bu sabah Malatyaya hareket et-

mifltir. Yar›n akflam Malatyadad›r. ‹lyas Beye ve Malatyadaki Alay Kumandanlar›na yazd›-
¤›m flifreler beray› malûmat S›vasa yaz›lm›flt›r.

2 - ‹lyas Beyle beynimizde müstamel ve taraf›n›za bir sureti verilen elif 32 den bafllayan
miftah Malatyadaki Topçu ‹kinci Alayda mevcuttur. ‹ki grup olarak istimali ve (menzil mif-
tahiledir) kayd›n›n derci ve mezkûr Alay Kumandan› Binbafl› Erzurumlu Münir Beyin, Sü-
vari alay› kumandan›n›n tebdili hakk›nda Kenan Beyle muhaberedeyim. Bugün resmen de
tevkif hakk›nda bir emir yazm›flt›m. Kumandan emredemedi. Art›k muhaliflerle dolu bir mu-
hitte ve vilâyetimiz müflkülât›n› takdir buyuraca¤›n›z›, buna nazaran beni daha fazla icraat
yapmamak hususunda mazur görece¤inizi ümit eder ve arz› hürmet eylerim Efendim.

Kemal Bey daha mutemet bulundu¤u ve bu vas›ta ile muhabere buyurulmas› maruzdur.
fiifre kalemi numara 365.

K.O. 13 Kumandan Vekili
Cevdet

VES‹KA, 62.
fiifre S›vas, 9/9/1335
Adet
23

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Ankara Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na

Müstakil Kürdistan teflkili propagandas› yapmakta olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil,
yan›nda Mevlanzade Rifat, Bedirhanilerden Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade Ekrem
Beyler nam›ndaki zevat ile Malatyaya gelerek Elâziz Valisi Galip Bey de kendilerine iltihak
ile Bedirhanilerden olan mutasarr›f› liva Halil Beyle müfltereken millet ve vatan aleyhinde ic-
raata tevessül eyledikleri ve gûya postay› vuranlar› takip eylemek maksadile etraftan Ekrat
celbine kalk›flt›klar› istihbar edildi¤inden Harputtan 15 inci Alay Kumandan› makineli tüfek-
le mücehhez bir müfrezei askerîye, Aziziyeden iki süvari bölü¤ü, Siverekten Malatyadaki Sü-
vari On ‹kinci Alaya mensup bölük Malatya üzerine tahrik edilerek mumaileyhin tevkifleri
esbab›na tevessül edilmifltir. Netice ayr›ca arzolunacakt›r.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 63.
fiifre S›vas, 9/9/1335
Adet
21
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Riyasetine
Malatyada içtima eden millet hainlerinin bu defa da gûya postay› vuranlar› takip mak-

sadile etraftan Ekrat celbine tevessül eyledikleri mesmu oldu. Aziziyeden hareket eden Üçün-
cü Kolordu süvari bölüklerine en k›sa yoldan Malatyaya hareket emredildi. Binaenaleyh pos-
ta h›rs›zlar›n› takip için uzaklaflt›r›lm›fl olan On ‹kinci Süvari Alay bölü¤ünün de hemen Ma-
latyaya tahriki pek lâz›md›r. Müstaceliyeti maslahata binaen alay kumandan›na bu husus
tavsiye edilmifltir. Kolordudan da do¤ruca emir verilmesi rica olunur. Bugün ayr›ca otomo-
bil ile Malatyaya zabitan da gönderilmifltir.

Mustafa Kemal
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konuda çok ustaca ve yüreklilikle davran›lmal›. Yola ç›k›fl›n›z› ve var›fl›n›z› bana, S›vasa bil-
dirmenizi bu konuda çok s›k› a¤›zl› davran›lmas›n›, duruma göre uygulamakta sak›nca ve
olanaks›zl›k görürseniz bildirmenizi özellikle rica ederim.

K.O. 13 Kurmay Baflkan›
Halit

BELGE, 61.
Diyarbak›r, 9/9/1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
1 - (4114, 4224): ‹lyas Bey 52 kat›rl› ve 2 mitralyözle bu sabah Malatyaya do¤ru yola

ç›km›flt›r. Yar›n akflam Malatyadad›r. ‹lyas Beye ve Malatyadaki Alay Komutanlar›na yaz-
d›¤›m flifreler bilgi için S›vasa yaz›lm›flt›r.

2 - ‹lyas Beyle aram›zda kullan›lan ve size bir örne¤i verilen "a 32" den bafllayan flifre
anahtar› Malatyadaki Topçu ‹kinci Alayda vard›r. ‹ki grup olarak kullan›lmal› ve (menzil
anahtar›ylad›r) sözlerinin eklenmesi ve ad› geçen Alay Komutan› Binbafl› Erzurumlu Mü-
nir Beyin, Atl› alay› komutan›n›n de¤ifltirilmesi konusunda Kenan Beyle haberleflmekte-
yim. Bugün resmî olarak da tutuklanmas› için bir emir yazm›flt›m. Komutan emredemedi.
Art›k muhaliflerle dolu bir çevrede ve ilimizdeki güçlükleri anlars›n›z, buna göre beni daha
çok ifller yapmamak konusunda hakl› görece¤inizi umar ve sayg› sunar›m Efendim.

Kemal Beyin daha güvenilir oldu¤unu ve bu kanaldan haberleflilmesini dilerim. fiifre
servis say› 365.

K.O. 13 Komutan Vekili
Cevdet

BELGE, 62.
fiifre S›vas, 9/9/1919
Say› 23

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Ankarada Yirminci Kolordu Komutanl›¤›na

Ba¤›ms›z Kürdistan kurulmas› propagandas› yapmakta olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister
Nowil, yan›nda Mevlanzade Rifat, Bedirhanilerden Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade
Ekrem Beyler ad›ndaki kiflilerle Malatyaya gelerek Elaz›¤ Valisi Ali Galip Bey de kendile-
rine kat›larak Bedirhanilerden olan sancak mutas›rr›f› Halil Beyle ortaklafla millet ve vata-
na karfl› ifller yapmaya kalk›flt›klar› ve sözde postay› vuranlar› izlemek amac›yla etraftan
Kürtler getirmeye kalk›flt›klar› haber al›nd›¤›ndan Harputtan 15 inci Alay Komutan› maki-
neli tüfekle donat›lm›fl bir askerî birlik, Aziziyeden iki atl› bölü¤ü, Siverekten Malatyadaki
Atl› On ‹kinci Alaya Ba¤l› bölük Malatya üzerine gönderilerek ad› geçenlerin tutuklanma-
lar› yoluna gidilmifltir. Sonuç ayr›ca bildirilecektir.

Mustafa Kemal
BELGE, 63.
fiifre S›vas, 9/9/1919
Say› 21

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkanl›¤›na
Malatyada toplanan millet hainlerinin bu kez de sözde postay› vuranlar› izlemek ama-

c›yla etraftan Kürtleri getirmeye kalk›flt›klar› duyuldu. Aziziyeden yola ç›kan Üçüncü Ko-
lordu atl› bölüklerine en k›sa yoldan Malatyaya gitmeleri emredildi. Buna göre posta h›rs›z-
lar›n› izlemek için uzaklaflt›r›lm›fl olan On ‹kinci Atl› Alay bölü¤ünün de gecikmeden Ma-
latyaya gönderilmesi çok gereklidir. ‹flin ivedili¤i nedeniyle alay komutan›na böyle sal›k ve-
rilmifltir. Kolordudan da do¤rudan do¤ruya emir verilmesi rica olunur. Bugün ayr›ca oto-
mobil ile Malatyaya subaylar da gönderilmifltir.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 64.
fiifre S›vas, 9/9/1335
Adet 
18

Malatyada On ikinci Süvari Alay Kumandanl›¤›na
Harput valisi ile Malatya mutasarr›f›n›n ‹ngilizlerin aleti olarak vatan ve millet aleyhin-

de icraata tevessül eyledikleri ve elyevm Malatyada müstakil Kürdistan teflkili propagandas›
yapmak üzere gelmifl olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve hempalar› Kâmuran, Celâdet ve
Ekrem ve Mevlânzade Rifat Beylerle birleflerek, gûya postay› vuranlar› takip eylemek üzere
mutasarr›f›n civardan müsellâh Ekrat talep eyledi¤i anlafl›ld› bu hususta taraf› âlinizden de
malûmata intizar ediyorduk. Do¤rudan do¤ruya millet ve ordu aleyhinde bir hareketi haina-
ne teflkil eden bu teflebbüse karfl› alay›n›z ne tertibat alm›flt›r. Sürati ifl'ar›na muntaz›r›m. H›s-
n›mansurdaki bölü¤ünüzün takipten sarf›nazar ettirilerek hemen Malatyaya celbi lâz›md›r.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 65.
fiifre S›vas, 9/9/1335

Kemahta Meb'usu Sab›k Sa¤›rzadelerden Halet Beyefendiye
‹ngiliz himayesinde müstakil bir Kürdistan teflkili maksadile propaganda yapmakta

olan ‹ngiliz binbafl›lar›ndan Mister Nowilin din ve milletlerini satm›fl Kürt Beylerinden Ek-
rem, Kâmuran Ali, Celâdetle Malatyaya geldi¤i ve hükûmeti merkezîyenin mürevvici efkâr›
yani millet ve vatan haini olan Harput valisinin de bunlara iltihak eyledi¤i ve Bedirhaniler-
den Malatya Mutasarr›f› Halil Beyle beraber gûya postay› vuran h›rs›zlar› takip behanesile
Ekrat celbine tevessül eyledikleri haber al›nd›. Bittabi men'i mazarratlar› için tedabiri askerî-
ye ve millîyeye tevessül edildi. fiu kadar ki, Kürtlerin makam› mukaddesi hilâfete ve vatana
olan sadakat ve merhutiyetlerini göstermek üzere baz› a¤avat›n bir m›ktar Kürt kuvvetile bir-
likte Malatya istikametine hareket ve padiflah ve millet aleyhinde ‹ngilizlerle teflriki mesaiye
cür'et eden ve o civar›n saf Ekrad›n› posta h›rs›zlar›n› takip yalan› ile toplayarak beyhude ye-
re asker taraf›ndan itlaf edilmelerine ve padiflaha, millete karfl› isyan etmifl bir flekle sokulma-
lar›na sebebiyet verecek olan bu vatan hainlerinin alçakl›klar›n› marülarz Ekrada vesaiti se-
ria ile iblâ¤ ederek davete ademi icabetlerinin teminine hasr› himmet eylemeleri son derece fla-
yan› arzudur. Mümkün ise hemen tevessül ile neticenin ifl'ar›n› rica ederiz.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 66.

Malatya, 16 Eylûl 1335
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Zeyil 15/9/1335 flifre: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Vali, mutasarr›f hakk›nda söylenilen sözleri dinlememifltir. Hatta eflraf ve muteberan›n

kendisine mutasarr›f aleyhinde vaki olan maruzat ve flikâyetlerini kâmilen mutasarr›fa ihbar
eylemifltir. Bilâhare eflraf›n bu hususta kendisine vaki olan suallerine karfl› benim ‹stanbul-
da da s›r sakl›yamad›¤›m meflhurdur. Ben s›r sand›¤› de¤ilim. Fakat merak etmeyin ben mu-
tasarr›fa baflka tarzda anlatt›m demifltir. S›vasta Malatya ve Harputla vaki olan aç›k tel mu-
haberesini ve kendisini mutasarr›f› ve ye¤enlerini ve saireyi derdest etmek üzere Harputtan
‹lyas Beyin S›vastan da birtak›m zabitan›n hareketini bura telgraf müdürü derhal valiye ih-
bar eylemesi üzerine valiyi pek büyük havf istilâ eylemifl ve bütün geceyi hükûmet dairesin-
de geçirmifltir. Vali bizzat telefonla mutasarr›f› müteaddit defalar davet eylemifl ise de muta-
sarr›f icabet eylememifltir. Bütün gece odada dolaflarak uyuyamam›flt›r. Vali jandarma ku-
mandan›na, müdafaa etmek üzere tekmil jandarma ve polisi toplamas›n› emir vermifl ise de
esasen kuvvetin az oldu¤unu ve böyle bir zamanda flehrin asayifline nezaret edecek kimse
kalm›yaca¤›n›, kendilerinin esas vazifelerinin asayifli tesisten ibaret oldu¤unu söyliyerek
reddeylemifltir. Bunun üzerine Hac› Kayaya adamlarile ‹lyas Beyi yolda pusuya düflürerek
tevkif eylemesi için müracaat eylemifl ise de oradan da bir ruyu muvafakat görmemifltir. Bu-
nun üzerine firara karar vererek Hac› Bedir A¤ay› da bu hususta i¤fal eylemifllerdir. Bunla-
ra mümaflat eden Hac› Bedir A¤an›n biraderi olup Hac› Bedir A¤an›n bizzat dindar ve
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BELGE, 64.
fiifre S›vas, 9/9/1919
Say› 18

Malatyada On ‹kinci Atl› Alay Komutanl›¤›na
Harput valisi ile Malatya mutasarr›f›n›n ‹ngilizlerin aleti olarak vatan ve millete karfl›

giriflimlerde bulunduklar› ve flu s›rada Malatyada ba¤›ms›z Kürdistan kurma propagandas›
yapmak için gelmifl olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve yardakç›lar› Kâmuran, Celâdet ve
Ekrem ve Mevlânzade Rifat Beylerle birleflerek, sözde postay› vuranlar› izlemek için mu-
tasarr›f›n yöreden silâhl› Kürtler istedi¤i anlafl›ld› bu konuda sizden de bilgi bekliyorduk.
Do¤rudan do¤ruya millet ve orduya karfl› haince bir davran›fl olan bu giriflime karfl› alay›-
n›z ne önlem alm›flt›r. Çabuk bildirilmesini bekliyorum. H›sn›mansurdaki bölü¤ünüzün iz-
leme iflinden al›narak gecikmeden Malatyaya getirilmesi gereklidir.

Mustafa Kemal
BELGE, 65.
fiifre

S›vas, 9/9/1919
Kemahta Eski Meb'us Sa¤›rzadelerden Halet Beyefendiye

‹ngiliz koruyuculu¤undan ba¤›ms›z bir Kürdistan kurulmas› amac›yla propaganda
yapmakta olan ‹ngiliz binbafl›lar›ndan Mister Nowil’in din ve milletlerini satm›fl Kürt Bey-
lerinden Ekrem, Kâmuran Ali, Celâdetle Malatyaya geldi¤i ve ‹stanbul hükûmetini tutan
yani millet ve vatan haini olan Harput valisinin de bunlara kat›ld›¤› ve Bedirhanilerden Ma-
latya Mutasarr›f› Halil Beyle birlikte sözde postay› vuran h›rs›zlar› izlemek uydurma ama-
c›yla Kürtleri getirmeye girifltikleri haber al›nd›. Elbette yapacaklar› kötülükleri önlemek
için askerî ve idarî önlemler al›nd›. fiu kadar ki, Kürtlerin kutsal halifelik makam›na ve va-
tana sad›k olduklar›n› ve ona ba¤l› bulunduklar›n› göstermek için baz› a¤alar›n bir parça
Kürt kuvvetile birlikte Malatya do¤rultusunda yola ç›kmak ve padiflah ve millete karfl› ‹n-
gilizlerle iflbirli¤i yapmaya kalk›flan ve o yörenin temiz yürekli Kürtlerini posta h›rs›zlar›n›
izleme yalan› ile toplayarak bofl yere asker taraf›ndan öldürülmelerine ve padiflaha, millete
karfl› isyan etmifl bir duruma sokulmalar›na neden verecek olan bu vatan hainlerinin alçak-
l›klar›m sözünü etti¤i Kürtlere çabuk yoldan bildirerek yap›lan ça¤›r›ya uymamalar›n› sa¤-
lamaya bütün gücünüzle çal›flman›z çok beklenir. Olabilirse gecikmeden ifle koyularak so-
nucun bildirilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal
BELGE, 66.

Malatya, 16 Eylûl 1919
S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na

Ek 15/9/1919 flifre: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Vali, mutasarr›f hakk›nda söylenilen sözleri dinlememifltir. Dahas› ileri gelenlerin ken-

disine mutasarr›fa karfl› söylediklerini ve yapt›klar›n› yak›nmalar› tümüyle mutasarr›fa ha-
ber vermifltir. Sonra da ileri gelenlerin bu konuda kendisine yönelttikleri sorulara karfl› be-
nim ‹stanbulda da s›r sakl›yamad›¤›m herkesce bilinir. Ben s›r küpü de¤ilim. Fakat merak
etmeyin ben mutasarr›fa baflka tarzda anlatt›m demifltir. S›vasta Malatya ve Harputta yap›-
lan aç›k tel yaz›flmas›n› ve kendisini mutasarr›f› ve ye¤enlerini ve öbürlerini yakalamak üze-
re Harputtan ‹lyas Beyin S›vastan da birtak›m subaylar›n yola ç›kt›¤›n› bura telgraf müdü-
rü hemen valiye haber vermesi üzerine valiyi pek büyük korku kaplam›fl ve bütün geceyi hü-
kûmet kona¤›nda geçirmifltir. Vali kendisi telefonla mutasarr›f› birçok kereler ça¤›rm›flsa da
mutasarr›f gelmemifltir. Bütün gece odada dolaflarak uyuyamam›flt›r. Vali jandarma komu-
tan›na, savunmak üzere tüm jandarma ve polisi toplamas›n› emretmiflse de mevcut kuvve-
tin az oldu¤unu ve böyle bir zamanda flehrin güvenli¤ine bakacak kimse kalm›yaca¤›n›, ken-
dilerinin temel görevlerinin güvenli¤i sa¤lamaktan baflka birfley olmad›¤›n› söyliyerek kabul
etmemifltir. Bunun üzerine Hac› Kayaya adamlarile ‹lyas Beyi yolda pusuya düflürerek tu-
tuklamas› için baflvurmuflsa da oradan olumlu bir yüz görmemifltir. Bunun üzerine kaçma-
ya karar vererek Hac› Bedir A¤ay› da bu konuda kand›rm›flt›r. Bunlara uyan Hac› Bedir



namuskâr bir zat oldu¤unda herkes müttehittir. 10 Eylûl sabah› bunlar›n hareketi mukarrer-
ken nezdlerinde birkaç jandarma ve müsellâh Kürt oldu¤u halde ani olarak hükûmete gel-
mifllerdir. Bu s›rada süvari alay› taraf›ndan mutasarr›f›n evinin telefon telleri kesilerek ve evi
sar›larak bas›lm›flt›r. Bunu hükûmette para almakla u¤raflan vali ve mutasarr›f haber al›nca
bunlar fliddeti havf ile her fleyi unutarak maiyetlerile birlikte atlar›na binip süratle firar eyle-
mifllerdir. Mustafa Kemal ve avenesinin tenkili masarifine karfl›l›k olmak üzere olbaptaki em-
rine tevfikan alt› bin lira al›nm›flt›r, ibaresi ve her ikisi taraf›ndan imzal› senetleri de oldu¤u
gibi b›rakm›fllard›r. Senet jandarma kumandan› nezdindedir. Bu para al›nm›fl ve unutulmufl
oldu¤una nazaran paran›n ahziyle harekât› millîyeye sarf› menutu reyi âlii devletleridir. Ma-
bad› arzedilecektir.

K.O. 3 Emir Zabiti
Recep Zühtü

VES‹KA, 67.
Malatya, 17/9/1335 

S›vas K.O. 3 Kumandanl›¤›na 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Zeyl 16/9/1335 flifreye:
Jandarma kumandan›n›n fikrine göre firarileri Kürtler aras›nda elegeçirmek ihtimali yok-

tur. Yap›lan teflebbüsler tesirile Kürtler aras›nda da duram›yacaklar›ndan Mutasarr›f›n Urfaya
‹ngilizlere dehalet, valinin de Kayseriye, oradan da ‹stanbula geçmesi muhtemeldir. Valinin ai-
lesi Elâzizdedir. Mutasarr›f›nki de burada Amerika eytamhanesine iltica etmifltir. Vali ailesine
ziyade merbut ve meclûp oldu¤u cihetle ailesini takiple kendisine mülâki olmak mümkündür.
Bu hususa mümkün mertebe dikkat ediyorum. Elâzizden hareketinde takip edebilmek üzere
bendenize de haber verilmesi için Elâzizde icap edenlere emir buyurulmas› maruzdur. Muma-
ileyhay› takiple Kayseride veyahut Bozanti-Eskiflehir hatt› üzerinde valiye mülâki olmay› mu-
hakkak addediyorum. Mutasarr›f›n ye¤enleri Celâdet ve Kâmuran, Nowilin refakatinde imifl.
Süvari alay› taraf›ndan mutasarr›f›n evinin bir parça tedbirsizce ve lâz›mgelen yerler tutulmak-
s›z›n bas›lmas› ve icap eden ketumiyete itina edilmemesi vali ve mutasarr›f›n maiyetlerindeki
müsellâh adamlarla mukabele ederek burada mevcut cüz’î kuvvei askerîyeye karfl› kanl› bir flu-
rifl ç›kartmalar› ihtimalinden ihtirazen merkuman› ürkütmek ve esasen maksatlar› dahilinde
olan firarlar›n› tesri ve tacil ettirerek bu suretle buradan bir an evvel çekilip gitmeleri için limak-
sadin yap›ld›¤›n› Jandarma Kumandan› Tevfik Bey sözleri aras›nda ihsas etmek istemifltir.

Buradaki süvari ve topçu alaylar› kumandanlar› da halk üzerinde iyi bir tesir b›rakma-
ya muvaffak olamam›fllard›r. Hac› Kayan›n üç bin silâhl› ç›karabilecek bir afliret reisi oldu¤u
ve afliret efrad› civar Kürtlerin en saf ve cesurlar›ndan bulundu¤u anlafl›l›yor. Hac› Kaya ve
Hac› Bedir A¤alardan murahhas olarak davet buyurulacak olursa zaten di¤erlerine nispeten
sakin ve merbut bulunan bu havali Kürtlerinin pek ziyade memnun edilmifl olaca¤› maruzdur.

K.O. 3 Emir Zabiti
Recep Zühtü 

VES‹KA, 68.
fiifre S›vas, 10/3/1335
Aceledir 
Adet 
32

Malatyada On Beflinci Alay Kumandan› ‹lyas Beye
Vali ile mutasarr›f›n firar›, niyetlerindeki h›yanete en büyük delildir. Bu vatan hainlerinin

‹ngiliz paras› ile millet ve hilâfet aleyhinde Kürtlük gayesi için çal›flt›klar› ve maatteessüf ‹stanbul-
daki hükûmetin de bunlar›n fleriki cinayetleri oldu¤u elde edilen flifrelerden anlafl›ld›, mesele ta-
mamen vatanîdir, bu sebeple evvelemirde bu denîlerin süratle derdestleri ve Kürtlük cereyan›na o
taraflarda asla müsait zemin b›rak›lmamas› lâz›md›r. S›vastan bir estersüvar müfrezesi evelki ak-
flam o tarafa sevkolundu¤u gibi, Aziziyeden iki süvari bölü¤ü, Malatya istikametine tahrik edil-
mifl ve ayr›ca, Mamahatundaki süvari alay›na, Harputa yürümesi emredilmifltir. Bundan baflka
Kemahta mukim Meb’usu sab›k Sa¤›rzadelerden Halet Beye de birtak›m Kürt a¤avatile bizzat o
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A¤an›n kardefli olup Hac› Bedir A¤an›n kendisi dinine ba¤l› ve namuslu bir kifli oldu¤unda her-
kes birleflmektedir. 10 Eylûl sabah› bunlar›n yola ç›kmalar› kararlaflt›r›lm›flken yanlar›nda bir-
kaç jandarma ve silâhl› Kürt oldu¤u halde birden hükûmete gelmifllerdir. Bu s›rada atl› alay› ta-
raf›ndan mutasarr›f›n evinin telefon telleri kesilerek ve evi sar›larak bas›lm›flt›r. Bunu hükûmet-
te para almakla u¤raflan vali ve mutasarr›f haber al›nca bunlar çok korkarak her fleyi unutmufl-
lar ve yanlar›ndakilerle birlikte atlar›na binip h›zla kaçm›fllard›r. Mustafa Kemal ve yardakç›la-
r›n›n tepeleme giderlerine karfl›l›k olmak üzere o konudaki emre uyularak alt› bin lira al›nm›fl-
t›r, cümlesi yaz›l› ve her ikisi taraf›ndan imzal› belgeleri de oldu¤u gibi b›rakm›fllard›r. Belge
jandarma komutan›ndad›r. Bu para al›nm›fl ve unutulmufl oldu¤una göre paran›n al›narak ulu-
sal savafl›m için harcanmas› yüksek onaylar›na ba¤l›d›r. Sonraki olaylar bildirilecektir.

K.O. 3 Emir Subay› 
Recep Zühtü

BELGE, 67.
Malatya, 17/9/1919

S›vas K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Ek 16/9/1919 flifreye:
Jandarma komutan›n›n düflüncesine göre kaçaklar› Kürtler aras›nda ele geçirmek ola-

s› de¤ildir. Yap›lan giriflimler etkisiyle Kürtler aras›nda da duram›yacaklar›ndan Mutasarr›-
f›n Urfaya ‹ngilizlere s›¤›nmas›, valinin de Kayseriye, oradan da ‹stanbula geçmesi olas›d›r.
Valinin ailesi Elaz›¤dad›r. Mutasarr›f›nki de burada Amerika yoksullar evine s›¤›nm›flt›r.
Vali ailesine çok ba¤l› ve tutkun oldu¤undan ailesini izleyerek kendisine ulafl›labilir. Bu ko-
nuya olabildi¤ince dikkat ediyorum. Elaz›¤dan ayr›ld›¤›nda izleyebilmek için bana da haber
verilmesi için Elaz›¤da gerekenlere emir verilmesini dilerim. Ad› geçenleri izleyerek Kay-
seride ya da Bozanti-Eskiflehir hatt› üzerinde valiye ulaflmay› kesin görüyorum. Mutasarr›-
f›n ye¤enleri Celâdet ve Kâmuran, Nowil’in yan›nda imifl. Atl› alay› taraf›ndan mutasarr›f›n
evinin yeterince önlem al›nmadan ve gereken yerler tutulmadan bas›lmas› ve s›k› a¤›zl› ol-
maya gerekti¤i gibi önem verilmemesi vali ve mutasarr›f›n yanlar›ndaki silâhl› adamlarla
karfl› koyarak burada bulunan az say›daki askerî güçlere karfl› kanl› bir sald›r›da bulunma-
lar› olas›l›¤›ndan çekinerek onlar› ürkütmek ve as›l amaçlar›ndan oldu¤u gibi kaçmalar›n›
kolaylaflt›r›p çabuklaflt›rarak buradan biran önce çekilip gitmeleri için bile bile yap›ld›¤n›
Jandarma Komutan› Tevfik Bey sözleri aras›nda sezinletmek istemifltir.

Buradaki atl› ve topçu alaylar› komutanlar› da halk üzerinde iyi bir eki b›rakamam›fl-
lard›r. Hac› Kayan›n üç bin silâhl› ç›karabilecek bir afliret bafl› oldu¤u ve afliret bireyleri ya-
k›nlardaki Kürtlerin en temiz ve yüreklilerinden bulundu¤u anlafl›l›yor. Hac› Kaya ve Hac›
Bedir A¤alardan delege olarak ça¤›r›lacak olursa asl›nda öbürlerine oranla yumuflak bafll›
ve ülkeye ba¤l› bu yöre Kürtlerinin pek çok memnun edilmifl olaca¤› bildirilir.

K.O. 3 Emir Subay›
Recep Zühtü

BELGE, 68.
fiifre S›vas, 10/3/1919
‹vedidir 
Say›
32

Malatyada On Beflinci Alay Komutan› ‹lyas Beye
Vali ile mutasarr›f›n kaçmalar›, amaçlar›ndaki hainli¤in en büyük kan›t›d›r. Bu va-

tan hainlerinin ‹ngiliz paras› ile millet ve halifeli¤e karfl› Kürtlük ilkesi için çal›flt›klar›
ve ne yaz›k ki ‹stanbuldaki hükûmetin de bunlar›n cinayet orta¤› oldu¤u elde edilen flif-
relerden anlafl›ld›, sorun tümüyle vatan sorunudur, bu nedenle herfleyden önce bu al-
çaklar›n çabuk yakalanmalar› ve oralarda Kürtlük ak›m›na elveriflli ortam b›rak›lma-
mas› kesinlikle gereklidir. S›vastan kat›rlara bindirilmifl bir birlik evvelki akflam o tara-
fa gönderildi¤i gibi, Aziziyeden iki atl› bölü¤ü, Malatya do¤rultusunda gönderilmifl ve
ayr›ca, Mamahatundaki atl› alay›na, Harputa yürümesi emredilmifltir. Bundan baflka
Kemahta oturan eski meb’us Sa¤›rzadelerden Halet Beye de birtak›m Kürt a¤alar›yla



taraflara inerek Kürtlerin, bu alçaklar›n hilesine aldanmamalar› için icraatta bulunulmas›
tavsiye edilmifltir. Malatyada mutasarr›fl›¤›n jandarma kumandan› taraf›ndan deruhde edil-
mifl olmas› pek münasiptir. Ayn› veçhile sahibi namus ve hamiyet di¤er bir zat›n da Harput-
ta makam› vilâyeti serian iflgal etmesi, Malatya ve Harputtaki kuvayi hükûmeti tamamen ele
alarak millet ve vatan aleyhinde hiçbir icraata meydan verilmemesi, Kürtlük cereyan›n›n kö-
künden sökülüp at›lmas› ve firarî hainlerin ‹ngiliz parasile Kürtleri aldatarak padiflah ve as-
ker aleyhine flevke çal›flt›klar›; bunlara uyanlar›n bilâeman ve merhamet imha edilece¤i her
tarafa müsait suretlerle tamim olunarak saf ve namuslu halk› hakikatten haberdar eylemek
gibi tedabire bir an evvel tevessül pek mühimdir.

Bu millet hainlerinin ‹ngilizle teflriki mesai edece¤inin de göz önüne al›narak icab›nda
mevcudiyeti millîyemizi tehlikeye sokacak olan ecnebî askerlerine de mukabele olunaca¤›n›n
derpifl edilmesi lâz›md›r.

Takip ve derdestleri hakk›nda ittihaz k›l›nan tertibat›n iflar›n› rica ederiz.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1335
Aceledir
Adet
125

Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Reisi Halit Beyefendiye
1 - Malatya vaziyeti malûmu âlileridir. Hainlerin takip ve derdesti hakk›nda Kolor-

dunuzdan emir verilmifl oldu¤u pek musiptir. Üçüncü Kolordu Aziziyedeki iki bölüklü sü-
vari alay›na en k›sa yoldan caddeye ç›karak Malatyaya yürümek emrini verdi. On Beflinci
Kolorduya Mamahatundaki süvari alay›n› Harputa sevketmesini yazd›k. Malûmunuz veç-
hile S›vastan ayr›ca bir estersüvar müfrezesi evvelisi akflam Malatya istikametine tahrik
olundu.

2 - Dahilîye nâz›r› ile Harput valisinin elde edilen flifreli muhaberat›ndan Ali Galip Bey-
le hempalar›n›n kuvayi mühimme toplayarak S›vas üzerine yürümek gibi bir h›yaneti vatanî-
yeye teflebbüs etmek istedikleri tahakkuk eyledi¤inden maruz kuvvetlerin yetiflmesine intiza-
ra lüzum kalmad›. Eflirrayi mumaileyhimin serian takip ve derdestleri ve Kürtlük cereyan›na
müsait zemin husulüne mahal b›rak›lmamas› için Kolordunuzca her türlü tedabire tevessül
edilmesi pek mühimdir.

Tedabiri müttehaze sayesinde mezkûr m›ntakada baflgösteren Kürtlük cereyan›n›n ta-
mamen akamete u¤rayaca¤› bedihidir.

3 - Firar eden vali ve mutasarr›f yerine flayan› emnü itimat eshab› namustan iki zat›n sü-
rati tayini pek lâz›md›r. Taraf›m›zdan Malatyadaki jandarma kumandan› da muvaf›k görül-
mekte ise de Diyarbekir mektupçusuna itimat olunmamaktad›r. Her halde bu iki mevkie
Kürtlük cereyan›n› kökünden sökecek, millî birlik u¤runda vak›fane, cansiperane çal›flacak
zevat›n serian tayini pek lâz›md›r. Vaziyeti ahireye nazaran bu meselede hükûmeti merkezî-
yenin istihsali rey ve muvafakati bittabi mevzuubahs olamaz. Bu baptaki mütalean›za ve itti-
haz k›l›nacak tertibat›n›z›n ifl'ar›na muntaz›r›z.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1335
Gayet aceledir
Adet
33

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Harput Valisi Ali Galip Beyle Malatya Mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve hem-

palar› askerin Harputtan Malatyaya hareketini duyunca bu sabah Kâhta istikametine firar etmifl-
lerdir. Bunlar›n o civarda Bedir A¤a nezdine giderek Ekrat cem ile mukabil harekâta k›yam eyli-
yecekleri ve ihtimalki Maraflta ‹ngiliz kuvvetlerinden de istiane edecekleri tahakkuk eylemifltir.
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birlikte kendisinin o taraflara inerek Kürtlerin, bu alçaklar›n hilesine aldanmamalar› için
birfleyler yap›lmas› sal›k verilmifltir. Malatyada mutasarr›fl›k görevinin jandarma komuta-
n› taraf›ndan üstlenilmifl olmas› çok yerindedir. T›pk› bunun gibi namuslu ve yurtsever
baflka birinin de Harputta ivedilikle valili¤i ele almas›, Malatya ve Harputtaki hükûmet
güçlerini tümüyle ele alarak kökünden sökülüp at›lmas› ve kaçak hainlerin ‹ngiliz parasi-
le Kürtleri aldatarak padiflah ve askere karfl› k›flk›rtmaya çal›flt›klar›; bunlara uyanlar›n
ba¤›fllamadan ve ac›madan yok edilece¤i her tarafa uygun yollarla duyurularak temiz ve
namuslu halka gerçek durumu bildirmek gibi önlemlerin bir an önce al›nmas› çok önem-
lidir.

Bu millet hainlerinin ‹ngilizle iflbirli¤i yapaca¤›n›n da göz önüne al›narak gerekti¤in-
de ulusal varl›¤›m›z› tehlikeye sokacak olan yabanc› askerlerine de karfl›l›k verilece¤inin ön-
görülmesi gereklidir.

‹zlenip yakalanmalar› için al›nan önlemlerin bildirilmesini rica ediriz.
Mustafa Kemal

BELGE, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1919
‹vedidir
Say›
125

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkan› Halit Beyefendiye
1 - Malatya durumunu biliyorsunuz. Hainlerin izlenip yakalanmalar› için Kolordunuz-

dan amir verilmifl olmas› çok yerindedir. Üçüncü Kolordu Aziziyedeki iki bölüklü atl› ala-
y›na en kestirme yoldan anayola ç›karak Malatyaya yürümek emrini verdi. On Beflinci Ko-
lorduya Mamahatundaki atl› alay›n› Harputa göndermesini yazd›k. Bildi¤iniz gibi S›vastan
ayr›ca kat›rlara bindirilmifl bir birlik evvelki akflam Malatyaya do¤ru yola ç›kar›ld›.

2 - ‹çiflleri Bakan› ile Harput valisinin elde edilen flifreli haberleflmelerinden Ali Ga-
lip Beyle yardakç›lar›n›n önemli kuvvetler toplayarak S›vas üzerine yürümek gibi bir vatan
hainli¤i girifliminde bulunmak istedikleri kesinlikle anlafl›lm›fl oldu¤u için o kuvvetlerin ye-
tiflmesini beklemeye gerek kalmad›. Bu alçaklar›n ivedilikle izlenip yakalanmalar› ve Kürt-
lük ak›m›na elveriflli durum oluflmas›na olanak b›rak›lmamas› için Kolordunuzca her türden
önlemin al›nmas› çok önemlidir.

Al›nacak önlemlerle o bölgede baflgösteren Kürtlük ak›m›n›n büsbütün önlenmifl ola-
ca¤› aç›kt›r.

3 - Kaçan vali ve mutasarr›f yerine güvenilir namuslu iki kiflinin h›zla atanmas› çok ge-
reklidir. Biz Malatyadaki jandarma komutan›n› da uygun bulmaktaysak da Diyarbak›r
mektupçusuna güvenmemekteyiz. Her halde bu iki göreve Kürtlük ak›m›n› kökünden sö-
kecek, millî birlik u¤runda bilgili, canla baflla çal›flacak kimselerin ivedilikle atanmas› çok
gereklidir. Son duruma göre bu konuda ‹stanbul hükûmetinin oy ve onay›n› almak elbette
sözkonusu olamaz. Bu konudaki düflüncenizi ve al›nacak önlemlerin bildirilmesini bekle-
mekteyiz.

Mustafa Kemal
BELGE, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1919
Çok ivedidir
Say›
33

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Harput Valisi Ali Galip Beyle Malatya Mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve yar-

dakç›lar› askerin Harputtan Malatyaya do¤ru yola ç›kt›¤›n› duyunca bu sabah Kâhta do¤rultu-
sunda kaçm›fllard›r. Bunlar›n o yak›nlardaki Bedir A¤an›n yan›na giderek Kürtleri toplay›p kar-
fl› sald›r›ya kalk›flacaklar› ve belki Maraflta ‹ngiliz kuvvetlerinden de yard›m alacaklar› kesinlikle
anlafl›lm›flt›r. On Üçüncü Kolordu izlemelerini emretmifl ve Üçüncü Kolordu da kuvvetlerini ola-



On Üçüncü Kolordu takiplerine emir vermifl ve Üçüncü Kolordu da mümkün oldu¤u kadar
kuvvetlerini cenuba do¤ru indirmifltir. Vaziyetin tamamen millet lehine olarak temini ve bu
hainlere k›p›rdanacak bir f›rsat verilmemesi için azami tesirin gösterilmesi lüzumu tabii bu-
lundu¤undan Mamahatundaki süvari alay›n›n Harput istikametine tahriki taraf›m›zdan ten-
sip edilmekte oldu¤unu arzederiz.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 70.

SURET 1
Dahiliye Naz›r› Adil Beyefendiye

Zat› âlilerile Mamuretilâziz Valisi Galip Bey aras›nda teati olunan telgraflar Kongre he-
yetince elde edilmekle aynen makam› vilâyete tevdi edildi. Bu telgraflar›n suretlerini zire derce-
diyor››m. Verdi¤iniz emir, Galip Beyin deruhde etti¤i vazife, do¤rusu behtü hayretimi mucip ol-
du. Bir taraftan bendenizin infisalimin asl› olmad›¤›n› tebli¤ ile flahs›m› i¤fal ve bir badirei uz-
maya ilka ediyorsunuz. Di¤er taraftan da müslümanlar› biribirine k›rd›rmak için tertibat› cina-
yetkâranede bulunuyorsunuz. Sizi bu türlü tertibata sevkeden sebep nedir. Bir türlü anlayam›-
yorum. Buraca padiflah›na isyan etmifl bir kütle mi vard› ki eflk›yadan mürekkep bir kuvvei te-
dibiye göndermeye ihtiyaç görüyorsunuz. Ve böyle vahi teflebbüsat› hainanenin mümkünilicra
olaca¤›na nas›l kanat edebiliyorsunuz. Evvel ve âhir arzetti¤im veçhile dahili vilâyette muhilli
sükûn ve asayifl ufak bir hareket bile yoktur. Maksad›n›z Mustafa Kemal Pafla ile Rauf Beyi
tutmak ve Kongreyi da¤›tmak ise buna imkân olmad›¤›n› evvelce arzetmifltim. fiimdi yine bu ifl
için ahali aras›nda mukatele açmaya, memleketi atefle vermeye, büsbütün elden ç›karmaya se-
bep olmak ve binnetice vatan ve millete karfl› ihanet cürmü teflkil eder. Bendeniz öyle anl›yo-
rum ki, zat› âliniz h›rs› cah ile hakikati göremiyorsunuz ve hakikati söyliyenleri sevmiyorsunuz.
Anlar› susturmak, ezmek istiyorsunuz. Bilerek yahut bilmiyerek düflmanlar›n ekme¤ine ya¤ sü-
rüyor ve memleketi felâkete sürüklüyorsunuz. fiu hal ve vaziyeten bulunan bir nâz›ra art›k iti-
mad›m kalmad›. Bugüne kadar her mes'uliyeti flahsan deruhde ederek idarei umur ettim, fakat
bu dakikadan itibaren bendeniz makam› vilâyette iken Harput ve Malatya müslümanlar›n›n S›-
vas müslümanlar› ile ve buradaki anas›r› gayrimüslime ve ecnebîye ile mukatele etmeleri gibi
hazin ve hunin bir manzaraya tahammül edebilecek kadar vicdans›z olmad›¤›mdan buna mü-
saade edemiyece¤im. Bu baptaki mesuliyetin tamamen size raci oldu¤unu arzederim Efendim.

10/9/1335
S›vas Valisi

Reflit
SURET 2

Dahiliye
S›vas Valii sab›k› Reflit Pafla Hazretlerine

C: Kongrenin orada aktedece¤ini bildirdi¤iniz içtimaattan Düveli ‹tilâfiyece emsali sa-
b›kas› gibi hâs›l olacak suitesirat› azîme ve bundan vatan ve milletçe tahaddüs edebilecek
mazarrat› vahime flayan› endifle oldu¤undan bu baptaki telgrafnamei valâlar›na cevaben na-
zar› dikkati âlinizi vaktile celp ve bu teflebbüsün sureti münasibede men'i esbab›n›n istihsa-
lini dirayet ve hamiyeti aliyelerine terketmifltim. ‹ki fl›kk› muhtevi olan cevapnamei malûmu
valâlar› üzerine Galip Beyin icray› memuriyeti hususuna Meclisi Vükelâ kararile iradei seni-
yei cenab› hilâfetpenahi flerefsudur buyuruldu. Vatan ve milletin maruz oldu¤u mehaliki azî-
meyi tefldit etmekte olan harekât› vak›adan sarf›nazar edilmesi hakk›nda evvel ve âhir icra
olunan tebligat ve tekidat› nazar› dikkate almayarak muktezay› siyasete münafi, vatan ve
milletimiz hakk›nda cidden mehaliki dai harekâtta ›srar edenler taraf›ndan Galip Beye taar-
ruza k›yama kadar var›lma mülâhazas›na binaen mücerret böyle bir münasebetsizli¤in
men'i vukuu için Galip Beyin lüzumu kadar muhaf›z ile birlikte azimet etmesi muvaf›k› ih-
tiyat görülmüfltü ve birkaç muhaf›z ile gitmek istiyen Galip Beye böyle bir taarruza maruz
kalmamak için muhaf›zlar›n ihtiyaten tezyit ve m›ktar› yüz, yüz elliye iblâ¤› tavsiye olun-
mufltu. Bu kadar cüz’î bir m›ktar maksad› vaz›han tayine kâfildir. Bunu tefsir ve tevile imkân
yoktur. Galip Beyden suretini nakletti¤iniz yolda bir telgrafname de al›nmam›flt›r. Bu bapta
zat› valâlarile teati etti¤imiz telgraflarla mütalea ve suretini nakleyledi¤iniz telgrafnamem
dikkatle k›raat olundu¤u halde bu defa yazd›¤›n›z telgrafnamenin ne kadar nabeca ve flahsî mes-
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bildi¤ince güneye do¤ru kayd›rm›flt›r. Durumun tümüyle millet yarar›na olarak sonuçland›-
r›lmas› ve bu hainlere k›p›rdanacak bir f›rsat verilmemesi için en büyük etkinli¤in gösteril-
mesi gereklili¤i do¤al bulundu¤undan Mamahatundaki atl› alay›n›n Harputa do¤ru yola ç›-
kar›lmas›n›n bizce uygun görülmekte oldu¤unu bildiririz.

Mustafa Kemal
BELGE, 70.

ÖRNEK 1
‹çiflleri Bakan› Adil Beyefendiye

Sizinle Elaz›¤ Valisi Galip Bey aras›nda karfl›l›kl› çekilen telgraflar Kongre kurulunun
eline geçmekle olduklar› gibi valili¤e verildi. Bu telgraflar›n örneklerini afla¤›ya yaz›yorum.
Verdi¤iniz emir, Galip Beyin ald›¤› görev, do¤rusu beni flafl›rtt›. Bir yandan benim görev-
den al›nd›¤›m›n do¤ru olmad›¤›n› bildirerek beni aldat›yor ve tehlikesi büyük bir duruma
sokuyorsunuz. Öbür yandan da müslümanlar› biribirine k›rd›rmak için cinayet düzenleri
kuruyorsunuz. Sizi bu türden düzenlere iten nedir. Bir türlü anlayam›yorum. Burada padi-
flah›na karfl› ayaklanm›fl bir kütle mi vard› ki eflk›yadan oluflan bir bast›r›c› güç gönderme-
ye gereksinim duyuyorsunuz. Ve böyle bofl ve haince giriflimlerin baflar›l› olabilece¤ine na-
s›l inan›yorsunuz. Ötedenberi söyledi¤im gibi ilde dinginli¤i ve iç güveni bozacak bir davra-
n›fl bile yoktur. Amac›n›z Mustafa Kemal Pafla ile Rauf Beyi yakalamak ve Kongreyi da¤›t-
mak ise bunun yap›lam›yaca¤›n› daha önce bildirmifltim. fiimdi yine bu ifl için halk aras›nda
birbirini öldürmeye yol açmaya, memleketi atefle vermeye, büsbütün elden ç›karmaya ne-
den olmak ve sonunda vatan ve millete karfl› ihanet suçunu oluflturur. Ben öyle anl›yorum
ki, siz koltuk tutkusu yüzünden gerçe¤i göremiyorsunuz ve gerçe¤i söyliyenleri sevmiyorsu-
nuz. Onlar› susturmak, ezmek istiyorsunuz. Bilerek ya da bilmiyerek düflmanlar›n ekme¤i-
ne ya¤ sürüyor ve memleketi y›k›nt›ya sürüklüyorsunuz. Bu durumda bulunan bir bakana
art›k güvenim kalmad›. Bugüne kadar her sorumlulu¤u kendim üstlenerek iflleri yürütmeye
çal›flt›m, fakat bu dakikadan sonra ben valilikte bulundukça Harput ve Malatya müslüman-
lar›n›n S›vas müslümanlarile ve buradaki müslüman olmayan halk ve yabanc›lar ile birbir-
lerini öldürmeleri gibi ac›kl› ve kanl› bir duruma katlanabilecek kadar vicdans›z olmad›¤›m-
dan buna izin veremiyece¤im. Bu konudaki sorumlulu¤un tümüyle size ait oldu¤unu bildi-
ririm Efendim.

10/9/1919
S›vas Valisi

Reflit
ÖRNEK 2

‹çiflleri Bakanl›¤›
Eski S›vas Valisi Reflit Pafla Hazretlerine

K: Kongrenin orada yap›laca¤›n› bildirdi¤iniz toplant›lardan ‹tilâf Devletlerinde bun-
dan öncekinde oldu¤u gibi do¤acak büyük kötü etki ve bundan vatan ve millete gelebilecek
a¤›r zarar kayg›land›r›c› oldu¤undan bu konuda telgraf›n›za karfl›l›k olarak önceden dikkati-
nizi çekmifl ve bu giriflimin uygun bir yoldan önlenmesini yetenek ve yurtseverli¤inize b›rak-
m›flt›m. ‹ki seçenek içeren yan›t›n›z üzerine Galip Beyin görevlendirilmesi konusunda Ba-
kanlar Kurulu karar›yla Padiflah buyru¤u ç›kar›ld›. Vatan ve milletin karfl› karfl›ya bulundu-
¤u büyük tehlikeleri artt›rmakta olan bu olaydan vazgeçilmesi konusunda ötedenberi yap›-
lan bildirimleri ve bunlar› yineleyen yaz›lar› dikkate almayarak politika gereklerine ayk›r›,
vatan ve milletimiz için gerçekten tehlikeler do¤urucu davran›fllarda direnenler taraf›ndan
Galip Beye sald›rmaya kalk›flmaya kadar var›lmas› düflüncesi üzerine salt böyle bir münase-
betsizli¤in önlenmesi için Galip Beyin gerekti¤i say›da koruyucu ile birlikte gitmesi uygun
görülmüfltü ve birkaç koruyucu ile gitmek istiyen Galib Beye böyle bir sald›r›ya u¤ramamak
için önlem olarak koruyucular›n art›r›larak say›lar›n› yüz, yüz elliye ç›karmas› sal›k verilmifl-
ti. Bu kadar az bir say› amac› aç›kça belirleyen bir kan›tt›r. Bu yorumlan›p sapt›r›lamaz.
Galip Beyden örne¤ini verdi¤iniz yolda bir telgraf da al›nmam›flt›r. Bu konuda sizinle kar-
fl›l›kl› yaz›flt›¤›m›z telgraflarla içindeki düflünceleri ve örne¤ini gönderdi¤iniz telgraf›m dik-



le¤ini ve vicdan›n› pek iyi bildi¤iniz bir hadîmi kadimi millete karfl› kulland›¤›n›z tabirat›n ne
derece naseza oldu¤unu elbette teyakkun ve iradei seniyei cenab› hilâfetpenahî hükmü âlisi-
ne mutavaat lüzumunu takdir edersiniz. Hiç kimsenin uhdei inhisar›nda olmayan hamiyeti
vataniyeden nasibim lehülhamt hiç kimseden afla¤› de¤ildir.

10/9/1919
Dahiliye Naz›r›

Adil
SURET 3

Dahiliye Nâz›r› Adil Beyefendiye
C: 10 Eylûl 1335. Evvelâ infisalim hakk›ndaki iradei seniyei hazreti hilâfetpenahinin

resmen tebli¤ini rica ederim. Saniyen sureti mevsukada haber al›nd›¤›na göre valii lâhik Ga-
lip Beyin S›vasa beraber girmek üzere Malatyada birtak›m eflk›ya ve eflirray› bafl›na toplamak
ihanetinde bulundu¤u görülmesi üzerine mahallince derdestine teflebbüs olunmuflsa da refa-
katinde bulunan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil Malatya Mutasarr›f› Bedirhanilerden Halil ve maz-
har› teshilât olmalar› için taraf› devletlerinden yedlerine vesika verilen Kâmuran ve Celâdet
ve Diyarbekirli Cemil Paflazade Ekrem Beylerle beraber Kâhta istikametine do¤ru firar et-
mifller ve el'an takip edilmekte bulunmufllard›r. fiu hale göre Galip Beyin buraya vürudu vak-
te muhtaç ve belki meflkûk oldu¤undan bu hakay›k› hakipayi flahaneye arzettikten sonra az-
lim hakk›nda flereftaallûk buyurulacak iradei seniyenin flay›n› itimat bir nâz›r taraf›ndan res-
men tebli¤ile beraber bundan sonra kat'iyyen mes'uliyet kabul edemiyece¤ime mebni iradei
hilâfetpenahiye mutavaatan iflten çekilmek üzere kime tevdii vekâlet edece¤imin gene o nâz›r
taraf›ndan emrü ifl'ar›na müsaade buyurulmas›n› istirham ederim Efendim.

S›vas Valisi
Reflit

VES‹KA, 71 
Malatya 
Zata mahsustur

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir
Firarî zevat› malûmenin 10/11, 9, 1335 gecesini Rakada geçirdikleri ve 11/12, 9, 1335 ge-

cesini de Rakan›n yar›m saat yak›n›nda bir köyde bir afliret reisinin yan›nda geçirecekleri an-
lafl›lmakla maruzdur.

11/9/1335 Alay 15 K. Binbafl›
‹lyas 

VES‹KA, 72.
Ankarada K.O. 20 Kumandan Vekâletine

Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde K.O. 13 Kumandan› Miralay Cevdet Beye

Malatya firarilerinin 10/11 Eylûl gecesini Malatya kurbinde Raka 11 /12 gecesini Rakaya
yar›m saatlik bir köyde bir afliret reisinin nezdinde geçirdikleri Malatyadan haber al›nm›flt›r. 

12/9/1335 Mustafa Kemal
VES‹KA, 73.

Malatya, 11/9/1335
Yüzbafl› Faruk Beyin avdetinden evvel validen ayr›lan ve geç olarak merkeze gelenin

(ismi yok) ifadesi berveçhiati maruzdur. "Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin mevki-
lerine avdet edip ailelerile birlikte istiyecekleri istikamete hareket etmek üzere serbestçe mem-
lekete girmelerine ve kendi flah›slar›na hiçbir suretle müdahale ve taarruz edilmiyece¤ine da-
ir taraf›mdan teminat› kaviye talep etmekte olduklar› flimdi yanlar›na gidip gelmifl olan biri-
si vas›tasile haber gönderecekleri ve binaenaleyh selâmeti memleket nam›na bunlar›n bu su-
retle vaki olan tekliflerini kabul etmek muvaf›k olup olmad›¤›" hakk›ndaki emrinizin intiza-
r›nda bulundu¤umuz maruzdur.

‹lyas
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katle okunursa bu defa yazd›¤›n›z telgraf›n ne denli yersiz ve kiflisel tutumunu ve vicdan›n›
pek iyi bildi¤iniz eski bir ulus hizmetlisine karfl› kulland›¤›n›z deyimlerin ne denli yak›fl›ks›z
oldu¤unu elbette kavrar ve halife hazretlerinin yüksek emrine uymak gere¤ini anlars›n›z.
Hiç kimsenin tekelinde olmayan yurtseverlikteki benim pay›m Tanr›ya flükür hiç kimseden
afla¤› de¤ildir. 

10/9/1919
‹çiflleri Bakan›

Adil
ÖRNEK 3

‹çiflleri Bakan› Adil Beyefendiye
K: 10 Eylûl 1919. Önce görevden al›nmakl›¤›ma iliflkin halife buyru¤unun resmî olarak

bildirilmesini rica ederim. ‹kincisi güvenilir kaynaklardan haber al›nd›¤›na göre yeni vali Ga-
lip Beyin S›vasa birlikte girmek üzere Malatyada birtak›m eflk›ya ve haydutlar› bafl›na topla-
mak ihanetinde bulundu¤u görülmesi üzerine orada yakalanmas›na giriflilmifl ise de yan›nda
bulunan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil Malatya Mutasarr›f› Bedirhanilerden Halil ve kolayl›k olsun
diye kendilerine sizin belge verdi¤iniz Kâmuran ve Celâdet ve Diyarbak›rl› Cemil Paflazade
Ekrem Beylerle birlikte Kâhta yönünde kaçm›fllar ve flu anda izlenmektedirler. Bu duruma
göre Galip Beyin buraya gelmesi zamana ba¤l› ve belki kuflkulu oldu¤undan bu gerçekleri
padiflaha sunduktan sonra iflden ç›kar›lmam konusundaki padiflah buyru¤unun güvenilir bir
bakan taraf›ndan resmî olarak bildirilmesiyle birlikte bundan sonra kesinlikle sorumluluk
kabul edemiyece¤imden halife buyru¤una boyun e¤erek çekilmek için kime vekâlet verece-
¤im gene o bakan taraf›ndan bildirilmesine izin verilmesini dilerim Efendim.

S›vas Valisi
Reflit

BELGE, 71.
Malatya 
Kifliye özel

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir
Bilinen kaçaklar›n 10/11, 9, 1919 gecesini Rakada geçirdikleri ve 11/12, 9, 1919 gecesi-

ni de Rakan›n yar›m saat yak›n›nda bir köyde bir afliret bafl›n›n yan›nda geçirecekleri anla-
fl›lmakla durum bildirilir.

11/9/1919 Alay 15 K. Binbafl›
‹lyas

BELGE, 72.
Ankarada K.O. 20 Komutan Vekilli¤ine

Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Diyarbak›r'da K.O. 13 Komutan› Albay Cevdet Beye

Malatya kaçaklar›n›n 10/11 Eylûl gecesini Malatya yak›n›nda Raka 11/12 gecesini Ra-
kaya yar›m saatlik bir köyde bir afliret bafl›n›n yan›nda geçirdikleri Malatyadan haber al›n-
m›flt›r.

12/9/1919 Mustafa Kemal
BELGE, 73.

Malatya, 11/9/1919
Yüzbafl› Faruk Beyin dönmesinden önce validen ayr›lan ve geç olarak merkeze gele-

nin (ismi yok) verdi¤i bilgi afla¤›da sunulur. "Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin
yerlerine geri dönüp ailelerile birlikte istiyecekleri yöne gitmek üzere serbestçe memlekete
girmelerine ve kendilerine hiçbir yolda kar›fl›lmamas› ve sald›r›lmamas› için benden kesin
güvence istemekte olduklar› flimdi yanlar›na gidip gelmifl olan birisi arac›l›¤›yla haber gön-
derecekleri ve böylece ülke esenli¤i ad›na bunlar›n bu yolda yapt›klar› önerilerini kabul et-
menin uygun olup olmad›¤›" hakk›ndaki emrinizi beklemekte oldu¤umuz bilginize sunulur.

‹lyas



VES‹KA, 74.
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

Ali Galip ve Mutasarr›f› Sab›k Halil ve hempalar›n›n millete karfl› h›yanet ve denaetle-
rinin tahakkuk eylemesi üzerine bu meseleyi merkumun ile münasebete giriflerek de¤il yaln›z
ve ancak padiflah›m›za do¤rudan do¤ruya arz› hakayik eylemek suretile halletmek için bu
dakikada bütün Anadoluda tekmil valiler, mutasarr›flar, kumandanlar ve millet telgraf ba-
fl›nda bulunuyorlar ve hükûmeti merkezîyeyi Ali Galip ve hempalarile fleriki h›yanet addede-
rek tahtie etmektedirler. Böyle bir anda baflka bir sureti hal varidi hat›r olamaz. Bu hususta
zât› âlilerinin azamî fliddet ve ciddiyet göstereceklerinden eminiz. Mutasarr›f vekili Tevfik
Beyden ve Topçu Alay Kumandan› Münir Bey ve Süvari Alay Kumandan› Cemal Bey arka-
dafllar›m›z›ndan da ayn› suretle hareket bekleriz. Ciheti askerîye ve mülkîyece en son al›nm›fl
olan tedabiin izah buyurulmas›n› rica ederiz. Bu adamlar›n aileleri hüsnü suretle taht› muha-
fazada bulundurulmal›d›rlar. Taraftaran› bilâtereddüt ve derhal taht› tevkife al›nmal›d›rlar,
zerre kadar mümanaat ve fesada cür'et edenler bilâ merhamet derhal idam olunmal›d›rlar.

Hilâfet ve saltanat›n masuniyeti ve hukuk ve mukaddesat› millet bugün bu tarzda hare-
kete âmirdir.

Umumî Kongre Heyeti
VES‹KA, 75.

12/9/1335 
Saat 1:40

Malatyada On Beflinci Alay Kumandan› ‹lyas Beye
fiimdi mahallinden verilen malûmat› mevsuka fludur: ‹ngilizlerin elyevm Urfada üç yüz,

Ay›ntapta üç yüz elli, Maraflta yüz neferleri vard›r. Binaenaleyh size bir ‹ngiliz f›rkas›ndan
bahsedenlerin beyanat›, vatan ve millet hainlerinin yalan›n› naklederek maneviyat›n›z› k›r-
mak, alçakl›kt›r. Hakikat› mezkûrenin icap edenlere tefhimi münasip olur.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 76.

Malatya, 11-12/9/1335
C tele: 1 - fiart dermeyan eden Vali Galip, Mutasarr›f Halil Rami Beylerdir. 2 - S›vastan

gönderilen zabitler hâlâ gelmemifltir. 3 - H›sn›mansur ve Siverekten hareket eden bölüklerden
malûmat yoktur. 4 - ‹çtima etmekte oldu¤u bildirilen süvari alay›n›n sürati mümkine ile Malat-
yaya tahrikine emir ve delâlet buyurulmas› müsterhamd›r. 5 - Zevat› malûmenin aflair muave-
netile Malatyaya taarruzu halinde mukavemeti fledide ibraz edilmesi sureli kat'iyede kararlafl-
t›r›lm›flt›r. 6 - Yar›n 12/9/1335 de Bedir A¤aya buradan aflair rüesas›ndan bir Kürt heyeti gön-
derilecektir. Heyet, Bedir A¤ay› ikna ve dairei itaate irca etmek için çal›flacakt›r. 7 - Eldeki kuv-
vet, Malatyay› uzun müddet bir Kürt taarruzuna karfl› mukavemete kâfi de¤ildir. Bunun için
sürati mümkine ile kuvayi muavine sevkine delâlet buyurulmas› ekiden müsterhamd›r.

‹lyas 
VES‹KA, 77.
- Mühim iflleriniz oldu¤u için ayr›labilirsiniz. Kongrenin henüz müçtemi ve muhabera-

ta devam etmekte bulunmas›ndan icab›nda bir fleyi tebli¤ edebilmek için telgrafhanede bir za-
bit terketmenizi rica ederiz.

- Süvari Yaveri Cemil Bey emrinize intizaren bekliyor.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 78.
Tel Malatya, 14/9/1335
Müstaceldir
738
300

S›vas Kongre Heyeti Muhteremesine 
1 - Buraca yap›lan tedabiri acile ve gerekse Rakaya izam olunan heyeti nas›han›n içtima

etmifl olan aflair ve rüesas›na yapm›fl olduklar› telkinat neticei hasenesi olmak üzere bine karip
içtima etmifl olan bütün aflairin tamamile da¤›t›lmas›na muvaffak›yeti tamme hâs›l olmufltur.
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BELGE, 74.
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

Ali Galip ve Eski Mutasarr›f Halil ve yardakç›lar›n›n millete karfl› hainlik ve alçakl›k-
lar› kesinlikle anlafl›lmas› üzerine bu sorunu onlarla iliflkiye geçerek de¤il yaln›z ve ancak
padiflah›m›za do¤rudan do¤ruya gerçekleri bildirmek yoluyla çözümlemek için bu dakika-
da bütün Anadoluda tüm valiler, mutasarr›flar, komutanlar ve millet telgraf bafl›nda bulu-
nuyorlar ve ‹stanbul hükûmetini Ali Galip ve yardakç›lar›yla hainlik orta¤› sayarak suçlu-
yorlar. Böyle bir anda baflka bir çözüm yolu düflünülemez. Bu konuda sizin çok sert ve cid-
dî davranaca¤›n›za güveniyoruz. Mutasarr›f vekili Tevfik Beyden ve Topçu Alay Komuta-
n› Münir Bey ve Atl› Alay Komutan› Cemal Bey akradafllar›m›z›n da t›pk› böyle davranma-
lar›n› bekleriz. Sivil ve askeri yönetimce en son al›nm›fl olan önlemlerin aç›klanmas›n› rica
ederiz. Bu adamlar›n ailelerine iyi davran›larak göz alt›nda bulundurulmal›d›rlar. Yandafl-
lar› duraksamadan ve gecikmeden tutuklanmal›d›r, az›c›k karfl› koyan ve kar›flt›r›c›l›¤a kal-
k›flanlar ac›maks›z›n hemen idam olunmal›d›rlar.

Halifeli¤in ve padiflahl›¤›n korunmas› ve milletin hak ve kutsal de¤erleri bu yolda dav-
ranmay› zorunlu k›l›yor.

Genel Kongre Kurulu
BELGE, 75.

12/9/1919
Saat 1:40

Malatyada On Beflinci Alay Komutan› ‹lyas Beye
fiimdi yerinden verilen sa¤lam bilgiler flöyledir: ‹ngilizlerin bugün Urfada üç yüz, Ga-

ziantepte üç yüz elli, Maraflta yüz erleri vard›r. Böyle oldu¤una göre size bir ‹ngiliz tüme-
ninden sözedenlerin lâflar›, vatan ve millet hainlerinin yalan›n› aktararak moralinizi boz-
mak, alçakl›kt›r. Bu gerçe¤in gerekenlere duyurulmas› uygun olur.

Mustafa Kemal
BELGE, 76.

Malatya, 11-12/9/1919
K tele: 1 - Koflul ileri süren Vali Galip, Mutasarr›f Halil Rami Beylerdir. 2 - S›vastan

gönderilen subaylar daha gelmemifltir. 3 - H›sn›mansur ve Siverekten yola ç›kan bölükler-
den bilgi yoktur. 4 - Toplanmakta oldu¤u bildirilen atl› alay›n›n olabildi¤ince h›zla Malat-
yaya gönderimesi için emir verip yard›mc› olman›z› dilerim. 5 - Bilinen kiflilerin afliretlerin
yard›m›yla Malatyaya sald›rmalar› durumunda sertlikle karfl› koyulmas› kesin olarak karar-
laflt›r›lm›flt›r. 6 - Yar›n 12/9/1919 da Bedir A¤aya buradan afliret bafllar›ndan bir Kürt grubu
gönderilecektir. Heyet, Bedir A¤ay› sözdinler duruma getirmeye çal›flacakt›r. 7 - Eldeki
kuvvet, Malatyay› uzun süre bir Kürt sald›r›s›na karfl› korumaya yeterli de¤ildir. Bunun için
olabildi¤ince h›zla yard›mc› kuvvetlerin gönderilmesine arac› olman›z› yeniden dilerim.

‹lyas
BELGE, 77
- Önemli iflleriniz oldu¤u için ayr›labilirsiniz. Kongre hâlâ toplant› durumunda olup

haberleflmeyi sürdürdü¤ünden gerekti¤inde bir fleyi bildirebilmek için telgrafhanede bir su-
bay b›rakmay› rica ederiz.

- Atl› Yaveri Cemil Bey emirlerinizi bekliyor.
Mustafa Kemal

BELGE, 78.
Tel Malatya, 14/9/1919
‹vedidir 
748 
300

S›vas Kongresi Say›n Kuruluna
1 - Buraca al›nan ivedi önlemler ve gerek Rakaya gönderilen ö¤üt grubunun toplan-

m›fl olan afliretlere ve onlar›n bafl›ndakilere yapm›fl olduklar› telkinlerin iyi bir sonucu ol-
mak üzere toplanm›fl olan bine yak›n afliret üyelerinin tümüyle da¤›t›lmas› baflar›lm›flt›r.



2 - Buradan firar eden, birtak›m tasniat vaitlerile aflair rüesas›n› elde ve Ekrad› bafl›na
cem ve binnetice arzusuna muvaffak olamayan Ali Galip ve Halil Rami Beyler art›k bu teda-
bir ve yap›lan tergip ve teflvikat neticesi memleketi terketmek zarureti karfl›s›nda bulundukla-
r› cihetle buradan gönderilen Pütürge Kaymakam› Sab›k› Rag›p Beyle Kâhta aflair reisi Ha-
c› Bedir A¤an›n himayelerile ve Kâhta tarik›yle Urfaya gitmek üzere bugün Rakadan hare-
ket etmifllerdir.

3 - Bafl›na toplam›fl oldu¤u birtak›m hazele ile buraya gelerek Türk ve Kürt unsurlar›
aras›na tohmu nifak saçmak istiyen ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil, âmiri olan Miralay Mösyö Bell-
den ald›¤› emir ve talimat üzerine yar›na alessabah Gözene tarik›yle ve yine jandarmalar›m›-
z›n himayesi ile merkezi livaya u¤rat›lmaks›z›n Gözene nahiyesi üzerinden müreffehen El-
bistana hareket edeceklerdir.

4 - Salifülarz ittihaz k›l›nan tedabiri hasene neticesi olmak üzere bütün vakayi tabiatile
izale ve emnü asayifl iade ve memleketin her taraf›nda sükûneti tamme berkemal bulundu¤u
berayi malûmat maruzdur.

Malatya Mutasarr›f Vekili
ve Jandarma K.

Binbafl›
Tevfik

VES‹KA, 79.
Tel S›vas, 15/9/1335

S›vas Heyeti Merkeziyesine (tezkere).
15, 20, 13 üncü Kolordulara.

Ni¤dede 11 inci F›rkaya.
15, 5 inci F›rkalara.

Trabzon, Bitlis, Diyarbekir, Erzurum, Van, Kastamonu, Konya, Ankara vilâyetlerine.
Kayseri, Erzincan, Bolu, Canik, Afyon Karahisar, Kütahya, Yozgat, K›rflehir

Mutasarr›fl›klar›na
Firarî Harput Valisi Ali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve hempalar› Bedirhaniler-

den Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade Diyarbekirli Ekremin hükûmeti merkezîyenin ta-
limatile amali meflruai millîyi söndürmek, S›vasta toplanan Umumî Kongreyi da¤›tmak
maksad› hainanesile bidayette eflk›ya derdesti için muavenet talebi bilâhare firarlar› esnas›n-
da Malatya ve civan›n›n Ermenistan olaca¤› ve hatta Harputtan hareket eden askerimizin
gûya Ermeni askerleri bulundu¤u gibi ifsadat ve i¤falât› cinayetkâraneleri neticesinde civar-
da toplanm›fl olan bir k›s›m Ekrad›n Malatyadan gönderilen heyeti nas›ha taraf›ndan ken-
dilerine hakikat›n tefhimi üzerine firarîlere lânethan olarak tamamen da¤›ld›klar› ve h›yane-
ti vatanîyeleri bütün millet taraf›ndan anlafl›lan firarîler art›k aflair içinde bar›namayacakla-
r›n› anlad›klar›ndan ‹ngilizlere s›¤›nmak üzere Urfaya kaçt›klar›, Kürtleri makma› mukad-
desi hilâfetten ay›rarak ‹ngiliz esaretine sokmak maksadile propaganda yapmakta olup fi-
rarîlerle beraber Malatyadan kaçan ‹ngiliz Binbafl› mahut Mister Nowilin de jandarmalar›-
m›z›n nezareti alt›nda Elbistana do¤ru sevkedildi¤i mahallinden bildirilmekle tamimi keyfi-
yet olunur.

Heyeti Temsilîye
VES‹KA, 80.

Vilâyetimiz Valisi firarî Galip ve ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil ve rüfekayi flerirelerinin 
Malatyadan firarlar›ndan sonra da¤ bafllar›nda yekdi¤erile muhaberesi

‹ngiliz Binbafl›s› Nowil taraf›ndan mektup
Beyda¤›nda Vali Galip Beye
Refakatimde bulunan zevat ile Ay›ntap üzerinden Halebe avdet etmek üzereyim. S›vas hare-

keti üzerine civar vilâyata sirayet eden flurifl teskin ve bu hususta Dersaadetle muhaberede bulun-
mak azminde oldu¤unuza vâk›f›m. Bu itibar ile zât› âlilerinin Dersaadetle vukubulacak muhabe-
rat›n›z› bizzat temin etmek emelindeyim. Halbuki zât› âlilerinin Urfadan Dersaadetle muhabere et-
meniz imkan› mefkuttur. Çünkü Urfadan Dersaadete ve hükûmeti Osmanîyenin emrine amade
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2 - Buradan kaçan, birtak›m uydurma sözlerle afliret bafllar›n› elde etmeyi, Kürtleri ba-
fl›na toplamay› ve sonuç olarak iste¤ini gerçeklefltiremiyen Ali Galip ve Halil Rami Beyler
art›k önlemler, ö¤ütlemeler ve özendirmeler sonucu ülkeden ayr›lmak zorunlu¤u karfl›s›n-
da bulunduklar›ndan buradan gönderilen eski Pütürge Kaymakam› Rag›p Beyle Kâhta afli-
retleri bafl› Hac› Bedir A¤an›n koruyuculuklar› alt›nda ve Kâhta yoluyla Urfaya gitmek üze-
re bugün Rakadan yola ç›km›fllard›r.

3 - Bafl›na toplam›fl oldu¤u birtak›m alçaklarla buraya gelerek Türk ve Kürt halk ara-
s›nda arabozuculuk etmek istiyen ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil, üstü olan Albay Bell’den ald›¤›
emir ve direktif üzerine yar›n sabah erkenden Gözene yoluyla ve yine jandarmalar›m›z›n
koruyuculu¤u alt›nda sancak merkezine u¤rat›lmaks›z›n Gözene buca¤› üzerinden rahatça
Elbistana do¤ru yola ç›kacaklard›r.

4 - Al›nd›¤› bildirilen olumlu önlemler sonucu olarak bütün olaylara do¤all›kla son ve-
rildi¤i ve güvenlik yeniden kurularak memleketin her yan›nda tam bir dinginlik bulundu¤u
bilgi için sunulur.

Malatya Mutasarr›f Vekili
ve Jandarma K.

Binbafl›
Tevfik

BELGE, 79.
Tel S›vas, 15/9/1919

S›vas Merkez Kuruluna (yaz›)
15, 20, 13 üncü Kolordulara.

Ni¤dede 11 inci Tümene.
15, 5 inci Tümenlere.

Trabzon, Bitlis, Diyarbak›r, Erzurum, Van, Kastamonu, Konya, Ankara valiliklerine. 
Kayseri, Erzincan, Bolu, Samsun, Afyon, Kütahya, Yozgat, K›rflehir

Mutasarr›fl›klar›na
Kaçak Harput Valisi Ali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve avaneleri Bedirhaniler-

den Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade Diyarbak›rl› Ekremin, ‹stanbul hükûmetinin di-
rektifiyle ulusun hakl› isteklerini söndürmek, S›vasta toplanan Genel Kongreyi da¤›tmak
haince amac›yla bafllang›çta eflk›ya yakalamak için yard›m iste¤i sonra da kaç›fllar› s›ras›n-
da Malatya ve yöresinin Ermenistan olaca¤› ve dahas› Harputtan yola ç›kan askerimizin
sözde Ermeni askerleri oldu¤u yolundaki k›flk›rt›c›, aldat›c› suçlu davran›fllar› sonunda yö-
rede toplanm›fl olan bir k›s›m Kürtlerin Malatyadan gönderilen ö¤üt grubu taraf›ndan ken-
dilerine gerçe¤in anlat›lmas› üzerine kaçaklara lânet ederek bütünüyle da¤›ld›klar› ve vatan
hainlikleri bütün millet taraf›ndan anlafl›lan kaçaklar art›k afliretlerin içinde bar›namaya-
caklar›n› anlad›klar›ndan ‹ngilizlere s›¤›nmak üzere Urfaya kaçt›klar›, Kürtleri kutsal hali-
felikten ay›rarak ‹ngiliz tutsakl›¤›na sokmak amac›yla propaganda yapmakta olup kaçaklar-
la birlikte Malatyadan kaçan bildi¤iniz ‹ngiliz Binbafl› Mister Nowil'in de jandarmalar›m›-
z›n gözetimi alt›nda Elbistana do¤ru gönderildi¤i yerinden bildirilmifl olup durum duyuru-
lur.

Temsilci Kurul
BELGE, 80.

‹limiz Valisi kaçak Galip ve ‹ngiliz Biflbafl›s› Nowil ve hay›rs›z arkadafllar›n›n
Malatyadan kaçt›ktan sonra da¤ bafllar›nda birbirleriyle haberleflmeleri

‹ngiliz Binbafl›s› Nowil taraf›ndan mektup
Beyda¤›nda Vali Galip Beye
Yan›mda bulunanlarla Gaziantep üzerinden Halebe dönmek üzereyim. S›vas ifli üzerine

komflu illere bulaflan kar›fl›kl›¤› yat›flt›rmak ve bu konuda ‹stanbulla haberleflmek istemek kara-
r›nda oldu¤unuzu biliyorum. Bu nedenle sizin ‹stanbulla yap›lacak haberleflmelerinizi ben kendim
sa¤lamak istemekteyim. Oysa sizin Urfadan ‹stanbulla haberleflmenize olanak yoktur. Çünkü Ur-



bulunan yegâne telgraf hatt› S›vastan geçmekte olup bununla muhabere etmeniz mümkün de-
¤ildir. ‹stanbul ile muhabereye müsait ikinci Halep telgraf hatt› ise ‹ngilizlerin elindedir. Bir-
likte Ay›ntaba azimet ve bendeniz orada ‹ngilizlerin vas›tasile ‹stanbula kadar hatt› serbest
ve emrinize amade bulundurmay› vazife telâkki etti¤imi arz ve takdimi ihtiramat eylerim.

Major Nowil
Kâhta Kaymakaml›¤›na (Tahrirat)

‹rtikâp eyledikleri ceraimi cinaîye ve mezalimi mütenevvia neticesi olarak orduyu ma¤-
lûp, menkûp bir hale düflüren ittihat ve terakki sanadidi bir vakittenberi kendilerini kanunu
adaletin pençei kahr›ndan kurtarmak mecburiyetile memlekette ihtilâl ç›karmaya, ortal›¤› ka-
r›flt›rmaya çal›fl›yorlard›. Erzurumda vatanperverane birtak›m müddeayat› kâzibe ile meyda-
na at›l›p kongre nam› alt›nda mukarrerat ittihaz eden eflhas› ittihadiye bu kere de S›vasta
kongre aktederek asayifli memleketi tehdide, efkâr› ecanibi tehyice bafllamalarile ‹tilâf Hükû-
metleri kuvayi iflgaliye sevketmeden iflbu kongrenin men'ile mürettiplerinin istisaline lüzum
görülmüfl ve iflbu vazife uhtei senaveriye ihale buyurulmufltu. Bermucibi iradei seniye flu mü-
him vazifei vatanîyenin ifas›na âzimiken Mustafa Kemal avenesi kumandas›nda bulunan
mu¤fel bir k›s›m askerin ittihatç› zabitler kumandasile Malatyaya gelmekte oldu¤unu ve bizi
tevkife memur bulundu¤unu haber alarak Mutasarr›f Beyle Hac› Bedir A¤ay› bilistishap
Beyda¤›na çekildim. Maksad›m iradei seniye ahkâm› münifesini infaz ve huruç alessultan fe-
zahatine mütecasir olan ba¤ileri istisal ile vatan ve milletin maruz bulundu¤u mehaliki izale-
dir. Halifei ziflan efendimize sad›k aflairden lüzumu kadar kuvvet ihzar etmekteyim. Baflka
keyfiyete vâk›f aflairden lüzumu kadar kuvvet ihzar etmekteyim. Baflka keyfiyete vâk›f ola-
rak k›taat› askerîye kumandanl›klar›nda bulunan bu gibi ba¤ilerin teflebbüsat›na mümanaat
ve senakârlar›na her hususta muavenet lüzumu beyan olunur. Berveçhibalâ hakayik›n ilâni-
le ahalinin, hainlerin i¤falât›na kap›lmamas›n› temin lâzimeden olup hilâf›ndan hareket veya
izhar› cebanet müstelzimi mücazatt›r.

Mamuretülâziz Valisi
Galip

Huzuru Devletlerine
Büyük vatanperverimiz Paflay› Mükerrem ve Muhteremimiz Efendimiz; Mamuretülâ-

ziz valii sab›k› Kayserili firarî Galip ve rüfekay› fleriresinin Malatyadan firarlar›ndan sonra
kuvveden file ç›kamayan teflebbüsat› hainaneleri her ferdi müslimin tel'in ve nefretini mucip
ahvalden oldu¤u varestei izaht›r. Elde edilip leffen takdimi huzuru samileri k›l›nan ve pek
büyük bir vesikai denaet ve ihanet olan tahrirat suretleri muvaf›k görüldü¤ü takdirde ‹radei
Millîye Ceridei muhteremesine derç ve ilân› temenniyat› mahsusasile mingayrihaddin arz› ih-
tiramat ve tazimat eylerim Efendimiz Hazretleri.

23 Teflrinievel 1335 Mamuretülâziz Vilâyeti
Ajans Muhabiri

(Okunm›yor)
VES‹KA, 81.

K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Urfa hakk›nda al›nan malûmat hulasaten berveçhiatidir:
1 - Elâziz valii sab›k› Ali Galip Bey Urfada ‹ttihat ve Terakki mensubininden fieyh

Müslim Efendinin hanesinde misafir olmufl ve esnay› muhasabede Müslim Efendi Galip Be-
yin fikrini terviç etmemifltir. Ertesi günü Galip Bey ‹ngiliz kumandan›na müracaatle ‹ngiliz
siyaseti aleyhinde bulundu¤undan bahs ile Müslim Efendiyi tevkif ettirerek Halebe sevket-
mifltir. Mumaileyh elyevm Halepte mevkuf imifl. Galip Bey üç gün Urfada kalm›fl, badehu
Halebe gitmifl,. Malatya Mutasarr›f› sab›k› Halil Rami de takriben on gün evvel Halebe git-
mifl.

2 - Urfan›n flimalinde belediye hastanesi kurbinde ‹ngilizler taraf›ndan Ermeni eytam-
hanesi olarak infla olunan bina hitama ermek üzere imifl.

Harekât, 2605, 11/10/1335 K.O. 13 Kumandan›
Cevdet

948 949

fadan ‹stanbula ve Osmanl› hükûmetinin emrine uyan tek telgraf hatt› S›vastan geçmekte
olup bununla haberleflemezsiniz. ‹stanbul ile haberleflmeye elveriflli ikinci Halep telgraf
hatt› ise ‹ngilizlerin elindedir. Birlikte Gaziantepe gitmeyi ve ‹ngilizlerin arac›l›¤›yla ‹stan-
bula kadar hatt› aç›k ve sizin emrinize haz›r bulundurmay› ödev sayd›¤›m› bildirir, sayg›lar
sunar›m.

Binbafl› Nowil
Kâhta Kaymakaml›¤›na (Resmî Yaz›)

‹flledikleri cinayet suçlar› ve türlü k›y›mlar sonucunda orduyu yenik, gözden düflmüfl
duruma getiren ittihat ve terakki ileri gelenleri bir süredir kendilerini kanun ve adaletin ezi-
ci pençesinden kurtarmak zorunlu¤uyla memleketi ayakland›rmaya, ortal›¤› kar›flt›rmaya
çal›fl›yorlard›. Erzurumda yurtseverce birtak›m yalanc› savlarla meydana at›l›p kongre ad›
alt›nda kararlar alan ittihatç›lar bu kez de S›vasta kongre yaparak ülke düzenini tehlikeye,
yabanc› kamuoyunu kuflkuya düflürmeye bafllamalar› üzerine ‹tilâf Hükûmetleri iflgalci güç-
ler göndermeden bu kongrenin önlenmesi ve onu düzenleyenlerin yakalanmas› gerekli gö-
rülmüfl ve bu görev bana verilmiflti. Padiflah›n buyru¤u gere¤i bu önemli vatan ödevinin ya-
p›lmas›na kesin karar vermifl iken Mustafa Kemalin yardakç›lar› emrinde bulunan aldat›l-
m›fl bir k›s›m askerin ittihatç› subaylar›n komutas›nda Malatyaya gelmekte oldu¤unu ve bi-
zi tutuklamakla görevlendirildi¤ini ö¤rendim ve Mutasarr›f Beyle Hac› Bedir A¤ay› yan›ma
alarak çekildim. Amac›m padiflah›n iradesinin ulu hükümlerini yerine getirmek ve padifla-
ha karfl› ayaklanma suçunu iflleyen asileri yakalayarak vatan ve milletin karfl› karfl›ya bulun-
du¤u tehlikeleri gidermektir. fianl› halifemize ba¤l› afliretlerden gere¤i kadar kuvvet haz›r-
lamaktay›m. Baflka durumu ö¤renerek askerî birliklerin komutanl›klar›nda bulunan bu gi-
bi asilerin giriflimlerini engellemek ve bana her konuda yard›m edilmek gerekti¤ini bildiri-
rim. Yukar›ki gerçekler her yana duyurulup, halk›n hainlerin aldatmalar›na kap›lmamas›n›
sa¤lamak gerekli oldu¤undan buna ayk›r› davranmak ya da korkakl›k göstermek cezaland›-
r›lmay› gerektirir.

Elaz›¤ Valisi
Galip

Yüksek Huzurunuza
Büyük yurtseverimiz ulu ve sayg›de¤er Paflam›z Efendimiz; eski Elaz›¤ valisi Kayseri-

li kaçak Galip ve fesatç› arkadafllar›n›n Malatyadan kaç›fllar› sonucu gerçekleflemeyen ha-
ince giriflimlerinin her müslümanda lânet ve nefret uyand›ran davran›fllardan oldu¤unu söy-
lemeye gerek yoktur. Elde edilip iliflikte sundu¤um ve pek büyük bir alçakl›k ve ihanet bel-
gesi olan yaz›lar›n örnekleri uygun görürseniz say›n ‹radei Milliye gazetesinde yay›mlama-
s› dile¤iyle haddim olmayarak sayg› ve ba¤l›l›k ve duygular›m› sunar›m Efendimiz Hazret-
leri.

23 Ekim 1919 Elaz›¤ ili
Ajans Muhabiri

(Okunmuyor)
BELGE, 81.

K.O. 3 Komutanl›¤›na
Urfaya iliflkin olarak al›nan bilgi özetle afla¤›da oldu¤u gibidir:
1 - Eski Elaz›¤ valisi Ali Galip Bey Urfada ‹ttihat ve Terakki üyelerinden fieyh Müs-

lim Efendinin evinde konuk olmufl ve görüflme s›ras›nda Müslim Efendi Galip Beyin düflün-
cesini uygun bulmam›flt›r. Ertesi günü Galip Bey ‹ngiliz komutan›na baflvurarak ‹ngiliz po-
litikas›na karfl› bulundu¤undan söz edip Müslim Efendiyi tutuklatm›fl ve Halebe göndert-
mifltir. Bu kifli flimdi Halepte tutuklu imifl. Galip Bey üç gün Urfada kalm›fl, sonra Halebe
gitmifl. Eski Malatya Mutasarr›f› Halil Rami de yaklafl›k on gün önce Halebe gitmifl.

2 - Urfan›n kuzeyinde belediye hastanesi yak›n›nda ‹ngilizler taraf›ndan Ermeni ye-
timler yurdu olarak yap›lan bina bitmek üzere imifl.

Harekât, 2605, 11/10/1919 K.O. 13 Komutan›
Cevdet



VES‹KA, 82.
Erzurum, 11/9/1335

Baflkumandan› akdesimiz flevketlû mehabetlû padiflah›m›z›n atebei ulyay› mülûkânelerine
fievketpenah Efendimiz
Bugün vesaiki sahihai resmiye ile sabit ve kemali teessürle her tarafa flayi oldu ki, Da-

hiliye Naz›r› Adil Bey ve Harbiye Nâz›r› hafî bir plân taht›nda Elâziz Valisi Galip Beyi ba-
z› din ve vatan haini casuslarla beraber öteden beriden bir k›s›m müsellâh Kürtleri toplaya-
rak çeteler teflkil ve riyaset ettirmek ve bunlar› S›vasta in'ikat eyleyen ve her türlü manasile
millî ve meflru ve bundan dolay› da orduyu humayunlar›n›n emniyet ve muzaharetine maz-
har olan Kongreyi bilmuharebe bast›rmak suretile beynelislâm sefkidimaya tasaddi olunma-
s› ve ayr›ca memaliki mahrusei flahanenin gayr› münfek bir parças› ve makam› akdesi salta-
nat ve hilâfeti seniyelerine lâyezal bir hissi rab›ta ile merbut olan Kürdistan› gûya ayakland›r-
mak suretile vatan› parçalatmak gibi mahza düflmanlara has bir plân›n tatbikini külliyetli pa-
ra mukabilinde taahhüt etmifl olduklar› tamamile tezahür etmifltir. fiifreli muhaberat› elde et-
mek ve bu caniyane harekâta, takip ve tefessüh eylemek suretile, muttali olan civar kolordu-
lar›n sevketti¤i muhtelit kuvayi askerîye Galip Bey haininin riyasetindeki çeteyi Malatyada
tazyik etmifl ve Malatyadan hasiren firara icbar eylemifltir. Takiplerine fliddetle devam olunu-
yor. Lehülhamt iflbu mel'anet belâs› vaktinden evvel keflfedilmifl ve tedabiri kat'iye ittihaz
olunmufltur. Beynelislâm sefkidimaya ve memlekette i¤tiflafl ihdasile felâketler intac›na çal›-
flan bu zümrei ihanet takibat neticesinde kanunun ve fleriat› garrayi ahmediyenin pençei icra-
at›na tevdi olunacaklard›r. Düflman parasile ve vatans›zl›k hissile tertip olunan bu ihanete
muttali olan Elâziz ahalii islâmiyesi pek derin bir nefret ve galeyan izharile casuslar›n bilfiil
takibine de koyulmufllarsa da adaletin tatbik olunaca¤› vadile sükûna irca olunmufltur.

fievketpenah Efendimiz;
Devleti aliyei Osmanîyelerinin ve hanedan› celilüflflan›n›z›n alt› buçuk as›rl›k tarihi ma-

barekinde ve hassaten hayat ve memat ile ç›rp›n›lan flu tarihî devirde devlet ve milletin kalb-
gâh›na tevcih olunmufl bu kadar hainane bir misale tesadüf edilemez. Zât› akdesi humayun-
lar›na kemali tazim ve ubudiyetle merbut olan bütün milleti necîbelerile orduyu humayunla-
r› vatan ve milletin ve zât› akdesi hilafetpenahilerinin halâs› mes'udu gibi bir gayei mukadde-
se etraf›nda toplanm›fl olduklar› bir s›rada düflman taraf›ndan sat›nal›nm›fl bir zümrei ihane-
tin asâkiri flahanelerile musademeyi ve beynelislâm sefkidimavi mucip suikastler tertip ve Da-
hilîye ve Harbiye Nâz›rlar› taraf›ndan tebli¤ ve tatbik ettiren hükûmeti merkeziyeden derhal
itimat ve emniyeti nezettirmifltir. Ayr›ca hakan› celilüflflan›m›zla milletin aras›nda haili muz›r
olmak cürmü de tarihen affedilmez bir cinayettir. Umum milletin meflru olan amalini, bir ara-
ya gelen kuvvetini inkâr ve tevil edip te bunu ittihatç› manevras› göstermek ve zât› akdesi hi-
lâfetpenahilerinden ketmi hakikat eylemek kadar azîm bir günah ve mes'uliyet olamaz. Sev-
gili padiflah›m›z, umum milletin kudreti müflterekesi siyasî tesirlerden külliyen azade ve mü-
nezzehtir. Orduyu humayunlar› ise bilkülliye siyasî cereyanlardan münezzeh ve ancak
umum vatan ve milletin ve zât› akdesi humayunlar›n›n masuniyetine aht ve azmeylemifl olan
millete muzahirdir. Binaenaleyh amali meflruai millîyeye istinat edecek; dinine, vatan ve mil-
letine merbut ve zât› akdesi humayunlar›na, makam› muallây› saltanat ve hilâfete bihakk›n
tazimkâr, namuslu zevattan mürekkep ve meflrutiyete tamamile sad›k bir heyeti cedidei hü-
kûmetin teflkili ile milleti necibelerinin ve orduyu humayunlar›n›n tatminini ve bunu müte-
ak›p vatan ve milletine ihanet etmekte olan casus flebekesi hakk›nda tahkikat ve icraat› seriai
âdilânelerinin icras›n› ve bu surette bir heyeti âdilei hükûmet teessüsüne kadar merkezi hü-
kûmetle bir veçhile muhabere ve münasebette bulunmamaya karar vermifl olan milletten or-
dunun ayr›lamayaca¤›, zât› vak’aya muttali ve mahalline mücavir olan kolordular kumanda-
n› hakipayi flahanelerine arza mecbur olduk. Olbapta ve katibei ahvalde emrü ferman flev-
ketlû padiflah›m›z efendimiz hazretlerinindir.

VES‹KA, 83.
Ankara, 11/9/1335

Sadrazam Pafla Hazretlerine
Baflkumandan› akdesimiz efendimiz hazretlerine olan maruzat›m›z› do¤rudan do¤ruya

arzetmeyi mus›rrane talep ederiz. Mümanaat buyuruldu¤u halde ve padiflah›m›za, milletimi-
ze, vatan›m›za ihanetinize hükmedilerek baflka suretle ittihaz› tedabire mecbur kal›nacakt›r.

950 951

BELGE, 82.
Erzurum, 11/9/1919

En kutsal baflkomutan›m›z yüce padiflah›m›za
Yüce Efendimiz
Bugün gerçek resmî belgelerle saptan›p her tarafa yay›larak büyük üzüntüyle ö¤renil-

di ki, ‹çiflleri Bakan› Adil Bey ve Savafliflleri Bakan› gizli bir plân alt›nda Elaz›¤ Valisi Galip
Beyi baz› din ve vatan haini casuslarla birlikte öteden beriden bir k›s›m silâhl› Kürtleri top-
layarak çeteler kurdurtup bafllar›na geçirerek bunlar› S›vasta toplanan ve her anlam›yla mil-
lî ve meflru ve bundan dolay› da padiflah›n ordular›n›n güven ve deste¤ini kazanan Kongre-
yi çarp›flmayla bast›rarak müslümanlar aras›nda kan dökmeye kalk›flmas› ve ayr›ca padiflah
ülkelerinin ayr›lmaz bir parças› ve yüce padiflahl›k ve halifeli¤inize sonsuz bir ba¤l›l›k duy-
gusuyla ba¤l› olan Kürdistan› sözde ayakland›rarak vatan› parçalatmak gibi salt düflmanlara
özgü bir plân›n uygulanmas›n› birçok para karfl›l›¤›nda üstlenmifl olduklar› apaç›k ortaya
ç›km›flt›r. fiifreli yaz›flmalar› elde etmek ve bu canice giriflimleri, kovuflturma ve araflt›rmalar
sonucu, ö¤renen o yöredeki kolordular›n gönderdi¤i karma askerî birlikleri Galip Bey ha-
ininin baflkanl›¤›ndaki çeteyi Malatyada s›k›flt›rm›fl ve Malatyadan birfley yapamadan kaç-
mak zorunda b›rakm›flt›r. S›k›ca izlenmeleri sürdürülüyor. Tanr›ya flükürler bu mel’unluk
belâs› vak›t geçmeden ortaya ç›kar›lm›fl ve kesin önlemler al›nm›flt›r. Müslümanlar aras›nda
kan ak›tmak ve ülkede kargafla ç›kartmak yoluyla felâketler oluflturmaya çal›flan bu hainler
grubu kovuflturma sonucunda gere¤i yap›lmak üzere kanunun ve yüce islâm fleriat›n›n pen-
çesine verilecektir. Düflman parasile ve vatans›zl›k duygusuyla düzenlenen bu ihaneti ö¤re-
nen Elaz›¤›n müslüman halk› pek derin bir tiksintiyle ayaklan›p casuslar› edimli olarak izle-
meye koyulmufllarsa da adaletin uygulanaca¤›na söz verilmesi üzerine yat›flt›r›lm›fllard›r.

Görkemli Efendimiz;
Yüce Osmanl› Devletinizin ve ünlü soyunuzun alt› buçuk yüzy›ll›k kutlu tarihinde ve

özellikle hayat ve ölüm aras›nda ç›rp›n›lan flu tarihsel döneminde devlet ve milletin can evi-
ne yöneltilmifl bu denli haince davran›fl›n benzerine rastlanamaz. Çok kutsal kiflili¤inize en
yüksek sayg› ve kulluk duygular›yla ba¤l› olan tüm soylu milletinizle ordunuzun vatan ve
milletin ve siz kutsal halifemizin mutlu kurtuluflu gibi bir kutsal amaç etraf›nda toplanm›fl
olduklar› bir s›rada düflman taraf›ndan sat›nal›nm›fl bir ihanet grubunun askerlerinizle sa-
vaflmay› ve Müslümanlar aras›nda kan akmas› sonucu do¤acak suikastler düzenleyip ‹çiflle-
ri ve Savafliflleri Bakanlar› taraf›ndan bildirip uygulatt›ran ‹stanbul hükûmetine art›k güven
ve inan› kalmam›flt›r. Ayr›ca siz padiflah›m›zla millet aras›nda zararl› bir engel olmak suçu
da tarihin ba¤›fllamayaca¤› bir cinayettir. Tüm milletin meflru olan emellerini, bir araya ge-
len kuvvetini yads›y›p sapt›rmaya çal›fl›p da bunu ittihatç› manevras› gibi göstermek ve siz
kutsal halifemizden gerçe¤i gizlemek kadar büyük bir günah ve sorumluluk olamaz. Sevgi-
li padiflah›m›z tüm milletin birleflmifl gücü politik etkilerden tamamen ar›nm›flt›r. Ordunuz
ise bütünüyle politik ak›mlar›n d›fl›nda olup ancak bütün vatan ve milletin ve siz kutsal pa-
diflah›m›z›n dokunulmazl›¤›na and içmifl ve bu yolda sars›lmazca kararl› bulunan millete
destektir. Bu nedenle milletin meflru emellerine dayanacak; dinine, vatan ve milletine ba¤-
l› ve sizin kutsal kiflili¤inize, yüce padiflah ve halifeli¤e gerçekten sayg›l›, namuslu kiflilerden
oluflacak ve meflrutiyete tümüyle ba¤l› yeni bir kabine kurarak soylu ulusunuzun ve ordu-
nuzun huzura kavuflturulmas›n› ve ondan sonra vatan ve milletine ihanet etmekte olan ca-
sus flebekesi hakk›nda kovuflturma yap›larak adalet gere¤inin tezelden yerine getirecek bi-
çimde bir kabine kurulana kadar ‹stanbul hükûmetiyle hiçbir yoldan haberleflme ve iliflki-
de bulunmamaya karar vermifl olan milletten ordunun ayr›lamayaca¤›, gerçek durumu bi-
len ve o yerlere yak›n olan biz kolordular komutanlar› durumu yüce padiflah›m›z›n bilgisi-
ne sunmak zorunda kald›k. O konuda ve her durumda siz görkemli padiflah›m›z efendimiz
ne emrederse o olur.

BELGE, 83.
Ankara, 11/9/1919

Baflbakan Pafla Hazretleri
Çok kutsal Baflkomutan›m›z efendimiz hazretlerine olan bildirimimizi do¤rudan do¤ruya

ona sunmay› üstünde önemle durarak istiyoruz. Engel olursan›z padiflah›m›za, milletimize, va-
tan›m›za ihanet etti¤iniz yarg›s›na var›larak baflka yoldan önlemler almak zorunda kal›nacak›r.



Bundan hâs›l olacak fenal›¤›n bütün mes'uliyeti zat› fehametpenahilerine raci olaca¤›n›
arzeyleriz. 

K.O. 20 K. Vekili Erkân›harp Reisi
Mahmut Ömer Halis 

Erzurum, 11/9/1335 
Makam› Sadareti Uzmaya

fiimdi do¤rudan do¤ruya baflkumandan› akdesimiz halifei lisan›m›z efendimize maru-
zat› mühimmede bulunmak mecburiyetindeyiz. Hail ika edilmemesini rica ederiz. Aksi tak-
dirde tevellüt edecek netayici vahimenin mes'uliyeti s›rf zat› fahimanelerine raci kalaca¤›n›
arzederiz. 

K.O. 15 Kumandan› K.O. 13 K.Vekili
Kâz›m Cevdet

On Birinci F›rka Kumandan› 
Mümtaz

S›vas, 11/9/1335
Sadrazam Pafla Hazretlerine

Zât› hazreti padiflahîye do¤ruca maruzatta bulunmak üzere yolu aç›k bulundurmak hu-
susuna ait istirham›n tervici tehir edildi¤i takdirde hadis olacak halden maddî ve manevî ve-
bal mes'uliyetiniz derecesi tezauf etmektedir. Vakit geçirilmesinde hiçbir faide olmad›¤›n› ar-
zederim.

K.O. 3 Kumandan›
Salâhattin 

SURET
Vakayii ve hakay›kî do¤rudan do¤ruya baflkumandan› akdesimiz efendimizin bilâvas›-

ta arzetmek isterim, maruzat›m› takdim için mümanaat ika buyurulmamas›n› istirham ede-
rim.

Salâhattin
Ankara

Zât› flahaneye keflide edilecek telgrafnamenin alelûsul çekilmesi ve usulü veçhile takdim
edilece¤i suretinde Sadrazam Paflan›n cevaplar›na karfl› ne emir buyuruluyor.

Makam› Sadarete yaz›lan telgraf› vermifller.
Bir de vilâyetten de Dahiliye Nezaretine yazd›¤› tekittir Efendim.
Sadrazam ve Dahilîye Nâz›r› bir arada imifller.
Sadrazam›n kona¤›nda telgraf merkezi olmad›¤›ndan yak›n bir telgraf merkezine teflrif

etmelerini yazd›k cevap bekliyoruz.
Baflmemur muavini geldi. Sadrazam Paflaya yaz›lan ifade telefonla söylendi, al›nan ce-

vapta telgrafname mündericat› Sadrazam Pafla Hazretlerine arzolundu vukubulacak maru-
zatlar› usulü dairesinde telgrafla arzolunmal›d›r. Telgrafnameleri kezalik usulü dairesinde
takdim edilir. Buyurduklar›n› müdür bey söylüyor Efendim.

Al›nacak cevap gelince derhal yaz›laca¤› tabiîdir. Bofl durmamak üzere telgraf iflliyebi-
lir miyiz.

Deminki ifadeyi Sadrazam Pafla arzetmifller al›nacak cevaba intizar edildi¤ini söylü-
yorlar efendim.

11 Eylûl 1335
fief muavininin ifadesidir.
Merkezimiz mümanaat ika etmiyor. Ancak al›nan emri vazifemiz hemen makam› aidi-

ne takdim etmektir. O da saniye tehirsiz ika ediliyor. Baflka ne yapabiliriz efendim peki flim-
di Sadrazama iblâ¤ ederiz efendim.

Telefonla Sadrazam Paflaya tebli¤ olunup al›nacak cevaba intizar edildi¤ini baflmemur
söyledi efendim.

952 953

Bundan do¤acak kötülü¤ün tüm sorumlu¤unun size düflece¤ini bildiririz.
K.O. 20 K. Vekili Kurmay Baflkan›
Mahmut Ömer Halis

Erzurum, 11/9/1919
Yüce Baflbakanl›¤a

fiimdi çok kutsal baflkomutan›m›z flanl› halifemiz efendimize do¤rudan do¤ruya
önemli bildirimlerde bulunmak zorunday›z. Engel olunmamas›n› rica ederiz. Tersi yap›l›r-
sa do¤acak tehlikeli sonuçlar›n sorumlulu¤unun sade size düflece¤ini bildiririz.

K.O. 15 Komutan› K.O. 13 Vekili
Kâz›m Cevdet

On Birinci Tümen Komutan› Mümtaz
S›vas, 11/9/1919

Baflbakan Pafla Hazretlerine
Padiflah hazretlerine do¤rudan do¤ruya bildirimde bulunmak için yolu aç›k bulundur-

mak konusuna iliflkin dile¤imizin kabulü geciktirilise bundan do¤acak durumdan nesnel ve
tinsel sorumlulu¤unuz iki kat artmaktad›r. Vak›t geçirilmesinde hiçbir yarar olmad›¤›n› bil-
diririm.

K.O. 3 Komutan›
Salâhattin

ÖRNEK
Olaylar› ve gerçekleri do¤rudan do¤ruya çok kutsal baflkomutan›m›z efendimize ara-

c›s›z olarak sunmak isterim, bildirimlerimi sunmama engel olunmamas›n› dilerim.
Salâhattin

Ankara
Padiflaha çekilecek telgraf›n yöntemine göre çekilmesi ve yöntemine göre sunulaca¤›

yolunda Baflbakan Paflan›n yan›t›na karfl› ne emriniz var.
Baflbakanl›¤a yaz›lan telgraf› vermifller.
Bir de valilikten de ‹çiflleri Bakanl›¤›na yaz›lan üstleme yaz›s›d›r Efendim. 
Baflbakan ve ‹çiflleri Bakan› bir arada imifller.
Baflbakan kona¤›nda telgraf merkezi olmad›¤›ndan yak›n bir telgraf merkezine gitme-

lerini yazd›k karfl›l›k bekliyoruz.
Baflmemur yard›mc›s› geldi. Baflbakan Paflaya yaz›lanlar telefonla söylendi, al›nan

karfl›l›kta telgrafda yaz›lanlar Baflbakan Pafla Hazretlerinin bilgisine sunuldu yap›lacak bil-
dirimler yöntemine göre telgrafla sunulmal›d›r. Telgraflar›n›z da yöntemine göre sunulur.
Buyurduklar›n› müdür bey söylüyor Efendim.

Al›nacak karfl›l›k gelince gecikmeden yaz›laca¤› do¤ald›r. Bofl durmamak için telgraf
iflliyebilir miyiz.

Demin söyleneni Baflbakan Pafla sunmufllar al›nacak yan›t›n beklenildi¤ini söylüyor-
lar efendim.

11 Eylûl 1919
fief yard›mc›s›n›n dedikleridir.
Merkezimiz engel ç›karm›yor. Ancak görevimiz al›nan emri gecikmeden ilgiliye sun-

makt›r. O da saniye geciktirilmeden yap›l›yor. Baflka ne yapabiliriz efendim peki flimdi Bafl-
bakana ulaflt›r›r›z efendim.

Telefonla Baflbakan Paflaya bildirilip al›nacak yan›t›n beklendi¤ini baflmemur söyledi
efendim.



‹stanbul muhaberat›
11/12 Eylûl 1335

Saat: 9:5
Bu usul Sadrazam›n yeni bir icad› m›d›r millete muhatap olmaktan utanan sadrazam›n

irtikâb› kizbü düru¤ etti¤ine flüphe yoktur fakat sizin bu adi harekete alet olmaman›z lâz›m-
d›r.

Sadrazama söyleyiniz makine bafl›nda milletin ve ordunun ihtar›na kulaklar›n› açarak
dikkatle dinlesin ve siz de yalan söylemekten vazgeçiniz.

Umumî Kongre Heyeti
C: Emrinizi baflmemura verdim efendim.
Sizin buraya yaz›lacak telgraflar›n›z› derhal telefondan makamlar›na, derhal telefon-

dan yaz›laca¤›n› baflmemur söylüyor efendim. Baflmemura verdim.
‹stanbul ile muhaberat

11/12 Eylûl 1335
Saat: 9

- Soray›m. fief Fahri
Sadrazam Paflan›n kona¤›na telgraf ve telefon vard›r.
- Sadrazam Pafla ya sadarette veya mabeyni humayundad›r, kendisini buldurup hemen

telgrafhaneye gelmesini söyleyin mevzuubahs olan mesele zannetti¤iniz gibi basit de¤ildir.
Çok mühimdir bilâhare sizi mes'ul ederiz isminiz ve flahs›n›z bizce malûmdur ifli uzatmay›n
çabuk cevap veriniz.

- ‹flte baflmemur diyorlar ki Sadrazam Pafla kona¤›ndad›r. Emrederlerse yaz›lacak telg-
raf› telefondan kona¤a yazar›z diyorlar.

- Bendeniz emirlerinden hariç ne yapabilirim ki.. ufak bir maiyet memuru mes’ul ad bu-
yurulsun.

- Bizim size yazd›klar›m›z› telefon veya telgrafla derhal Sadrazama bildiriniz. O sizin
bilece¤iniz bir ifltir. Neticesini derhal bildiriniz.

- Üçüncü Kolordu Kumandan› Sadrazam Paflay› telefonda veya telgrafta bekliyor.
- Emrinizi ifaya çal›fl›yorum. Biraz sab›r buyurunuz.
Baflmemur Fahri Bey diyor ki Sadrazam Pafla ve Dahilîye Nâz›r› ile Harbîye Nâz›r›n›n

konaklar›nda telgraf yoktur bunlara yaz›lacak telgraflar› do¤ruca ‹stanbula yaz›p buradan
da müvezzii mahsus ile kendilerine gönderilir.

VES‹KA, 84.
Tel S›vas, 15/9/1335
12/9/1335 tarihli talimata zeyildir.
Maksat, meflru bir heyet resikâra geçinceye kadar Ferit Pafla Kabinesile kat'› münase-

bet oldu¤undan Dersaadetle muhaberat› resmîye icra edilmiyecektir. Hususî ve ticarî muha-
berat tamamen serbesttir. Yaln›z Dersaadetle olacak bu gibi hususî muhaberat›n da taht› mu-
rakabede bulundurulmas› lâz›md›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Erzurum K. O. 15, Ankarada K. O. 20, Diyarbekir K.O.13, Konyada K.O. 12, Ni¤de-
de F›rka 11 Kumandanl›klar›na.

Konya, Ankara, Kastamonu, Hüdavendigâr, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbe-
kir, Mamuretülâziz vilâyetlerine.

Erzincan, Canik, Kayseri, Ni¤de, Malatya, Amasya, Bolu, Antalya, Eskiflehir ve Afyon
Karahisar Mutasarr›fl›klar›na yaz›lm›flt›r.

954 955

‹stanbul haberleflme görevlisine
11/12 Eylûl 1919

Saat: 9:5
Bu yöntem Baflbakan›n yeni bir buluflu mudur milletin karfl›s›na ç›kmaktan utanan

baflbakan›n yalan dolana baflvurdu¤u kuflkusuzdur, ama sizin bu afla¤›l›k davran›fla alet ol-
maman›z gerekir.

Baflbakana söyleyiniz makine bafl›nda milletin ve ordunun uyar›lar›n› kulaklar›n› aça-
rak dikkatle dinlesin ve siz de yalan söylemekten vazgeçiniz.

Genel Kongre Kurulu 
K: Emrinizi baflmemura verdim efendim.
Sizin buraya yaz›lacak telgraflar›n›z› hemen telefondan makamlar›na, telefondan yaz-

d›r›laca¤›n› baflmemur söylüyor efendim. Baflmemura verdim.
‹stanbul ile haberleflme

11/12 Eylûl 1919
Saat: 9

- Soray›m. fief Fahri
Baflbakan›n kona¤›nda telgraf ve telefon vard›r.
- Baflbakan ya baflbakanl›kta ya da padiflah›n yan›ndad›r, kendisini buldurup hemen

telgrafhaneye gelmesini söyleyin sözkonusu olan sorun sand›¤›n›z gibi önemsiz de¤ildir.
Çok önemlidir sonra sizi sorumlu tutar›z ad›n›z ve kimli¤iniz bizce bilinmektedir ifli uzatma-
y›n çabuk karfl›l›k veriniz.

- ‹flte baflmemur diyorlar ki Baflbakan kona¤›ndad›r. Emrederlerse yaz›lacak telgraf›
telefondan kona¤a yazar›z diyorlar.

Ben emirlerinizin d›fl›nda ne yapabilirim ki...küçük bir maiyet memuru sorumlu say›l-
s›n.

- Bizim size yazd›klar›m›z› telefon veya telgrafla hemen Baflbakana bildiriniz. O sizin
bilece¤iniz bir ifltir. Sonucunu hemen bildiriniz.

- Üçüncü Kolordu Komutan› Baflbakan› telefonda ya da telgrafta bekliyor.
- Emrinizi yapmaya çal›fl›yorum. Biraz sabrediniz.
Baflmemur Fahri Bey diyor ki Baflbakan Pafla ve ‹çiflleri Bakan› ile Savafliflleri Baka-

n›n›n konaklar›nda telgraf yoktur bunlara yaz›lacak telgraflar›n›z do¤ruca ‹stanbula yaz›p
buradan da özel ulakla kendilerine gönderilir.

BELGE, 84.
Tel S›vas, 15/9/1919
12/9/1919 tarihli direktife ektir.
Amaç, meflru bir kurul iflbafl›na geçinceye kadar Ferit Pafla Kabinesile iliflkileri kes-

mek oldu¤undan ‹stanbulla resmî haberleflmeler yap›lmayacakt›r. Özel ve ticarî haberlefl-
meler tümüyle serbesttir. Yaln›z ‹stanbulla yap›lacak olan özel haberleflmelerin de denetim
alt›nda bulundurulmas› gereklidr.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Erzurum K.O. 15, Ankarada K.O. 20, Diyarbak›r K.O. 13, Konyada K.O. 12, Ni¤de-
de Tümen 11 Komutanl›klar›na.

Konya, Ankara, Kastamonu, Bursa, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbak›r, Ela-
z›¤ valiliklerine.

Erzincan, Samsun, Kayseri, Ni¤de, Malatya, Amasya, Bolu, Antalya, Eskiflehir ve Af-
yon Mutasarr›fl›klar›na yaz›lm›flt›r.



VES‹KA, 85.
Tel S›vas, 16/9/1335

Ayni Makamata
12/9/1335 tarihli tebligata zeyildir:
1 - H›yaneti vatanîyesi filen vesaika müsteniden sabit olmufl bulunan Ferit Pafla Kabi-

nesinin ›skat› ile yerine amali millîyeye hadim meflru bir heyetin tayin ve ikamesi istirhamat›-
n›n zat› akdesi hazreti padiflahîye arz ve ref'ine heyeti haz›rai hükûmet mümanaat eylemek-
te bulundu¤undan Kongrece takarrür ettirilip tatbiki Heyeti Temsilîyemize havale edilen te-
dabir, maruzat› mezkûre mesmuu flahane olup meflru bir heyet mevkii iktidara geçinciye ka-
dar Ferit Pafla Kabinesile yaln›z muhaberat› resmiyenin kat›d›r.

2 - Vaz›h olan bu maksad› meflruun tesrii istihsali için sizce varidi hat›r ve kabili icra sa-
ir tedabiri müessire varsa ifl'ar› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 86. 
Tel 13/9/1335

Bal›kesirde K.O. 14 K., Konyada K.O. 12 K.,
Diyarbekirde K.O. 13 K., Erzurumda K.O. 15 K.,

Ankarada K.O. 20 K., Bursada F›rka 17, Çinede F›rka 58,
Band›rmada F›rka 61 Kumandanl›klar›na ve 61

F›rka vas›tasile Edirnede K.O. 1 K., Ni¤dede F›rka
11 K., vilâyetlere, müstakil sancaklara, belediyelere,
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyelerine

Hükûmeti merkezîyenin ittihaz ve takip etmekte oldu¤u mesleki irticakâraneye ve yafla-
makta oldu¤umuz günlerin mehalik ve muhataral› azimesine karfl› müdafaai hukuk ve mu-
hafazai mevcudiyet için Meclisi Millînin intihap ve in'ikad›n› temin ve tesri etmek bugünün
en mühim vazifesidir.

Hükûmeti merkezîye milleti i¤fal ile meb'usan intihabat›n› aylarca icra etmemifl oldu¤u
gibi son zamanda verdi¤i intihap emrini de türlü esbap ile tavik ve tehir etmektedir. Ferit Pa-
flan›n Torosun ötesindeki vilâyat›m›zdan feragat etti¤i Sulh Konferans›na verdi¤i nota ile sa-
bit, Ayd›n vilâyetinde Yunanl›larla tahdidi hududa teflebbüsü oradaki iflgali emrivaki halin-
de bir ilhak olarak kabul etti¤ine delil bulunmufl ve aksam› meflgulei sairei memleket için de
bunlara benzer gafilâne ve hainane siyasetile mülk ve milleti ink›sama u¤rataca¤› kaviyen
melhuz ve Meclisi Millînin in'ikad›ndan evvel sulhnameyi imza ile milleti bir emrivaki karfl›-
s›nda bulundurmak niyetinde oldu¤u memul bulunmufl oldu¤undan Umumî Kongre orduyu
ve milleti intihaba davetle berveçhiati hususat›n sürati icras›n› mesaili hayatiyei millîyeden ad
ve beyan eyler.

Evvelen - ‹ntihabat haz›rl›klar›n›n mer'i kanundaki en asgarî müddet zarf›nda icra ve
ikmali için belediyeler ve Müdafaai Hukuk Cemiyetleri faaliyeti tamme ile çal›flmal›d›r.

Saniyen - Sancaklardan ç›kar›lacak meb'uslar›n, m›ktar› nüfusuna nazaran adedi he-
men tespit olunarak Heyeti Temsilîyeye flimdine bildirilmelidir. Namzetler meselesi bilâhare
bilmuhabere hallolunacakt›r.

Salisen - Gerek intihap haz›rl›klar›, gerek intihabat›n icras›nda mucibi teahhur esbab›n
flimdiden teemmül ile ref'i ve hiçbir teahhura meydan verilmiyerek asgarî müddet zarf›ndan
intihabat›n intac›.

‹flbu karar› m›ntakan›zdaki bilcümle belediye ve Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine tebli¤
ve icab›n›n sürati ifas›na muavenet buyurman›z rica olunur.

Heyeti Temsilîye
VES‹KA, 87.

Erzincan, 14/9/1335
S›vasta Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine

1 - Arzuy› millî hilâf›ndaki hareketi sabit olan hükûmeti merkeziye ile münasebat›n
kat'›n› ve nam› namii hazreti padiflahîye tedviri umur edilmesine dair alt› maddeyi havi ola-
rak Kongrece ittihaz olunup Baki Beye keflide olunan 13 Eylûl 1335 tarihli telgrafname ile
tebli¤ buyurulan karar, memurîni mülkîye ve askerîyenin muvafakat› al›nd›ktan sonra akto-
lunan içtima› umumîde k›raat ve âray› umumîye arzolundu.

956 957

BELGE, 85.
Tel S›vas, 16/9/1919

Ayn› Görevlilere
12/9/1919 tarihli direktife ektir:
1 - Vatan haini olduklar› belgelere dayan›larak edimli olarak saptanm›fl bulunan Ferit

Pafla Kabinesinin düflürülerek yerine ulusal emellere hizmet edecek meflru bir kurul atan-
mas› ve onun yerini almas› dileklerinin çok kutsal padiflah hazretlerine sunulup iletilmesine
bugünkü kabine engel olmakta bulundu¤undan Kongrece kararlaflt›r›l›p uygulanmas› Tem-
silci Kurulumuza b›rak›lan önlemler, bu dileklerimiz padiflaha duyurulup meflru bir kabine
iflbafl›na geçinceye kadar Ferit Pafla Kabinesile yaln›z resmî haberleflmelerin kesilmesidir.

2 - Aç›kça belli olan bu meflru amac›n elde edilmesinin çabuklaflt›r›lmas› için sizce ak-
l›n›za gelen ve uygulanabilir baflka etkili önlemler varsa bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 86.
Tel 13/9/1919

Bal›kesirde K.O. 14 K., Konyada K.O. 12 K.,
Diyarbak›rda K.O. 13 K., Erzurumda K.O. 15 K.,

Ankarada K.O. 20 K., Bursada Tümen 17, Çinede Tümen 58,
Band›rmada Tümen 61 Komutanl›klar›na ve 61

Tümen arac›l›¤›yla Edirnede K.O. 1 K., Ni¤dede Tümen
11 K., valiliklere, ba¤›ms›z sancaklara, belediyeler,
Haklar› Savunma Dernekleri Merkez Kurullar›na

‹stanbul hükûmetinin ald›¤› ve sürdürdü¤ü gerici tutuma ve yaflamakta oldu¤umuz
günlerin büyük korku ve tehlikelerine karfl› haklar›m›z› savunmak ve varl›¤›m›z› korumak
için Millî Meclisin seçilip toplanmas›n› sa¤lay›p çabuklaflt›rmak bugünün en önemli ödevidir.

‹stanbul hükûmeti milleti aldat›p meb'uslar›n seçimini aylarca yapt›rmam›fl oldu¤u gi-
bi son zamanda verdi¤i seçim emrini de türlü nedenlerle geciktirmekte ve geri b›rakmakta-
d›r. Ferit Paflan›n Torosun ötesindeki illerimizden vazgeçti¤i Bar›fl Konferans›na verdi¤i no-
ta ile kan›tlanm›fl, Ayd›n ilinde Yunanl›larla aram›zda s›n›r belirlemeye giriflmesi oradaki
Yunan iflgalini olup bitti biçimde bir kat›lma olarak kabul etti¤inin kan›t› olmufltur. Ülke-
nin iflgal alt›ndaki öbür bölgeleri için de bunlara benzer aymazca ve haince politika güde-
rek ülke ve milletin bölünmesine yol açmas› kuvvetle beklenir ve Millî Meclisin toplanma-
s›ndan önce bar›fl anlaflmas›n› imza ederek milleti bir oldu bitti karfl›s›nda bulundurmak is-
temekte oldu¤u san›lmakta oldu¤undan Genel Kongre orduyu ve milleti uyanmaya ça¤›ra-
rak afla¤›daki ifllerin tez elden yap›lmas›n› milletin ölüm kal›m konusu sayd›¤›n› bildirir.

Birincisi - Seçim haz›rl›klar›n›n yürürlükteki kanundaki en k›sa süre içinde yap›l›p ta-
mamlanmas› için belediyeler ve Haklar› Savunma Dernekleri bütün güçleriyle çal›flmal›d›r.

‹kincisi - Sancaklardan ç›kar›lacak meb'uslar›n, nüfusuna göre say›s› hemen saptana-
rak Temsilci Kurula flimdiden bildirilmelidir. Adaylar sorunu daha sonra haberleflme yoluy-
la çözümlenecektir.

Üçüncü - Hem seçim haz›rl›klar›n›n, hem seçimlerin yap›lmas›nda gecikmeye yol aça-
bilecek nedenleri flimdiden düflünülüp ortadan kald›r›larak gecikmeye meydan verilmiye-
rek en k›sa süre içinde seçimler sonuçland›r›lmal›d›r.

Bu karar› bölgenizdeki tüm belediye ve Haklar› Savunma Derneklerine bildirip gere-
¤inin ivedilikle yap›lmas›na yard›m etmeniz rica olunur.

Temsilci Kurul
BELGE, 87.

Erzincan, 14/9/1919
S›vasta Genel Kongre Temsilci Kuruluna

l - Ulusal isteklere karfl› davrand›¤› saptanan ‹stanbul Hükûmeti ile iliflkilerin kesilme-
sini ve ifllerin padiflah ad›na yürütülmesine iliflkin olarak Kongrece al›n›p Baki Beye çeki-
len 13 Eylûl 1919 tarihli telgrafla bildirilen alt› maddelik karar, sivil ve asker görevlilerin
onay› al›nd›ktan sonra yap›lan genel toplant›da okundu ve oya sunuldu.



2 - Hükûmeti merkeziye ile münasebat›n kat'› takarrür ettikten sonra nam› namii has-
reti padiflahîye olarak kavanini mevzua dairesinde tedviri umur edilmek için mezkûr alt›
madde mündericat› kâfi ve muvaf›k görülmüfl ve ancak mevadd› mezkûrenin aynen Kongre-
ce hükûmeti merkezîyeye iblâ¤› ve mukarrerat ve metalihi sab›kan›n is'af› için k›rk sekiz sa-
at mühlet itasile muvaf›k cevap verilmedi¤i halde tatbik› muvaf›k olaca¤› umumca karargir
olmufltur.

3 - Livaya mülhak kazalar hey'at›na da tebli¤ edilmifltir. Oralardan da al›nacak cevap-
lar arzedilecektir efendim.

fiarkî Anadolu Vilâyat›
Erzincan Heyeti Merkeziyesi

Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Erzincan, 15/9/1335

S›vasta Umumî Kongre Heyeti Riyasetine
14/9/1335 telgraf›m›za zeyildir: Kemah kazas› dahi maamerkezimiz mütaleat›n› iktifa-

en Kongrenin musammem mukarrerat›n› kabul eyledi¤i.
Erzincan Heyeti Merkezi

VES‹KA, 88.
Gayet mühim ve müstaceldir Diyarbekirden, 14/9/1335
Dakika tehiri caiz de¤ildir
adet
2385

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine:
‹timad› millîyi haiz bir hükûmetin teflekkülüne kadar hükûmeti merkezîye ile kat'› alâ-

ka ederek mercii muhaberat›n Umumi Kongre Heyeti Temsilîyesi olmas›nda, m›ntakam›z
ahval ve efkâr›na berveçhiati mehazir mevcut oldu¤una nazar› dikkati celbe lüzum hissettim.

Bitlis vilâyetinin bir k›sm› müstesna olmak üzere m›ntakam iflgal ac›s› duymam›flt›r. En
ziyade bu sebepten ve di¤er muhtelif tesirattan dolay› icap edenlerin tenvir edilmesine ra¤men
m›ntakamda Vilâyat› fiark›yenin di¤er mahalleri gibi kütlei vahide halinde vandeti millîye te-
vafuku efkâr yoktur. ‹ki ay evvel Diyarbekirde yap›lmak istenilen ink›lâp ve son Malatya hâ-
disesi buna delildir. Bunda ‹ngiliz propagandas› ve ‹ngiliz parasile i¤fal olunmufl baz› Kürt
gençlerinin de tesiri çoktur. Mütemadi irfladata ve teflvikata ra¤men Diyarbekir ve Elâziz vilâ-
yetlerinden Erzurum Kongresine kimsenin ifltirak etmemesi ve Kongre mukarrerat› herbir ta-
rafta lâz›mgelenlere verildi¤i, maksat anlat›ld›¤› halde el'an matlup teflkilât›n yap›lamamas› bi-
naenaleyh m›ntakamda henüz Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin teflekkül etmemesi yüzünden
bütün efrad› millet makas›d› hakikîye agâh de¤ildir. Bu sebepten bugün merkezi hükûmetle
büsbütün kat'› alâka mercii muhaberat Kongre Heyeti Temsilîyesi olursa muhalifler, siyasî bir
maksat takip edenler, bu hareketi ahaliye baflka türlü telkin edecekler, hilâfete karfl› isyan edil-
mifl göstererek efkâr› ta¤lit edecekler ve bu veçhile maksatlar›n› istihsal için taraftarlar›n› tez-
yide çal›flacaklard›r. M›ntakam›n ‹ngiliz nüfuz ve iflgali alt›nda bulunan yerlere mücavir ve
Arabistanla hemhudut olmas› hasebile ‹ngilizler de bu noktadan propaganda yapacaklard›r.

Firarîlerin, Malatya livas›nda aflairi tehyiç için Malatyaya gelen Kuvvetin Ermeni kuv-
veti oldu¤unu ilân etmeleri, aflairi, Ermenilerin Malatyaya hücum edece¤i behanesile tehyiç
ederek cem'e çal›flmalar›, Ali Galip Beyin, ahaliye Kongre aleyhinde bulundurmak maksadi-
le, Kongre hali içtimada iken Erzurumun makam› hilâfet ve merkezi hükûmetle kat'› alâka
etmifl oldu¤unu ilân etmesi ve bu propagandan›n buralara kadar akseylemesi maruzat›m› te-
yide kâfi delildir.

Henüz Malatya meselesi sükûn kespetmemiflken flimdi mercii muhaberat›n Kongre addeli-
lerek merkezi hükûmetle büsbütün kat'› alâka edildi¤inin ilân ve iffla edilmesini bu noktai nazar-
dan mahzurlu görüyorum. Bahususu m›ntakamda Arap ve Kürt birçok aflair oldu¤undan bunla-
r› hilâfet siyasetile elde tuttu¤umuzu nazar› dikkate almak lâz›md›r. Erzurum Kongre mukarre-
rat›n›n dördüncü maddesi mucibince bir tazyiki düveli karfl›s›nda hükûmetin buralar› terk ve ih-
mal etti¤i kat'iyyen tebeyyün eder ve bütün millet de buna kani olursa o zaman tesirat› siyasîye hu-
sule getirmek için fleraiti mukarrere taht›nda muvakkat bir idareyi bütün millet kabul eder. Esasen
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2 - ‹stanbul Hükûmeti ile iliflkilerin kesilmesi kararlaflt›r›ld›ktan sonra padiflah ad›na
ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde ifllerin yürütülmesi için bu alt› maddede yaz›lanlar
yeterli ve uygun görülmüfl ve ancak o maddelerin oldu¤u gibi Kongre taraf›ndan ‹stanbul
Hükûmetine bildirilip eski karar ve isteklerin yerine getirilmesi için k›rk sekiz saat süre ta-
n›narak uygun yan›t al›nmazsa uygulanmas› yerinde olaca¤› oybirli¤iyle kararlaflt›r›lm›flt›r.

3 - Sanca¤a ba¤l› ilçe kurullar›na da bildirilmifltir. Oralardan da al›nacak yan›tlar bil-
ginize sunulacakt›r efendim.

Do¤u Anadolu ‹lleri Erzincan
Merkez Kurulu Haklar›

Savunma Derne¤i
Erzincan, 15/9/1919

S›vasta Genel Kongre Kurulu Baflkanl›¤›na
14/9/1919 telgraf›m›za ektir: Kemah ilçesi de merkezimizin düflüncesine kat›larak

Kongrenin kesinlikle al›nm›fl kararlar›n› kabul etmifltir.
Erzincan Merkez Kurulu 

BELGE, 88.
Çok önemli ve ivedidir Diyarbak›rdan, 14/9/1919
Dakika geciktirilemez 
Say›
2385

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Genel Kongre Temsilci Kuruluna:
Milletin güvendi¤i bir hükûmet kurulana kadar ‹stanbul hükûmeti ile iliflki kesilerek

yaz›flma yerinin Genel Kongre Temsilci Kurulu olmas›nda, bölgemiz durum ve görüflü ba-
k›m›ndan afla¤›daki sak›ncalar bulundu¤una dikkati çekmeyi gerekli buldum.

Bitlis ilinin bir parças› d›fl›nda bölgem düflman iflgali alt›nda olman›n ac›s›n› duymam›fl-
t›r. En çok bu nedenle ve baflka birkaç etkenden ötürü gerekenlerin ayd›nlat›lmas›na karfl›n
bölgemde Do¤u ‹llerinin öbür yerleri gibi tek topluluk durumunda ulusal birlik ve düflünce
beraberli¤i yoktur. ‹ki ay önce Diyarbak›rda yap›lmak istenilen de¤ifliklik ve son Malatya
olay› buna kan›tt›r. Bunda ‹ngiliz propagandas› ve ‹ngiliz parasile aldat›lm›fl baz› Kürt genç-
lerinin de etkisi çoktur. Sürekli ayd›nlatmalara ve özendirmelere karfl›n Diyarbak›r ve Ela-
z›¤ illerinden Erzurum Kongresine kimsenin kat›lmamas› ve Kongre kararlar› herbir yanda
gerekenlere verildi¤i, amaç anlat›ld›¤› halde hâlâ istenilen örgütün kurulamamas› ve böyle-
ce bölgemde daha Haklar› Savunma Derne¤inin kurulmamas› yüzünden bütün ulus bireyle-
ri gerçek amaçlar› bilmiyorlar. Bu nedenle bugün ‹stanbul hükûmetiyle büsbütün iliflki ke-
silerek haberleflme yeri Kongre Temsilci Kurul olursa muhalifler, politik bir amaç güdenler,
bu davran›fl› halka baflka türlü yans›tacaklar, halifeli¤e karfl› ayaklan›lm›fl gibi göstererek ka-
falar› kar›flt›racaklar ve bu yoldan amaçlar›n› elde etmek için yandafllar›n› art›rmaya çal›fla-
caklard›r. Bölgemin ‹ngiliz etkinli¤i ve iflgali alt›nda bulunan yerlere yak›n ve Arabistanla
s›n›rdafl olmas› nedenile ‹ngilizler de bu noktadan propaganda yapacaklard›r.

Kaçaklar›n, Malatya sanca¤›nda afliretleri telâflland›rmak için Malatyaya gelen kuvve-
tin Ermeni kuvveti oldu¤unu yaymalar›, afliretleri, Ermeniler Malatyaya sald›racak diye
yersizce telâflland›rarak toplamaya çal›flmalar›, Ali Galip Beyin, halka Kongreye karfl› bu-
lundurmak amac›yla, Kongre toplant›da iken Erzurumun halifelikle ve ‹stanbul hükûmeti-
le iliflki kesmifl oldu¤unu duyurmas› ve do¤rulamaya yeter kan›tt›r.

Daha Malatya sorunu yat›flmam›flken flimdi haberleflme yerini Kongre sayarak ‹s-
tanbul hükûmetiyle büsbütün iliflki kesildi¤inin aç›¤a vurulup duyurulmas›n› bu aç›dan
sak›ncal› buluyorum. Özellikle bölgemde Arap ve Kürt birçok afliretler bulundu¤un-
dan bunlar› halifelik politikas›yla elde tuttu¤umuzu dikkate almak gerekir. Erzurum
Kongre kararlar›n›n dördüncü maddesi uyar›nca yabanc› devletlerin bask›s› alt›ndaki
bir hükûmetin buralar› önemsemeyip gözden ç›kard›¤› kesinlikle anlafl›l›r ve bütün
millet de buna inan›rsa o zaman politik etki yapmak için kararlaflt›r›lan koflullar alt›n-
da geçici bir yönetimi bütün millet kabul eder. Asl›nda Ermenistan kurulmas›n› kim-



Ermenistan teflekkülünü kimse istemedi¤inden böyle bir zamanda hiç propaganda müessir
olamaz. Berveçhiati nikata da nazar› dikkati celbederim:

Zabitan ve memurînin Anadolu efrad›n›n ailelerile uzun müddet muhabere edememesi
ahvali ruhiyeleri üzerinde suitesir yapar. Tüccarlar›n, bankalar›n muamelât›na ait telgraflar›-
n›n çekilmemesi ecanibin muhaberat›n›n durmas› da suitesirat hâs›l eder. Bundan baflka telg-
raf memurlar›, kazan›lacak has›latla maafllar›n› alacaklard›r. Bugün Bitlis memurlar› befl ay-
d›r maafl alamad›klar›ndan istifa eylediklerini, bu hususun makam› aidine bildirilmesini rica
ettiler. Bunlar gibi Bitlis vilâyetinde memurîni mülkiyenin de muntazaman maafl alamad›kla-
r›n› istihbar ettim. Gerek flimdi ve gerekse Kongre mukarrerat›n›n dördüncü maddesinin tat-
bik›, lüzum hâs›l olunca ve muvakkat bir idare tesis edilince memurîn ve askerin maaflat›n›n,
masarifinin menabii mahallîye ile temini imkân› olamayaca¤›ndan hassaten bu vaziyet uzun
devam ederse iafle buhran› zaptu rapt› ve her türlü fenal›¤› tevlit edece¤inden bu hususta ne
tedbir düflünüldü¤üne dair tenvir olunmakl›¤›m› arzu ederim. Hükûmeti merkezîye, ‹ngiliz
nüfuzunda oldu¤una göre her türlü ›srara ve mesaiye ra¤men ‹ngilizlerin nüfuzundan ve ar-
zusundan baflka hareket yapacak bir hükûmet teflkiline imkân olmaz ve rekabeti düveliye de
bunun husulünü temin edemezse, ‹ngilizler de hükûmetin muvafakatile vâsi mikyasta bir ifl-
gal plân› tatbik ederse yeni bafltan ‹ngilizlerle muharebeye giriflmeye Kongre taraftar m›d›r ve
giriflildi¤i takdirde muvaffak›yetten ne dereceye kadar emindir ve bu hareketi mus›rrane vata-
n›n menafiine muvaf›k m›d›r. Bu cihet hakk›nda da tenvir edilmekli¤imi istirhan ederim. Bu-
gün için muvakkat idarenin mahzuriyetini arzettim. Hususî tüccar mal› ve ecanibe ait telgraf-
lar›n kontrol edilmek üzere çekilmesine kolordular›n ciheti mülkiyenin ihtiyacat›na ve pek
mühim ifllerine dair olan muhaberat›n›n yap›lmas›na taraftar ve esasen bu m›ntakan›n ‹stan-
bul muhaberat› S›vastan geçti¤inden oraca da kontrol edilebilir. fiimdilik S›vas ve Diyarbekir
merakizindeki resmî muhaberat› tutmak, mütemadi müracaatler ve turuku saire ile icray› te-
sire çal›flmak ile iktifa edilmesine taraftar oldu¤umu arzederim. Harekât, 2385.

K.O. 13 Kumandan› V.
Ahmet Cevdet

VES‹KA, 89.
Gayet aceledir Malatya, 15/9/1335
Hiç durmayacakt›r

S›vasfa K.O. 3 Kumandanl›¤›na
C: 13/14, 9, 1335 mukarrerat hakk›ndaki flifreye:
1 - Mukarrerat›n bütün mevadd›na kanaati vicdanîye ile muvafakat eylerim. Ancak

Elâziz ve Malatya ve civarlar›nda kasabat, nevahi ile kurada henüz Kongrenin maksad› ve
program› hemen umumiyetle meçhul oldu¤undan hükûmeti merkezîye ile kat'› alâka edilme-
nin hilâfetten ayr›lmak, padiflah› tan›mamak gibi suitefsirlere cahil ahali ve Ekrad› Kürtlük
amali besliyenler taraf›ndan isyana teflvik edilmeleri gibi birtak›m münasebetsizliklere mahal
ve meydan b›rakaca¤›n› zannediyorum. Bu sebeple Elâziz vilâyeti halk›n›n da Kongrenin
maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç olmazsa bir derece tenvirlerine de¤in bu hususun
tehir edilmesini tensip buyurulursa muvaf›k buldu¤umu arzeylerim.

Alay 15 Kumandan›
‹lyas 

VES‹KA, 90.
S›vas, 16 Eylûl 1335

S›vasta münakit Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine
Kongrece ittihaz› tasavvur edilen tedabiri havi mevadda karfl› düflündü¤ümüz noktala-

r› berveçhizir arzediyoruz.
1 - Tebli¤ buyurulan mevad›n heyeti mecmuas›ndan memlekette bir idarei muvakkate

ilân edilece¤i anlafl›lmaktad›r.
2 - ‹darei muvakkatenin ilân›n› icab eden esbap ve mesail Erzurum ve S›vas Kongreleri mu-

karreratile tespit edilmifl (Erzurum mukarrerat› madde 4, S›vas Kongresi mukarrerat› madde 5) ve
binaenaleyh her iki kongrenin kararlarile hükûmeti merkezîyenin memleketimizden bir cüz’ünün
terk ve ihmali ›st›rar›nda bulundu¤u bir zamanda icra edilecek bir tedbirin, flu dakikada
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se istemedi¤inden böyle bir zamanda hiçbir propaganda etkili olamaz. Afla¤›daki noktalara
da dikkatinizi çekerim:

Subay ve sivil görevlilerden Anadoluda bulunanlar›n ailelerile uzun süre haberleflme-
mesi moralleri üzerinde kötü etki yapar. Tüccarlar›n, bankalar›n iflleriyle ilgili telgraflar›n›n
çekilmemesi yabanc›lar›n haberleflmelerinin durmas›n›n da kötü etkileri olur. Bundan bafl-
ka telgraf memurlar›, kazan›lacak gelirlerle maafllar›n› alacaklard›r. Bugün Bitlis memurla-
r› befl ayd›r maafl alamad›klar›ndan görevden çekildiklerini, bu durumun ilgili yetkililere
bildirilmesini rica ettiler. Bunlar gibi Bitlis ilinde sivil görevlilerin de düzenli olarak maafl
alamad›klar›n› haber ald›m. Gerek flimdi gerek Kongre kararlar›n›n dördüncü maddesinin
uygulanmas›, zorunlu¤u do¤unca ve geçici bir yönetim kurulunca memurlar›n ve askerin
maafllar›n›n, giderlerinin yerel kaynaklardan karfl›lanmas› olanak d›fl› bulunaca¤›ndan özel-
likle bu durum uzun sürerse beslenme bunal›m› düzeni bozup her türden kötülük do¤ura-
ca¤›ndan bu konuda ne önlem düflünüldü¤ü ile ilgili olarak ayd›nlat›lmam› isterim. ‹stanbul
Hükûmeti, ‹ngiliz etkisi alt›nda oldu¤una göre her türlü direnmeye ve çabaya karfl›n ‹ngi-
lizlerin etkisi ve iste¤i d›fl›nda davranacak bir hükûmet kurulamaz ve devletlerin yar›flmas›
da bunu sa¤layamazsa, ‹ngilizler de hükûmetin onay› ile genifl ölçüde bir iflgal plân› uygu-
larsa yeni bafltan ‹ngilizlerle savafla giriflmeyi Kongre kabul eder mi ve giriflilirse baflar›ya
ne kertede güvenmektedir ve bu direnifl vatan›n ç›kar›na uygun mudur? Bu konuda da ay-
d›nlat›lmam› dilerim. Bugün için geçici yönetimin sak›ncal› oldu¤unu söyledim. Özel tüccar
mal› ve yabanc›lara iliflkin telgraflar›n denetimden geçirilerek çekilmesine kolordular›n ve
sivil yönetimin gereksinimlerine ve pek önemli iflleriyle ilgili olan haberleflmelerin yap›lma-
s›ndan yanay›m ve asl›nda bu bölgenin haberleflmeleri S›vastan geçti¤inden oraca da kont-
rol edilebilir. fiimdilik S›vas ve Diyarbak›r merkezlerinde resmî haberleflmeleri tutmak, sü-
rekli baflvurular ve baflka yollardan etki yapmaya çal›flmak ile yetinilmesinden yana oldu-
¤umu bilginize sunar›m. Harekât, 2385.

K.O. 13 Komutan› V.
Ahmet Cevdet

BELGE, 89.
Çok ivedidir Malatya, 15/9/1919
Hiç durmayacakt›r

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
K: 13/14, 9, 1919 kararla ilgili flifreye:
1 - Kararlar›n tüm maddelerine içten kat›l›r›m. Ancak Elaz›¤ ve Malatya ve yörelerin-

deki ilçeler, bucaklar ile köylerde daha Kongrenin amac› ve program› hemen genellikle bi-
linmedi¤inden ‹stanbul hükûmeti ile iliflki kesilmesinin halifelikten ayr›lmak, padiflah› tan›-
mamak gibi yanl›fl yorumlara cahil halk ve Kürtleri Kürtlük emeli besliyenler taraf›ndan
ayaklanmaya özendirilmeleri gibi birtak›m münasebetsizliklere neden olaca¤›n› san›yorum.
Bu nedenle Elaz›¤ ili halk›na o Kongrenin amaç ve emeli hakk›nda bilgi verilerek hiç ol-
mazsa biraz ayd›nlat›lana de¤in bu konunun ertelenmesi kabul edilirse uygun olaca¤›n› bil-
ginize sunar›m.

Alay 15 Komutan›
‹lyas

BELGE, 90.
S›vas, 16 Eylûl 1919

S›vasta toplanan Genel Kongre Temsilci Kuruluna
Kongrece al›nmas› düflünülen önlemlerle ilgili maddelere karfl› düflündü¤ümüz nokta-

lar› afla¤›da sunuyoruz.
1 - Bildirilen maddelerin tümünden memlekette bir geçici yönetim ilân edilece¤i anla-

fl›lmaktad›r.
2 - Geçici yönetimin ilân›n› gerektiren nedenler ve sorunlar Erzurum ve S›vas Kongreleri ka-

rarlar›yla saptanm›flt›r (Erzurum kararlar› madde 4, S›vas Kongresi kararlar› madde 5) ve buna gö-
re her iki kongrenin ‹stanbul hükûmetinin memleketimizden bir parças›na önem vermeyerek ona
b›rakmak zorunda kald›¤› bir zamanda al›nacak bir önlemin, flu dakikada al›nmas› kararlar›n



ittihaz› kararnamenin yedinci maddesindeki (mukadderat› memleket ve milleti kat'iyyen ta-
yin ve tespit edecek vaziyetler için dahi son ve kat’î karar› Kongre müzakeresile ita edebilir)
sarahat veçhile Umumî Kongreye ait bir hak olarak görülmekte ve memleketin, milletin mu-
kadderat›na taallûk eden en a¤›r ve en ziyade mucibi mes'uliyet bir karar›n ittihaz› zaman›n-
da kararnamenin mevadd› sairesine istinat etmek imkân› görülememekte oldu¤undan bu ci-
het hakk›nda nazar› dikkatlerini celbetmeyi bir vazife addeyleriz. Bilhassa hali haz›r›n on, on
befl gün, hatta bir ay kadar daha idamesi imkân› mevcuttur.

3 - Memleket, bugün bir sükûnu tam halinde bulundu¤undan ve muzahereti umumîye-
yi tam manasile temin eden bu sükûnu ihlâl edecek en ufak bir haber ana vatanda anarfliyi
tevlit eder. Aksi propagandalar›n nakes bulmas›na ve belki de efkâr› umumîyenin zehirlen-
mesine sebep teflkil edebilir.

4 - Milletin maruzat›n› zât› flahaneye arz ve ibla¤ edebilecek vesaiti kemali sükûn ve sa-
mimiyetle ve tatl› bir flekilde arayarak böyle büyük ve mes’uliyetli bir ifli son bir müracaatgâh
olarak kabul etmek ve tacil etmemek daha muvaf›k olur.

5 - Binaenaleyh amal ve tezahürat› millîyeye bir sureti hainanede karfl› durmak istiyen
hükûmeti merkezîyeyi vesaiti sairei siyasîye ve idarîye ile ›skat edebilmek çarelerini ihzar et-
mekle beraber hali haz›r›n on, on befl gün daha temdidi suretile hükûmeti merkeziyeye son
ve kat’î bir mühlet vermek ve bu müddet zarf›nda ahvalin ›slah› imkân› bulunamad›¤› takdir-
de bütün mes'uliyeti, hükûmeti merkezîyeyi idare eden eflhasa tahmil ederek ve Umumî
Kongreyi içtimaa davet eyliyerek verilecek karar veçhile ittihaz› tedabir eylemek icab edece-
¤i kanaatindeyiz.

6 - Maruzat›m›z veçhile Umumî Kongre idarei muvakkate karar›n› kabul eyledi¤i tak-
dirde üçüncü ve dördüncü maddeler hakk›ndaki maruzat›m›z fludur. Memurînin amal ve ce-
reyan› millîye karfl› icray› tesir edebilecek aksam› muayyendir. Bu, bilhassa idare, inz›bat me-
murlar›na münhas›r kalabilir. Binaenaleyh bu karar› umumînin - küçük memurlar›n istisna-
sile - yaln›z icray› tesir ve nüfuz edebilecek memurîne hasr› lâz›mgelece¤ini zannederiz. Me-
murîn ve muhalifin hakk›nda tatbik edebilecek tarz› hareket bidayeti meflrutiyette oldu¤u gi-
bi bir flurifl vücuda getirmesi ihtimal haricinde de¤ildir. Binaenaleyh emri idare hakk›nda it-
tihaz edilecek kararlar›n pek ciddî bir tahkik ve tetkike istinat etmesi selâmeti memleket na-
m›na elzem görülmektedir. Bilvesile teyidi ihtiramat eyleriz.

Müdafaai Hukuk Cemiyeti
S›vas Heyeti Merkeziyesi

VES‹KA, 91.
Tel Trabzon, 15/9/1335

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Esselâmüaleyküm. S›vas Kongresinin beyannamesini ve bilâhare flifre ile vukubulan

tebligat›n›z ald›k. Cevaben bildirdi¤imiz mütaleat Kâz›m Pafla Hazretlerince görülmek arzu
edilmifl ve görülmüfltür. Müflarileyh baz› mütaleat dermeyan ederek cevap ita buyuruyorlar.
Buna da cevaben yan›mdaki telgrafnameyi kendilerine keflide edece¤im. fiimdi o tafsilât› tek-
rar etmek müflkül olacakt›r. Aynen Erzurumdan talep buyurunuz. fiu kadar ki hulasaten ba-
z› maruzatta bulunay›m. Evvelâ S›vas Kongresi umumî kongre flekline girmifl ve bir Heyeti
Temsilîye vücuda getirmifl oldu¤u anlafl›l›yor ki, bu cihet mukarrerat›m›za münafidir. Bun-
dan baflka S›vas Kongresi Heyeti Temsilîyemiz meyan›na aza intihab›na salâhiyettar olam›-
yacakt›r. Bu cihetler malûmu samilerinizdir. Hükûmeti merkezîye ile kat'› muhaberat mukar-
rer mukarrerat› esasiyemizin dördüncü maddesinin haricinde bir emrivaki oldu. Bunu mü-
nakaflaya zaman müsait de¤il. Ancak flifre telgrafnamenizin alt›nc› maddesinde salâhiyet ve
merciiyet meselesi efkâr› umumîye nazar›nda pek nahofl tesirler yapacakt›r. Bu cihetten
kat'iyyen sarf› nazar buyurulmal›d›r ve arzuyu millîye muvaf›k bir kabinenin taraf› flahane-
den teflkiline kadar hücumla memurîn mevzuat› kanunîye dairesinde ifayi vazife eylemelidir-
ler. Malûmu samileridir ki, Erzurumda ittihaz eyledi¤imiz mukarrerat mucibince S›vas
Kongresi mevadd› esasîyeyi aynen kabul etti¤i takdirde - ki etmifltir nizamnamemizi tadile sa-
lâhiyettar olmad›¤› için bir seneye kadar Heyeti Temsilîyemize tebaiyete ve heyeti merkezîye-
ler fleklinde muhabereye mecbur olacak idi. Revifli halden bu fleklin haricine ç›k›ld›¤› anlafl›-
l›yor. Erzurum mukarrerat› hakk›nda ezhan› umumîye bir devrei ihtizaz geçirdi¤i bugünler-
de an›n gayr› ahkâma flüpheli nazarlarla bakaca¤›ndan flüphe buyurmay›n›z. Mukarrerat›
esasîyemizin dördüncü maddesi hilâf›nda hâs›l olan emrivakie menafii memleket nam›na
muvakkat bir zaman için sükût ediyoruz.
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yedinci maddesindeki (ülke ve ulusun kaderini kesinlikle belirleyip saptayacak durumlarda
bile son ve kesin karar› Kongre görüflerek verebilir) aç›klamas› uyar›nca Genel Kongreye
düflen bir hak olarak görülmekte ve memleketin, milletin kaderine iliflkin en a¤›r ve en çok
sorumluluk do¤uracak bir karar›n al›nmas› zaman›nda kararlar›n öbür maddelerine dayan-
mak olana¤› bulunmamakta oldu¤undan bu konuya dikkatinizi çekmeyi bir ödev sayar›z.
Özellikle bugünkü durumun on, onbefl gün, hatta bir ay kadar daha sürdürülmesi olana¤›
vard›r.

3 - Memleket, bugün tam bir dinginlik içinde bulundu¤undan ve kamu oyunun tam an-
lam›yla destekledi¤i bu dinginli¤i bozacak en ufak bir haber ana vatanda anarfli do¤urur.
Ters propagandalar›n yank› bulmas›na ve belki de kamu oyunun zehirlenmesine neden ola-
bilir.

4 - Milletin isteklerini padiflaha sunup iletebilecek yollar› tam bir so¤uk kanl›l›k ve iç-
tenlikle ve tatl›l›kla arayarak böyle büyük ve sorumluluk bir ifli baflvurulacak son yol olarak
kabul etmek ve aceleye getirmemek daha uygun olur.

5 - Bu duruma göre ulusal amaç ve giriflimlere hainlikle karfl› durmak istiyen ‹stanbul
hükûmetini baflka politika ve yönetim araçlar›yla düflürebilmek yollar›n› haz›rlamakla bir-
likte bugünkü durumun on, onbefl gün daha sürdürülmesi yoluyla ‹stanbul hükûmetine son
ve kesin bir süre tan›mak ve bu süre içinde durumu düzeltme olana¤› bulunamazsa bütün
sorumlulu¤u, ‹stanbul hükûmetini yönetenlere yükleyerek ve Genel Kongreyi toplant›ya
ça¤›rarak verilecek karar uyar›nca önlemler almak gerekece¤i kan›s›nday›z.

6 - Bildirdi¤imiz yolla Genel Kongre geçici yönetim karar›n› kabul ederse üçüncü ve
dördünü maddelerle ilgili olarak flunlar› söylemek isteriz. Görevlilerin ulusal amaçlara ve
ak›ma karfl› etki yapabilecek bölümleri belirlidir. Bu, özellikle yönetim ve kolluk görevlile-
rine özgü kalabilir. fiu halde bu genel karar›n küçük memurlar d›fl›nda - yaln›z etkin olabi-
lecek görevlilere uygulanmas› gerekece¤ini san›yoruz. Memurlara ve muhaliflere uygulana-
bilecek davran›fl biçiminin meflrutiyetin ilk günlerinde oldu¤u gibi bir kargafla oluflturmas›
olmaz fley de¤ildir. Bu nedenle yönetim iflleri konusunda al›nacak kararlar›n çok sa¤lam bir
araflt›rma ve incelemeye dayanmas› ülkenin esenli¤i aç›s›ndan çok gerekli bulunmaktad›r.
Bu f›rsattan yararlanarak sayg›lar›m›z› yineleriz.

Haklar› Savunma Derne¤i
S›vas Merkez Kurulu

BELGE, 91.
Tel Trabzon, 15/9/1919

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Esselâmüaleyküm. S›vas Kongresinin bildirisini ve sonra da flifre ile yap›lan bildirimi-

nizi ald›k. Karfl›l›k olarak bildirdi¤imiz düflünceler Kâz›m Pafla Hazretleri taraf›ndan görül-
mek istenmifl ve görülmüfltür. Pafla baz› düflünceler ileri sürerek yan›t veriyorlar Buna da
karfl›l›k olarak yan›mdaki telgraf› kendilerine çekece¤im. fiimdi ayr›nt›lar› yinelemek güç
olacakt›r. Oldu¤u gibi bildirilmesini Erzurumdan isteyiniz. fiu kadar ki özel baz› görüflleri
bildireyim. Birincisi S›vas Kongresinin genel kongre biçimi alm›fl oldu¤u ve bir Temsilci Ku-
rul oluflturdu¤u anlafl›l›yor ki, bu nokta kararlar›m›za ayk›r›d›r. Bundan baflka S›vas Kong-
resi Temsilci Kurulumuza üye seçmeye yetkili olam›yacakt›r. Bu konular› bilirsiniz. ‹stan-
bul hükûmeti ile haberleflmeleri kesmek karar› temel kararlar›m›z›n dördüncü maddesinin
d›fl›nda bir oldu bitti oldu. Bunu tart›flmaya durum elveriflli de¤il. Ancak flifre telgraf›n›z›n
alt›nc› maddesinde yetki ve yaz›flma yeri konusu kamu oyunda pek hofl olmayan etkiler ya-
pacakt›r. Bundan kesinlikle vazgeçilmelidir ve ulusal iste¤e uygun bir kabine padiflah tara-
f›ndan kurulana dek tüm görevliler kanunlar çerçevesinde görev yapmal›d›rlar. Bilirsiniz ki,
Erzurumda ald›¤›m›z kararlar gere¤ince S›vas Kongresi temel maddeleri oldu¤u gibi kabul
ederse - ki etmifltir - tüzü¤ümüzü de¤ifltirmeye yetkili olmad›¤› için bir y›l kadar Temsilci
Kurulumuza ba¤l› olarak ve merkez kurullar› niteli¤inde haberleflmek zorunda olacak idi.
‹flin gidiflinden bu biçimin d›fl›na ç›k›ld›¤› anlafl›l›yor. Erzurum kararlar› hakk›nda kamu
oyunun bir duraksama geçirdi¤i bugünlerde onun d›fl›ndaki hükümlere flüpheli gözlerle ba-
kaca¤›ndan kuflku duymay›n›z. Temel kararlar›m›z›n dördüncü maddesine ayk›r› olarak
oluflan olup bitti karfl›s›nda memleket ç›kar› için geçici bir süre için susuyoruz.



Bütün samimiyet ve hürmetle arzederim ki, Erzurum Kongresindeki bilcümle ahkâm›
müttehazeye riayetkar ve o u¤urda herkesten ziyade fedakâr olaca¤›z. Fakat an›n haricinde
yap›lacak muameleye ifltirak edemiyece¤iz. Gerek zât› samilerinin ve gerek rüfekayi muhte-
remenizin de birlikte ittihaz etti¤imiz kararlara hürmetkâr olaca¤›n›za emniyetimiz berke-
maldir.

Servet
VES‹KA, 92.

Erzurum, 15/9/1335
S›vasta Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine

Servet ve ‹zzet Beylerin kongre sualine karfl› aynen muttali oldu¤um cevaplar›na muka-
bil kendilerine yazd›¤›m mütaleat aynen berveçhiatidir. Ayn› zamanda 14/9/1335 tarihli flif-
reli telgrafnamei âlilerinin cevab› oldu¤unu arzeylerim.

K.O. Kumandan›
Kâz›m Karabekir

SURET
1 - S›vas Kongresinin istifsar›na cevaben Trabzon heyetinden Servet, ‹zzet ve Zeki Bey-

lerin vermek istedikleri cevab› okudum, pek yak›ndan tan›d›¤›m bu zevata itimat ve hürme-
tim fevkalâdedir. Mumaileyhimin mütaleat›na saik olan fikri asliyi anl›yorum ve taraftar›m.
Yaln›z teferruat hakk›ndaki nikat› nazar›m›z berveçhiatidir.

a) Nizamnamenin mevzuubahs olan dördüncü maddesinde yaln›z bir tazyiki haricî
karfl›s›nda terk ve ihmal fl›kk› nazar› dikkate al›nm›flt›r. Filhakika vakayii ahirede bu madde-
nin dal olabilece¤i bir terk ve ihmal keyfiyeti yoksa da haricin teflvik ve teflciile Dahilîye ve
Harbîye Nâz›rlar› taraf›ndan tertip ve Ali Galibe tebli¤ edilmifl olan ve suretleri size de yaz›-
lan bir ihanet var ki, bu defa nizamnamenin esnay› tanziminde derpifl edilebilen ihtimalât›n
fevkinde ve seri ve kat’î tedbirleri âmirdir.

b) Erzurum Kongresi fiarkî Anadolu vilâyat›n›n muhafazai hukuku için toplanm›fl ve
karar›n› fiarkî Anadolu vilâyat› nam›na vermiflti. S›vasta in'ikat eden kongre ise umum mil-
leti temsil eden bir kongredir ki, bu kongrenin de ayr›ca bir heyeti temsilîyesi ve vaziyeti ha-
z›raya göre kararlar› olmas› bir emri tabiîdir ve mant›kîdir. S›vastaki Umumî Millî Kongre
ve Heyeti Temsilîyesi fiarkî Anadolu vilâyat› heyeti temsiliyesini ilga etmifl olmuyor ve bu He-
yeti Temsilîye bittabi her an mevcuttur. Yaln›z bu Heyeti Temsilîyeden olup da elyevm S›vas
Kongresi Heyeti Temsilîyesine dahil olmufl bulunanlar varsa bunlar›n fiarkî Anadolu vilâya-
t› heyeti temsilîyesinden istifa etmelerini talep etmek do¤ru olabilir. O zaman S›vas Kongresi
umum milletin menafiini ve fiarkî Anadolu vilâyat› Heyeti Temsilîyesi de münhas›ran fiarkî
Anadolu vilâyat›n›n hukuk ve menafiini muhafaza ve müdafaa kudretinde bulunmufl olurlar
ve Umumî Kongrenin hükûmeti merkezîye ile kat'› alâka etmesini ve makamat› resmîyeyi
kat'› muhabereye davet eylemesini zarurî bulurum.

Çünkü hükûmeti merkezîye, içinde milleti yekdi¤erile k›tale hem de eflhas› resmîye de-
lâletile teflvik eden Dahilîye ve Harbîye Nâz›rlar› var ki, makamat› mülkîye ve askerîye art›k
bu nâz›rlarla bittabi muhabere edemezler. Sadrazama gelince bu da bu iki hain nâz›r› hâlâ
mevkilerinde tutmakla bu nâz›rlar›n mürevvici efkâr› ve amali oldu¤unu isbat etmekle bera-
ber milletin ve kolordular›n halife ve pafliham›z efendimiz hazretlerine vukubulan maruzat›-
na da mus›rran mâni olmaktad›r. Binaenaleyh hükûmeti merkezîyenin bu ihaneti hakk›nda
flevketmaap efendimizin ve umumun nazar› dikkati ve hak kuvvetini ö¤renmek merak›n› celp
için dahilin merkezle muhabereyei kat'etmesinden baflka çare kalmam›flt›r. Esasen kat'› mü-
nasebete ve münasebet tabiri de do¤ru de¤ildir. Hükûmet milletin emniyet ve itimad›n› kay-
betmifl oldu¤u için Kanunu Esasî mucibince bizatihi sak›t ve madumdur.

Bundan baflka pek mühim sebeple de yap›lm›fl olan bir ifle ademi ifltirak flimdiye kadar
pek samimi bir surette muhafaza edilen valii vilâyat ile muhafaza edilece¤i muhakkak olan
vahdeti idareyi ihlâl eder. Yaln›z kongre taraf›ndan yaz›lan maddeler hakk›nda beyan› mü-
talea edilmesi ve evelce yap›lm›fl olan ›zt›rarî iflin tasvip olunmas› fikrindeyim.

c) Kongrenin alt›nc› maddesinde teklif etti¤i merciiyet ve salâhiyet keyfiyeti meselenin ruhu
esasîyesini teflkil etmektedir ki, bu mephaste flimdiden istimal edilmemesi hususunda tamamen
hemfikrim. Umumî Kongre flayan› itimat bir hükûmet resikâra gelinciye kadar ancak bir istiflarî
mahiyet ve kudretini muhafaza eyler. Ve Kongre Heyeti Temsilîyesinin teklifat›ndan birden befle
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Bütün içtenlik ve sayg›yla bildiririm ki, Erzurum Kongresinde al›nan tüm kararlara
uyaca¤›z ve o u¤urda herkesten çok özverili olaca¤›z. Ama onun d›fl›nda yap›lacak iflleme
kat›lamayaca¤›z. Gerek sizin ve gerek say›n arkadafllar›n›z›n da birlikte ald›¤›m›z kararlara
sayg›l› olaca¤›n›za çok güvenim vard›r.

Servet
BELGE, 92.

Erzurum, 15/9/1919
S›vasta Genel Kongre Temsilci Kuruluna

Servet ve ‹zzet Beylerin kongre sorusuna karfl› verdikleri ve oldu¤u gibi ö¤rendi¤im
yan›tlar›na karfl› benim kendilerine yazd›¤›m düflünceler oldu¤u gibi afla¤›dad›r. Ayn› za-
manda 14/9/1919 tarihli flifreli telgraf›n›z›n karfl›l›¤› oldu¤unu bildiririm.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir

ÖRNEK
1 - S›vas Kongresinin yöneltti¤i soruya karfl›l›k olarak Trabzon kurulundan Servet, ‹z-

zet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri yan›t› okudum, çok yak›ndan tan›d›¤›m bu kiflilere
pek çok güven ve sayg›m vard›r. Onlar›n görüfllerine neden olan temel düflünceyi anl›yorum
ve buna kat›l›yorum. Yaln›z ayr›nt›lar üzerindeki görüflmelerimiz afla¤›dad›r.

a) Tüzü¤ün sözkonusu olan dördüncü maddesinde yaln›z bir d›fl bask› karfl›s›nda
toprak b›rak›lmas› seçene¤i dikkate al›nm›flt›r. Gerçekten son olaylarda bu maddenin
uygulanabilece¤i bir toprak b›rakma durumu yoksa da k›flk›rtma ve yüreklendirmesiyle
‹çiflleri ve Savafliflleri Bakanlar› taraf›ndan düzenlenip ve Ali Galibe bildirilmifl olan ve
örnekleri size de yaz›lan bir ihanet var ki, bu flimdiki tüzü¤ün düzenlenmesi s›ras›nda ak-
la gelebilen olas›l›klar›n üstünde ve ivedi ve kesin önlemler al›nmas›n› zorunlu k›lmak-
tad›r.

b) Erzurum Kongresi Do¤u Anadolu illerinin haklar›n›n korunmas› için toplanm›fl ve
karar›n› Do¤u Anadolu illeri ad›na vermiflti. S›vasta toplanan kongre ise tüm milleti tem-
sil eden bir kongredir ki, bu kongrenin de ayr› bir temsilci kurulu ve bugünkü duruma gö-
re kararlar› olmas› do¤al ve mant›kl› birfleydir. S›vastaki Genel Ulusal Kongre ve Temsil-
ci Kurulu Do¤u Anadolu illeri temsilci kurulunu kald›rm›fl olmuyor ve bu temsilci kurul
elbette her zaman vard›r. Yaln›z bu Temsilci Kuruldan olup da flimdi S›vas Kongresi Tem-
silcisi Kuruluna girmifl bulunanlar varsa bunlar›n Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci Kurulla-
r›ndan çekilmelerini istemek do¤ru olabilir. O zaman S›vas Kongresi tüm milletin ç›karla-
r›n› ve Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci Kurulu da sadece Do¤u Anadolu illerinin hak ve ç›-
karlar›n› koruyup savunma yetkisinde bulunmufl olurlar ve Genel Kongrenin ‹stanbul Hü-
kûmeti ile iliflki kesmesini ve resmî görevlileri haberleflmeleri kesmeye ça¤›rmas›n› zorun-
lu bulurum.

Çünkü ‹stanbul Hükûmeti içinde milleti birbirini öldürmeye hem de resmî görevliler
eliyle k›flk›rtan ‹çiflleri ve Savafliflleri Bakanlar› var ki, sivil ve asker görevliler art›k bu ba-
kanlarla elbette haberleflemezler. Baflbakana gelince bu da bu iki hain bakan› hâlâ yerlerin-
de tutmakla bu bakanlar›n görüfllerine ve amaçlar›na kat›ld›¤›n› kan›tlamakla birlikte mil-
letin ve kolordular›n halife ve padiflah›m›z efendimiz hazretlerine yapt›klar› sunulara da en-
gel olmakta direnmektedir. fiu halde ‹stanbul hükûmetinin bu ihaneti konusunda padiflah›-
m›z›n ve herkesin dikkatini çekmek hak ve gücünü ö¤renmek merak›n› uyand›rmak için ül-
ke içindekilerin ‹stanbulla haberleflmeyi kesmelerinden baflka ç›kar yol kalmam›flt›r. Ger-
çekte iliflki kesme ve iliflki deyimi de do¤ru de¤ildir. Hükûmet milletin inan ve güvenini yi-
tirmifl oldu¤u için Anayasa gere¤ince kendili¤inden düflmüfl ve yok olmufltur.

Bundan baflka çok önemli bir nedenle de yap›lm›fl olan bir ifle kat›lmamak flimdiye ka-
dar pek içtenlikli olarak korunmufl olan il valileri ile korunaca¤› kesin olan yönetim birli¤i-
ni bozar. Yaln›z kongre taraf›ndan yaz›lan maddeler konusunda düflünce bildirilmesi ve ev-
velce yap›lm›fl olan zorunlu iflin onaylanmas› düflüncesindeyim.

c) Kongrenin alt›nc› maddesinde önerdi¤i haberleflme yeri ve yetki konusu sorunun özünü
oluflturmaktad›r ki, bu konunun flimdiden kullan›lmamas› düflüncesinde tamamen ayn› düflüncede-
yim. Genel Kongre güvenilir bir hükûmet iflbafl›na gelinceye dek ancak bir dan›flma organ› niteli¤i
ve gücü tafl›r. Ve Kongre Temsilci Kurulunun önerilerinden birden befle kadar olan maddelerine



kadar olan maddelerine gelince bunlar›n mahiyetleri itibarile Kongrece de¤il sorulmas›n›,
hatta beyanname halinde veya bir temenni fleklinde bile neflrini fazla görürüm. Çünkü bu
maddeler zaten yap›lmakta ve ortada bu maddeleri yazd›racak bir vak'a görülmemekte oldu-
¤u gibi tazammun ettikleri esasat ta kavanini mevzua mevadd›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Dedi¤im gibi rey sorulmas› icap eden yaln›z alt›nc› maddedir ki bu baptaki fikrim de
yukarda yaz›lm›flt›r. Hükûmeti merkezîyenin teflebbüs etti¤i ihanetkârane hareket anas›r ara-
s›nda ihtilâf ve fecayi hudusunu ve binnetice memleketin iflgal ve inkas›m›n› tevlit edecek ma-
hiyettedir. S›vas Kongresinin bu vak'a karfl›s›nda ittihaz etti¤i tedabir ve milletin Kongre mu-
karrerat›na tamamen ifltirak ve muzaherete suretile bir mevcudiyeti millîye gösterilmesi saye-
sindedir ki, hükûmeti merkezîyenin tertip etti¤i plân akamete u¤rat›lm›fl ve memleketin iflga-
line bâdi olacak halat bertaraf edilmifltir. Hatta bilhassa bu mesele için 13/9/1335 de Malatya-
ya gelen ‹ngiliz Miralay› Bell, eflirra ile beraber bulunan Binbafl› Nowilin harekât ve teflvika-
t›ndan ‹ngiliz Hükûmetinin malûmat› olmad›¤›n› ve geri ald›r›laca¤›n› söylemifl ve miletin
azim ve karar› karfl›s›nda meseleyi bu suretle tevil ve tamir mecburiyetinde kalm›flt›r. Keyfi-
yetin zât› flahaneye arz ve isma› meselesine gelince bunun için bir heyeti mahsusan›n ‹stanbu-
la gönderilmesi gidecekler için muhataral› ve makas›d›n bu suretle temini de imkâns›zd›r. Bu
husus baflka suretle temin edilmektedir.

2 - Dahilîye ve Harbiye Nâz›rlar›n›n müflterek imzas›n› havi vesika hükûmeti merkezî-
yenin nas›l bir ihanet plân› tertip etmifl oldu¤unu tamamen göstermektedir. Bu vesaiki Trab-
zon heyeti merkezîyesi görmemifl ise bir suretinin verilmesi ve bunun üzerine yaz›lacak ce-
vapta tadilât yap›l›p yap›lmad›¤›n›n ve yap›ld› ise muaddel suretinin ifl'ar›.

VES‹KA, 93.
Kongre Riyaseti Aliyesine

Miralay Vas›f Bey Karahisar› Sahip 
Husrev Sami Bey Eskiflehir
Hakk› Behiç Bey Bursa
Ömer Mümtaz  Bey Ankara
Mazhar Bey Denizli ve Ayd›n
Ratipzade Mustafa Efendi Ni¤de 

Balâda esamileri muharrer zevat› muhteremeyi mümessil olarak intihab›n› arzeyleriz.
11 Eylûl 1335

Karahisar› Sahip       Bu dahi       Eskiflehir        Bu dahi        Bu dahi
Mehmet fiükrü           Salih      Halil ‹brahim    Hüseyin         fiükrü

Denizli           Bu dahi             Bu dahi                  Ni¤de            Bor
Yusuf           Necip Ali        Okunamad›               Mustafa      Halit Hami

Nevflehir       Bursa      Alaflehir      Samsun      Yozgat      Ömer
Osman         Asaf         Naci        Süleyman      Bahri
VES‹KA, 94.

S›vas, 16/9/1335
On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Karabekir

Pafla Hazretlerine 
C: 15/9/1335
Servet ve ‹zzet Beylerin, Heyeti Temsilîyenin Trabzon Heyeti Merkezîyesinden istizah eyle-

di¤i hususata, cevaben çektikleri aç›k telgrafname al›nd›. Muhteviyat›n›n aç›k olarak iflaas› mahzur-
dan salim olmay›p bu mütaleat› Heyete Temsilîye tamamen Servet ve ‹zzet Beylerin flahsî mütale-
alar› olarak telâkki eder. Heyeti Temsilîye tamimen talep etti¤i mütaleat› ‹zzet ve Servet Beylerden
de¤il nizamname mucibince Trabzon Heyeti Merkezîyesinden talep etmifltir. Servet ve ‹zzet Beyle-
rin noktai nazarlar›n› havi hususî telgrafname ile taraf› âlinizden hem kendilerine ve hem de He-
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gelince bunlar›n nitelikleri gere¤i Kongrece de¤il sorulmas›n›, hatta bildiri olarak ya da bir
dilek biçiminde bile yay›mlanmas›n› gereksiz bulurum. Çünkü bu maddeler zaten yap›lmak-
ta ve ortada bu maddeleri yazd›racak bir olay görülmemekte bulundu¤u gibi içerdikleri il-
keler de yürürlükteki kanunlar›n maddelerinden baflka bir fley de¤ildir.

Dedi¤im gibi oy al›nmas› gereken yaln›z alt›nc› maddedir ki bu konudaki düflüncem
de yukarda yaz›lm›flt›r. ‹stanbul hükûmetinin giriflti¤i ihanetli davran›fl unsurlar aras›nda
anlaflmazl›k ve çok ac› olaylar ç›kmas›n› ve sonunda memleketin iflgal edilip bölünmesini
do¤uracak niteliktedir. S›vas Kongresinin bu olay karfl›s›nda ald›¤› önlemler ve milletin
Kongre kararlar›na tam olarak kat›l›p arka ç›kmas› yoluyla bir ulusal varl›k gösterilmesi sa-
yesindedir ki, ‹stanbul hükûmetinin düzenledi¤i plân baflar›s›zl›¤a u¤rat›lm›fl ve memleke-
tin iflgaline neden olacak durumlar önlenmifltir. Dahas› özellikle bu ifl için 13/9/1919 da Ma-
latyaya gelen ‹ngiliz Albay› Dell, alçaklarla birlikte bulunan Binbafl› Nowil’in yapt›klar›n-
dan ve k›flk›rtmalar›ndan ‹ngiliz Hükûmetinin bilgisi olmad›¤›n› ve geri ald›r›laca¤›n› söyle-
mifl ve milletin sars›lmaz kararl›l›¤› konuyu çevirip düzeltmek zorunda kalm›flt›r. Durumun
padiflaha bildirilip iletilmesi konusuna gelince bunun için özel bir kurulun ‹stanbula gönde-
rilmesi gidecekler için tehlikeli olur ve amaç bu yoldan sa¤lanamaz. Bu ifl baflka yoldan sa¤-
lanmaktad›r.

2 - ‹çiflleri ve Savafliflleri Bakanlar›n›n ortaklafla imzalad›klar› belge ‹stanbul hükûme-
tinin nas›l bir ihanet plân› düzenlemifl oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bu belgeleri Trab-
zon Merkez Kurulu görmemifl ise bir örne¤inin verilmesi ve bunun üzerine yaz›lacak karfl›-
l›kta de¤ifliklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›n ve yap›ld› ise de¤iflmifl yan›t örne¤inin bildirilmesi.

BELGE, 93.
Yüksek Kongre Baflkanl›¤›na

Albay Vas›f Bey Afyon
Husrev Sabi Bey Eskiflehir
Hakk› Behiç Bey Bursa
Ömer Mümtaz Bey Ankara
Mazhar Bey Denizli ve Ayd›n
Ratipzade Mustafa Efendi Ni¤de

Yukar›da adlar› yaz›l› sayg›de¤er kiflilerin temsilci olarak seçilmesini öneririz.
11 Eylûl 1919

Afyon             Bu da           Eskiflehir              Bu da           Bu da
Mehmet fiükrü       Salih         Halil ‹brahim         Hüseyin         fiükrü

Denizli        Bu da               Bu da             Ni¤de                Bor
Yusuf      Necip Ali       Okunamad›        Mustafa       Halit Hami

Nevflehir    Bursa    Alaflehir        Samsun        Yozgat        Ömer
Osman      Asaf       Naci          Süleyman        Bahri

BELGE, 94.
S›vas, 16/9/1919

On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir
Pafla Hazretlerine

K: 15/9/1919
Servet ve ‹zzet Beylerin, Temsilci Kurulun Trabzon Merkez Kurulundan sordu¤u konula-

ra yan›t olarak çektikleri aç›k telgraf al›nd›. ‹çeri¤inin aç›klanmas› sak›ncas›z olmad›¤›ndan bu dü-
flünceleri Temsilci Kurul bütünüyle Servet ve ‹zzet Beylerin görüflleri olarak kabul eder. Temsil-
ci Kurul genelgeyle istedi¤i görüflleri ve ‹zzet ve Servet Beylerden de¤il Tüzük gere¤ince Trabzon
Merkez Kurulundan istemifltir. Servet ve ‹zzet Beylerin görüfllerini içeren özel telgraf ile sizin



yeti Temsilîyeye ccvap olmak üzere dermeyan buyurulan mütaleat hakk›nda da berveçhiat›
izahata lüzum görülmüfltür.

a) Evvelâ muamaileyhimayt malûmunuz olan mütaleata saik olan fikri aslîyi keflfetmek
maatteesüf Heyeti Temsilîyece mümkün olamam›flt›r.

b) Nizamnamenin dördüncü maddesi muhteviyat› bir idarei muvakkate teflkili esbap ve
fleraitini izah eder. Halbuki malûm vakayii ahirei ihanetkârane sebebile ittihaz edilmifl ve
edilmesi lüzumu hak›nda mütalea sorulmufl olan tedabir hiçbir vak›t idarei muvakkate teflkil
etmek gayesine matuf de¤ildir. Binaenaleyh bu hususla dördüncü madde aras›nda münase-
bet arama¤a lüzum yoktur. Tedabir zat› flahaneye do¤rudan do¤ruya arz› hale yol bulmak ve
meflru bir kabinenin mevkii iktidara ›s'ad›n› istirham etmek maksad›na matuftur.

c) S›vasta in'ikat eden Kongre Garbî Anadolu murahhaslarile Erzurum Kongresinin
heyeti umumîyesi, binaenaleyh umum fiarkî Anadolu vilâyat› nam›na sahibi salâhiyet olmak
üzere Kongrenin karar›na tevfikan intihap edilen bir heyeti mahsusa bulundurmakla S›vas
Kongresi bittabi umum Anadolu ve Rumeli nam›na ve bütün milleti temsil etmek üzere umu-
mî bir kongre halin kespetmifllir. ‹flbu kongre Erzurum Kongresi mukarrerat ve teflkilât›n›
aynen ve fakat bittabi teflmilen kabul eylemifl ve binnetice fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti unvan› flamili alt›nda tevsian tevhit
edilmifltir. Nizamnamenin üçüncü maddesi ve Kongrenin mukarrerat› esasîyesi zaten bu ga-
yei âliyenin teminini emeli kat’î olarak göstermifltir.

S›vas Umumî Kongresi, Erzurum Kongresinde fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemi-
yeti nam›na intihap eyledi¤i Heyeti Temsilîyeye tamamen beyan› itimat ederek aynen Anado-
lu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti için Heyeti Temsilîye olarak kabul eylemifltir. Buna
nazaran S›vas Umumî Kongresinin kararlar› baflka, Erzurum Kongresinin kararlar› baflka
ve fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti Heyeti Temsilîyesi baflka ve Anado-
lu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti Temsilîyesi baflka gibi baflkal›klar ve ay-
r›l›klar elbette mevzuubahs olamaz ve bunun mevzuubahs olmas› flüphesiz ki, pek samimî
olan maksad› vahdet ve gayei mukaddesemiz için son derece muz›rd›r. Bu takdirde biribiri-
ni ilga eden heyeti temsilîyeler olmad›¤› gibi birine dahil olunca di¤erinden istifas›n› talep et-
mek do¤ru olabilece¤i azalar da mevcut de¤ildir. Bugün umum Anadolu ve Rumeliye flamil
olan cemiyetimizin S›vasta bulanan yegâne Heyeti Temsilîyesi Erzurum Kongresinde nizam-
namenin mevadd› mahsusas›na tevfikan müntehap dokuz zattan beflinin huzurile ifay› vazi-
feye devam etmektedir. Bu zevat âcizleri ile Rauf ve Bekir Sami Beyefendiler ve Raif ve fieyh
Hac› Fevzi Efendiler Hazerat›ndan ibarettir. Bundan baflka Canik livas› dahi nizamname
mucibince mümessil olarak Refet ve Süleyman Beyleri namzet olarak göstermifl, Heyeti Tem-
silîyenin haz›r olan befl azas› Refet Beyi tercih etmifl ve haz›r bulunm›yan azalar› meyan›nda
Servet ve ‹zzet Beylerin de reyini sormufltu. Mumaileyhim cevap dahi vermedikleri ve vere-
cekleri cevap menfi dahi olsa ekseriyetin reyi nazar› dikkate al›nmas› tabiî bulundu¤undan
Refet Beyefendi bermucibi nizamname Heyeti Temsilîye azal›¤› s›fat›n› bilihraz ifay› vazife-
ye mübafleret eylemifltir. Hukuk ve salâhiyeti ve menafii, fiarkî Anadolu vilâyat›ndan bittabi
hiçbir veçhile az olm›yan ve S›vas Umumî Kongresinde bulundurdu¤u münevver ve bihak-
kin mahallerini temsil eden azas›n›n keyfiyet ve kemiyeti hiçbir vak›t Erzurum Kongresinde
haz›r bulunan azadan afla¤› olmayan Garbî Anadolunun muhik ve meflru olan mütaleat ve
tekâlifini nazar› dikkate almayarak onlar› alel›tlak tâbi vaziyetinde bulundurmaya kalk›flmak
bizim akl›m›z›n bir türlü kabul edemedi¤i hususattand›r. Her halde onlar› tatmin etmek za-
rurîdir, iflte hem bu zaruret yüzünden ve hem de vazifesi bafl›nda bulunamayan noksan aza-
m›z›n faaliyetlerinden istifade edilemedi¤inden nâfli muavenete olan ihtiyac›ndan dolay› yine
nizamnamemizin sonlar›ndaki sekizinci maddenin Heyeti Temsilîyeye bahfleyledi¤i salâhiye-
te istinaden Umumî Kongre heyetinin dahi Garbî Anadolu için sahibi, salâhiyet gösterdi¤i ze-
vattan alt› kifli ile Heyeti Temsilîye takviye olunmufltur. Bu zevat flunlard›r: Askerlikten müs-
tafi Miralay Vas›f Bey, Husrev Sami Bey, Akkâ Mutasarr›f› Esbak› Hakk› Behiç Bey, Maz-
har Bey, Sab›k Ankara Meb'uslar›ndan Ömer Mümtaz Bey, Ni¤deli Kâtipzade Mustafa
Efendi. Bu alt› zattan elyevm üçü haz›r olup di¤er üçü muvasalat etmek üzeredir. Pek güzel
ifade buyuruldu¤u veçhile Kanunu Esasî mucibince bizatihi sâk›t ve madum olan vatan ve
milletin mukadderat› aleyhinde teflebbüsün h›yanetkâranesi vesaik ve ef'al ile sabit olan Fe-
rit Pafla Kabinesini flayan› itimat görmemek ve bunun yerine amali millîyeye hâdim meflru
bir kabinenin mevkii iktidara getirilmesi lüzumunun zât› flahaneye arz ve isma eylemek te-
flebbüsünden ibaret olan S›vas Umumî Kongresinin karar›nda isabeti mutlaka oldu¤unu
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hem kendilerine ve hem de Temsilci Kurula yan›t olmak üzere ileri sürdü¤ünüz düflünceler-
le ilgili olarak da afla¤›daki aç›klaman›n yap›lmas› gerekli görülmüfltür.

a) Önce bu kiflileri bildi¤iniz görüfllere iten gerçek düflünce yaz›k ki Temsilci Kurulca
anlafl›lamam›flt›r.

b) Tüzü¤ün dördüncü maddesi içeri¤i geçici bir yönetim kurulmas› neden ve koflulla-
r›n› aç›klar. Oysa bilinen son ihanet olaylar› olan önlemler hiçbir zaman geçici yönetim kur-
mak amac›na yönelik de¤ildir. fiu halde bu konuyla dördüncü madde aras›nda iliflki arama-
¤a gerek yoktur. Önlemler durumumuzu do¤rudan do¤ruya padiflaha sunmaya ve meflru bir
kabinenin iflbafl›na getirilmesini dilemek amac›na yöneliktir.

c) S›vasta toplanan Kongre Bat› Anadolu delegeleriyle Erzurum Kongresinin genel
kurulu ve böylece tüm Do¤u Anadolu illeri ad›na yetkili olmak üzere Kongrenin karar›
uyar›nca seçilen özel bir kurul bulundurmakla S›vas Kongresi do¤al olarak bütün Anadolu
ve Rumeli ad›na ve bütün milleti temsil etmek üzere genel bir kongre niteli¤i kazanm›flt›r.
Bu kongre Erzurum Kongresi kararlar›n› ve örgütlerini olduklar› gibi ama do¤al olarak da-
ha kapsaml› bir biçimde kabul etmifl ve bunun sonucunda "Do¤u Anadolu Haklar› Savun-
ma Derne¤i" "Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" kapsaml› bir ad alt›nda ge-
niflletilerek birlefltirilmifltir. Tüzü¤ün üçüncü maddesi Kongrenin temel kararlar› asl›nda bu
yüksek amac›n sa¤lanmas›n› kesin emel olarak göstermifltir.

S›vas Genel Kongresi, Erzurum Kongresinde Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Der-
ne¤i ad›na seçilen Temsilci Kurula tümüyle güvenimi belirterek (bunu) oldu¤u gibi Ana-
dolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i için Temsilci Kurul olarak kabul etmifltir. Buna
göre S›vas Genel Kongresinin kararlar› baflka, Erzurum Kongresinin kararlar› baflka ve
Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kurulu baflka ve Anadolu ve Ru-
meli Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kurulu baflka gibi baflkal›klar ve ayr›l›klar el-
bette sözkonusu olamaz ve bunun sözkonusu olmas› kuflku yok ki, çok içten olan birlik
amac›m›z ve kutsal ere¤imiz için çok zorunludur. Durum bu olunca biribirini ortadan kal-
d›ran temsilci kurullar olmad›¤› gibi birine girince öbüründen çekilmesini istemek do¤ru
olabilecek üyeler yoktur. Bugün tüm Anadolu ve Rumeliyi kapsayan derne¤imizin S›vas-
ta bulunan tek Temsilci Kurulu Erzurum Kongresinde tüzü¤ün ilgili maddeleri uyar›nca
seçilmifl dokuz kifliden beflinin bir arada bulunmas› yoluyla görev yapmay› sürdürmekte-
dir. Bunlar benimle Rauf ve Bekir Sami Beyefendiler ve Raif ve fieyh Hac› Fevzi Efendi-
ler Hazerat›ndan oluflmaktad›r. Bundan baflka Samsun Sanca¤› da tüzük gere¤ince temsil-
ci olarak Refet ve Süleyman Beyleri aday göstermifl, Temsilci Kurulun Toplant›da bulunan
befl üyesi Refet Beyi ye¤lemifl ve haz›r bulunmayan üyeleri aras›nda Servet ve ‹zzet Bey-
lerin de oylar›n› sormufltu. Onlar yan›t bile vermedikleri ve verecekleri yan›t olumsuz olsa
bile ço¤unlu¤un oylar› dikkate al›nmak do¤al bulundu¤undan Refet Beyefendi tüzük ge-
re¤i Temsilci Kurul üyeli¤ini kazanarak göreve bafllam›flt›r. Hukuk ve yetkisi ve ç›karlar›,
Do¤u Anadolu illerinden elbette ki hiçbir bak›mdan az olmayan ve S›vas Genel Kongre-
sinde bulundurdu¤u ayd›n ve bölgelerini gerçekten temsil eden üyelerinin nitelik ve nice-
li¤i hiçbir zaman Erzurum Kongresinde haz›r bulunan üyeden afla¤› olmayan Bat› Anado-
lunun hakl› ve meflru olan düflünce ve önerilerini dikkate almayarak onlar› sadece ba¤›m-
l› durumunda bulundurmaya kalk›flmak bizim akl›m›z›n bir türlü kabul edemedi¤i nokta-
lardand›r. Her halde onlar›n haklar›n› tan›mak zorunludur. ‹flte hem bu zorunluluk yüzün-
den ve hem de görevi bafl›nda bulunamayan eksik üyelerimizin çal›flmalar›ndan yararlan›-
lamamas›ndan yard›ma olan gereksinmeden dolay› yine tüzü¤ün sonlar›ndaki sekizinci
maddenin Temsilci Kurula tan›d›¤› yetkiye dayanarak Genel Kongre kurulunun da Bat›
Anadolu için yetkili tan›d›¤› kiflilerden alt›s› ile Temsilci Kurul güçlendirilmifltir. Bunlar
flunlard›r: Askerlikten çekilmifl Albay Vas›f Bey, Husrev Sami Bey, Eski Akkâ Mutasar-
r›flar›ndan Hakk› Behiç Bey, Mazhar Bey, Eski Ankara Meb'uslar›ndan Ömer Mümtaz
Bey, Ni¤deli Kâtipzade Mustafa Efendi. Bu alt› kifliden bugün üçü burada olup öbür üçü
gelmek üzeredir. Pek güzel söyledi¤iniz gibi anayasa gere¤ince kendili¤inden düflmüfl ve
yok olmufl olan milletin kaderine ayk›r› haince giriflimleri belge ve eylemleriyle kan›tlan-
m›fl olan Ferit Pafla Kabinesini güvenilir saymamak ve bunun yerine ulusal emellere hiz-
met eden bir kabinenin iflbafl›na getirilmesi gere¤ini padiflaha sunup duyurmak giriflimin-
den baflka birfley olmayan S›vas Genel Kongresinin karar›n›n tam yerinde oldu¤unu kav-



takdir etmek derin bir tetkika muhtaç de¤ildir. Bundan sarf›nazar etmeyi teklif bilmem ne de-
receye kadar do¤rudur.

d) Mucibi tedehhüfl olan tatbik› münasip olup olmayaca¤›n› nizamnameye tevkifan he-
yeti merkeziyelerden ve sahibi salâhiyet azam›zdan istizan eyledi¤imiz alt› maddelik mukar-
rerat muhteviyat› ise, bunda telâfla ve S›vas Kongresinin umumî veya gayriumumî, Heyeti
Temsilîyenin flöyle veya böyle olmas›ndan bahse hiç te lüzum yoktur. Yap›lmas› lâz›mgelen
fley mezkûr mukarrerat›n tatbik veya ademitatbik›na dair herne suretle olursa olsun mütalea
ve noktai nazar bildirmekten ibarettir. Bittabi Heyeti Temsilîye her taraftan gelecek olan mü-
taleat› nazar› dikkate alarak heyeti umumîyece flayan› kabul ve kabili tatbik bir karar ittihaz
eder. Servet ve ‹zzet Beylerin mutlaka kendi fikirleri terviç olunmad›¤› takdirde Heyeti Tem-
silîye azal›¤›ndan müsâfi telâkki edilmeleri tarz›ndaki ifl’arlar› bittabi hüsnü tesir yapmad›.

e) Heyeti Temsilîye taraf›ndan Trabzon Heyeti Merkeziyesinden istizah olunan mevad
hakk›nda mezkûr heyetin mütaleat› anlafl›lmad›kça, Heyeti Temsilîyece karar ittihaz›na im-
kân olamayaca¤› ve her halde Trabzon Heyeti Merkeziyesinin cevab›na muntaz›r bulundu-
¤umuzu arzeyleriz.

f) ‹stizah olunan mukarrerat›n alt›nc› maddesinden maksat, ‹stanbulda meflru bir heye-
ti hükûmet taraf› flahaneden mevkii iktidara getirilinceye kadar Ferit Pafla Kabinesi ile kat'›
muhaberat edilmifl oldu¤una göre her vilâyeti müphem ve mütereddit bir halde b›rakmay›p
vaziyeti umumiyeden haberdar edebilmek için bir mercii muhaberat gösterilmesi münasip
görülmüfl ve buna binaen mercii muhaberat›n S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi olabilece¤i hat›ras› kaydedilmiflti. Bundaki merciiyet ve salâhi-
yet, izah olundu¤undan baflka bir fley de¤ildir. Heyeti Temsilîyenin istiflarî mahiyeti ve kud-
reti ise Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesinde musarrah oldu¤u de-
recede ve teflkilât› dahilinde bulunan heyeti merkezîyeler ile salâhiyettar azalar›na karfl›d›r.
Yoksa bu heyeti velev muvakkaten olsun idarei hükûmete karar vermifl bir heyet gibi tefsire
kalk›flmak haks›zl›k olur. S›vas Umumi Kongresi içtima ve müzakerat›n› hitama erdirmifl ol-
du¤u halde, vaziyeti cedide icab› olarak fiarkî Anadolu vilâyetat›n›n her taraf›ndan murah-
haslar davet etmek suretile yeniden ve fevkalâde olarak in'ikad› lüzumu baflta zât› âlileri ol-
du¤u halde birçok zevat› k›ymettar›n hat›rlatmas› üzerine düflünülmüfl bir keyfiyettir, iflbu
izahat ile izalei flübehat mümkün olaca¤› ümniyesile hürmetlerimizi takdim ederiz Efendim.

Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsilîyesi 
Tel bab›nda S›vas, 16/9/1335

15 inci Kolorduya
Trabzon Heyeti Merkeziyesinden bir zata

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Trabzon Heyeti Merkeziyesine
Kâz›m Pafla Hazretlerine cevaben yaz›lan mütaleat berayi malûmat aynen takdim olu-

nur.
Heyeti Temsilîye 

VES‹KA, 95.
Trabzon, 20 Eylûl 1335

S›vas Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesine
Erzurumda in'ikat eden Kongrede kabul edilip hiçbir noktan›n tatil ve ta¤yiri caiz olma-

yan mukarrerat› esasîyenin bâz› tagayyürata u¤rad›¤› ve nizamname ahkâm›na münafi icraat-
ta bulunuldu¤u elyevm S›vasta bulunan ve umum Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsilîyesi na-
m›na hareket eden heyetten mevrut telgrafnamelerden anlafl›l›yor. Heyeti Merkezîye, Vilâyat›
fiarkîye Kongresinin çizdi¤i hudut haricinde hiçbir karar› kabul edilmeyip heyeti muhtereme-
lerince ittihaz olunan hatt› harekete vâk›f olmay› vazife addeder, acele cevaba intizar ederiz.

Müdafaai Hukuk Heyeti
Trabzon Merkezi

VES‹KA, 96. 
Zata Mahsustur Erzurum, 17 Eylûl 1335

K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur.
Zât› Samîlerine pek merbut olan kalp ve hissiyat›m itibarile, her fleyi aç›k söylemek kanaati-
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ramak için derin bir inceleme gerekmez. Bundan vazgeçmeyi önermek bilmem ne kadar
do¤rudur.

d) Ürküntü do¤uran uygulanmas›n›n do¤ru olup olmayaca¤›n› tüzük gere¤ince mer-
kez kurulundan ve yetkili üyelerimizden sordu¤umuz alt› maddelik kararlar›n içeri¤i ise,
bunda telâfla düflmeye ve S›vas Kongresinin genel oldu¤u yada olmad›¤›ndan, Temsilci Ku-
rulun flöyle veya böyle olmas›ndan sözetmeye hiç gerek yoktur. Yap›lmas› gereken fley bu
kararlar›n uygulanmas›na ya da uygulanmamas›na iliflkin olmak üzere hangi yönde olursa
olsun düflünce ve görüfl bildirmekten baflka bir fley de¤ildir. Elbette Temsilci Kurul her yan-
dan gelecek olan görüflleri dikkate alarak genel kurulca kabul edilip uygulanabilecek bir ka-
rar al›r. Servet ve ‹zzet Beylerin mutlaka kendi düflünceleri benimsemezse Temsilci Kurul
üyeli¤inden çekilmifl say›lmalar› yolundaki bildiriler elbette iyi etki yapmad›.

e) Temsilci Kurul taraf›ndan Trabzon Merkez Kurulundan sorulan konular üzerinde
bu kurulun düflüncesi anlafl›lmad›kça, Temsilci Kurulca bir karara varmak olanaks›z bulun-
du¤undan Trabzon Merkez Kurulunun yan›t›n› kesinlikle beklemekte oldu¤umuzu bildiririz.

f) Soru konusu kararlar›n alt›nc› maddesinden amaç, ‹stanbulda meflru bir kabine pa-
diflah taraf›ndan ifl bafl›na getirilinceye dek Ferit Pafla Kabinesi ile haberleflmeleri kesilmifl
oldu¤una göre her ili ne yapaca¤›n› bilmez ve karars›z bir durumda b›rakmay›p genel du-
rumdan haberli k›labilmek için bir yaz›flma yeri gösterilmesi uygun görülmüfl ve buna daya-
n›larak yaz›flma yerinin S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Ku-
rulu olabilece¤i bildirilmiflti. Buradaki yer ve yetki, aç›kland›¤›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Temsilci Kurulun dan›flmanl›k nitelik ve yetkisi ise Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i tüzü¤ünde aç›kça belirtilmifl ölçüde örgüt içinde bulunan merkez kurullar› ile yet-
kili üyeleri karfl›d›r. Yoksa bu kurulu geçici olarak bile olsun devleti yönetmeye karar ver-
mifl bir kurulu gibi yorumlamaya kalk›flmak haks›zl›k olur. S›vas Genel Kongresi toplant› ve
görüflmelerini sona erdirmifl oldu¤u halde, yeni durum gere¤i olarak Do¤u Anadolu illeri-
nin her yan›ndan delegeler ça¤›rarak yeniden ve ola¤anüstü toplanmas› gere¤i baflta siz ol-
du¤unuz halde birçok de¤erli kimselerin hat›rlatmas› üzerine düflünülmüfl bir durumdur. Bu
aç›klamalarla kuflkular›n giderilebilece¤i inanc›yla sayg›lar›m›z› sunar›z Efendim.

Anadolu ve Rumeli Temsilci Kurulu
Tel bafl›nda S›vas, 16/9/1919

15 inci Kolorduya
Trabzon Merkez Kurulundan bir kifliye

Haklar› Savunma Derne¤i Trabzon Merkez Kuruluna
Kaz›m Pafla Hazretlerine yan›t olarak yaz›lan düflünceler bilgi için oldu¤u gibi sunu-

lur.
Temsilci Kurul

BELGE, 95.
Trabzon, 20 Eylûl 1919

S›vas Haklar› Savunma Merkez Kuruluna
Erzurumda toplanan Kongrede kabul edilip hiçbir noktas›n›n ifllerlikten kald›r›lmas›

ve de¤ifltirilmesi istenemiyecek olan temel kararlar›ndan baz›lar›n›n de¤ifltirildi¤i ve tüzük
hükümlerine ayk›r› ifller yap›ld›¤› flimdi S›vasta bulunan ve tüm Anadolu ve Rumeli Tem-
silci Kurulu ad›na ifl yapan kuruldan gelen telgraflardan anlafl›l›yor. Merkez Kurulu, Do¤u
‹lleri Kongresinin çizdi¤i s›n›rlar d›fl›nda hiçbir karar› kabul etmemifltir, say›n kurulunuzca
benimsenen tutumu ö¤renmeyi ödev bilir, ivedi yan›t bekleriz.

Haklar› Savunma Kurulu
Trabzon Merkezi

BELGE, 96.
Kifliye özeldir Erzurum, 17 Eylûl 1919

K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir.
Size çok ba¤l› olan kalbim ve duygular›m dolay›s›yla, her fleyi aç›k söylemek düflüncesi



ni muhafaza ediyorum. Hissiyat› mütekabilimiz de bittabi ancak buna müsaaittir. Paflam S›-
vastan gelen tebligat ve tamimler kâh Heyeti Temsilîye nam›na ve kâh resendir. 10 Eylûl 1335
tarihinde Dersaadetteki hükûmete hitaben resen tebligat ve ihtarat›n›z vaki olmaktad›r. Buna
itimat ve emniyet buyurunuz ki, bu tarzda imzan›zla vaki olan tebligat sizi en ziyade hürmet-
le sevenler nezdinde bile büyük bir samimiyet ve selâmeti fikir ile tenkil olunuyor. Ancak afa-
k› rü’yeti daha dar olan muhitlerde ve bilhassa Anadolu harekât›n› baflka flekil ve mahiyette
göstermek davas›nda olanlar nezdinde, bunun nekadar müessir ve aksülâmele sâik olaca¤›n›
takdir buyurursunuz. Zât› Devletlerini masun ve vatan ve millete pek k›ymettar bir hat›rai
mevcudiyet olan mesaii vatanperveranelerini daima arzu etti¤imiz parlakl›¤ile idame ettir-
mek esasen pek az ricali fedakâriye malik olan vatan›m›z›n muktazayi menafiidir. Binaena-
leyh Heyeti Temsilîye ve Kongre mukarrerat›n› daima imzas›z, sadece Heyeti Temsilîye diye
neflrini rica ederim. Bittabi aram›zdaki flifre muhaberat›n›n icap ettirdi¤i flekli malûmdaki za-
ti imzalara bunun hiç flümulü yoktur.

Zât› sâmilerinin her halde ortada münfetir bir flekilde görülmemesi muktazayi nef'i
memlekettir. ‹ttifak› âra ile maruz olan iflbu ricalar›m›n hüsnü telâkki buyurulaca¤›ndan emi-
nim. Ellerinizden öperim.

K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m Karabekir

VES‹KALAR, 97.
14 Eylûl 1335

Hakipayi Hilâfetpenahiye
Zât› akdesi cenâb› hilâfetpenahîlerile saltanat› seniyelerine bir ubudiyeti müebbede ile

merbut olan millet nam›na ve lâyezel olan sadakati ebedîyemize istinaden maruzat› âtiyemi-
zin ref'ine cür'etyap oluyoruz: saltanat› seniyelerinin bugün maruz oldu¤u müthifl mehalik
her fleyden evvel tarihimizin kaydetmifl oldu¤u en büyük ma¤lûbiyetin en tabiî netayicinden
olmakla beraber, mevcudiyetimize nihayet verecek bir mahiyet alan mehaliki maruzan›n
münhas›ran ma¤lûbiyetimizden mütevvellit olmad›¤› da her halde muhat› ilmi hilâfetpenahî-
leridir. Almanya ve Bulgaristan gibi Harbi Umumîde bizimle beraber ayn› mukadderat› ta-
kip edip, ayn› encama maruz olan sâb›k müttefiklerimizin bugünkü vaziyetleri, saltanat› se-
niyelerinin mahkûm oldu¤u fleraitle mukayese edilecek olursa olsun, sade bir ma¤lûbiyetin
bu kadar büyük bir felâketi millîye tevlidine kâfi gelemiyece¤i pek kolay tezahür eder. Mü-
tarekenin zaman› aktindeki vaziyeti umumîyemizle bugünkü halimizin mukayesesi de bu fe-
cian›n ne büyük bir hakikat oldu¤unu lüzumundan fazla ispat eder itikad›nday›z. Bugün
milletin nazar›nda felâketemizin bu derece ittisa›na tesir eden en büyük amil, mazinin b›rak-
m›fl oldu¤u esbab› haricîye ve harbîyeden ziyade halin teraküm ettirmekte bulundu¤u mües-
sirat› dahilîyede, yani mütarekedenberi teakup eden hükûmetlerin ve bilhassa Sadrazam Fe-
rit Pafla kullar›n›n riyaseti alt›nda teselsül edip giden kabinelerin irtikâp etmifl olduklar› te-
seyyüplerde mündemiçtir. Filhakika mütarekenamenin her türlü ahkâm› hilâf›na olarak zu-
hûr eden bir ayd›n fecias› karfl›s›nda sadr› lâhik bile art›k birinci hâdisei sadaretine nihayet
vermek suretile istifa ederek sebep oldu¤u cinayeti siyasîden do¤rudan do¤ruya mes'ul oldu-
¤unu z›mnen itiraf etmifl ve bu hareket üzerine milletimiz bu mes'uliyetin her halde bir diva-
n› âli huzurunda tayin edilece¤ini ümit etmeye bafllam›flt›r. Fakat Ferit Pafla kullar› bu hale
ra¤men ikinci bir kabine daha teflkilinden içtinap etmedi! Müflarileyhin Paris Kongresinden
haysiyeti millîyemizi rahnedar edecek surette Dersaadete iadesi bu ikinci vak'ai sadaret esna-
s›nda vukua gelerek milletin emniyetine istinat etmiyen bu hükûmetin her türlü ehliyetten de
mahrumiyeti bütün cihan nazar›nda sabit oldu. Fakat Ferit Pafla kullar› mevcudiyeti millîye-
mize iras etti¤i bu ikinci zarardan da mütenebbih olmay›p Paristen mucibi iadesi olan mu-
haberat› siyasîyeyi mahza muhafazai mevki endiflesile tahrifen tercüme ederek süddei seni-
yelerine ve efkâr› umumiyemize arzetti. Bu suretle hem zât› humayunu mülûkânelerini, hem
mukadderatile oynad›¤› milleti mazlûmeyi i¤fal etmifl oluyordu: Çünkü muhaberat› maruz›-
an›n metni aslîleri müflarileyhin ‹stanbuldaki neflriyat› kâzibesinden evvel Avrupa matbu-
at›nda intiflar etmifl ve Ferit Paflan›n harekât› millîyemizi ittihatç›l›k fleklinde göstererek Ana-
doluya müdahalei ecnebîye davet etti¤i kâinata malûm olmufltu! Halbuki ‹zmir havalisinde
namusile mukaddesat›n› müdafaadan baflka bir fley yapamayan ve bunu yaparken de iradei
merhamettâlii mülûkânelerine istinat eden evlâd› vatan, takip ettikleri maksad› mukaddesi
mükerreren hakipayi seniyelerine arzetmifl olduklar› gibi, umum Anadolu galeyan› millîsin-
deki meflruiyet de saltanat› seniyelerinin cihat› erbaadan maruz oldu¤u mehalikle sabit ol-
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tafl›yorum. Karfl›l›kl› duygular›m›z da elbette ancak bunu gerektirir. Paflam S›vastan gelen
bildirim ve bildirgeler bazen Temsilci Kurul ad›na bazen de do¤rudan do¤ruya sizin ad›n›-
zad›r. 10 Eylûl 1919 tarihinde ‹stanbula do¤rudan do¤ruya sizin taraf›n›zdan bildirileriniz ve
uyar›lar›n›z yap›lmaktad›r. fiuna inan›p güveniniz ki, böyle sizin imzan›zla yap›lan bildirim-
ler sizi en çok sayg›yla sevenlerde bile büyük bir içtenlik ve do¤ru görüflle elefltiriliyor. An-
cak görüfl ufuklar› daha dar olan çevrelerde ve özellikle Anadoluda yap›lanlar› baflka biçim
ve nitelikte göstermek amac›nda olanlar aras›nda, bunun ne denli etki ve tepki yarataca¤›-
n› anlars›n›z. Sizin dokunulmazl›¤›n›z›n ve vatan ve millete çok de¤erli bir varl›k an›s› tafl›-
yan yurtseverce çal›flmalar›n›z›n herzaman istedi¤imiz parlakl›¤ile sürdürülmesi asl›nda çok
az özverili devlet adam›n›n bulundu¤u vatan›m›z›n ç›karlar› gere¤idir. Bu nedenle Temsilci
Kurul ve Kongre kararlar›n›n herzaman imzas›z, sadece Temsilci Kurul diye yay›mlanmas›-
n› rica ederim. Elbetteki aram›zdaki flifreli haberleflmelerin gerektirdi¤i bildi¤iniz biçimde-
ki kiflisel imzalar› bu hiç kapsamaz.

Sizin ortada her halde tek olarak görülmemeniz ülke yarar› gere¤idir. Oybirli¤i ile su-
nulan bu ricalar›m› iyi karfl›layaca¤›n›za güveniyorum. Ellerinizden öperim.

K.O. 15 Komutan› 
Kâz›m Karabekir

BELGELER, 97.
14 Eylûl 1919

Halifenin aya¤›n›n bast›¤› topra¤a
Halife olan siz kutsal kifliye ve yüce saltanat›n›za sonsuz bir kulluk duygusuyla ba¤l›

olan millet ad›na ve hiç sönmeyecek sonsuza dek sürecek olan sad›kl›¤›m›za dayanarak afla-
¤›daki dileklerimizi sunma cesaretini buluyoruz: Yüce saltanat›n›z›n bugün karfl› karfl›ya kal-
m›fl oldu¤u korkunç tehlikeler her fleyden önce tarihimizdeki en büyük yenilginin en do¤al
sonuçlar›ndan olmakla birlikte, varl›¤›m›za son verecek bir nitelik alan bu tehlikelerin sade-
ce yenilgimizden do¤mad›¤›n› da elbette bilirsiniz. Almanya ve Bulgaristan gibi Dünya Sa-
vafl›nda bizimle birlikte ayn› kaderi güdüp, ayn› sonuçlarla karfl›laflan eski müttefiklerimizin
bugünkü durumlar›, saltanat›n›z›n hüküm giydi¤i koflullarla k›yaslanacak olursa, salt bir ye-
nilginin bu kadar büyük bir ulusal y›k›nt› oluflturmaya yetmeyece¤i çok kolay belli olur.
Ateflkes anlaflmas›n›n yap›ld›¤› zamanki genel durumumuzla bugünkü durumumuzun karfl›-
laflt›r›lmas› da bu y›k›nt›n›n ne büyük bir gerçek oldu¤unu gerekti¤inden çok kan›tlayaca¤›-
na inan›yoruz. Bugün milletin gözünde y›k›nt›m›z›n bu kerte genifllemesinde etkili olan en
büyük etken, geçmiflin b›rakm›fl oldu¤u d›fl ve savafl nedenlerinden çok bugünlerin biriktir-
mekte bulundu¤u iç etkilerde, yani ateflkesten yana birbiri ard›ndan gelen hükûmetlerin ve
özellikle Baflbakan Ferit Pafla kulunuzun baflkanl›¤›nda bir dizi gelip giden kabinelerin sav-
saklamalar›nda yatmaktad›r. Gerçek ateflkes anlaflmas›n›n her türlü hükümlerine ayk›r› ola-
rak ortaya ç›kan bir Ayd›n facias› karfl›s›nda yeni baflbakan bile art›k birinci baflbakanl›¤a
son vermek veya görevden çekilerek neden oldu¤u politik cinayetten do¤rudan do¤ruya so-
rumlu bulundu¤unu kapal› olarak kabullenmifl ve bu davran›fl üzerine milletimiz bu sorum-
lulu¤un kesinlikle bir yüce divanda belirlenece¤ini ummaya bafllam›flt›r. Ama Ferit Pafla ku-
lunuz bu duruma karfl›n ikinci bir kabine daha kurmaktan çekinmedi. Onun Paris Kongre-
sinden ulusal onurumuzu k›racak biçimde ‹stanbula geri gönderilmesi bu ikinci baflbakanl›-
¤› s›ras›nda oldu ve milletin güvenine dayanmayan bu hükûmetin her türlü yetenekten de
yoksun oldu¤u bütün dünyaca saptand›. Ama Ferit Pafla kulunuz ulusal varl›¤›m›za verdi¤i
bu ikinci zarardan da ak›llanmay›p Paristen geri gönderilmesini gerektiren politik haberlefl-
meleri salt görevini koruma kayg›s›yla de¤ifltirerek Türkçeye çevirerek size ve kamu oyumu-
za sundu. Böylece hem sizi, hem kaderiyle oynad›¤› suçsuz milleti aldatm›fl oluyordu: Çünkü
bildirilen haberleflmelerin do¤rular› onun ‹stanbuldaki aldat›c› yay›mlar›ndan önce Avrupa
bas›n›nda yay›mlanm›fl ve Ferit Paflan›n ulusal savafl›m›m›z› ittihatç›l›k biçiminde göstererek
yabanc›lar› Anadolu ifllerine kar›flmaya ça¤›rd›¤› evrence ö¤renilmiflti. Oysa ‹zmir yöresinde
namusuyla kutsal bildi¤i de¤erleri korumaktan baflka bir fley yapamayan ve bunu yaparken
de sizin buyruklar›n›za dayanan vatan evlâtlar› güttükleri kutsal amac› birçok kere yüce
aya¤›n›z›n alt›ndaki topra¤a bildirmifl olduklar› gibi bütün Anadolunun ulusal ayaklanma-
s›ndaki meflruluk da yüce saltanat›n›z›n dört yönden karfl›laflt›¤› tehlikelerle kan›tlanm›flt›.
Ulusal iradesini ‹stanbulda belirtemeyen milletin ac›lar›na tercüman olmak üzere Ana-



mufltu. ‹radei millîyesini payitaht› seniyelerinde izhara imkân bulamayan milletin alâm›na ter-
cüman olmak üzere Anadoluda in'ikat eden fiarkî Anadolu vilâyetleri Erzurum Kongresile
bu defa S›vasta münakit Umumî Kongremizi de gayrimeflru ilân eden sadr› lâhik kullar› ma-
karr› hilâfeti seniyelerinde akti içtima eden Ermeni ve Rum kongreleri mukarrerat›n›n ‹stan-
bul matbuatile ilân›ndan hiçbir mahzur tasavvur edemiyorlar! ayn› zamanda bir taraftan mefl-
ruiyet ve kanuniyet esasat›na istinat etmek isterken, di¤er cihetten Meclisi Millînin feshinden-
beri yedi, sekiz ay geçti¤i halde Kanunu Esasî ahkâm›n› tatbik edip intihabata mübafleret mec-
buriyetini de hâlâ hissetmiyorlar ve bu tarz› hareketle beraber kudreti millîyemizi de ecanip
nazar›nda keenlemyekün göstererek makas›d› ecnebîyeyi teshil ediyorlar. Maksad› ihanetkâ-
ranelerinde muvaffak olmak için milletin ruhundan do¤an teflkilât› millîyeyi da¤›tmak, devle-
tin hakk› kazas›n› ecnebî ihtirasat›na baziçe etmek, ordunun kuvvetini tenkis için muktedir er-
kân› askerîyemizi azil ve düflmana teslim etmek, flifreli muhaberat› askerîyenin çald›r›lmas›na
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumîyesini salâhiyettar k›lmak, birtak›m düflman zabitlerinin
memleket dahilinde dolaflarak vahdeti mülkîyemizi ihlâl edecek tahrikat› siyasîyede bulunma-
lar›na muzaheret etmek, memleketi ihtilâl içinde gösterip müdahalei ecnebîyeyi davet eylemek
ve ordunun flifre muhaberat›n› men ile esrar› askerîyeyi iffla cür'etinde bulunmak gibi herbiri
bellibafll› bir cinayeti millîye teflkil eden ahvali gayrikanunîyeye tasaddi etmekten de bir türlü
sarf› nazar edemiyorlar. Vatan› bu hale getiren ve ma¤lûbiyetten mütevellit felâketimizi bu ka-
dar tevsi eden, en büyük saik›n hükûmeti haz›raca irtikâp edilip duran bu ihanetler oldu¤u her
halde art›k nezdi flevket vefti humayunlar›nca da teeyyüt etmifltir. Bu vaziyeti nazar› itibara
alan heyeti memlûkânemiz vatan› kurtaracak son bir çare olmak üzere hiçbir f›rkai siyasîye-
ye mensup olmayacak ve iradei millîyeyi tamamile izhar ederek millete istinat edecek bir he-
yeti vükelân›n resikâra getirilmesini tazarru ve niyaz ile böyle bir kabine teflekkül etmedi¤i
takdirde milletin teflebbüsat ve icraat› zarurîyesini tevkife imkân olamayaca¤›n› arzeder. Ka-
t›bei ahvalde emrü ferman sevgili padiflah›m›z efendimiz hazretlerinindir.

S›vasta münakit Umumî Kongre Heyeti
Mustafa Kemal

VES‹KALAR, 97.
2/10/1335

‹stanbul fiehremanetine
Umum matbuata birer sureti verilecektir.

‹stanbul ahalisine:
Mütarekenin imzas›ndanberi gittikçe daha müthifl bir kat'iyetle mevcuduyetimizi tehdi-

de ve s›ra ile ‹stanbul, Musul, Adana ve ‹zmir gibi herbiri bir uktei hayat ehemmiyetinde en
mühim vilâyetlerimizin iflgalile tahakkuka bafllayan büyük tehlike, zahiren ma¤lûbiyetten ve
esbab› hariciyeden mütevellit gibi görünebilirse de hakikatte her fleyden ziyade ahvali dahilî-
yemizden mütehass›l oldu¤u kabili inkâr olamaz; Almanya ve Bulgaristan gibi eski müttefik-
lerimiz de bizimle beraber ve bizim kadar ma¤lûp oldularsa da hiçbirinin mevcudiyeti ve
hakk› hayat› tehlike alt›nda kalmad›: onlar›n bugünkü vaziyetlerile bizim flimdiki vaziyetimi-
zin en sathî bir nazarla mukayesesi, maruz oldu¤umuz felâketin husulüne sade bir ma¤lûbi-
yetin kâfi bir sebep teflkil edemiyece¤ini bütün vuzuhile ispat eder. Bu fark›n yegâne bâisi, on-
larda hükûmetle milletin müttehit ve bizde ise hükûmetin milletten tamamile mütebait olma-
s›d›r. Mükerrer istihalelerle teakup etmifl olan Ferit Pafla kabinelerinin bugüne kadar takip et-
mifl olduklar› siyaseti dahilîye ve haricîye, gözönüne getirilecek olursa, felâketimizin neden
bu kadar vâsi bir mahiyet ald›¤› derhal anlafl›l›r: hükûmeti haz›ran›n siyaseti haricîyede ama-
li millîyemize tamamile münafi bir hatt› hareket takip etmekte oldu¤unun en büyük delâili ‹z-
mir gibi Yunanl›l›kla hiçbir alâkas› olmayan bir vilâyetimizdeki haks›z ve caniyane iflgalin
ref'ine de¤il, tahdidine ve bu suretle de Akdeniz sahillerimizde muayyen hududa malik bir
Yunan müstemlekesi teflekkülüne sebep olmas›; orada ›rzile namusunu müdafaa mecburiye-
tinde kalan ümmeti Muhammedin tenkilini emrederek aç›ktan aç›¤a Yunan menafiine hizmet
etmesi, Musul ve Adana gibi vahdeti co¤rafiye ve millîyemizin en lâyetecezza eczas›ndan
olan aksam› vatan›n mukadderat›n› tamamile ihmat edip Paris Konferans›na tevdi etti¤i no-
tada Toros silsilesini memleketimizin hududu tahliyesi fleklinde göstermesi ve bilhassa gerek
flûray› saltanatta ve gerekse Paris Konferans›nda “Vilâyat› fiark›yede vâsi bir Ermenistan tefl-
kiline” kail ve hatta bilâsebep tâlip olmas› gibi birtak›m - teflebbüsat› hainanedir ki, bunlar›n
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doluda toplanan Do¤u Anadolu illeri Erzurum Kongresile bu kez S›vasta toplanan Genel
Kongremizin de meflru olmad›¤›n› yeni baflbakan kulunuz halifeli¤inizin baflkentinde topla-
nan Ermeni ve Rum kongreleri kararlar›n›n ‹stanbul bas›n›yla duyurulmas›nda hiçbir sa-
k›nca düflünemiyorlar ayn› zamanda bir yandan hakl›l›k ve kanuna uygunluk ilkelerine da-
yanmak isterken, öbür yandan Ulusal Meclisin da¤›t›lmas›ndan bu yana yedi, sekiz ay geç-
ti¤i halde Anayasa hükümlerini uygulay›p seçimlere bafllamak zorunlu¤unu da hâlâ duymu-
yorlar ve böyle davran›flla birlikte ulusal gücümüzü de yabanc›lar gözünde hiç yokmufl gibi
göstererek yabanc›lar›n amaçlar›n› kolaylaflt›r›yorlar. ‹hanet niteli¤inde olan amaçlar›nda
baflar›l› olmak için milletin ruhundan do¤an ulusal örgütleri da¤›tmak, devletin yarg› yetki-
sini yabanc›lar›n h›rslar›na oyuncak etmek, ordunun gücünü azaltmak için yetenekli üstsu-
baylar›m›z› görevden al›p düflmana vermek, flifreli askerî yaz›flmalar›n çald›r›lmas›na Posta
ve Telgraf Genel Müdürlü¤ünü yetkili k›lmak, birtak›m düflman subaylar›n›n memleket
içinde dolaflarak ülkemizin birli¤ini bozacak politik k›flk›rtmalarda bulunmalar›na yard›m
etmek, memleketi ihtilâl içinde gösterip yabanc›lar› ifle kar›flmaya ça¤›rmak ve ordunun flif-
re ile haberleflmesini yasaklat›p askerlik s›rlar›n› aç›¤a vurmaya kalk›flmak gibi herbiri bel-
libafll› bir ulusal cinayet olan kanunsuz davran›fllara giriflmekten de bir türlü vaz geçemiyor-
lar. Vatan› bu duruma getiren ve yenilgiden do¤an y›k›nt›m›z› bu denli yayg›nlaflt›ran, en
büyük etkenin flimdiki hükûmetin yapageldi¤i bu ihanetler oldu¤unu her halde art›k siz de
anlam›fls›n›zd›r. Bu durumu göz önüne alan kurulumuz vatan› kurtaracak son bir ç›kar yol
olmak üzere hiçbir politik partiye ba¤l› olmayacak ve ulusal iradeyi bütünüyle belirtip mil-
lete dayanacak olan bir bakanlar kurulunun ifl bafl›na getirilmesini sayg›yla diler ve böyle
bir kabine kurulmazsa milletin zorunlu olarak yapaca¤› giriflim ve savafl›mlar›n durdurula-
m›yaca¤›n› bilginize sunar. Gene de sevgili padiflah›m›z ne emrederse o olur.

S›vasta toplanan Genel Kongre Kurulu
Mustafa Kemal

BELGELER, 97.
2/10/1919

‹stanbul Büyükflehir Belediyesine
Tüm bas›na birer örne¤i verilecektir

‹stanbul halk›na:
Ateflkes anlaflmas›n›n imzas›ndan buyana gittikçe daha korkunç bir kesinlikle varl›-

¤›m›z› tehdide ve s›ra ile ‹stanbul, Musul, Adana ve ‹zmir gibi herbiri bir hayat merkezi
önemindeki en önemli illerimizin iflgalile gerçekleflmeye bafllayan büyük tehlike, d›flardan
bak›l›nca yenilgiden ve d›fl nedenlerden do¤mufl gibi görünebilirse de gerçekte her fleyden
çok iç durumumuzdan ileri geldi¤i yads›namaz; Almanya ve Bulgaristan gibi eski mütte-
fiklerimiz de bizimle birlikte ve bizim kadar yenilgiye u¤ram›fl oldularsa da hiçbirinin var-
l›¤› ve hayat› tehlike alt›nda kalmad›: Onlar›n bugünkü durumlar›yla bizim flimdiki duru-
mumuzun en yüzeysel bir bak›flla karfl›laflt›r›lmas›, u¤rad›¤›m›z y›k›nt›n›n olaflmas›na salt
bir yenilginin yeter bir neden oluflturamayaca¤›n› bütün aç›kl›¤›yla kan›tlar. Bu fark›n tek
etkeni, onlarda hükûmetle milletin birlik oluflu ve bizde ise hükûmetin milletten tümüyle
uzaklaflm›fl bulunmas›d›r. Ard arda de¤iflmelerle birbirini izlemifl olan Ferit Pafla kabine-
lerinin bugüne kadar gütmüfl olduklar› iç ve d›fl siyaset, gözönüne getirilecek olursa, y›-
k›nt›m›z›n neden bu kadar yayg›n bir nitelik ald›¤› hemen anlafl›l›r: fiimdiki hükûmetin d›fl
politikada ulusal emellerimize tümüyle ayk›r› bir yol izlemekte oldu¤unun en büyük ka-
n›tlar› ‹zmir gibi Yunanl›l›kla hiçbir ilgisi olmayan bir ilimizdeki haks›z ve canilere yara-
fl›r iflgalin kald›r›lmas›na de¤il, buna bir s›n›r çizilmesine ve böylece Akdeniz k›y›lar›m›z-
da belirli s›n›r› olan bir Yunan sömürgesinin kurulmas›na neden olmas›; orada ›rz› ile na-
musunu savunmak zorunda kalan Müslümanlar›n bast›r›lmas›n› emrederek aç›ktan aç›¤a
Yunan ç›karlar›na hizmet etmesi, Musul ve Adana gibi ülke ve co¤rafya birli¤imizin en
ayr›lmaz ö¤elerinden olan ülke parçalar›n›n kaderine hiç önem vermeyip Paris Konferan-
s›na verdi¤i notada Toros s›rada¤lar›n› memleketimizin do¤al s›n›r› olarak göstermesi ve
özellikle hem Padiflahl›k Dan›flma Kurulunda hem Paris Konferans›nda "Do¤u ‹llerinde
yayg›n bir Ermenistan kurulmas›na" raz› olmas›n› ve üstelik nedensiz yere bunu istemesi
gibi birtak›m hainlere yarafl›r giriflimlerdir ki, bunlar›n tümü birlikte gözönüne al›n›rsa,



heyeti umumîyesi nazar› itibara al›n›rsa, elimizde vatan nam›na Ankara ve Kastamonu vilâ-
yetlerinden baflka bir fley kalmayacak demek olur. ‹flte hükûmeti haz›ran›n bütün siyaseti ha-
riciyesi ve vatan nazariyesi bundan ibarettir. Zaten en müthifl harici düflmanlar›m›z›n tasav-
vur ettikleri müstakbel Türkiye de nihayet bundan baflka bir fley de¤ildir! Ferit Paflan›n siya-
seti dahiliyesi hututu umumîyesi itibarile bütün milletçe malûm olmakla beraber vaziyeti
umumîyemize en çok icray› tesir etmifl olanlar›n›n tekrar› da faydadan hâli de¤ildir.

1 - Ferit Pafla hem milleti, hem padiflah› aldatmak suretile flimdiye kadar mevkiinde pa-
yidar olabilmifltir; çünkü Paristen avdetinde konferansa tevdi etti¤i notalar›n muhteviyat› fe-
cias›n› tahrifen tercüme ederek zat› flahaneye ve enzar› millete arzetmifl ve bu suretle h›yaneti-
ni ihfaya çal›flm›flt›r, fakat Avrupa matbuat› vesaik› mezkûrenin metni hakikîlerini aynen nefl-
retmifl oldu¤undan sadrazam›n irtikâp etti¤i, caniyane desise bütün vuzuhile meydena ç›kt›.

2 - Düflmanlar›m›z›n bile takdir ettikleri harekât› millîyemizi ihtirsat› flahsîye ve ittihatç›
tahrikat› addedip tenkilini emretmekle hem millete, hem padiflaha karfl› alenen ve do¤rudan
do¤ruya muar›z ve hatta muhas›m vaziyeti alm›flt›r; meselâ padiflah›m›z, son beyannamei hu-
mayununda Anadolu harekât›n›n tamamile esbab› millîyeden mütevellit ve binnetice meflru ol-
du¤unu ilân buyurdu¤u halde, sadrazam Temps Tan gazetesi muharririne bu harekât›n ittihat-
ç› tahrikat› oldu¤unu ve yak›nda izale edilece¤ini söylemekten çekinmedi; bu suretle bu hükû-
metin bu millet aleyhinde oldu¤u art›k kabili tereddüt olam›yacak surette sabit olmufltur.

3 - Ferit Pafla Kabinesi milletin padiflah ile de temas›na mâni olarak Anadolu ahalisinin
zât› flahaneye çekti¤i ve elan çekmekte oldu¤u telgraflar› mabeyni humayuna iysal ettirme-
mekte ve zaptu ihfa etmektedir.

4 - Bir taraftan bu cinayeti irtikâp etmekle beraber di¤er taraftan S›vasta münakit umum
Anadolu ve Rumeli Kongresi azas›n› hayyen veya meyyiten derdest ettirmek için Harput Va-
lisi Ali Galip isminde bir fleririn, maiyetine Kürt afliretleri alarak S›vas üzerine yürümesini em-
rediyor. Bu suretle anas›r› islâmiye aras›nda mukatele ihdas›na çal›fl›l›yor! Fakat hükûmetin
bu hususa ait muhaberat› milletçe elde edildi¤inden kan dökülmesine meydan verilmeksizin
Ali Galip ve avenesi tenkil edilmifltir. ‹flte bütün bu ve bunlara mümasil saymakla tükenmez
cinayetler ve h›yanetler irtikâp etmifl ve etmekte bulunmufl olan hükûmeti haz›ran›n, devleti in-
k›raza sürükledi¤ini takdir eden Anadolu halk› bu hale art›k bir nihayet vermek mecburiyeti-
ni hissetmifl veAllah›n emrine ve Peygamberin hadisine ittiba ederek zulme karfl› harekete bafl-
lam›fl ve zalimlerle her türlü münasebeti kat'etmifltir. Büyük bir iman ve en kuvvetli bir vah-
deti millîye ile harekât›n› tanzim edip teflkilât›n› ikmal etmifl olan Anadolu ahalisi her türlü hu-
kuku mülkîye ve millîyesinin her türlü ihtimale karfl› mahfuziyetini temin edecek bir seviyei
maddîye de ihraz etmifltir. fiimdiye kadar bütün mukadderat›n›z› payitaht idare ediyor. Ve
millet ve memleketimizi kurtaracak teflebbüsler Anadoludan de¤il, hemen daima ‹stanbuldan
sudur ediyordu. Payitaht›n bugün maruz oldu¤u mehaliki nazar› itibara alan Anadolu, flera-
iti haz›ra alt›nda ‹stanbuldan halâs ümit etmek imkîn› olmad›¤›n› gördü¤ünden mevcudiyeti
umumîyemizle hukuku meflruam›z›n müdafaas› kendi uhdesine terettüp etti¤ini takdir edip va-
zifesini ifaya bafllam›flt›r. Bugün iflte bu s›fat ve bu mahiyetle payitahta isali selâm eden umum
Anadolu, mevadd› atiyeyi ‹stanbul ahalisinin ›tt›la›na arzetmek vazifesile mütehassistir:

1 - Harekât› millîye müttehit ve muntazam teflkilâta merbut olarak bütün Anadolu vilâ-
yetlerini ihtiva etmifl ve ta payitaht›n kap›s›na kadar dayanm›flt›r.

2 - Bu suretle cihan efkâr› umumîye ve mehafili resmîyesi milletimizin hakk› hayata ma-
lik oldu¤unu ve hiçbir zaman esir olamayaca¤›n› idrak etmifl ve bu idrake müstenit karar›n› ha-
rekât› millîyemize karfl› tamamile bitaraf ve hay›rhah olaca¤›n› temin etmekle izhar etmifltir.

3 - Anadoluda sakin olup her türlü hukuku meflrualar›n›n en mutlak bir emniyet içinde
bulundu¤unu gören bilcümle anas›r› gayr› müslime de amali millîyenin meflruiyetine tama-
mile kani olmufllard›r.

4 - Anadoluda ikamet ve seyahat eden tekmil ecnebîler de ayn› kanaatle mütehassis ola-
rak mensup olduklar› devletleri tenvir etmektedirler.

5 - Binnetice gayr›meflru oldu¤u bütün cihan nazar›nda sabit olan Ferit Pafla Kabinesi-
nin bu memlekette hiçbir noktai istinad› kalmam›flt›r.

Bu hakikatleri payitaht ahalisine arzetmekle bahtiyar olan Anadolu, bugün ‹stanbulun da
bir vazifei millîyesi bulundu¤u kanaatindedir. Ve vazifede payitaht›n her taraf›nda teflkilât› millîye
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elimizde vatan ad›na Ankara ve Kastamonu illerinden baflka bir fley kalmayacak demek
olur. fiimdiki hükûmetin bütün d›fl siyaseti ve vatan anlay›fl› bundan baflka birfley de¤ildir.
Asl›nda en azg›n d›fl düflmanlar›m›z›n tasarlad›klar› yar›n›n Türkiyesi de sonunda bundan
baflka bir fley de¤ildir. Ferit Paflan›n iç siyaseti genel çizgileriyle bütün milletçe bilinmekle
birlikte genel durumumuzda en çok etki yapm›fl olanlar›n yinelenmesi de yarars›z de¤ildir.

1 - Ferit Pafla hem milleti, hem padiflah› aldatarak flimdiye kadar yerinde kalabilmifl-
tir; çünkü Paristen dönüflünde konferansa verdi¤i notalar›n ac› içeriklerini de¤ifltirip dilimi-
ze çevirerek padiflaha ve millete sunmufl ve böylece yapt›¤› hainli¤i gizlemeye çal›flm›flt›,
ama Avrupa bas›n› bu belgelerinin gerçek metnini oldu¤u gibi yay›mlam›fl oldu¤undan bafl-
bakan›n oynad›¤› canilere yarafl›r oyun bütün aç›kl›¤›yla ortaya ç›kt›.

2 - Düflmanlar›m›z›n bile de¤er verdikleri ulusal savafl›m›m›z› kiflisel tutku ve ittihatç›
k›flk›rtmalar› say›p bast›r›lmas›n› emretmekle hem millete, hem padiflaha karfl› aç›kça ve
do¤rudan do¤ruya karfl› ve hatta düflman durum alm›flt›r; örne¤in padiflah›m›z, son buyrul-
tusunda Anadolu savafl›n›n tümüyle ulusal nedenlerden do¤du¤unu ve böylece meflru oldu-
¤unu ilân buyurdu¤u halde, baflbakan Temps gazetesi muharririne bu yap›lanlar›n ittihatç›
k›flk›rtmas› oldu¤unu ve yak›nda ortadan kald›r›laca¤›n› söylemekten çekinmedi; böylece
bu hükûmetin bu millete karfl› oldu¤u art›k kesinkes kan›tlanm›flt›r.

3 - Ferit Pafla Kabinesi milletin padiflah ile de iliflki kurmas›n› önleyerek Anadolu hal-
k›n›n padiflaha çekti¤i ve flimdi de çekmekte oldu¤u telgraflar› saraya yollatmamakta ve
bunlar› al›koyup gizlemektedir.

4 - Bir yandan bu cinayeti ifllemekle birlikte öbür yandan S›vasta toplanan genel Ana-
dolu ve Rumeli Kongresi üyelerini diri veya ölü olarak ele geçirmek için Harput Valisi Ali
Galip ad›nda bir haydutun, yan›na Kürt afliretleri alarak S›vas üzerine yürümesini emredi-
yor. Böylece Müslüman unsurlar aras›nda birbirini öldürme durumu yaratmaya çal›fl›l›yor.
Ama hükûmetin bu konudaki yaz›flmalar› milletin eline geçti¤inden kan dökülmesine mey-
dan verilmeksizin Ali Galip ve yardakç›lar› bast›r›lm›flt›r. ‹flte bütün bu ve bunlara benzer
saymakla tükenmez cinayetler ve hainlikler yapm›fl ve yapmakta olan flimdiki hükûmetin,
devleti bat›fla sürükledi¤ini anlayan Anadolu halk› bu duruma art›k bir son vermek zorunlu-
¤unu duymufl ve Allah›n emrine ve Peygamberin hadisine uyarak zulme karfl› gelmeye bafl-
lam›fl ve zalimlerle her türlü iliflkiyi kesmifltir. Büyük bir inançla ve en güçlü bir ulusal birlik
içinde davran›fllar›n› düzenleyip örgütlenmesini tamamlam›fl olan Anadolu halk› her türden
ülke ve ulus haklar›n›n her türden olas›l›¤a karfl› dokunmazl›¤›n› sa¤layacak bir varl›k düze-
yine eriflmifltir. fiimdiye kadar bütün kaderimizi baflkent yönetiyordu. Ve millet ve memle-
ketimizi kurtaracak giriflimler Anadoludan de¤il, hemen herzaman ‹stanbuldan kaynaklan›-
yordu. Baflkentin bugün karfl› karfl›ya kald›¤› tehlikeleri göz önünde bulunduran Anadolu,
flimdiki koflullar alt›nda ‹stanbuldan kurtulufl umudu beklenemiyece¤ini gördü¤ünden genel
varl›¤›m›z›n ve meflru haklar›m›z›n savunulmas›n›n kendisinin düfltü¤ünü anlayarak görevi-
ni yapmaya bafllam›flt›r. Bugün iflte bu kimlik ve bu nitelikle baflkente selâm gönderen tüm
Anadolu, afla¤›daki noktalar› ‹stanbul halk›n›n bilgisine sunmak görevini duymaktad›r:

1 - Ulusal savafl›m birlik içinde ve düzenli örgütlere ba¤l› olarak bütün Anadolu ille-
rini içine alm›fl ve ta baflkent kap›s›na kadar dayanm›flt›r.

2 - Böylece dünya kamu oyu ve resmî çevreleri milletimizin yaflama hakk›na sahip ol-
du¤unu ve hiçbir zaman tutsak edilemiyece¤ini anlam›fl ve bu anlay›fla dayanan karar›n›n
ulusal savafl›m›m›z karfl›s›nda tümüyle tarafs›z olaca¤›na ve buna iyi gözle bakaca¤›na gü-
vence vermekle belirtmifltir.

3 - Anadoluda oturan ve her türlü meflru haklar›n›n en kesin bir güvence alt›nda bu-
lundu¤unu gören Müslüman olmayan tüm unsurlar da ulusal amaçlar›m›z›n hakl›l›¤›na tü-
müyle inanm›fllard›r.

4 - Anadoluda oturan ya da yolculuk yapan tüm yabanc›lar da ayn› inan›fl içinde olup
ba¤l› bulunduklar› devletleri bu yönde ayd›nlatmaktad›rlar.

5 - K›sacas› meflru olmad›¤› tüm dünya önünde kan›tlanm›fl olan Ferit Pafla Kabinesi-
nin bu memlekette dayanacak hiçbir noktas› kalmam›flt›r.

Bu gerçekleri baflkent halk›na bildirmekten mutlu olan Anadolu, bugün ‹stanbulun da bir
ulusal ödevi bulundu¤u kan›s›ndad›r. Ve bu görev de baflkentin her yan›nda ulusal örgüt merkez-



merakizi ihdas ederek maddeten ve manen Anadolu harekât› millîyesine iltihak etmek ve bir
baykufl edasile milletin mukadderat› üstünde durmakta olan hükûmeti hâz›ray› art›k bu mil-
letin bafl›ndan gitmeye her suretle davet etmektir.

Dünyada her milletin, icraat›na tahammül etti¤i bir hükûmetin mes'uliyetinde müflterek
addedilece¤ini Mösyö Clernenceau Ferit Paflaya tevdi etti¤i cevabî notada tasrih etmiflti; ida-
rei sâk›tan›n mezalimine ancak muharebe sebebile tahammül etmifl olan bu millet, e¤er hü-
kûmeti haz›ran›n mes'uliyet ve cinayetine hiçbir sebebi mücbir olmaks›z›n ifltirak etmek iste-
miyorsa, bu hükûmete karfl› olan hissiyat›n› art›k izhar etmelidir.

E¤er bu vazife bugün ifa edilmiyecek olursa, yar›n Ferit Pafla Kabinesinin amali millî-
yemize mugayir olarak kabul edebilece¤i fleraiti sulhiye karfl›s›nda Avrupaya karfl› hiçbir
hakk› itiraz›m›z kalmaz; o zaman bize cihan efkâr› umumiyesi "vaktile bu hakk› itiraz›n›z›
neden kendi hükûmetinize karfl› istimal etmediniz?" diyecek ve bunu derken de her halde pek
hakl› bir söz söylemifl olacakt›r.

Çünkü Peygamberimiz "Kema tekûnu yüvellâ aleyküm" yani "siz ne mahiyette olursa-
n›z, evliyay› umurunuz da o mahiyette olur!" buyurmufllard›r.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 97.

Bilcümle devletlerin ‹stanbul süfera ve mümessillerine
beray› malûmat isal olunan muht›ra

Sekiz ay evvel feshedilmifl olan Meclisi Millîmizin Kanunu Esasî mucibince nihayat
dört ay zarf›nda yeniden içtima› lâz›mgeldi¤i halde mütarekenin aktindenberi teakup eden
hükûmetler, intihabat›n icras›nda taallül etmifl ve bu suretle Meclisi Millî hâlâ içtima edeme-
mifltir. Bu sebeple bilhassa hükûmeti haz›ran›n takip etmekte oldu¤u siyaseti dahilîye, flekli
idaremizi mutlak›yetten tefrik edilmez bir hale getirmifltir. Bu vaziyet üzerine harekâtile icra-
at›nda hiçbir fikri meflrutiyet kalmayan Ferit Pafla Kabinesi, nefreti umumîye karfl›s›nda zu-
lüm ve fliddetle payidar olabilmek siyasetine sülûk ederek kendi aleyhinde bulunan millî vah-
deti ihlâl için anas›r› islâmîyeyi yekdi¤erile k›tale sevketmek istemiflse de bu teflebbüse ait ve-
saik milletin eline geçerek memleketin emniyeti umumiyesi haleldar olmaktan kurtulmufltur.
Bunun üzerine millet vaziyeti zât› hazreti padiflahiye arz ile itimad› umumiye müstenit bir ka-
bine teflkilini istirham etmek istemiflse de hükûmeti haz›ra milletle padiflah›n temas›na da ma-
ni olmufl ve bu suretle millet için hükûmeti meflrua teflekkül edinceye kadar heyeti hâz›rai vü-
kelâ ile kat'› münasebetten baflka çare kalmam›flt›r: çünkü böyle bir tedbire tevessül edilme-
di¤i takdirde Ferit Pafla Kabinesinin teflvikatile Anadolu asayiflinin haleldar olaca¤› muhak-
kakt›. ‹stanbulda itimad› millîye müstenit bir kabine teflekkül edinceye kadar devam edecek
olan bu vaziyetin meflruiyetini ve bilhassa hükûmeti metbualar› noktai nazar›nca da lüzumu-
nu varestei izah addederiz; çünkü hükûmeti haz›ran›n Verseilles Konferans›na gönderdi¤i
heyeti murahhasa s›rf amali millîyeyi temsil eden bir hükûmet taraf›ndan gönderilmifl olma-
d›¤›ndan dolay› bir ehlihibre telâkki edilmiflti. Binaenaleyh sulhün takarrürü de ancak mille-
te müstenit bir Osmanl› kabinesi teflekkül etmekle kabil olabilir.

Bu suretle gerek milletimizin ve gerekse Avrupa ve Amerika menafii âliyesinin icabat›
atiyesine tevafuk etmekte olan vaziyeti hâz›rai millîyemizin muhilli asayifl hiçbir fikre müste-
nit olmad›¤›n› ve emniyeti umumîyeyi ihlâl edecek hiçbir hâdise zuhûr etmiyece¤ini ve bütün
manasile muslihane bir hatt› hareket takip edilece¤ini S›vasta münakit umum Anadolu ve Ru-
meli murahhaslar›ndan müteflekkil Umumî Kongre sureti kat'iyede tekeffül ve temin ederek
kesbi fahr ile cihana adalet vadeden düveli muazzaman›n muzahereti manevîyelerinden emin
oldu¤unu da ayr›ca arzeder. 

11 Eylûl 1335
‹mza

S›vasta münakit Umumî Kongre Heyeti
‹ngiliz mümessili siyasîsine, Amerika mümessili siyasîsine, Fransa mümessili siyasîsine,

‹talya mümessili siyasîsine, S›rbistan mümessili siyasîsine, Felemenk Sefaretine, ‹sveç Sefare-
tine, Danimarka Sefaretine, ‹spanya Sefaretine.
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leri oluflturarak nesnel ve tinsel olarak Anadolu ulusal savafl›m›na kat›lmak ve bir baykufl
gibi o milletin kaderi üstünde durmakta olan flimdiki hükûmeti art›k bu milletin bafl›ndan
gitmeye her yoldan ça¤›rmakt›r.

Dünyada her milletin, yapt›klar›na kat›ld›¤› bir hükûmetin sorumlulu¤unda ortak sa-
y›laca¤›n› Mösyö Clemenceau Ferit Paflaya verdi¤i yan›t notas›nda aç›kça belirtmiflti; düflük
yönetimin k›y›mlar›na ancak savafl nedeniyle katlanm›fl olan bu millet, e¤er flimdiki hükû-
metin sorumlulu¤una ve cinayetine hiçbir zorlay›c› neden olmaks›z›n kat›lmak istemiyorsa,
bu hükûmete karfl› olan duygular›n› art›k belirtmelidir.

E¤er bu ödev bugün yap›lmayacak olursa, yar›n Ferit Pafla Kabinesinin kabul edebi-
lece¤i ulusal emellerimize ayk›r› bar›fl koflullar› karfl›s›nda Avrupaya karfl› hiçbir itiraz hak-
k›m›z kalmaz; o zaman bize dünya kamu oyu "vaktile bu itiraz hakk›n›z› niçin kendi hükû-
metinize karfl› kullanmad›n›z?" diyecek ve bunu derken de her halde pek hakl› bir söz söy-
lemifl olacakt›r.

Çünkü Peygamberimiz "kema tekûnu yüvellâ aleyküm" yani "siz ne nitelikte olursa-
n›z, sizi yönetenler de o nitelikte olur" buyurmufllard›r.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 97.

Bütün devletlerin ‹stanbul elçi ve temsilcilerine
bilgi vermek için gönderilen uyar›

Sekiz ay önce da¤›t›lm›fl olan Ulusal Meclisimizin Anayasa gere¤ince en geç dört ay
içinde yeniden toplanmas› gerekti¤i halde bar›flkes yap›ld›ktan buyana birbirini izleyen hü-
kûmetler, seçimlerin yap›lmas›n› savsaklam›fl ve böylece Ulusal Meclis daha toplanamam›fl-
t›r. Bu nedenle özellikle flimdiki hükûmetin gütmekte oldu¤u iç siyaset, yönetimimizin biçi-
mini mutlak›yetten ay›rdedilmez bir duruma getirmifltir. Bu biçimde davranmakla, yapt›k-
lar›nda hiçbir meflrutiyet düflüncesi kalmayan Ferit Pafla Kabinesi, kamu oyunun tiksintiyle
yüz çevirmesi k›y›m ve sertlikle ayakta kalabilmek politikas›na saparak kendine karfl› bulu-
nan ulusal birli¤i bozmak için Müslüman unsurlar› birbirine öldürmeye yöneltmek istemifl-
se de bu giriflimle ilgili belgeler milletin eline geçerek memleketin genel güvenli¤i bozul-
maktan kurtulmufltur. Bunun üzerine millet durumu padiflaha bildirerek genel güvene da-
yal› bir kabine kurulmas›n› dilemifl ise de flimdiki hükûmet milletle padiflah›n iliflki kurma-
s›n› önlemifl ve böylece millet için meflru bir hükûmet kuruluncaya dek flimdiki kabine ile
iliflkiyi kesmekten baflka ç›kar yol kalmam›flt›r: Çünkü böyle bir önlem al›nmam›fl olsayd›
Ferit Pafla Kabinesinin k›flk›rtmalar›yla Anadoluda iç güvenli¤in bozulaca¤› kesindi. ‹stan-
bulda genel güvene dayal› bir kabine kurulana dek sürecek olan bu durumun meflru oldu-
¤unu ve özellikle ba¤l› bulundu¤unuz hükûmet aç›s›ndan da gereklili¤i apaç›k bellidir kan›-
s›nday›z; çünkü flimdiki hükûmetin Versailles Konferans›na gönderdi¤i delegeler kurulu
salt ulusal amaçlar› temsil eden bir hükûmet taraf›ndan gönderilmifl olmad›¤›ndan salt bir
bilir kifli niteli¤inde say›lm›flt›. fiu halde bar›fl›n yap›lmas› da ancak millete dayal› bir Os-
manl› kabinesi kurulmakla olabilirdi.

Böylece S›vasta toplanm›fl olan ve bütün Anadolu ve Rumeli delegelerinden oluflan
Genel Kongre hem ulusumuzun hem de Avrupa ve Amerikan›n gelecekteki ç›karlar›na uy-
makta olan flimdiki durumumuzun güvenli¤i bozucu hiçbir düflünceye dayal› olmad›¤›n› ve
genel güveni bozacak hiçbir olay ç›kmayaca¤›n› ve tam anlam›yla bar›flç› bir yol izleyece¤i-
ni kesinlikle garanti etmekle onur duyar ve dünyaya adalet sözüveren büyük devletlerin tin-
sel deste¤ine inand›¤›n› da ayr›ca bildirir. 

11 Eylûl 1919
‹mza

S›vasta toplanan Genel Kongre Kurulu
‹ngiliz politik temsilcisine, Amerika politik temsilcisine, Fransa politik temsilcisine,

‹talya politik temsilcisine, S›rbistan politik temsilcisine, Hollanda Elçili¤ine, ‹sveç Elçili¤i-
ne, Danimarka Elçili¤ine, ‹spanya Elçili¤ine.



VES‹KA, 98.
Beyannamei humayun sureti münifesi:

Bugünlerde Anadoluda serzedei zuhûr olan ahval ve harekât›n safahat›, mahalle-
rinden vürud eden telgrafnamelerde vas›l› sem'i ›tt›la›m›z olmufltur. Bu hali esefifltimal
‹zmir iflgali ile an› takip eden vakayii fecian›n ve Anadolu Vilâyet› fiark›ye mukadderat›
hakk›nda iflaa edilen rivayat›n efkâr› ahalide hâs›l eyledi¤i tesirat neticesi olup vukuat ve
flayiat› mezkûreden bilcümle efrad› ahalimizle beraber kalbimizde husule gelen tesirat
pek amik, hukuku devlet ve milletin s›yaneti emrinde sarf› mahasal› gayret etmek cümle-
miz için pek tabiî ise de flu an› mühimde hükûmet ve millete terettüp eden vazife teflebbü-
sat› ma'kulei siyasîye ve ittihad› aray› umumîye ile muhafazi hukuka çal›flmaktan ibaret-
tir. Hükûmetimizin takip etti¤i siyaset neticesinde ‹zmir fecayii Avrupa düvel ve mileli
mütemeddinesinin nazar› dikkat ve meveddetini celp ile mahalline bir heyeti mahsusa
izam ve bitarafane tahkikata iptidar olunarak enzar› medeniyette hakk›m›z tezahür et-
mekte bulundu¤u ve Anadolu Vilâyat› fiark›yesine dair olan rivayat ve flayiata karfl› da
hükûmetçe her türlü teflebbüsattan hâli kal›nmay›p zaten vahdeti millîyemizi ihlâl edecek
hiçbir karar ve teklif olmad›¤› halde dahili memalikte asayifl ve inzibat› sektedar ve nü-
fuzu hükûmeti haleldar eyliyecek her gûna hareket ve efrad› millet beyninde tefrika ve fli-
kâk› müeddi olacak her türlü teflebbüsat devletimizin menafii esasiye ve hayatiyesile ka-
bili telif de¤ildir. Baz› kimseler taraf›ndan memleketin vaziyeti hususîyesi tebdil ve gûya
ahali ile hükûmet aras›nda muhalefet vücudu ilân edilerek hakk›m›zda Avrupa efkâr›
umumiyesinin ta¤lit k›l›nmas› menafii âliyeyi memleketi külliyen rahnedar edece¤i gibi
bilvücuh flayan› teessüf olan bu hal fleraiti kanuniye dairesinde bir an evvel icras›n› arzu
eyledi¤imiz intihabata› da duçar› teahhur ederek sulhün takarrüp etmekte bulundu¤u bir
s›rada vücudu lâbüt olan heyeti meb'usan›n içtima›n› tavik ve bu yüzden hükûmetin müfl-
külât›n› tezyit eyliyecektir. Bugün umum efrad› milletimden intizar›m, hal ve mevkiin ne-
zaketini bittakdir muhafazai sükûn ve itidal ve ahkâm› kavanine ve emri hükûmete tama-
mii ittiba ile memleketin intizam ve asayiflini muhil hareketten içtinap eylemek ve bu su-
retle kariben sulh müzakeresine davet olunacak Osmanl› murahhaslar› konferans muva-
cehesinde milletle hemahenk olarak ispat› mevcudiyet edebilmektir. Alt› buçuk as›rdan-
beri Avrupa muvazenesinde bir amili mühim olan devletimizin vahdet ve tamamiyetini
ve milleti Osmanîyenin mevkii haysiyetini temin edecek bir sulhe kariben millîyetimizi el-
taf› subhaniyeden ümit etmekteyim. Düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfelkâraneleri ve
hakikaten gittikçe nüfuz etmekte olan Avrupa ve Amerika efkâr› umumiyesinin itidalper-
verli¤i de bu ümidimi tevsik eylemektedir. Hükûmetin her türlü müflkülât› dahiliyeden
masun kalarak tah'iye ve memleketimizin her taraf›ndan ahkâm› kavanine harfiyen ri-
ayetle sunufu tebaam›z›n mahfuziyeti hukuku ahassi amalimiz olup heyeti hükûmetimi-
zin de bu bapta amali humayunumuzu tamamile rehberi hareket ittihaz edece¤ine emi-
nim. fiu efkâr ve amali halisanemizin memalikimizin her cihetine neflir ve tamimile sa-
dakat ve hamiyetlerinden mutmain oldu¤um bilcümle efrad› milletimin sem'i ›tt›la›na isa-
lini irade ederim.

24 Zilhicce 1337, 20 Eylûl 1335
Mehmet Vahdettin

Mabeyni Humayunu Mülûkâne Baflkâtibi Ali Fuat Beyefendi taraf›ndan bugün Bab›-
alide senaverlerne tevdi ve tamimen devaire ve elviyeye tebli¤i k›l›nm›fl olan beyannamei hu-
mayunun sureti münifesi balâya dercolunmakla vilâyeti celilelerince dahi nevahi ve kuraya
kadar neflir ve ilân› ile ahkâm› celilesinin bermantuku ferman› humayunu flahane bilcümle
sunuf ve efrad› ahaliye tefhim ve ilân›.

20 Eylûl 1335
Sadrazam

Damat Ferit
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BELGE, 98.
Padiflah Bildirisinin Yüce Örne¤i:

Bugünlerde Anadoluda baflgösteren durum ve davran›fllar›n evreleri, yerlerinden
gelen telgraflarla kula¤›m›za ulaflm›flt›r. Bu üzüntü verici durum ‹zmir iflgali ile onun ar-
kas›ndan gelen ac› olaylar›n ve Anadolu Do¤u ‹llerinin kaderi konusunda yay›lan söy-
lentilerin kamuda yapt›¤› etkilerin sonucu olup bu olay ve söylentilerden bütün halk›-
m›zla birlikte bizim de yüre¤imizde oluflan üzüntü çok derindir, devlet ve milletin hak-
lar›n› korumak yolunda çok çaba harcamak hepimiz için çok do¤al ise de flu önemli an-
da hükûmet ve millete düflen görev akla yak›n giriflimler ve kamunun düflünce birli¤iyle
haklar› korumaya çal›flmaktan baflka bir fley de¤ildir. Hükûmetimizin izledi¤i politika so-
nucunda ‹zmirdeki ac› olaylar Avrupan›n uygar devlet ve milletlerinin dikkat ve dostlu-
¤unu çekerek oraya özel bir kurul gönderip yans›z bir soruflturmaya bafllanm›fl ve hakk›-
m›z uygar dünyan›n gözünde belirmekte bulundu¤u ve Anadolu Do¤u ‹lleriyle ilgili söy-
lenti ve yay›nt›lara karfl› da hükûmetçe her türlü giriflimden geri kal›nmay›p zaten orta-
da ulusal birli¤imizi bozacak hiçbir karar ve öneri olmad›¤› halde ülke içinde güvenlik ve
düzeni k›r›p hükûmetin etkinli¤ini bozacak her türlü davran›fl ve ulusun bireyleri aras›n-
da bölünme ve ayr›l›k do¤uracak her türlü giriflim devletimizin temel ve yaflamsal ç›kar-
lar›yla ba¤daflamaz. Baz› kimseler taraf›ndan memleketin özel durumu de¤ifltirilip sanki
halkla hükûmet aras›nda muhalefet varm›fl gibi ilân edilerek hakk›m›zda Avrupa kamu
oyunun yan›lg›ya düflürülmesi ülkenin yüksek ç›karlar›n› kökünden yaralayaca¤› gibi her
bak›mdan çok üzücü olan bu durum yasal koflullar çerçevesinde bir an önce yap›lmas›n›
istedi¤imiz seçimleri de geciktirerek bar›fl›n yaklaflmakta oldu¤u bir s›rada çok gerekli
olan Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n› geri b›rakt›racak ve bu yüzden hükûmetin kar-
fl›laflt›¤› güçlükleri art›racakt›r. Bugün milletimizin tüm bireylerinden bekledi¤im, duru-
mun önemini kavrayarak dinginlik ve ›l›ml›l›¤› bozmamak ve kanun hükümleriyle hükû-
met emirlerine tam› tam›na uyarak memleketin düzen ve güvenli¤ini bozacak davran›fl-
lardan kaç›nmak ve böylece yak›nda bar›fl görüflmelerine ça¤›r›lacak Osmanl› delegele-
rinin konferans karfl›s›nda milletle uyum için varl›k gösterebilmeleridir. Alt› buçuk yüz-
y›ldan bu yana Avrupa dengesinde önemli bir etken olan devletimizin birlik ve bütünlü-
¤ünü ve Osmanl› milletinin onurlu yerini sa¤layacak bir bar›fla yak›nda kavuflaca¤›n›
Tanr›n›n iyili¤inden ummaktay›m. Büyük devletlerin insafl› duygular› ve gerçekten git-
tikçe durumu anlamakta olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›l›¤› da bu umudu-
mu pekifltirmektedir. Hükûmetin her türlü iç güçlüklerden uzak tutulup güçlendirilmesi
ve memleketimizin her yan›nda kanun hükümlerine kelimesi kelimesine uyulup her s›-
n›ftan uyruklar›m›z›n haklar›n›n korunmas› yürekten dile¤imiz olup kabinemizin de bu
konuda dileklerimizi tüm davran›fllar›nda yol gösterici olarak kabul edece¤ine güveniyo-
rum. fiu yürekten düflünce ve dileklerimizin ülkelerimizin her yönüne yay›mlanmas›n› ve
tüm bireylere duyurulmas›n› buyururum.

24 Zilhicce* 1337, 20 Eylûl 1919
Mehmet Vahdettin

Saray Genelsekreteri ve Ali fuat Beyefendi taraf›ndan bugün Bab›alide bana verilip
genelgeyle resmî dairelere ve illere bildirilmifl olan padiflah bildirisinin bu yüce örne¤i yu-
kar›ya ç›kar›lm›fl olup yüce valili¤iniz taraf›ndan bucak ve köylere dek yay›mlan›p duyurul-
mas› ve gere¤inin padiflah buyrultusu uyar›nca halk›n bütün kesim ve bireylerine anlat›l›p
duyurulmas›.

20 Eylûl 1919
Baflbakan

Damat Ferit

* Arabî aylar›n onikincisi



VES‹KA, 99.
S›vas, 22/9/1335

Padiflaha, beyannamesi üzerine yaz›lan telgraf
Hakipayi maali ihtivay› cenab› hilâfetpenahiye

fievketpenah Efendimiz!
Kullar›n›z› hakipayi humayunlar›na tekrar arz› hal ve hakikate saik olan sebep; heyeti

haz›rai vükelân›n ketmi hakayikle zat› flehinflahilerine arz ve ilâm etti¤i veçhile bir emeli na-
meflru de¤il, milletin metalibi muhikkas›d›r. Mükerrer istirhamat›m›z›n kabinenin desti h›ya-
netile muhikkas›d›r. Mükerrer istirhamat›m›zm kabinenin desti h›yanetile süddei seniyelerine
arz›na mümanaat edilmesi, memleketin ve tebaai sad›kai humayunlar›n›n zarar›na, telâfi na-
pezir bir hesap kay›t ve teflkil ediyor. Bu kere Ferit Paflan›n müzeyyel mütaleatile vilâyata teb-
li¤ edilen beyannamei humayunlar› muhteviyat›ndan dahi pek bariz anlafl›l›yor ki, milletin
amal ve makas›d› meflruas› ve kabinenin irtikâp edip filen ve vesaki ile sabit harekât› haina-
neleri zât› akdesi humayunlar›ndan mektum tutulmufltur. Ferit Paflan›n zât› flevketsimat› fleh-
riyarilerine muhalifi hakikat maruzatta bulunmak suretile millet ve vatana karfl› irtikâp eyle-
mekte oldu¤u ihaneti taz'iften çekinmedi¤i de kemali teessürle görünmektedir. Tarihin hiçbir
sahifei ihanetine makis olamayacak bir h›yanetle ahaliyi yekdi¤eri aleyhine i¤va ve milleti ih-
tirasat› ecnebîyeye feda eden bu kabinenin arzuyu millî hilâf›nda olarak mevkiinde kalmas›,
pek büyük felâketler celp ve ihzar etmektedir. Bütün cihan mülkü humayunlar›nda sükûn ve
asayiflin müterakk›bi iken vilâyetlere çekilen telgrafnamelerle bir taraftan aflairi mutiayi efra-
d› ahali üzerine teflvik ile beraber memaliki flahanenizin hercümerci içinde ve muhtac› mu-
avenet oldu¤unu resmen beyan ederek müdahalei ecnebîyeyi davet eyliyen, di¤er cihetten Vi-
lâyat› fiark›yede vâsi bir Ermenistan teflkiline ve Toros silsilesinin cenubunda kâin yerleri ter-
ke amade bulundu¤unu ifade ile dahilî ve haricî düflmanlar›m›z›n amalini terviç ve tatmin et-
mek isteyen bir kabinenin mevkii iktidarda kalmas›n› zat ve mülûkü humayunlar›n›z›n düfl-
manlar›n›zdan baflka hiç kimse arzu etmez.

Paris Sulh Konferans›n›n, meb'uslar›m›z›n intihab›ndan ve meclisin in'ikad›ndan evvel
Türkiye hakk›nda ittihaz› karara bafllamas› muhtemeldir. Milletin itimad›na müstenit olma-
d›¤› Düveli ‹tilâfiyece de malûm bulunan Ferit Pafla Kabinesinin bu suretle re'si idarede kal-
mas› murahhaslar›m›z›n konferansa davet ve kabul edilmemesi, kabulü halinde de evvelce
oldu¤u gibi bu defa da tard ve iade ile aleyhimizdeki hükmün tebli¤ile iktifa olunmas›n› istil-
zam edecektir ki, bunun neticesi olarak zuhûru tabiî olan felâketin imleti büsbütün duçar› ye-
is edece¤ini zât› flahaneleri pek iyi takdir buyururlar. Binaenaleyh memleketi s›yaseten Ferit
Pafla Kabinesinin hemen ›skatile itimad› umumîye mazhar zevattan mürekkep bir kabinenin
teflkiline müsaadei flehinflahîlerini bütün millet nam›na niyaz ve istirham ederiz; olbapta ve
kat›bei ahvalde emrü ferman hazreti taçdar› azamîlerinindir.

Anadutu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi

Ankarada K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Diyarbekirde K.O. 13, 
Ni¤dede F›rka 11 K. Van, Bitlis, Trabzon, Erzurum, Kastamonu, Ankara, Diyarbekir, 

Elâziz, Hüdavendigâr vilâyetlerine ve heyeti merkezîyelerine. Erzincan, Canik, Kayseri,
Ni¤de, Antalya, Afyon Karahisar, Kütahya, Denizli, Bolu, Urfa mutasarr›fl›klar›na 

ve heyeti merkezîyelerine. Hakipayi flahaneye vukubulan maruzat sureti bcrayi 
malûmat maruzdur. (K.O. 3 ve S›vas vilâyetine: leffen takdim k›l›nd›)

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi

VES‹KA, 100.
Erzurumdan, 20/9/1335

K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîyeye: Bilhassa ‹ngilizlere karfl› ihfa edilen ve bundan dolay› resmî ve aç›k bir

memuriyetle henüz tavzifi mümkün olamayan Halit Beyin nas›l bir ateflî mizaç ve hamiyete malik
oldu¤u malûmu samileridir. Mumaileyhin Trabzona memuriyeti halinde mizac› iktizas› ihdas edil-
mesi muhtemel vaziyetlerin bu nazik zamanda belki ›slah› mümkün olamaz. Binaenaleyh Halit
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BELGE, 99.
S›vas, 22/9/1919

Padiflaha, bildirisi üzerine yaz›lan telgraf
Gerçekleri bilmeye istekli ve s›¤›nak olan halife hazretlerinin

ayaklar›n›n alt›ndaki topra¤a
Yüce Padiflah›m›z Efendimiz!
Kullar›n›z› aya¤›n›z›n alt›ndaki kutlu topra¤a yeniden durumu ve gerçe¤i bildirmemi-

zin nedeni; flimdiki bakanlar kurulunun gerçekleri gizliyerek siz padiflahlar›n padiflah›na bil-
dirip anlatt›¤› gibi meflru olmayan bir dilek de¤il, milletin hak edilmifl istekleridir. Birçok ke-
re yineledi¤imiz dileklerimizin kabinenin hain eliyle yüce kiflili¤inize sunulmas›na engel
olunmas›, memleketin ve sizin sâd›k uyruklar›n›z›n zarar›na, onar›lamayacak bir durum olufl-
turuyor. Bu kez Ferit Paflan›n ek düflünceleriyle birlikte illere gönderilen kutlu bildirinizden
da pek aç›kça anlafl›l›yor ki, milletin meflru istek ve amaçlar› ile kabinenin edimli olarak bel-
gelerle kan›tlanm›fl haince davran›fllar› siz en kutsal kifliden gizli tutulmufltur. Ferit Paflan›n
siz yüce padiflah›m›za gerçe¤e ak›n sunularda bulunmak yoluyla millet ve vatana ihanetini
kat kat art›rmaktan çekinmedi¤i de büyük üzüntüyle görülmektedir. Tarihin hiçbir ihanet
sayfas›yla k›yaslanamayacak bir hainlikle halk› birbirine karfl› k›flk›rtan ve milleti yabanc›la-
r›n azg›n isteklerine kurban eden bu kabinenin ulusal iste¤e ayk›r› olarak görevinde kalma-
s›, pek büyük y›k›nt›lar haz›rlay›p do¤urmaktad›r. Bütün dünya kutlu ülkenizde dinginlik ve
güvenlik beklerken illere çekilen telgraflarla bir yandan uysal afliretleri halka karfl› k›flk›rt-
makla birlikte ülkelerinizin kargafla içinde ve yard›ma muhtaç durumda oldu¤unu resmî
a¤›zdan bildirerek yabanc›lar› ifllerimize kar›flmaya ça¤›ran, öbür yandan Do¤u ‹llerinde ge-
nifl bir Ermenistan kurulmas›na ve Toros s›rada¤lar›n›n güneyindeki yerleri b›rakmaya haz›r
bulundu¤unu söyleyerek iç ve d›fl düflmanlar›m›z›n isteklerini yerine getirmek isteyen bir ka-
binenin iktidarda kalmas›n› sizin ve ülkenizin düflmanlar›ndan baflka hiç kimse istemez.

Paris Bar›fl Konferans›n›n, meb'uslar›m›z›n seçilmesinden ve meclisin toplanmas›ndan
önce Türkiye ile ilgili karar almaya bafllamas› olas›d›r. Milletin güvenine dayanmad›¤› ‹tilâf
Devletlerince de bilinen Ferit Pafla Kabinesinin bu durumda ifl bafl›nda kalmas› delegeleri-
mizin konferansa ça¤›r›lmamas› yada kabul edilmemesi, kabul edilseler bile önceleri oldu-
¤u gibi bu dafa da kovulup geri gönderilmeleri zarar›m›za olan karar›n bildirilmesiyle yeti-
nilmesi sonucunu do¤uracakt›r ki, bunun böyle bir sonucun meydana gelmesi do¤al olan y›-
k›m›n milleti büsbütün umutsuzlu¤a düflürece¤ini pek iyi kavrars›n›z. fiu halde memleketi
korumak için Ferit Pafla Kabinesinin gecikmeden düflürülmesiyle genel güven kazanm›fl ki-
flilerden oluflan bir kabinenin kurulmas›na bütün millet ad›na izninizi sayg›yla diliyoruz; o
konuda ve her durumda siz ne buyurursan›z o olur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu

Ankara K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Diyarbak›rda K.O. 13, Ni¤dede Tümen 11 K.Van,
Bitlis, Trabzon, Erzurum, Kastamonu, Ankara, Diyarbak›r,

Elaz›¤, Bursa illerine ve merkez kurullar›na.
Erzincan, Samsun, Kayseri, Ni¤de, Antalya, Afyon, Kütahya, Denizli, Bolu,

Urfa mutasarr›fl›klar›na ve merkez kurullar›na.
Padiflah›n aya¤›n›n bast›¤› topra¤a yap›lan sununun örne¤i bilgi için gönderilmifltir. 

(K.O. 3 ve S›vas iline: iliflikte sunuldu)
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu
BELGE, 100.

Erzurumdan, 20/9/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Temsilci Kurula: Özellikle ‹ngilizlere karfl› gizlenen ve bundan dolay› resmî ve aç›k bir me-
muriyetle daha görevlendirilemeyen Halit Beyin nas›l ateflli bir yarad›l›fl ve özveri sahibi oldu-
¤unu bilirsiniz. Kendisi Trabzonda görevlendirilirse, yarad›l›fl› gere¤i ç›karabilece¤i olaylar bu



Beyin fart› hamiyet ve sevki ahval ile baz› tedabir ve teflebbüsat için haberi âcizi olmadan ma-
ruzatta bulunsa bile terviç buyurulmamas›n› istirham eylerim.

K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m Karabekir 

VES‹KA, 101.
fiifre S›vas, 22/9/1335
Zata mahsustur

Erzurum On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
C: 20/9/1335
Trabzon vaziyetini zat› devletlerine burada teflrihi zait addederiz. Ahengi umumiyi ih-

lâl edecek teflebbüsat› muz›rran›n vukuunu bittabi zât› âlileri de arzu eylemezler. ‹flte bu en-
difle iledir ki biz Trabzonda teflkilât›n efkâr ve mütaleat› mahsusaya ba¤l› olmayan s›rfmena-
fii millîyi flamil nikat› nazardan görebilmek istidad›nda bulunan eflhastan vücut bulmas›n› is-
tiyoruz. Bunu temin için azim ve namusundan emin oldu¤umuz Halit Beyin tayinini istirhan
eylemifltik. ‹fl'ar buyurulan mehazirden ‹ngiliz mahzuru bizlerce mutasavver de¤ildir. Yaln›z
Halit Beyin asabiyyüttabia olmas›ndan nâfli amali umumiyei millîyeye, makas›t ve ihtirasat›
hususiyeleri ile engel olan eflhas hak›nda fledit ve kat’î davranaca¤›, Trabzon için mahzurlu
görülüyorsa, esasen arzunuz hilâf›nda bir karar ittihaz› da bizce hiç de flayan› arzu keyfiyet
olmad›¤›ndan Trabzonun ›slâh› neye ve ne gibi vas›taya mütevakk›f ise an›n do¤rudan do¤-
ruya taraf› devletlerinden ittihaz›n› istirham ile iktifa ederiz Efendim. Heyeti Temsilîye nam›-
na: Mustafa Kemal.

VES‹KA, 102.
fiifre halli Erzurum, 27/9/1335

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîyeye: Trabzon muhitini (y k k y m) gibi oradaki cereyan› da daima takip

etmekteyim. Evelce de bilmünasebe arzetti¤im veçhile cereyan› millîyi idare ve idame husu-
sunda bendenizin mesle¤im, evvelâ halk› tenvir ve irflad etmek, fikren ve ruhan bu cereyana
kanaat ve samimiyetle ba¤lamakt›r. ‹rflad ve ikna vazifesini yapt›ktan sonra yine temerrüt
edenler görülürse flu halde bir maksad› hasis peflinde koflan mel'unlar oldu¤u tamamen tebey-
yün etmifl olaca¤›ndan onlar da lây›k olduklar› muameleye maruz kal›rlar. Pek büyük tecrü-
belerle tahasul eden bu prensibi aynen Trabzon muhitine de tatbik ettim. Bir müddeti muvak-
kate için ve icab›nda hâkim olmak üzere Dokuzuncu F›rka Kumandan› Rüfltü Beyi erkân›-
harbiyesile birlikte ve Üçüncü F›rka Kumandanl›¤› Vekâletile Trabzona gönderdim. Muma-
ileyh karargâh›n› Cevizlikte tesis ve idarei umur edecektir, iki senedenberi kendisini yakinen
tan›d›¤›m ve necabet ve metaneti ahlâk›yesini pek çok sevdi¤im Kaymakam Halil Beyi flu ara-
l›k Trabzon muhiti için münasip bulmad›m. Çünkü Trabzon vüs'ati ve ‹stanbulun entrikala-
r›na kurbeyiti dolay›sile oras› pek büyük bir ihtiyat ve basiretle ifl görmek ister. Halbuki Ha-
lit Beyin asabiyeti mizac› cümlece malûmdur. Biz Halit Beyden ancak bir harbü darp zama-
n›nda lây›k›yle istifade edebiliriz. ‹ngiliz telâkkisine gelince âcizlerince mümkün oldu¤u
müddetçe aflikâr ve maddi bir husumetten içtinab› tercih ederim. Binaenaleyh bu ve bu gibi
esbap ile Halil Beyin o havalide flimdilik yedi himmetinin al›nmas› lüzumunu arzederim.

K.O. Kumandan›
Kâz›m Karabekir

VES‹KA, 103.
fiifre
Zata mahsustur

29/9/1335
K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine

Heyeti Temsilîyeye hitaben 27-9 tarihli flifre telgrafnamei âlileri bugün akflam vâs›l oldu.
Trabzon vilâyeti efkâr› umumîyesi hakk›nda tamamen buraca da tenevvür edilmifltir. Trabzon
merkezi müstesna olmak üzere bütün kaza ve livalarile muhabere edilmektedir. Merkezdeki hal
dahi valinin tevkif ve leb'idinden sonra zail olmufltur. Rüfltü Beyin Üçüncü F›rka Kumandanl›¤›
Vekâletile Trabzona gönderilmesinde varidi hat›r›m olan nikat› arzedece¤im. Evvelâ valiye tevkif
eden Halit Beydir. Birkaç gün sonra Rüfltü Beyin bu suretle gönderilmesi Halit Beyin hareketini
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önemli zamanda belki düzeltilemez. Bu nedenle Halil Beyin afl›r› yurtseverli¤i ve olaylar›n
sürüklemesiyle baz› önlemler ve giriflimler için bilgim olmadan size sunularda bulunsa bile
iste¤inin yerine getirilmemesini dilerim.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir

BELGE, 101.
fiifre S›vas, 22/9/1919
Kifliye özeldir

Erzurum On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
K: 20/9/1919
Trabzonun durumunu size burada ayr›nt›l› olarak aç›klamay› gereksiz sayar›z. Genel

uyumu bozacak zararl› giriflimlerin yap›lmas›n› elbette siz de istemezsiniz. ‹flte bu kayg›yla-
d›r ki biz Trabzonda örgütün özel düflünce ve görüfllere ba¤l› olmayan salt ulusal yararlar›
kapsayan bir aç›dan görebilecek durumda olan kiflilerden oluflmas›n› istiyoruz. Bunu sa¤la-
mak için sars›lmaz kararl›l›¤›na ve namusuna güvendi¤imiz Halit Beyin atanmas›n› rica et-
mifltik. Bildirdi¤iniz sak›ncalardan ‹ngiliz sak›ncas› bizlerce düflünülemez. Yaln›z Halit Be-
yin sinirli olmas›ndan dolay›, genel ulusal isteklere, kiflisel amaç h›rslar› nedeniyle engel olan
kifliler konusunda sert ve kesin davranaca¤›, Trabzon için sak›ncal› görülüyorsa, asl›nda iste-
¤inize ayk›r› bir karar almak da bizce hiç de istenen bir fley olmad›¤›ndan Trabzondaki du-
rumun düzeltilmesi neye ve ne gibi önlemlere ba¤l›ysa onun do¤rudan do¤ruya sizin taraf›-
n›zdan al›nmas›n› istemekle yetiniriz Efendim. Temsilci Kurul ad›na: Mustafa Kemal.

BELGE, 102.
Çözülmüfl flifre Erzurum, 27/9/1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurula: Trabzon ortam›n› (y k k y m) gibi oradaki ak›m› da süreli izlemekte-

yim. Önce de s›ras› gelip de bildirdi¤im gibi ulusal ak›m› yönetmek ve sürdürmek konusun-
da benim tutumum önce, halk› ayd›nlat›p bilinçlendirmek, kafaca ve ruhça bu ak›ma inan›fl
ve içtenlikle ba¤lamakt›r. Bilinçlendirme ve inand›rma görevini yapt›ktan sonra yine dire-
nenler görülürse o zaman bu gibilerin kötü bir amaç peflinde koflan lânetlenmifl kifliler ol-
du¤u iyice belirmifl olaca¤›ndan onlara da onlara yaraflan ifllemler uygulan›r. Pek büyük de-
neyimlerle edinilmifl olan bu ilkeyi, oldu¤u gibi Trabzon çevresine de uygulad›m. Geçici bir
evre için ve gerekti¤inde duruma egemen olmak üzere Dokuzuncu Tümen Komutan› Rüfl-
tü Beyi kurmaylar›yla birlikte ve Üçüncü Tümen Komutanl›¤› Vekili olarak Trabzona gön-
derdim. ‹ki senedenberi kendisini yak›ndan tan›d›¤›m ve soylulu¤unu ve sa¤lam ahlâk›n›
pek çok sevdi¤im Yarbay Halit Beyi flu s›ralarda Trabzon yöresi için uygun bulmad›m. Çün-
kü Trabzonun geniflli¤i ve ‹stanbulda çevrilen dolaplara yak›nl›¤› dolay›sile oralarda çok öl-
çülü ve öngörülü ifl yapmak gerekir. Oysa Halit Beyin do¤ufltan sinirli oldu¤u herkesçe bi-
linir. Biz Halit Beyden ancak bir vuruflmada tam olarak yararlanabiliriz. ‹ngiliz konusuna
gelince ben onlarla, olanak bulundu¤u süre, aç›k ve eylemli bir düflmanl›ktan kaç›nmay›
ye¤lerim. fiu halde bu ve bu gibi nedenlerle Halit Beyin o yörede flimdilik kullan›lmamas›
gere¤ini bilginize sunar›m.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir 

BELGE, 103.
fiifre 
Kifliye özeldir

29/9/1919
K.O. 15 Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine

Temsilci Kurula yönelik 27-9 tarihli flifre telgraf›n›z bugün akflam geldi. Trabzon ilindeki ka-
mu oyu üzerinde biz de iyice ayd›nland›k. Trabzon merkezi d›fl›nda bütün ilçe ve sancaklar›yla ha-
berleflilmektedir. Merkezdeki durum da valinin tutuklan›p uzaklaflt›r›lmas›ndan sonra ortadan
kalkm›flt›r. Rüfltü Beyin Üçüncü Tümen Komutan Vekili olarak Trabzona gönderilmesinde akl›-
ma gelenleri bildirece¤im. Birincisi valiyi tutuklayan Halit Beydir. Birkaç gün sonra böylece Rüfltü
Beyin gönderilmesi Halit Beyin davran›fl›n› oradaki kötü niyetliler karfl›s›nda elefltirmek gibi olabi-
lir. ‹kincisi Halit Bey önemli durumlarda tümeninin bafl›na geçmeyi beklerken bugün geçirmek-



oradaki bedhahana karfl› tenkit gibi olabilir. Saniyen Halit Bey mühim vaziyetlerde f›rkas›-
n›n bafl›na geçmeye müterakk›p iken bugün geçirmekte oldu¤umuz mühim ve tarihî avanda
di¤er bir zât›n yerine geldi¤ini görmekten müteessir olabilir. Binaenaleyh bu tertipten sarf›-
nazar buyurularak Rüfltü Beyin sureti münasibede vazifesi bafl›nda ipkas›n› samimiyetimize
binaen ve tamamen hususî olarak rica ederim. Maahaza kolordunuzun tertibat ve hususat›
askerîyesine hiçbir veçhile müdahale hat›r›mdan geçmedi¤i için en nihayet hususat› askerîye-
de arzu ve tensibiniz veçhile hareket tabiîdir kardeflim Efendim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 104.
fiifre halli Erzurum, 2/10/1335

K. O. 3 Kumandanl›¤›na
C: 29/9/1335
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Rüfltü ve Halit Beylerin sureti tavzifi hakk›nda yan-

l›fl bir zehap husule gelmemek için zât› samilerine berveçhiati izahat› arzeylerim. Trabzon
m›ntakas›nm biribirini takip eden safahat› ehemmiyetle takip edilmekte oldu¤u cihetle ahiren
bu noktai nazandan Halit Beyle muhabere edilmifl, kendisinden cevaben gelen telgrafnamede
bu ehemmiyetten bahisle beraber f›rka vekâletini ifa eden At›f Beyin vezaifinin nezaketile mü-
tenasip bir mevki tutmad›¤› gibi Trabzon Mevki Kumandanl›¤› da Vekâlete karfl› bazan tafl-
k›n bir vaziyet ald›¤› cihetle daha kuvvetli bir inzibat ve intizam tesisi için e¤er halen malûm
olan siyset ve içtinap dolay›sile kendisi bilfiil kumanday› ele alam›yacaksa f›rkaya muktedir
bir zât›n vekâlet etmesini teklif eyledi. An›n ‹ngilizlere karfl› bir husumet ve fledit politika iz-
har›ndan içtinab›n› muvaf›k buldu¤umuzdan ve Halit Beyin ise Ardahal ve Ah›sha Ermeni
ve Gürcü mesailinden dolay› ‹ngilizlerin ve Harbiye Nezaretinin takibat›na maruz kald›¤›n-
dan Halit Beyin flimdiki vaziyeti baki ve zarurîdir. Filiyat› müstelzim olan hadisat› fevkalâda
olmad›kça bittabi f›rkan›n filen kumandas›na geçirilemez. Hususile Kuvayi Millîye Kuman-
dan› gibi valiyi bizzat tevkif etmifltir. Rüfltü Bey ise bundan sonra de¤il vak’adan daha evvel
f›rka karargâh›na gelmifltir. Halit Beyin mevkii daha metin ve münasiptir. Herkes an› Kuva-
yi Millîye Kumandan› addile daha müessirdir. En büyük mahzuru da flayan› itimat bir kabi-
ne de e¤er ‹ngilizlerin tesirile Halit Beyin çekilmesini talep ederse çok fena bir sukut olur ve
dikkat buyurulmufl olacakt›r ki, âcizleri Trabzon muhitini her yerden hassas addetti¤im cihet-
le orada daima ordu ile kuvveti mezcederek bir siyaset takibini hay›rl› gördüm. Ve el'an öy-
ledir. fiimdiye kadar Halit Beyin ne flahsiyetini ve ne de bir kuvvetini Trabzon üzerinde gös-
termedim. fiimdi ise herkes gördü. Deniliyor ki f›rkas› haricinde bulunan Halit Bey millî bir
kuvveti temsil vazifesini ifa etmifltir. Hal bu vaziyette iken, flimdi Trabzon vilâyetinin bafl›nda
Halit Beyin resmen F›rka Kumandanl›¤›n› idare etmesi de art›k caiz de¤ildir. Bendenizce Ha-
lit Beyin en muvaf›k hal ve vaziyeti müheyyay› istifade olan flimdiki mevki ve vaziyetidir. Ha-
lit Bey bendenize dahi bu bapta müracaat etti. Kendi vaziyetini lây›k›yle kendisine anlatmak
için Erzuruma davet ettim. Arzetti¤im esbab ve tarz› cereyan hasebile de bir suizan ve tevile
mahal kalmam›fl ve kalm›yacakt›r. Bu izahat ve maruzat›mdan sonra zat› samilerince müte-
hass›l kanaatin imbas›na inayet buyurulmas›n› rica ve ihtiramat›m› takdim eylerim.

K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m

fiifre
Zata mahsustur S›vas, 5/10/1335

On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Karabekir Pafla Hazretlerine
C: 2/10/1335
Halit Bey hakk›ndaki maruzat›m, mumaileyhin izzeti nefsinin cerihadar edilmemesi

noktai nazar›na matuf idi. Kendisinin müracaat› üzerine vaki oldu¤u ifl'ar buyurulan vaziye-
ti ahire için tamamen mütaleat› âlilerine ifltirak ederim Efendim.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 105. 
Gayet mahremdir

S›vasta: Seryaver Cevat Beye
Kumandan Beyefendi, Pafla Hazretlerinin kendi hukukunu müdafaa ve muhafaza edecekle-

986 987

te oldu¤umuz önemli ve tarihsel zamanda kendi yerine bir baflkas›n›n getirildi¤ini görmek-
ten üzüntü duyabilir. fiu durumda bu düzenlemeden vazgeçilerek Rüfltü Beyin uygun bir
yoldan görevi bafl›nda al›konulmas›n› yak›nl›¤›m›za güvenerek ve tamamile özel olarak ri-
ca ederim. Bununla birlikte kolordunuzun askerlikle ilgili düzenlemesine ve ifllerine kar›fl-
mak hiç akl›mdan geçmedi¤i için en sonunda askerlikle ilgili konularda istedi¤iniz ve uygun
gördü¤ünüz gibi davranman›z do¤ald›r kardeflim Efendim.

Mustafa Kemal
BELGE, 104.
Çözülmüfl flifre Erzurum, 2/10/1919

K.O. 3 Komutanl›¤›na
K: 29/9/1919
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Rüfltü ve Halit Beylerin görevlendirilmeleri biçimi

konusunda yanl›fl bir san› olmas›n diye size afla¤›daki aç›klamalar› sunuyorum. Trabzon böl-
gesinin birbiri ard›ndan gelen evreleri önemle izlenmekte oldu¤undan son zamanlarda bu aç›-
dan Halit Beyle haberleflilmifl, kendisinden yan›t olarak gelen telgrafda bu önemden sözet-
mekle birlikte tümen komutan vekili olan At›f Beyin görevinin önemiyle oranl› bir yer dol-
durmad›¤› gibi Trabzon Mevki Komutanl›¤› da tümen komutan vekilli¤ine karfl› aras›ra tafl-
k›n bir durum ald›¤›ndan daha s›k› bir disiplin ve düzen kurmak için e¤er flimdi bilinen politi-
ka ve sak›nganl›k nedeniyle kendisi edimli olarak komutay› ele alam›yacaksa tümene yete-
nekli birinin vekil olarak komuta etmesini önerdi. Onun ‹ngilizlere karfl› düflmanca ve sert bir
politika gütmekten kaç›nmas›n› uygun buldu¤umuzdan ve Halit Beyin ise Artvin ve Ah›sha
Ermeni ve Gürcü sorunlar›ndan dolay› ‹ngilizlerin ve Savafliflleri Bakanl›¤›n›n kovuflturmas›-
na u¤rad›¤›ndan Halit Beyin flimdiki durumda kalmas› zorunludur. Eyleme geçmeyi gerekti-
ren ola¤anüstü olaylar ç›kmad›kça elbette tümenin edimli olarak komutanl›¤›na getirilemez.
Özellikle kuvayi millîye* komutan› imifl gibi valiyi kendisi tutuklam›flt›r. Rüfltü Bey ise bun-
dan sonra de¤il olaydan daha önce tümen karargâh›na gelmifltir. Halit Beyin yeri daha sa¤-
lam ve uygundur. Herkes onu kuvayi millîye komutan› sayd›¤›ndan daha etkilidir. En büyük
sak›ncas› da güvenilir bir kabine de e¤er ‹ngilizlerin etkisi alt›nda Halit Beyin çekilmesini is-
terse bu çok kötü bir düflüfl olur ve dikkat etmifl olacaks›n›z ki, ben Trabzon çevresini her yer-
den duyarl› sayd›¤›mdan orada hep ordu ile kuvveti ba¤daflt›ran bir politika izlemeyi yararl›
gördüm. Ve flimdi de öyledir. fiimdiye kadar Halit Beyin ne kiflili¤ini ve ne de bir kuvvetini
Trabzon üstünde göstermedim. fiimdi ise herkes gördü. Deniliyor ki tümeni d›fl›nda bulunan
Halit Bey ulusal bir gücü temsil etme görevini yapm›flt›r. Durum böyle iken, flimdi Trabzon
ilinin bafl›nda Halit Beyin resmî olarak tümen komutanl›¤›n› yönetmesi de art›k do¤ru de¤il-
dir. Bana göre Halit Beyin en uygun durum ve ondan hemen yararlanmay› olanakl› k›lan flim-
diki görev ve durumdur. Halit Bey bana da bu konuda bafl vurdu. Kendi durumunu kendisi-
ne iyice anlatmak için Erzuruma ça¤›rd›m. Bildirdi¤im nedenler ve olaylar›n gidifli dolay›s›y-
la da yanl›fl bir düflünce ve yoruma yer kalmam›fl ve kalm›yacakt›r. Bu aç›klamalar›m ve yaz-
d›klar›mdan sonra sizde oluflan kan›n›n bildirilmesini rica eder, sayg›lar›m› sunar›m.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m

fiifre 
Kifliye özeldir S›vas, 5/10/1919

On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir Pafla Hazretlerine
K: 2/10/1919
Halit Bey hakk›ndaki yazd›klar›m, onun onurunun k›r›lmamas› görüflüne yönelik idi.

Kendisinin baflvurusu üzerine meydana geldi¤ini bildirdi¤iniz son durum için düflünceleri-
nize tamamiyle kat›l›r›m Efendim.

Mustafa Kemal
BELGE, 105.
Çok gizlidir

S›vasta; Baflyaver Cevat Beye
Komutan Beyefendi, Pafla Hazretlerinin kendisinin haklar›n› savunup koruyacaklar›na çok

güveniyorlar. Kâz›m Paflan›n son tutumundan üzüntü duyan Komutan Bey, On Beflinci Kolordu-

* Milis Kuvvetler



rinden pek ziyade emin bulunuyorlar. Kâz›m Paflan›n vaziyeti ahiresinden müteessir olan
Kumandan Bey, On Besinci Kolordudan infikî›k ile Kongreyi âmir tan›maya karar vermifl
ve bu fikrinden Rüfltü Beyi haberdar etmiflken Kolordunun (fl) teminat›nda baflka Miralay
Rüfltü Beyin dahi s›rf ‹ngiliz müdahalesinden içtinaben Kâz›m Paflan›n resmen kumandaya
bafllatt›ramad›¤›n› ve Halit Beyin ‹ngilizlerin mevcudiyetinden dolay› Trabzona gidemiyece-
¤i cihetle birkaç gün için kendisinin gönderildi¤ini ve Kâz›m Paflan›n bütün kumandanlar-
dan ziyade Kumandan Beye itimad› oldu¤unu namusu üzerine Kumandan Beye söz verme-
si üzerine Halil Bey intizar vaziyeti alm›fl idi. Ahiren Kumandan Bey Üçüncü F›rka kuman-
da vaziyeti haz›ran›n›n tebdilini kolordudan talep etti. fiayet kolordu bu teklifi kabul ve icra
etmezse bilâemir filen kumandaya iptidar eyliyece¤ini ve karar› sab›k veçhile kolordudan ay-
r›larak Kongreye resen âmir tan›yaca¤›n› arzyelerim. Pafla Hazretlerini lüzumu veçhile ten-
vir buyurunuz Efendim.

F›rka 3 Emir Zabiti
Mülâz›m›evel

Tar›k
VES‹KA, 106.

Osman ve Ferit Beylerle makine bafl›nda muhaberat
Kastamonu

Arz› teflekkür ediyorlar, iyiyiz Pafla Hazretleri; Kastamonuya Ankaradan baflka hiçbir
taraftan tezahürat› millîyeye dari halk taraf›ndan bir fleyler gelmiyor. Bu muhitin hali gariptir.
Samsun, Trabzon, S›vas, Erzurum, Harput, Bitlis, Van, Diyarbekir ilâ...vilâyat efkâr› umumi-
yesi bizimle beraber de¤iller midir diye sualler karfl›s›nda kal›yoruz. Bu hususun buraca
ehemmiyeti fevkalâdesi vard›r, temin buyurulmas›. Burada hükûmeti haz›ran›n irtikâp etti¤i
caniyane harekâta karfl› bilumum ulema, eflraf, tüccaran ve rüesayi ruhaniye ve cemaati h›ris-
tîyaniye ve memurîn velhas›l bütün halk›n mukarreratile vaki olan içtimada Düveli ‹tilâfiye
mümessilleri dahil oldu¤u halde ‹stanbulun kâffei makamat›na pek tehditkâr telgraflar umu-
mun imzas› taht›nda yaz›lm›flt›r ve iflbu mukarrerat bilûmum vilâyet ve elviyeye tebli¤ k›l›n-
m›flt›r. Yaln›z halk buna karfl› diyorlar ki bu gayritabiî ahval ne zamana kadar devam edecek-
tir. Çünkü bu hain kabinenin bu telgraflar› da tevkif ederek muhafazai mevkie çal›flacaklar›
flüphesizdir, bunlar bir dakika mevkilerinde fazla kalsa o nispette fazla mazarrat ika ederler.
Bunlar›n temerrüdüne karfl› ne gibi tedbir buyuruldu. Lûtfen bizi tenvir buyurunuz Paflam.

S›vas
Tezahürat› millîye vatan›n her köflesinde ayn› salâbet ve hararetle mevcuttur. Trabzon,

Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Harput, Erzincan, Dersim, S›vas, Samsun, Malatya, Ma-
rafl, Ay›ntap, Kayseri, Ni¤de, Ankara, Karaman, Afyon Karahisar, Denizli ve ilâ.. en ufak
köylerine kadar halk ve en ufak cüzütam›na kadar bütün ordular›m›z tamamen hassas ve
vahdeti kâmile halinde ayn› istikamete müteveccih ve ittihaz ve tebli¤ olunan mukarrerat› har-
fiyet tatbik ve icra eylemektedirler. Yaln›z Konya flehri flimdilik hali atalettedir. Fakat Konya-
da On ‹kinci Kolordu Kumandan› evvelâ istifa edip çekilmek için bizden rica etmiflti. Bugün
vürud eden Telgrafta On ‹kinci Kolordu heyeti umumiyesile tebli¤ olunan mukarrerat› filen
icraya bafllamas› üzerine manii yegâne olan Vali Cemal Beyin flaflalad›¤› bildirilmekte ve taz-
yikten kurtulan Konya ahalisinin dahi icab› gibi teflebbüse geçece¤i temin edilmektedir.

Fuat Pasa Hazretleri kâfi Kuvayi Millîye ile Eskiflehire dört saat mesafede kâin Cem-
flit mevkiine vâs›l ve her taraftan flehri ihata eylemifl oldu¤undan bugün Eskiflehirde bulu-
nan ‹ngiliz kuvvetleri kumandan› bir ‹ngiliz Heyetile Paflan›n nezdine gelerek ‹ngilizlerin
harekât› millîyeye karfl› tamamen bitaraf bulunduklar›n› ve umuru dahiliyemize kat'iyyen
müdahale etmiyeceklerini temin eylemifl ve Fuat Pafladan kendilerine iliflilmemesini rica ey-
lemifllerdir. Pafla da ‹ngilizlere karfl› hiçbir fikri taarruzumuz olmad›¤›n› yaln›z h›yaneti te-
beyyün eden Ferit Pafla Kabinesinin ›skat› için mecbur olursak her türlü harekete geçece¤i-
mizi ve ‹ngilizler taraf›ndan al›nan Kaymakam At›f Beyi talep etti¤ini bildirmifltir. ‹ngiliz-
ler cevaben tamamen hakl› oldu¤umuzu ve kendilerinin dahi bu muhik mutalebat›n isaf›-
na çal›flacaklar›n› beyan ile avdet eylemifllerdir. ‹ngilizler Merzifonda bulunan kuvvetleri-
nin geriye al›nmas› halinde memnun olup olmayaca¤›m›z› sormufllar pek memnun olaca-
¤›m›z› bildirdi¤imizden derhal oradaki kuvvetlerini bütün a¤›rl›klarile beraber Samsuna
çekmifllerdir. Dün ‹stanbuldan Fransa sefaretinden Lelong isminde bir Frans›z bizimle gö-
rüflmek üzere memuren buraya vâs›l olmufltur; elinde harekât› millîyemize tamamen ta-
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dan ayr›l›p Kongreyi üst tan›maya karar vermifl ve bu düflüncesini Rüfltü Beye bildirmiflken
Kolordunun (fl) verdi¤i güvenceden baflka Albay Rüfltü Beyin de salt ‹ngilizlerin ifle kar›fl-
mas›ndan sak›nd›¤› Kâz›m Paflan›n ona resmî olarak komuta etmeye bafllatt›rmad›¤›n› ve
Halit Beyin ‹ngilizlerin bulundu¤u Trabzona gidemiyece¤i için birkaç günlü¤üne kendisinin
gönderildi¤ini ve Kâz›m Paflan›n bütün komutanlardan çok Komutan Beye güveni oldu¤unu
namusu üzerine Komutan Beye söz vermesi üzerine Halit Bey bekleme durumuna geçmiflti.
Son olarak Komutan Bey Üçüncü Tümenin flimdiki komutanl›k durumunun de¤ifltirilmesini
kolordudan istedi. Kolordu bu öneriyi kabul edip uygulamazsa emir almadan edimli olarak
komutaya bafllayaca¤›n› ve eski karar uyar›nca kolordudan ayr›larak do¤rudan do¤ruya
Kongreyi üst tan›yaca¤›n› bildiririm. Pafla Hazretlerini gere¤i gibi ayd›nlat›n›z Efendim.

Tümen 3 Emir Subay›
Te¤men

Tar›k
BELGE, 106.

Osman ve Ferit Beylerle makine bafl›nda yaz›flma
Kastamonu

Teflekkürlerini sunuyorlar, iyiyiz Pafla Hazretleri; Kastamonuya Ankaradan baflka hiç-
bir yandan ulusal gösteriler konusunda halktan bir fleyler gelmiyor. Buralar›n durumu tuhaf-
t›r. Samsun, Trabzon, S›vas, Erzurum, Harput, Bitlis, Van, Diyarbak›r v.d. illerin ileri gelen
yetkilileri bizimle birlik de¤iller midir diye sorular karfl›s›nda kal›yoruz. Bu konunun burada
ola¤anüstü önemi vard›r, birlik olundu¤unu bildiriniz. Burada flimdiki hükûmetin yapt›¤› ca-
nice ifllere karfl› tüm din bilginleri, halk›n ileri gelenleri, tüccarlar ve ruhanî reisler ile h›risti-
yan topluluklar ve görevliler k›sacas› bütün halk›n karar›yla yap›lan toplant›da ‹tilâf Devlet-
lerinin temsilcileri de içinde oldu¤u halde ‹stanbuldaki tüm yetkili görevlilere hepsinin im-
zas›yla gözda¤› veren telgraflar yaz›lm›flt›r ve bu kararlar tüm illere ve sancaklara bildirilmifl-
tir. Yaln›z halk buna karfl› diyor ki bu ola¤and›fl› durumlar ne zamana kadar sürecektir. Çün-
kü bu hain kabinenin bu telgraflar› da al›koyarak yerlerini korumaya çal›flacaklar› kuflkusuz-
dur, bunlar bir dakika daha yerlerinde kalsa o oranda daha çok zarar verirler. Bunlar›n ayak
diremelerine karfl› ne gibi önlem al›nd›. Lûtfen bizi ayd›nlat›n›z Paflam.

S›vas
Ulusal gösteriler vatan›n her köflesinde ayn› sa¤laml›k ve atefllilikle vard›r. Trabzon,

Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbak›r, Harput, Erzincan, Dersim, S›vas, Samsun, Malatya, Ma-
rafl, Gaziantep, Kayseri, Ni¤de, Ankara, Karaman, Afyon, Denizli ve v.d...en ufak köyleri-
ne kadar halk ve en ufak birli¤ine kadar bütün ordular›m›z tümüyle duyarl› ve tam birlik
içinde ayn› do¤rultuya yönelik ve al›n›p bildirilen kararlar› harfi harfine uygulay›p yerine
getirmektedirler. Yaln›z Konya flehri flimdilik hareketsiz durumdad›r. Ancak Konyada On
‹kinci Kolordu Komutan› önce görevden çekilmifl ve çekilmek için bizden izin rica etmiflti.
Bugün gelen telgrafta On ‹kinci Kolordunun tümüyle bildirilen kararlar› edimli olarak uy-
gulamaya bafllamas› üzerine tek engel olan Vali Cemal Beyin flaflalad›¤› bildirilmekte ve
bask›dan kurtulan Konya halk›n›n da gere¤i gibi giriflimlere bafllayaca¤› konusunda güven-
ce verilmektedir.

Fuat Pafla Hazretleri yeter milis kuvvetlerle Eskiflehire dört saat uzakta bulunan Cem-
flit mevkiine vararak her yandan flehri kuflatm›fl oldu¤undan bugün Eskiflehirde bulunan ‹n-
giliz kuvvetlerinin komutan› bir grup ‹ngilizle Paflan›n yan›na gelerek ‹ngilizlerin ulusal sa-
vafl›ma karfl› tam anlam›yla tarafs›z bulunduklar›n› ve iç ifllerimize kesinlikle kar›flm›yacak-
lar› konusunda güvence vermifl ve Fuat Pafladan kendilerine iliflilmemesini rica etmifllerdir.
Pafla da ‹ngilizlere karfl› hiç sald›r› düflünülmedi¤ini yaln›z hainli¤i belli olan Ferit Pafla Ka-
binesinin düflürülmesi için zorunlu olursa her türlü eyleme baflvuraca¤›m›z ve ‹ngilizler ta-
raf›ndan al›nan Kaymakam At›f Beyi istedi¤ini bildirmifltir. ‹ngilizler yan›t olarak çok hak-
l› oldu¤umuzu ve kendilerinin de bu hakl› isteklerin yerine getirilmesine çal›flacaklar›n›
söyleyerek geri dönmüfllerdir. ‹ngilizler Merzifonda bulunan kuvvetlerinin geriye al›nmas›
durumunda memnun olup olmayaca¤›m›z› sormufllar pek memnun olaca¤›m›z› bildirdi¤i-
mizden gecikmeden oradaki kuvvetlerini tüm a¤›rl›klar›yla birlikte Samsuna çekmifllerdir.
Dün ‹stanbuldan Fransa elçili¤inden Eelong ad›nda bir Frans›z bizimle görüflmekle görev-
li olarak buraya gelmifltir; elinde ulusal savafl›m›m›za karfl› tam tarafs›zl›k içinde olduklar›-
n› ve hükûmetin kesinlikle düflmek üzere oldu¤una ve her türden isteklerimizin Frans›zlar



raftar olduklar›na ve hükûmetin mahkûmu sukut bulundu¤una ve her türlü arzular›m›z›n
Frans›zlarca maalmemnuniye tatbik›na amade bulunduklar›na ve talimat itas›na intizar eyle-
diklerine dair Franchet d'Espreyin yaverinden bir de mektubu hâmildir. ‹ki gün evvel maiye-
tinde iki general ve on befl kadar zabitten mürekkep bir heyet bulunan Amerika Tahkik He-
yeti Reisi General Harbord dahi S›vasa gelerek harekât› millîyenin meflruiyetini ve lüzumu-
nu ve hükûmeti merkeziyenin zâf ve gayr›meflruiyetini beyan ve bütün maksatlar›m›z› ve
kuvvetli oldu¤umuzu ve hakl› olan mutalebat›m›z›n kabulünden baflka çare olmad›¤›n› der-
hal ‹stanbula bildirmifl. Gerek Amerikal›larla ve gerek Frans›zlarla olan iflbu münasebat›n
gayet mahrem tutulmas›n› selâmeti harekât›m›z nam›na rica ederim. Hükûmeti merkeziye
hakk›nda ‹stanbuldaki ‹tilâf Devletlerinin Avrupaya verdikleri gizli bir ajansta Ferit Pafla
Kabinesinin kariben sukut edece¤i bildirilmifltir. Bir de bugün hükûmeti merkezîye ‹stanbul
telgrafhanesinde kendi zamanlar›nda cereyan etmifl flifre ve aç›k muhaberat› tetkik ederek
toplamakla meflgul olmufltur. Bu da kendilerinin çekilmeye haz›rl›klar›na bir iflarettir. Kasta-
monuda yapt›¤›n›z gibi yukarda isimlerini sayd›¤›m tekmil vilâyatta dahi müteaddit imzalar-
la ‹stanbula telgraflar çekilmifl ve el'an çekilmektedir. Bunlar›n yekdi¤ere tebli¤inde ihtimal-
ki ihmal ediyorlar. Kastamonu için bu hususta umumun nazar› dikkatini celbederiz. Bu çe-
kilen telgraflar›n kabine taraf›ndan h›fzedilmesinin ehemmiyeti yoktur. Yaln›z bu telgraflar›
kabinenin okumas› kâfidir di¤er taraftan bütün vesaiti emine ve seria ile keflidesi icab eden
telgraflar ki umum milletin maksat ve talebini hulâsa etmektedir.

‹stanbulda gerek Düveli ‹tilâfiye mümessillerine ve gerek zât› flahaneye isal edilmekte-
dir. Bittabi ‹stanbulca vaziyeti umumiyemiz henüz bütün kudret ve vuzuhile anlafl›lmaya
bafllanm›flt›r. Daha evvel de bu cihetin istihsali mümkündü, fakat maatteessüf Kastamonu vi-
lâyeti gibi mühim bir merkezi muhabere ancak Osman Beyefendinin himmetile tutulduktan
sonra Çorumda do¤rudan do¤ruya Harbiye Nâz›r›n›n emrile aleyhimize kuvvet haz›rlayan
Muhittin Paflan›n entrikas› keflfolunmufl ‹stanbulun noktai istinad› k›r›labilmifltir. Bugün is-
tical eden Kastamonu halk› bu isticalini Osman Beyefendinin muvasalat›ndan evvel yapm›fl
olsayd› ihtimal ki bugüne kadar netice al›nabilirdi. ‹flte halk›n bu gayr› tabiî ahval, ne vakte
kadar devam edecektir sualine verilecek olan cevap fludur: Ne vak›t ki Kastamonu halk› bu
hali gayr› tabiî bulup endifleye düflmek zâf›ndan kurtularak maksad›m›z› istihsal edinceye ka-
dar sebat etmekte eseri tereddüt göstermiyecektir. ‹flte o zaman bu gayr›tabiî hal kendili¤in-
den zail olacakt›r. Kabinenin temerrüdü tabiîdir. Buna karfl› baflka tedbire kalk›flmadan ev-
vel ilk tedbirimizi hakkile ve her taraftan kat'iyede tatbik etmek çarelerini düflünelim. Mese-
lâ Bolu vaziyeti hakk›nda ne yap›lm›flt›r, Bolu hizas›na kadar tekmil mevakiin ‹stanbul ile
muhaberat› Tesmiyesinin kat'olundu¤undan emin miyiz? Buna dair muntaz›r bulundu¤u-
muz malûmat henüz vürut etmedi.

Fuat Pafla Hazretleri birkaç güne kadar Eskiflehire hâkim olacaklard›r. Oradan Bilecik
ve Bursadaki teflkilât› millîyeye aynî karar› tatbik ettirecektir, zât› âlileri de Bolu ve hatta
mümkün olursa daha ilerilere kadar vaziyetimizi teflmile muvaffak olursan›z bu takdirde ‹s-
tanbul hükûmeti kendini muallâkta bulacakt›r; di¤er taraftan da ‹ngilizler dahi dahil oldu¤u
halde bütün Düveli ‹tilâfîyenin kendilerinden yüz çevirdiklerini görünce temerrüde takatleri
kalmayaca¤›n› zannederim. Maahaza bundan sonra da bir inad› eçhelâne ve eblehaneye de-
vam etmek isterlerse her halde daha müessir tedbirler tatbikine imkân vard›r. Çünkü as›l aha-
linin tereddüt edebilece¤i cihet ‹ngilizlerin hükûmeti merkezîyeyi tutarak birtak›m harekât› fi-
liye yapmas› ihtimali idi, halbuki yukarda izah eyledi¤im veçhile bugün için vaziyet elham-
dülillah tamamen milletin lehindedir.

Maksad›m›z›n en büyük düflman›, harekât›m›zda en ufak bir eseri zâf ve endifle göster-
mek olur.

Muhittin Paflan›n Ni¤de, Dersim mutasarr›flar›n›n Kuvayi Millîye taraf›ndan tevkif
olunduklar›n› bittabi iflittiniz.

Diyarbekir ve S›vas vilâyetlerinin ayn› mealde Dersaadete çektikleri telgrafnameler zi-
rindeki imzalar› berayi malûmat burada zikrediyorum. (Mevzuubahs imzalar yazd›r›lm›flt›r)
bunlar›n metinlerini ve di¤er namütenahi denecek kadar çok olan telgrafnameleri yazmaya
imkân yoktur, çünkü filhakika hatlar› uzun zaman iflgal edecek kadar çoktur.

Kastamonu
Pafla Hazretlerinin lûtfen bizi pek mükemmel tenvir eden tepfliratl› izahat›na teflekkür ede-

riz. Bolu ve havalisinin ‹stanbul hükûmeti merkezîyesile olan muhaberat› dünden itibaren kat'et-
tirilmifltir. Yaln›z her tarafta oldu¤u gibi buradan icab eden yerlere tezahürat› millîyeyi göstermek
üzere telgraflar ya¤d›rma¤a muvaffak olunamam›flt›r. ‹nflallah himmeti devletlerile bu da bir iki
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taraf›ndan k›vançla uygulanmaya haz›r bulunduklar›n› ve direktif verilmesini bekledikle-
rine iliflkin Franchet d’Esprey'in yaverince yaz›lm›fl mektup vard›r. ‹ki gün önce yan›nda
iki general ve on befl kadar subaydan oluflan bir grupla Amerika Araflt›rma Kurulu Bafl-
kan› General Harbord da S›vasa gelerek ulusal savafl›m›n hakl› oldu¤unu ve gerekli bul-
du¤unu ve ‹stanbul hükûmetinin güçsüz ve yasaya ayk›r› oldu¤unu bildirerek bütün amaç-
lar›m›z› ve güçlü oldu¤umuzu ve hakl› olan isteklerimizi kabul etmekten baflka ç›kar yol
olmad›¤›n› hemen ‹stanbula bildirmifl. Hem Amerikal›larla ve hem Frans›zlarla olan bu
görüflmelerin çok gizli tutulmas›n› savafl›m›m›z›n esenli¤i ad›na rica ederim. ‹stanbul hü-
kûmeti ile ilgili olarak ‹stanbuldaki ‹tilâf Devletlerinin Avrupaya verdikleri gizli bir ajans
haberinde Ferit Pafla Kabinesinin yak›nda düflece¤i bildirilmifltir. Bir de bugün ‹stanbul
hükûmeti ‹stanbul telgrafhanesinde kendi zamanlar›nda yap›lm›fl olan flifre ve aç›k yaz›fl-
malar› inceleyerek toplamakla meflgul olmufltur. Bu da kendilerinin çekilme¤e haz›rlan-
d›klar›n›n bir belirtisidir. Kastamonuda yapt›¤›n›z gibi yukarda isimlerini sayd›¤›m bütün
illerden de birçok imzayla ‹stanbula telgraflar çekilmifl ve flimdi de çekilmektedir. Bunlar
birbirlerine bildirmeyi belki savsakl›yorlar. Kastamonu için bu konuda herkesin dikkatini
çekeriz. Bu çekilen telgraflar›n kabine taraf›ndan al›konulmas›n›n önemi yoktur. Yaln›z
bu telgraflar› kabinenin okumas› yeter, öbür yandan bütün güvenli ve h›zl› araçlarla çekil-
mesi gereken telgraflar ki bütün milletin amaç ve isteklerini özetlemektedir. ‹stanbulda
hem ‹tilâf Devletleri temsilcilerine ve hem de padiflaha iletilmektedir. Do¤al olarak ‹stan-
bulca genel durumunuz bütün güç ve aç›kl›¤›yla yeni anlafl›lmaya bafllanm›flt›r. Bu daha
önce de sa¤lanabilirdi, ama yaz›k ki Kastamonu ili gibi önemli bir haberleflme merkezi an-
cak Osman Beyefendinin özverisiyle tutulduktan sonra Çorumda do¤rudan do¤ruya Sa-
vafliflleri Bakan›n›n emrile bize karfl› kuvvet haz›rlayan Muhittin Paflan›n dalaveras› ö¤re-
nilmifl ‹stanbulun dayanak noktas› k›r›labilmifltir. Bugün acele eden Kastamonu halk› bu
acelecili¤ini Osman Beyefendinin geliflinden önce yapm›fl olsayd› belki bugüne kadar so-
nuç al›nabilirdi. ‹flte halk›n bu ola¤and›fl› durum, ne vakta kadar sürecektir sorusuna veri-
lecek olan yan›t fludur: Ne vak›t ki Kastamonu halk› bu durumu ola¤and›fl› bulup kayg›ya
düflmek uyufluklu¤undan kurtularak amac›m›z› elde edinceye kadar dayanmakta duraksa-
mazsa iflte o zaman bu ola¤and›fl› durum kendili¤inden ortadan kalkacakt›r. Kabinenin
ayak diremesi do¤ald›r. Buna karfl› baflka önlem almaya kalk›flmadan önce ilk önlemimi-
zi gere¤ince ve her tarafta kesinlikle uygulama yollar›n› düflünelim. Örne¤in Bolu durumu
konusunda ne yap›lm›flt›r, Bolu hizas›na kadar bütün merkezlerin ‹stanbul ile resmî ha-
berleflmelerin kesilmifl oldu¤una güveniyor muyuz? Bununla ilgili olarak bekledi¤imiz bil-
giler daha gelmedi.

Fuat Pafla Hazretleri birkaç güne kadar Eskiflehiri denetimi alt›na alacakt›r. Oradan
Bilecik ve Bursadaki ulusal örgütlere ayn› karar› uygulatacakt›r, siz de Bolu ve hatta olabi-
lirse daha ilerilere kadar durumunuzu yaymay› baflarabilirseniz ‹stanbul hükûmeti kendini
bofllukta bulacakt›r; öbür yandan da ‹ngilizler bile aralar›nda olmak üzere bütün ‹tilâf Dev-
letleri kendilerinden yüz çevirdiklerini görünce ayak diremeye güçleri kalmayaca¤›n› san›-
r›m. Bununla birlikte bundan sonra da cahilce ve aptalca bir direnme sürdürmek isterlerse
her halde daha etkili önlemler uygulanabilir. Çünkü as›l halk›n üzerinde duraksayaca¤› ko-
nu ‹ngilizlerin ‹stanbul hükûmetini tutarak birtak›m edimli giriflimlere kalk›flmas› olas›l›¤›
idi, oysa yukarda aç›klad›¤›m gibi bugün için durum Allaha flükür bütünüyle milletten ya-
nad›r.

Amac›m›z›n en büyük düflman›, yapt›klar›m›zda en ufak bir güçsüzlük ve kayg› belir-
tisi göstermek olur.

Muhittin Paflan›n Ni¤de, Dersim mutasarr›flar›n›n Ulusal Güçler taraf›ndan tutuklan-
d›klar›n› elbette iflittiniz. Diyarbak›r ve S›vas illerinin efl anlamda ‹stanbula çektikleri telg-
raflar›n alt›ndaki imzalar› bilginiz olsun diye burada belirtiyorum. (Sözkonusu imzalar yaz-
d›r›lm›flt›r) bunlar›n metinlerini ve sonsuz denecek kadar çok öbür telgraflar› yazmaya ola-
nak yoktur, çünkü gerçekten hatlar› uzun süre al›koyacak kadar çoktur.

Kastamonu
Pafla Hazretlerinin bizi eksiksiz olarak ayd›nlatan sevindirici haberlerle dolu aç›klamalar›na

teflekkür ederiz. Bolu ve yöresinin ‹stanbul hükûmetiyle haberleflmeleri dünden bu yana kesilmifl-
tir. Yaln›z buradan her tarafta oldu¤u gibi gereken yerlere ulusal gösterileri belirtmek için telgraf-
lar ya¤d›rmakta baflar›l› olunamam›flt›r. ‹nflallah sizin yard›m›n›zla bu da bir iki gün içinde sa¤lana-
cakt›r. ‹neboludan ‹stanbula geri gönderilen Kastamonu valisi ‹çiflleri Bakan›ndan Zonguldakta



gün zarf›nda temin edilecektir. ‹neboludan ‹stanbula iade edilen Kastamonu valisi Dahilîye
Nâz›r›ndan Zonguldakta atideki emri alm›flt›r: Bolu ve havalisi serbesttir. Zongulda¤a ç›k›-
n›z, vilâyetin icab eden mahallerile muhabere ediniz ve emri ahire kadar orada bekleyiniz.
Emrini alan vali Zonguldaktan ‹stanbul ile muhabere etmek üzere tehdide bafllad›¤›n› vali
vekili ile bendenize haber verdiler, gece alaturka saat alt›ya kadar muhabere edildi mevkufen
karadan Kastamonuya getirilmesi emri verildi ise de mutasarr›f›n baz› mütaleas› dolay›sile bu
fl›k tatbik edilemedi, vali ve beraber gelen mektupçu dün sabah gece cereyan eden muhabera-
ta ›tt›la peyda edince orada bar›namayarak bitevfik›hi taalâ kemali ihtiflamla Dersaadete av-
det buyurduklar›n› berayi malûmat arzeyleriz Efendim.

Kumandan, Miralay Vali Vekili
Osman Ferit
Vukubulan arzu üzerine flu tafsilât› verdim:
Ermenistan Cumhuriyeti denmekle maruf Erivan ve Nahcivan Ermenileri kendilerini

hakikaten bir devlet olmufl zannile baz› mertebe vaziyetler almaya kalk›flt›. fiarktan Azerbay-
can Müslümanlar› ç›ktan hudutlar› dahiline girmifl ve ufak ufak muvaffak›yetli muharebeler-
le ilerlemekte bulunmufltu. Son günlerde Nahcivan civar›nda Azerbaycan islâm kuvvetlerile
Ermenilerin yegâne f›rkas› karfl› karfl›ya geldi, vukubulan mühim bir muharebede Ermeniler
kâmilen muzmahil ve periflan oldular ve bunun neticesinde Nahcivanda bir hükûmeti islâmi-
ye teflekkül etti. Ermenistan Cumhuriyetinin gösterdi¤i kabiliyetsizlik Avrupa ve bilhassa
Amerika nezdinde tamamen taayyün etmifltir.

Ermenilerin bir hükûmeti müstakille olarak idarei devlet edemiyeceklerine kanaat eyle-
mifllerdir. Belki hükûmeti Osmanîyenin bir vilâyet veya eyaleti olabilir. Denilmektedir. Hele
memaliki mahrusei flahane dahilinde ötedenberi dermeyan edilen Ermenistan muhtariyeti ve
saire gibi teklifler art›k tamamen kuvvetini kaybeylemifltir. Adana havalisinde Frans›zlara
yaslanan Ermeniler de son günlerde çini cebin görmeye bafllad›lar. Elhamdülillah mukadde-
rat›m›z pek parlak hükümlere iktiran edecektir.

Gözlerinizden öperim, müsterihane uyuyunuz, yaln›z bilvesile mühim bir noktay› ha-
t›rlatmak isterim. Meb'uslar› çabuk ve flayan› arzu zevattan intihap etmek lâz›md›r.

VES‹KA, 107.
Konyada K.O. 12, Erzurumda K.O. 15, Ankarada K.O. 20,

Diyarbekirde K.O. 13, Ni¤dede F›rka 11 Kumandanl›klar›na,
Adana, Van, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbekir, Elâzîz, Kastamonu, Ankara, Konya,

Hüdavendigâr vilâyetlerine ve Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyelerine.
Erzincan, Canik, Kayseri, Marafl, Urfa, Ni¤de, Antalya, Isparta, Hurdur, Denizli, Afyon

Karahisar, Karesi, Eskiflehir, Bolu, ‹zmit mutasarr›fl›klarile Müdafaai Hukuk Heyeti
Merkeziyelerine. Elâzizde K.O. 11 ahz›asker Reisi Vehbi

Beyefendiye Giresun Heyeti idaresine, fiehremanetine
S›vas, 26 Eylûl 133

Beyanname
Ferit Pafla Kabinesinin pâk ve nezih Anadoluda yegâne mülevves noktai istinad› olan

Konya Valisi Cemal Beyin Konyada vatan ve milletimiz aleyhinde a¤yara istinaden irtikâp
eylemifl oldu¤u ihanetkârane harekât› cidden erbab› hamiyeti ve bilhassa Konya ahalii muh-
teremesini pek ziyade dilhun eylemekte idi. Bu defa mumaileyh Cemal Beyin harekât›ndaki
habaset orada bulunan ecnebîlerin dahi nazar› nefretini mucip oldu¤undan kendisi milletle
karfl› karfl›ya b›rak›lm›flt›r. Cemal Bey son bir hareketi mezbuhane olmak ve binnetice ken-
disini terkeden encebîleri müdahaleye mecbur k›labilmek hayali bisudile hapishanede bulu-
nan bilcümle kanl› katil mevkufîni ç›kar›p teslih ve kendisine vas›tai cinayet k›lmak istemifl-
tir. Art›k bu kadar zelilâne ve denaetkârane harekete müteflebbis ulan bir flahs›n Konya vilâ-
yeti flahanesini daha fazla lekelemesine tahammül caiz olam›yaca¤›n› takdir eden halk muk-
tazay› hamiyet ve celâdetini göstermeye tevessülde tereddüt etmemifltir. Bunun fark›na varan
Cemal Bey bugün hempalarile ‹stanbula firar etmifltir. Mumaileyhin ‹stanbula vusulünden
evvel derdesti memuldur. Ferit Pafla ve Dahilîye Nâz›r› Adil Beyin en zinüfuz zannettikleri
aleti mefsedetlerinin ak›betini milleti necibemizin enzar› dikkatine ve Ferit Pafla Kabinesinin
de nazar› ibretine vazederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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afla¤›daki emri alm›flt›r: Bolu ve yöresi serbesttir. Zongulda¤a ç›k›n›z, ilin gereken yerleriy-
le haberlefliniz yeni bir emre kadar orada bekleyiniz.. Emrini alan valinin Zonguldaktan ‹s-
tanbul ile haberleflmek için gözda¤› vermeye bafllad›¤›n› vali vekili ile bana haber verdiler,
gece alaturka saat alt›ya kadar haberleflme yap›ld› tutuklu olarak karadan Kastamonuya ge-
tirilmesi emri verildi ise de mutasarr›f›n baz› görüflleri dolay›sile bu yap›lamad›, vali ve bir-
likte gelen mektupçunun dün sabah gece yap›lan yaz›flmalar› ö¤renince orada bar›namaya-
rak Allah›n yard›m›yla görkemli bir biçimde ‹stanbula döndüklerini bilgi edinmeniz için su-
nar›z Elendim.

Komutan, Albay Vali Vekili
Osman Ferit
Gösterilen istek üzerine flu ayr›nt›lar› bildirdim:
Ermenistan Cumhuriyeti denmekle bilinen Erivan ve Nahcivan Ermenileri kendileri-

ni gerçekten bir devlet olmufl sanarak bir tak›m kibirli tutumlar almaya kalk›flt›. Do¤udan
Azerbaycan Müslümanlar› çoktan s›n›rlar› içine girmifl ve ufak ufak baflar›l› çat›flmalarla
ilerlemekte bulunmufltu. Son günlerde Nahcivan dolaylar›nda Azerbaycan›n Müslüman
kuvvetleriyle Ermenilerin tek tümeniyle karfl› karfl›ya geldi, yap›lan önemli bir savaflta Er-
meniler tümüyle bozguna u¤ray›p darmada¤›n oldular ve bunun sonucu olarak Nahcivanda
Müslüman hükûmeti kuruldu. Ermenistan Cumhuriyetinin gösterdi¤i yeteneksizlik Avrupa
ve özellikle Amerikan›n gözünde kesinlikle belli olmufltur.

Ermenilerin ba¤›ms›z bir hükûmet olarak devlet yönetemiyecekleri kan›s›na varm›fl-
lard›r. Belki Osmanl› devletinin bir ili ya da eyaleti olabilir. Denilmektedir. Hele Osmanl›
ülkesinin s›n›rlar› içinde ötedenberi ileri sürülen Ermenistan özerkli¤i ve benzerleri gibi
öneriler art›k kesinlikle gücünü yitirmifltir. Adana yöresinde Frans›zlara yaslanan Ermeni-
ler de son günlede as›k surat görmeye bafllad›lar. Allaha hamdolsun sonumuz çok parlak
olacakt›r.

Gözlerinizden öperim, rahat uyuyunuz, yaln›z s›ras› gelmiflken önemli bir noktay› ha-
t›rlatmak isterim. Meb'uslar› çabuk ve istenen kiflilerden seçmek gereklidir.

BELGE, 107.
Konyada K.O. 12, Erzurumda K.O. 15, Ankarada K.O. 20, Diyarbak›rda K.O. 13,

Ni¤dedc Tümen 11 Komutanl›klar›na,
Adana, Van, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Kastamonu, Ankara, Konya,

Bursa illerine ve Haklar› Savunma Derne¤i Merkez kurullar›na.
Erzincan, Samsun, Kayseri, Marafl, Urfa, Ni¤de, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli,

Afyon, Bal›kesir, Eskiflehir, Bolu, ‹zmit mutasarr›fl›klarile Haklar› Savunma Merkez
kurullar›na.

Elaz›¤ K.O. 11 askerlik flubesi Baflkan› Vehbi Beyefendiye Giresun Yönetim Kuruluna,
Belediye Baflkanl›¤›na

S›vas, 26 Eylûl 1919 
Bildiri

Ferit Pafla Kabinesinin tertemiz Anadoluda tek kirli dayanak noktas› olan Konya Va-
lisi Cemal Beyin Konyada vatan ve milletimize karfl› yabanc›lara dayanarak yapm›fl oldu¤u
haince ifller yurtseverlerin ve özellikle Konyan›n sayg›de¤er halk›n›n yüre¤ini gerçekten
çok yaralamaktayd›. Bu dafa bu Cemal Beyin yapt›klar›ndaki kötülük orada bulunan ya-
banc›larda bile nefret do¤urmufl oldu¤undan kendisi milletle karfl› karfl›ya b›rak›lm›flt›r. Ce-
mal Beyin son umutsuz çare olmak ve kendisini b›rakm›fl olan yabanc›lar› ifllerimize kar›fl-
maya zorlayabilmek bofl hayaliyle hapishanede bulunan tüm tutuklu katilleri ç›kar›p silâh-
land›rm›fl ve kendisine cinayet arac› yapmak istemifltir. Art›k bu kadar afla¤›l›k ve alçakça
davran›fla kalk›flan birinin görkemli Konya ilini daha çok lekelemesine katlanmak do¤ru
olam›yaca¤›n› kavrayan halk yurtseverlik ve yüreklilik gere¤ini göstermeye giriflmekte du-
raksamam›flt›r. Bunu sezen Cemal Bey bugün yardakç›lar›yla birlikte ‹stanbula kaçm›flt›r.
Kendisinin ‹stanbula varmadan ele geçirilece¤i umulmaktad›r. Ferit Pafla ve ‹çiflleri Baka-
n› Adil Beyin en etkili sand›klar› bozguncu ajanslar›n›n sonunu soylu milletimize dikkat et-
sin diye ve Ferit Pafla Kabinesine de ders als›nlar diye bildiririz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 108.
Telgraf Urfa, 18/9/1335

S›vas Kongre Riyaseti Aliyesine
Heyeti Temsilîyenin ve Kongrenin harekât› ‹ngiliz hükûmetince do¤rudan do¤ruya Dü-

veli ‹tilâfîyeye karfl› taarruz fleklinde telâkki olunmaktad›r ve bu halin temadisine Türk hü-
kûmetinin ihdas eyledi¤i bir vaziyet manas› verilerek umum Osmanl› k›t'as› Düveli ‹tilâfîye-
ce iflgali askeri alt›na al›nmak ve Türk hükûmetine hitam verilmek gibi bir gayeye sevkedece-
¤ini buradaki temas neticesi olarak hissedilmekte oldu¤undan vaziyeti hâz›ra saadeti milleti
imha edecek bir flekilden tevakkisini istilzam edecek bir surette kabine ile itilâf husulü vatan
ve milletin selâmeti noktas›ndan intizar ve istirham olunur.

Urfa Mutasarr›f›
Ali R›za 

Telgraf S›vastan, 19/9/1335
Urfa Mutasarr›f› Ali R›za Beyefendiye

‹kaz maksad› hay›rhahanesile keflide buyurulan 18/9/1335 tarihli telgrafnamei âlileri
heyetimizce nazar› dikkate al›nd› ve berveçhiâti nikat›n zât› âlilerine iblâ¤› tensib edildi.

1 - Heyeti Temsilîye ve S›vasta münakit Umumî Kongrenin mukarrerat ve icraat› hiçbir
veçhile Düveli ‹tilâf iyeye kafl› taarruz fleklinde olmad›¤› Kongrenin cihana ilân edilen beyan-
namesi muhteviyat›ndan mütezahir olduktan baflka bu husus filiyat ile de tamamen sabit ol-
mufltur. Bu sübut zaman› ile bütün vuzuhiyle tebeyyün edecektir. Binaenaleyh ‹ngiliz hükû-
metinin zâhip oldu¤unu zannetti¤iniz telâkkide fahifl ve azim hata vard›r. Zât› âlinize bu yol-
da telkinatta bulunanlar oradaki ‹ngiliz kuvvei iflgaliyesi mensubininden ise onlar›n da zeha-
b›ndaki butlan› izale etmek sizin için bir vazifei millîye ve vicdaniyedir. Burada ve her yerde
bulunan ‹ngiliz ve sair Düveli ‹tilâfîye mümessilleri hakikaki hâli tamamen takdir etmifller ve
milletin teflebbüsat› meflruas›ndaki hak ve isabeti teslim eylemifllerdir.

2 - Milletimizin hakk› meflruunu talep z›mn›nda ald›¤› vaziyet sebebile Düveli ‹tilâfîye-
nin umum Osmanl› vatan›n› iflgali askerî alt›na almaya kalk›flmalar› varidi hat›r bile olamaz.
Çünkü milletimiz ‹tilâf Devletlerinden adlü hakka mugayir harekâta de¤il, bu yolda flimdiye
kadar hükûmeti merkeziyenin aczü meskenetinden dolay› yap›lm›fl olan hakflikenane mu-
amelâttan sarf› nazar etmelerine intizar eder.

3 - Milletin, menafii âliyei vatanîyeyi payilam eden ve hukuku meflruai millîyeyi hainane
ve caniyane teflebbüsat ve tedabiri leimeye filen kalk›flmasile Kanunu Esasîmiz mucibince bi-
zatihi madum olan Ferit Pafla Kabinesile anlaflmas›n› tavsiye etmeniz vaziyeti hakikîyeye he-
nüz ademi ›tt›la›n›za affolunmaktad›r. Bu sebeple zat› âlinizi ve Urfa ahalii muhteremesini ten-
vir maksadile bu telgrafa zeylolarak icab eden malûmat ve izahat ve talimat ita olunacakt›r.

4 - Zât› âlileri gibi erbab› hamiyetin vazifesi amal ve iradei millîye dairesinde milletin
umurunu tedvir eylemektir. Makam› muallây› hilâfet ve saltanata olan merbutiyeti sadakat-
kâranemi: ancak bu suretle tecelli edecektir. Binaenaleyh Ferit Pafla Kabinesine itimat caiz ol-
mad›¤›na dair ora ahalii necîbesinin vukubulacak müracaat› suretinin berayi malûmat imha-
s› Heyeti Temsilîye kararile tebli¤ olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 109,
Bizzat halledilecektir Ankara, 25/9/1335
Dakika tehiri tahkik ve müsebbipleri tecziye edilecektir

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - Bu gece ‹stanbul telgrafhanesinden Fuat Paflay› telgraf bafl›na istediler. Israrlar›na bi-

naen mahrem bulundu¤u haber verildi. Sername ve imzas› da Dahiliye Nezaretinin vilâyet flifre-
sile yazd›r›lan bir flifre yazd›rd›lar. Bunun hulâsas› padiflah›m›z›n beyannamesindeki irfladat›
âlimaneye tatbiki hareket edilmek suretile halâs› vatan›n müyesser olaca¤›ndan milletin necip fe-
dakârl›klar›n›n bedhahane iflaat ile âlemi medeniyette mutasavver gayeler suretinde tecelli ettiril-
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BELGE, 108. 
Telgraf Urfa, 18/9/1919

S›vas Kongresi Yüksek Baflkanl›¤›na
Temsilci Kurulun ve Kongrenin yapt›klar› ‹ngiliz hükûmetince do¤rudan do¤ruya ‹ti-

lâf Devletlerine karfl› sald›r› niteli¤inde say›lmaktad›r ve bu durumun sürmesine Türk hü-
kûmetinin neden oldu¤u bir durum anlam› verilerek tüm Osmanl› ülkesinin ‹tilâf Devletle-
ri askerleri taraf›ndan iflgal alt›na al›nmak ve Türk hükûmetine son verilmek gibi bir ama-
ca yöneltece¤ini buradaki görüflmelerden sezinlemekte oldu¤undan flimdiki durum ulusun
mutlulu¤unu yok edecek davran›fltan sak›n›lmas›n› gerektirdi¤inden kabineyle uzlaflmaya
var›lmas› vatan ve milletin kurtuluflu noktas›ndan beklenir ve rica olunur.

Urfa Mutasarr›f›
Ali R›za

Telgraf
Urfa Mutasarr›f› Ali R›za Beyefendiye

‹yiniyetli uyar› amac›yla çekti¤iniz 18/9/1919 tarihli telgraf kurulumuzca dikkate al›n-
d› ve afla¤›daki noktalar›n bildirilmesi uygun görüldü.

1 - Temsilci Kurul ve S›vasta toplanan Genel Kongrenin kararlar› ve yapt›klar› hiçbir
zaman ‹tilâf Devletlerine karfl› sald›r› niteli¤inde olmad›¤› Kongrenin tüm dünyaya duyuru-
lan bildirisinde yaz›lanlarla belirtilmifl olduktan baflka bu husus üstelik olaylarla da tümüy-
le kan›tlanm›flt›r. Bu kan›tlan›fl zamanla bütün aç›kl›¤› ile belirecektir. Bu nedenle ‹ngiliz
hükûmetinin kap›ld›¤›n› sand›¤›n›z görüflte çok büyük bir yan›lg› vard›r. Size bu düflünceyi
afl›layanlar oradaki ‹ngiliz iflgalci kuvvetlerinden kimseler ise onlar›n da kap›ld›¤› temelsiz
inan›fl› gidermek sizin için bir millet ve vicdan ödevidir. Bu gerçe¤i eksiksiz anlam›fllar ve
milletin meflru giriflimlerinin hakl› ve yerinde oldu¤unu kabul etmifllerdir.

2 - Milletimizin meflru hakk›n› istemek için ald›¤› tutum nedeniyle ‹tilâf Devletlerinin
tüm Osmanl› anayurdunu askerle iflgal alt›na almaya kalk›flmalar› akla gelemez bile. Çün-
kü milletimiz ‹tilâf Devletlerinden adalet ve hakka ayk›r› davran›fllar de¤il, bu yolda flimdi-
ye kadar ‹stanbul hükûmetinin güçsüzlük ve miskinli¤niden dolay› yap›lm›fl olan haks›z ifl-
lerden vaz geçmelerini bekler.

3 - Milletin, vatan›n yüksek ç›karlar›n› ayak alt›na alan milletin meflru haklar›na karfl›
haince ve canice yap›lan ve al›nan alçak giriflim ve önlemlere edimli olarak kalk›flmas› ne-
denile Anayasam›z gere¤ince kendili¤inden düflmüfl olan Ferit Pafla Kabinesile anlaflmas›n›
önermeniz gerçek durumu daha ö¤renmedi¤inize yorulmaktad›r. Bu nedenle sizi ve Urfa-
n›n sayg›de¤er halk›n› ayd›nlatmak amac›yla bu telgrafa ek olarak gerekli bilgi ve aç›klama
ve direktif verilecektir.

4 - Sizin gibi yurtsever kiflilerin görevi ulusun ifllerini ulusal istenç ve amaç çerçevesin-
de yönetmektir. Yüce halifeli¤e ve saltanata olan içten ba¤l›l›¤›m›z ancak böyle belirir. Bu
nedenle Ferit Pafla Kabinesine güvenmenin do¤ru olmad›¤› konusunda oralar›n soylu hal-
k›n›n yapaca¤› baflvurunun bir örne¤inin bilgi edinilsin diye bize gönderilmesi Temsilci Ku-
rul kararile bildirilir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 109.
Kendi eliyle çözülecektir Ankara, 25/9/1919
Dakika gecikmesi soruflturulacak neden olanlar cezaland›r›lacakt›r

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - Bu gece ‹stanbul telgrafhanesinden Fuat Paflay› telgraf bafl›na istediler. Israrlar› üzerine

gizli oldu¤u bildirildi. Bafll›k ve imzas› da ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n vilâyet flifresile yazd›r›lan bir flifre
yazd›rd›lar. Bunun özeti: "Padiflah›m›z›n bildirisinde bilimsel olarak gösterilen do¤ru yoldan git-
mekle vatan›n kurtar›labilece¤inden; ulusun soylu özverilerinin, kötülük isteyerek yay›lan söylen-
tilerle, uygarl›k dünyas›nda güdülen amaçlar gibi belirlenmesinden; hükûmetle millet aras›nda ay-



meflinden hükûmet ve milletin ayr›l›¤› müdahalei ecnebîyeyi davet edece¤inden ve konferans
hakk›m›zda karar verirken bu ihtilâf›n niflanei neyyirü selâmet olmayaca¤›ndan ibarettir. Ne-
ticede müdirân› harekât ile görüflmek üzere zevat› âliye ile bildirilecek yerde mülâkat› emri-
vaki suretinde arz ve vaktin darl›¤›ndan cevap beklenilmektedir. ve selâmeti vataniyeye ait bu
tekasrübün müstelzimi buluan iki veçhi makam›n bunu hüsnü niyetle kabul ve içtihad› fikre,
flahsa ve flerefe merbut masuniyeti temhidat› müselsele ve kâmile ve ciddiyet ve itina ile ilâve
edildi¤i ve amadei cevap oldu¤u da ilâve edilmektedir. Telgraf› yazan bu zat Erkân›harbiye
Mirlivalar›ndan Abdülkerim Paflad›r. Kendisinin söz verdi¤i bu telgrafa Ticaret ve Ziraat
Nâz›r› Hadi Pafla vesatatile ve ayn› flifre ile cevap intizar›ndad›r. Mumaileyh bu hilesi ile mü-
racaat›n bizden oldu¤unu ilân ve iflaa etmek istedi¤i anlafl›l›yor. Telgraf bafl›nda intizarda bu-
lunduklar›ndan bir dakika evvel kabul edilip edilmiyece¤i ile ne cevap verilece¤inin ifl'ar›
müsterhamd›r. 

20 K.O. K.Ali Fuat Pafla Hazretlerine yaz›lm›flt›r.
K.O. 20 Kumandan Vekili 

Mahmut
VES‹KA, 110.

25/9/1335
Saat: 7 sonra

Mahmut Beyfendiye
Telgraf namenizi okudum. Fuat Pafla Hazretlerinin el'an bulundu¤u yerden makine ba-

fl›nda ‹stanbul ile görüflebilece¤ini zannetmiyorum. Filhakika böyle ise Kerim ve Hadi Pafla-
lara Fuat Pafla Hazretlerinin Ankarada bulunmay›p meflgul oldu¤unu ve fakat görüflmek ar-
zu eyledikleri takdirde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin S›vasta haz›r bu-
lunan Heyeti Temsilîyesinin ne bunlar meyan›nda Kerim Pafla Hazretlerine muhabbeti husu-
sîyesi olan Mustafa Kemal Pafla ile makine bafl›nda arzu eyledikleri tarzda görüflmek müm-
kün oldu¤unu bildirirsiniz. Yaln›z Fuat Paflan›n ‹stanbulla görüflmek istedi¤i hakk›ndaki
sözleri do¤ru olamaz, binaenaleyh onlar görüflmek arzusunda iseler kayd›nda dikkatli bu-
lunmak lâz›md›r. Her halde bu zevat›n görüflmeye hahiflker olduklar› takdirde S›vasla görüfl-
meleri daha serî olur.

S - Bu zevat ‹stanbulda makine bafl›nda m›d›rlar?
C - Hay›r. fiimdi makine bafl›nda de¤illerdir. Dün gece makine bafl›nda idiler Efendim.
S - ‹stanbula telgraf› verdiniz mi ?
C - fiimdi yaz›lmaya bafllanm›flt›r.
S - Telgraf› alan zata bunun flimdi icap edenlere isalini ihtar etsinler. 
C - Deraliyedeki Merkez Müdürü bekliyor. O zât alacakt›r Beyim.

Mahmut Beyin ‹stanbula cevab›
Cevap Ankaradan, 25/9/1335
2 Saat: 19
Ankaradan:
- Fuat Paflan›n oldu¤u yerden biz bile hazan bilvas›ta telgraf yazd›rabiliyoruz. Emri âl-

leri flifre ile ve fakat sernamesiz olmak ve telgrafnamede evelki flifreyi yazd›ran memur vas›-
tasile iblâ¤ edece¤iz. Yazaca¤›m›z metni flimdi size okuyaca¤›m Efendim.

S›vastan:
- Pek güzel!
- Kâmilen flifre yap›lacak. "Erkân›harbiye Mirlivalar›ndan Abdülkerim Pafla Hazretle-

rine: Fuat Pafla Hazretleri Ankarada olmad›¤›ndan telgraf›n›z› iblâ¤ etmek mümkün olam›-
yor. Görüflmek arzu etti¤iniz takdirde Rumeli ve Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyetinin S›-
vasta haz›r bulunan Heyeti Temsilîyesile ve bunlar aras›nda bilhassa Abdülkerim Pafla Haz-
retlerine muhabbeti mahsusas› olan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerile makine bafl›nda görüfl-
menizin mükün olabilece¤ini arzeylerim Efendim."

K.O. 20 Kumandan Vekili 
Mahmut

S›vastan:
- Çok muvaf›kt›r. ‹stanbuldan verdikleri telgraf› aynen verir misiniz.
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r›l›¤›n yabanc›lar›n ifllerimize kar›flmas›na yol açaca¤›ndan ve konferans bizimle ilgili olarak
karar verirken bu anlaflmazl›¤›n kurtulufl yolu olmayaca¤›ndan" baflka birfley de¤ildir. So-
nuç olarak savafl›m› yönetenlerle görüflmek için bu yüksek kiflilerle bildirilecek yerde bulufl-
mak iste¤i bir olup bitti niteli¤inde gösterilmekte ve vaktin darl›¤›ndan yan›t beklenilmek-
tedir. Ve yurdun esenli¤iyle ilgili bu yak›nlaflma her iki tarafça - gerekti¤i gibi - iyi niyetle
karfl›lan›rsa düflünce özgürlü¤ünün ve kiflinin ve onun dokunulmazl›¤›n›n korunaca¤› yap›-
c› bir aç›dan ciddî olarak ve özenle belirtildi¤i bildirilmekte ve yan›t beklendi¤i eklenmek-
tedir. Telgraf› yazan kifli Kurmay Tu¤generallerinden Abdülkerim Paflad›r. Kendisinin
a¤›zdan verdi¤i bu telgrafa Ticaret ve Tar›m Bakan› Hadi Pafla arac›l›¤›yla ve ayn› flifre ile
yan›t beklemektedir. Kendisinin bu hileli yola baflvurmas›ndaki amac›n baflvuruyu bizim
yapt›¤›m›z› duyurup yaymak oldu¤u anlafl›l›yor. Telgraf bafl›nda beklemekte olduklar› için
bir dakika önce kabul edilip edilmiyece¤i ile ne yan›t verilece¤inin bildirilmesi rica olunur.

20 K.O. K.Ali Fuat Pafla Hazretlerine yaz›lm›flt›r.
K.O. 20 Komutan Vekili

Mahmut
BELGE, 110.

25/9/1919 
Saat: 7 sonra

Mahmut Beyefendiye
Telgraf›n›z› okudum. Fuat Pafla Hazretlerinin flu anda bulundu¤u yerden makine ba-

fl›nda ‹stanbul ile görüflebilece¤ini sanm›yorum. Gerçekten durum böyle ise Kerim ve Ha-
di Paflalara Fuat Pafla Hazretlerinin Ankarada bulunmay›p ifli oldu¤unu ama görüflmek is-
terlerse Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin S›vasta bulunan Temsilci Kuru-
luyla ve bunlar aras›nda Kerim Pafla Hazretlerine özel bir sevgisi olan Mustafa Kemal Pa-
fla ile makine bafl›nda istedikleri biçimde görüflebileceklerini bildirirsiniz. Yaln›z Fuat Pafla-
n›n ‹stanbulla görüflmek istedi¤i hakk›ndaki sözleri do¤ru olamaz, bu nedenle onlar görüfl-
mek istiyorlarsa koflulu üzerinde dikkatli bulunmak gerekir. Bunlar görüflmeye istekli ise-
ler S›vasla görüflmeleri her halde daha çabuk olur.

S - Bu kifliler ‹stanbulda makine bafl›nda m›d›rlar?
K - Hay›r. fiimdi makine bafl›nda de¤illerdir. Dün gece makine bafl›nda idiler Efendim.
S - ‹stanbula telgraf› verdiniz mi?
K - fiimdi yaz›lmaya bafllanm›flt›r.
S - Telgraf› alan kifliye bunun gerekenlere flimdi iletilmesini hat›rlat›p uyars›nlar. 
K - ‹stanbuldaki Merkez Müdürü bekliyor. O alacakt›r Beyim.

Mahmut Beyin ‹stanbula yan›t›
Yan›t Ankaradan, 25/9/1919
2 Saat: 19
Ankaradan:
- Fuat Paflan›n oldu¤u yerden biz bile ara s›ra arac›yla telgraf yazd›rabiliyoruz. Yük-

sek emriniz flifre ile ama bafll›ks›z olmak ve telgrafta önceki flifreyi yazd›ran memur arac›l›-
¤›yla ulaflt›raca¤›z. Yazaca¤›m›z metni flimdi size okuyaca¤›m Efendim.

S›vastan:
- Pek güzel!
- Hepsi flifre yap›lacak. "Kurmay Tu¤generallerden Abdülkerim Pafla Hazretlerine:

Fuat Pafla Hazretleri Ankarada olmad›¤›ndan telgraf›n›z iletilemiyor. Görüflmek isterseniz
Rumeli ve Anadolu Haklar› Savunma Derne¤inin S›vasta bulunan Temsilci Kuruluyla ve
bunlar aras›nda özellikle Abdülkerim Pafla Hazretlerine özel bir sevgisi olan Mustafa Ke-
mal Pafla Hazretlerile makine bafl›nda görüflebilece¤inizi bilginize sunar›m Efendim."

K.O. 20 Komutan Vekili
Mahmut

S›vastan:
- Çok uygundur. ‹stanbuldan verdikleri telgraf› oldu¤u gibi verir misiniz.



VES‹KA, 111.
25/9/1335

Kerim Paflan›n telgraf "flifre mahlûlü" suretidir
Memleketimizin geçirmekte oldu¤u imtihan› azîmin neticeten teyemmünbahfl olmas›

evlâd› vatan›n müflterek gayesidir. Bu hususta padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin beyanna-
mei humayunlar›ndaki irfladat› âlimane hükûmet ve milletimizin yegâne peyveste olaca¤› ga-
yei naciyedir ve devlet ve milletimizin bekay› hayat› ve tamamiyeti mülkiyemizin masuniyeti,
camiai kelâm› mülûkânenin tatbikiyle peziri istikrar olaca¤› bedihîdir. Bunca necaibi harekât
ve fedakâri ile flu ana kadar muazzez (...) niyat›n›n harisi kalan...›n bütün bütün cihan› me-
deniyet karfl›s›nda binnihaye izhar› hakk› âli eylemesine asarile intizar olunur iken bunun
akamete maruz k›l›nmas› hakk›nda bedhahan›n her fleyden istifadesine ve belki tahlisi vatan
endiflelerine ait harekât bile kâinata namakbul ve menfur gayeler suretinde tecelli ettirilmifltir.
Zemini müsait b›rak›lmas› devlet ve milletin mazarrat›n› ve maazallahü tealâ müdahalât› azî-
meyi müeddi görülmektedir.

Millet ile hükûmetin elele hareketi selâmeti vatan hususunda en büyük beraat ve hüsnü
delâlet ve bunun hilaf› ise haricî tehlike ve müdahaleyi dâi bulunmak itibarile bâdii vehamet-
tir. Konferansta kak›m›zda son karar verilmekte oldu¤u flu s›rada hükûmet ile millet aras›n-
da teflettüt ve muhalefetin kat'iyyen niflanei hayrü selâmet olmamas› da biifltibaht›r. fiimdi ben
s›rf sizlerin eski ve nezih bir arkadafl› ve bu memleketin yine sitler gibi selâmetini istihdaf
eden nâçiz ve fedakâr bir ferdi bulunmak itibarile endiflei vatanla yapt›rtmakta olduklar›na
kat'iyyen iman ve itimad›m olan bu harekât›n maksudu âli veçhile millet ve hükûmetin vah-
deti amaline tevfikini pek sehil buluyorum.

Feyzi Hudadan mülhem bu teflebbüsat›n neticei meflkûresi için müdirân› harekât ile bu-
nu anlaflmak üzere kendim sizinle mülâkat edebilece¤im gibi itimat ve hürmeti âmmeyi ihraz
eden zevat› âliye ile birlikte ‹stanbuldan hareketle taayyün edecek bir mahalde mülâkat ve
müzakere icras› imkân›n› da emrivaki surette arzedebilirim. Muhakkakt›r ki bu memleketin
selâmeti için iki tarafta da anlafl›lmas› ve birçok yap›lacak veya kabul edilecek fleylerin hemen
müzakereden geçirilmesi en son kalm›fl bir çarei haldir. Pek mümkündür ki bunda Cenab›
Hallâli Müflkülât bu biçare millet ve memleketin flu düflvarküfla uktesini fethü hal eyler. Bir
kere nispet olunsun, Hudan›n lûtfu ve irae edilece¤i muhakkak hüsnüniyetle flahidi hakikat
ve selâmet deragufl olunur ve tarz› halde Cenab› Hudavendi Kerim en müessir esbab› müseb-
bibane rapt ve milleti iktisab› hak ile müemmen eyler, vaktin pek darl›¤› itibarile iflin nezake-
ti fevkalâdesine mebni bendenize keyfiyetin hemen iflbu telgrafnamenin keflide olundu¤u flif-
re ile imhas›n› rica eder ve muhabbet ve hürmetlerimi arzeylerim. Selâmeti vataniyeye ait bu
tekarrübün müstelzimi bulunan teflebbüsü en yüce makam büyük bir (...) ve hüsnüniyet ve
hürmetine mebni flah›slar›n›za ve flereflerinize merbut her türlü masuniyetinin de baflkaca ce-
vapnamenin ve Dahiliye Nezaretinin flifresile ve Ticaret ve Ziraat Nâz›r› Hadi Pafla Hazret-
lerinin vasatasile bendenize keflidesi.

VES‹KA, 112.
S›vas, 27 Eylûl 1335

Saat: 11 evvel
(Kerim Pafla ile telgraf bafl›nda muhabere)

- Mustafa Kemal Pafla telgraf bafl›ndad›r. Kerim Paflaya söyleyiniz buyursunlar diyorlar.
- Zat› samileri Mustafa Kemal Pafla Hazretleri misiniz. Ruhum.
- Evet. Muhterem Kerim Pafla Hazretleri.
S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: (Paflaya söyleyiniz, anlar, hazreti evvel karfl›n›z-

dad›r). Afiyeti âlileri inflallah iyidir kardeflim. Emri hayrü vatan için büyük vatanperver kardeflim
ile ve ihvan› âliyei temsilîye ile müdavelei efkâr etmek isterim. Hâkipayinize isal k›l›nmak üzere
Ali Fuat Pafla vasat›sile bir telgraf göndermifltim. Yedi âlinize vâs›l olan iflte o telgraf esas› üzeri-
ne bir halli meflkûr, inflallah iktitaf ederiz. Memleketin geçirmekte oldu¤u nazik ve pek mühim
deveri mud›lay› lûtfu Huda ile sahnei teysire isal k›lar›z. Bundan bikeremi Huda nurdan mahlû-
ku amali rehakâr›m›z mürflidi dilimizden buna dair mühim fleyler konuflarak teklifi, maksudu va-
tan k›lal›m de¤il mi? Pekfatin ve müdebbir kardeflim, ne buyurursunuz ruhum. Bedhahan› hâk-
sar›n bu güzel memleketimizin üzerindeki iftiraal›n› ve aleni takibat› mel'anetleini k›ral›m ve ala-
r› kemingâh› ümitlerinde meflûç ve bihayat b›rakal›m ve yaln›z hükûmet ile milletin s›rf selâ-
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BELGE, 111.
25/9/1919

Kerim Paflan›n telgraf "çözülmüfl flifre" örne¤idir
Memleketimizin geçirmekte oldu¤u büyük s›nav›n sonucunun u¤urlu olmas› vatan ço-

cuklar›n›n ortak amac›d›r. Bu konuda padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin bildirisindeki bi-
limli yol gösteriler hükûmet ve milletimizin dayanaca¤› ek kurtulufl yolu olup devlet ve mil-
letimizin yaflamay› sürdürmesinin ülke birli¤imizin korunmas›n›n padiflah›n tüm dediklerinin
uygulanmas›yla sa¤lanaca¤› aç›kça bellidir. Bunca soylu davran›fllar ve özverilerle flu ana ka-
dar sevgili (...) ülküsünün bekçisi kalan ....›n tüm uygar dünyada yüksek haklar›n› yapt›klar›y-
la sonsuza dek belirlemesi beklenirken bunun sonuçsuz b›rakt›r›lmas› yolunda kötü düflünce-
lilerin her fleyden yararlanmas›na yol açm›fl ve belki vatan› kurtarma kayg›s›ndan do¤an dav-
ran›fllar bile evrene çirkin ve i¤renç amaçlar olarak yans›t›lm›flt›r. Ortam›n elveriflli b›rak›lma-
s› devlet ve milletin zarar›na ve ulu Tanr› korusun ifllerimize genifl çapta kar›fl›lmas›na neden
olaca¤› düflünülmektedir. Millet ile hükûmetin el ele yürümesi vatan›n esenli¤i konusunda en
büyük güvence ve iyi belirti ve bunun tersi ise d›fl tehlike ve kar›flmalar do¤uraca¤›ndan a¤›r
bir tehlike yaratacakt›r. Konferansta hakk›m›zda son karar verilmekte oldu¤u flu s›rada hü-
kûmet ile millet aras›nda ayr›l›k ve anlaflmazl›k olmas›n›n kesinlikle hayra yorulamayaca¤›n-
da da kuflku yoktur. fiimdi ben salt sizlerin eski ve temiz bir arkadafl› ve bu memleketin yine
sizler gibi kurtuluflunu amaçlayan alçak gönüllü özverili bir üyesi olmak kimli¤imle vatan
kayg›s›yla yapt›rtmakta olduklar›na kesin inanç ve güvenim olan bu giriflimim yüce amaçlar
uyar›nca millet ve hükûmetin fikir birli¤ine varmas›n› çok kolay buluyorum.

Tanr›n›n gürlü¤ünden esinlenen bu giriflimden olumlu bir sonuç al›nmas› savafl›m› yö-
netenlerle bu konuda anlaflmak üzere kendim sizinle buluflabilece¤im gibi herkesin güven
ve sayg›s›n› kazanm›fl yüce kiflilerle birlikte ‹stanbuldan ç›k›p belirtilecek bir yerde buluflup
görüflme olas›l›¤›n›n bulundu¤unu da kesinlikle bildirebilirim. Kesindir ki bu memleketin
kurtulmas› için iki taraf›n da anlaflmas› ve birçok yap›lacak veya kabul edilecek fleylerin he-
men görüflülmesi en son kalm›fl bir ç›kar yoldur. Pek olas›d›r ki bunda güçlükleri giderici
Allah bu boynu bükük millet ve memleketin flu çok güç dü¤ümünü aç›p çözer. Bir kere gö-
rüflülsün, Tanr›n›n iyili¤i ve gösterilece¤i kesin olan iyi niyetle gerçek görülür ve kurtulufla
kavuflulur ve çözüm yolu için de Ulu Tanr› en etkin olanaklar› sa¤lar ve milletin haklar›n›
elde etmesini sa¤lar, zaman çok az oldu¤u için ve iflin ola¤anüstü önemi nedeniyle karar›n›-
z›n bana gecikmeden telgraf›n çekildi¤i flifre ile bildirilmesini rica eder ve sevgi ve sayg›la-
r›m› sunar›m. Vatan›n kurtulufluyla ilgili olan bu yak›nlaflmay› gerektiren giriflimi en yüce
makam büyük bir (...) ve iyi niyet ve sayg›s› dolay›s›yla kiflilik ve onurlar›n›za iliflkin her tür-
lü dokunmazl›¤› vard›r. Ayr›ca yan›t yaz›n›z ‹çiflleri Bakanl›¤› flifresile ve Ticaret ve Tar›m
Bakan› Hadi Pafla Hazretlerinin arac›l›¤›yla bana çekilmesi.

BELGE, 112.
S›vas, 27 Eylûl 1919

Saat: 11 evvel
(Kerim Pafla ile telgraf bafl›nda görüflme)

- Mustafa Kemal Pafla telgraf bafl›ndad›r. Kerim Paflaya söyleyiniz buyursunlar diyorlar.
- Yüce kifli Mustafa Kemal Pafla Hazretleri misiniz. Ruhum.
- Evet. Say›n Kerim Pafla Hazretleri.
S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: (Paflaya söyleyiniz, anlar, birinci hazret

karfl›n›zdad›r). Yüksek esenli¤iniz yerindedir inflallah kardeflim.
Yurdun iyili¤i için, büyük vatansever kardeflim ile yüksek Temsilci Kurul üyesi

dostlarla görüfl al›flveriflinde bulunmak isterim. Aya¤›n›z›n topra¤›na iletilmek üzere Ali
Fuat Pafla arac›l›¤›yla - bir telgraf göndermifltim. Yüce elinize geçmifl bulunan o telgraf-
taki ilkeler üzerine kurulu sevindirici bir çözüm buluruz inflallah. Memleketi içinde bu-
lundu¤u nazik ve çok önemli ve aldat›c› bu dönemi Allah›n lûtfu ile kolaylaflt›r›c› bir ala-
na kavuflturunuz. Bunun için, Allah›n lûtfu ile kurtar›c› ereklerimizin yaratt›¤›, kalbimi-
ze do¤ru yolu gösteren ayd›nl›kta bu ifller üzerinde önemli fleyler konuflarak yurdumu-
zun amaçlar›n› birlefltirelim, olmaz m›? Tedbirli davranan ve çok anlay›fll› olan karde-
flim. Ne dersiniz ruhum! Kötülük dileyen periflanlar›n bu güzel ülkemize yapt›klar›



meti vatanîyeye ait hidemat ve icraat›n› telif edelim ki, gayei müfltereke ve mübeccele zaten
hep birdir, endiflei vatanla gösterilen bunca necip tezahürat›n, cihan› medeniyet karfl›s›nda,
muazzez topraklar›m›z›n h›fz ve s›yanetine ait en büyük hamiyeti vatanperveri oldu¤unu bir
kere daha temhit z›mn›nda mevcut müflkülât› ahvali refedelim ve buna bir çare bulmak için
de bu muazzez kardefliniz ile müdavelei efkâra bafllayal›m. Muntaz›r›m kardeflim. Bu tefleb-
büsüm hakk›nda hükûmetin vâsi derecede bir hüsnüniyet izhar etti¤ini ilâve eylerim ruhum.

Kerim Pafla Hazretlerine, (kutbü'aktap deyiniz anlar). fiimdi cevap veriyorum.
Pek muhterem ve nezih kalpli kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretlerine: 
1 - Elhamdülillah afiyetim berkemaldir. Büyük ve necip milletimizin hukuku meflruas›-

n› müdrik ve onu muhafaza ve müdafaaya bütün mevcudiyetile mütevessil oldu¤unu görmek-
le pek mes'udum. Acizlerile ve Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti
Temsilîyesile müdavelei efkâr etmek hususunda izhar buyurulan arzuya samimiyetle teflekkür
ederiz. Heyeti Temsilîye azas›ndan Erzurum mümessili ulemadan Raif Efendi Hazretleri ve
Erzincan ve Dersim Mümessili fieyh Hac› Fevzi Efendi Hazretleri ve Bahriye Nâz›r› Esbak›
sevdi¤iniz kardefllerden Rauf Beyefendi Hazretleri ve vülât› sab›kadan S›vas ve Tokat ve ha-
valisi mümessili Bekir Sami Beyefendi Hazretlerile Bitlis ve havalisi Mümessili Mazhar Müfit
Beyefendi Hazretleri ve ‹stanbul münevveran›n›n murahhas› mahsuslar› Washington Sefiri
Kebiri Ahmet Rüstem Beyefendi Hazretleri ile pek çok sevdi¤iniz Kara Vas›f Beyefendi ve ‹s-
mail Faz›l Pafla Hazretleri, Samsun ve havalisi Mümessili Sab›k Üçüncü Kolordu Kumanda-
n› Refet Beyefendi, Garbî Anadolu Mümessillerinden Ömer Mümtaz Bey, Husrev Sami Be-
yefendiler ve Diyarbekir havalisi Mümessili ‹hsan Hâmit Bey, Van ve Mufl havalisi Mümessil-
lerinden Mirza Beyzade Hac› Musa Bey bu anda yan›mda bulunmaktad›rlar, cümlesi Fuat
Pafla Hazretleri vasat›sile keflide buyurulan telgrafname müfad›na vâk›ft›rlar.

Ve flimdi cereyan eylemekte bulunan muhabereyi takip ediyorlar cümlesi samimiyetle
gözlerinizden öperler. Di¤er mümessil arkadafllara da haber gönderdim. Burada bulunma-
y›p baz› vezaifi mahsusa ile ifltigal eyliyen mümessil arkadafllarla da daima makine bafl›nda
hali temas ve irtibattay›z. Binaenaleyh Heyeti Temsilîyemiz ile arzu buyuruldu¤u veçhile ve
en seri bir surette müdavelei efkâr buyurmalar› taht› imkândad›r. Cümlemizin amali ciddîye-
sinin vatan ve milletin selâmet ve saadetine ait bir halli meflkûr iktitaf›ndan ibaret bulundu-
¤una flüphe yoktur. Ancak bu hususta esas ittihaz buyurdu¤unuz telgrafname müfad› bilmem
ne dereceye kadar kavi bir mesnet olabilir. Hallâli müflkülât olmak istiyenlerin mebdei hare-
ketleri hakikati ahvale mutab›k olmak gerektir. Müsaade buyurursan›z telgrafnamei birade-
rîleri muhteviyat›ndan muhtac› izah ve istizah görülen baz› noktalar› burada tekrar edeyim.
Muhterem büyük padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin beyannamei humayunlar›ndaki irfla-
dat›n hükûmet ve milletimizin yegâne peyveste olaca¤› gayesinde tamamen müflterekiz.

Milleti necîbemizin ve cümlemizin zât› akdesi hilâfetpenahiye olan revab›t› hürmet ve
sadakatimizin lâyetezelzel bulundu¤una asla kimsenin flüphe ve tereddüt etmeye hakk› yok-
tur, hakan› celilüflflünam›z›n her türlü amal ve iradat› humayunlar›na serfüru etmek bizim
için bir nimeti uzmad›r. Acizleri aylarca mukaddem bu hakikati mahzay› kemali samimiyeti
vicdanîyemle hâkipayi flahaneye arzetmifl idim. Bugün ve ilelebet bu noktai necata sadakatim
katidir. Bilcümle rüfekay› mesaimin hissiyat ve içtihadat› kat’iyesi ayn›d›r. Alelumum büyük
ve âlicenap ve vefakâr milletimizin dahi bundan baflka türlü mütehassis olmas›na imkân mu-
tasavver de¤ildir. Halifei akdes ve padiflah› celilüflflan›m›z hakk›ndaki sadakat ve ubudiyet ve
bîpayan hürmetlerimizin herne olursa olsun daima mahfuz bulundurulaca¤›n› bütün mukad-
desat›m›z üzerine yemin ile bir kere daha burada teyid eyleriz.

Yaln›z medar› istinat ittihaz buyurulan beyannamei humayun muhteviyat›n›n bizlere ve
milleti necîbeye de¤il, Ferit Pafla ve rüfekasma bir hitap ve itap oldu¤u edna mülâhaza ve tet-
kik ile sübut bulacak bedihiyattand›r. Filhakika kalbi paki humayunu amik teessürata duçar
eden ahval ve harekât milletimiz taraf›ndan de¤il, fakat Ferit Pafla, Dahiliye Nâz›r› Adil Bey,
Harbîye Nâz›r› Süleyman fiefik Pafla ve bunlar›n rüfekayi mesaisi bulunan Harput Valisi Ali
Galip Bey, Ankara Valisi Muhittin Pafla, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi Ali
R›za Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraflar›ndan irtikâp olunmufltur. Malatya teflebbüsü iha-
netkâranesi, Çorum tertibi hainanesi, Konya teflebbüsü mezbuhanesi, safahat› hakikîyesi ile
vâs›l› ›ttüam›z olmufl de¤ilse zât› âlinizi de mebdei hal olmak üzere tasavvur buyurdu¤unuz
noktada isabetsizlikten dolay› mazur görürüz.
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iftiralar; aç›ktan aç›¤a yapt›klar› lânetlikleri k›ral›m ve onlar› umut pusular›nda k›m›ldaya-
maz ve cans›z b›rakal›m ve sadece, hükûmetle ulusun, s›rf ülkenin esenli¤ine yönelik olarak
yapt›klar› hizmetlerle iflleri birbirleriyle uzlaflt›ral›m, ne de olsa yüce erek esas›nda hep bir-
dir. Vatan kayg›s›yla ortaya konulan bunca temiz belirtilerin uygar dünya karfl›s›nda kutsal
topraklar›m›z›n korumas›na yönelik en büyük yurtseverlik oldu¤unu bir çare bulmak için
de, sevdi¤imiz bu kardeflimizle düflünce al›flverifline bafllayal›m, bekliyorum kardeflim. Bu
giriflimim konusunda hükûmetin genifl bir iyi niyet gösterdi¤ini eklerim ruhum.

Kerim Pafla Hazretlerine, (kutbül'aktap deyiniz anlar.) fiimdi cevap veriyorum. 
Pek sayg›n ve temiz yürekli kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretlerine:
1 - Allaha hamdolsun sa¤l›¤›m yerindedir. Büyük ve soylu milletimizin meflru haklar›-

n› anlam›fl ve onu koruyup savunmaya bütün varl›¤›yla giriflmifl oldu¤unu görmekle pek
mutluyum.Benimle ve Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kuruluy-
la düflünce al›flverifli yapmak konusunda belirtti¤iniz iste¤e içten teflekkür ederiz. Temsilci
Kurul üyelerinden Erzurum temsilcisi din bilginlerinden Raif Efendi Hazretleri ve Erzin-
can ve Dersim temsilcisi fieyh Hac› Fevzi Efendi Hazretleri ve eski Deniziflleri Bakanlar›n-
dan sevdi¤iniz kardefllerden Rauf Beyefendi Hazretleri ve eski valilerden S›vas ve Tokat ve
yöreleri temsilcisi Bekir Sami Beyefendi Hazretlerile Bitlis ve yöresi temsilcisi Mazhar Mü-
fit Beyefendi Hazretleri ve ‹stanbul ayd›nlar›n›n özel delegeleri Washington Büyük Elçisi
Ahmet Rüstem Beyefendi Hazretleri ile pek çok sevdi¤iniz Kara Vas›f Beyefendi ve ‹sma-
il Faz›l Pafla Hazretleri, Samsun ve yöresi temsilcisi eski Üçüncü Kolordu Komutan› Refet
Beyefendi, Bat› Anadolu temsilcilerinden Ömer Mümtaz Bey, Husrev Sami Beyefendiler
ve Diyarbak›r yöresi temsilcisi ‹hsan Hâmit Bey, Van ve Mufl yöreleri temsilcilerinden Mir-
za Beyzade Hac› Musa Bey bu anda yan›mda bulunmaktad›rlar, hepsi Fuat Pafla Hazretle-
ri arac›l›¤›yla çekti¤iniz telgraf›n içeri¤ini ö¤renmifl bulunuyorlar.

Ve flimdi yap›lmakta olan yaz›flmay› izliyorlar hepsi içtenlikle gözlerinizden öperler.
Öbür temsilci arkadafllara da haber gönderdim. Burada bulunmay›p baz› özel görevler üze-
rinde çal›flan temsilci arkadafllarla da aral›ks›z makine bafl›nda iliflki ve ba¤lant›m›z var.
Böyle oldu¤una göre Temsilci Kurulumuzla istedi¤iniz gibi ve en çabuk yoldan düflünce
al›flverifli yapma olana¤› vard›r. Hepimizin önemle istedi¤i vatan ve milletin esenlik ve mut-
lulu¤u için uygun bir çözüm yolu bulmak oldu¤u kuflkusuzdur. Ancak bu konuya esas tut-
tu¤unuzu bildirdi¤iniz telgrafta yaz›l› olanlar bilmem ne kadar sa¤lam bir dayanak olabilir.
Güçlükleri yenmek istiyenler önce durumun gerçeklerine uyan noktadan yola ç›kmal›d›r-
lar. ‹zin verirseniz kardeflçe yazd›¤›n›z telgraf›n içeri¤inden sorulup aç›klanmas› gereken
baz› noktalar› burada yineleyeyim. Sayg›de¤er büyük padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin
bildirilerindeki yol göstericili¤in hükûmet ile milletimiz aras›nda tek ba¤lant› olaca¤› ama-
c›nda hep birli¤iz.

Soylu ulusumuzun ve hepimizin çok kutsal Halifenin kiflili¤ine olan sayg› ve sad›kl›k
ba¤lar›m›z›n sars›lmaz oldu¤undan kimsenin kuflkuya düflmeye ve duraksamaya hiç hakk›
yoktur, flan› yüce padiflah›m›z›n her türlü istek ve buyruklar›na bafl e¤mek bizim için en bü-
yük nimettir. Ben aylarca önce bu gerçe¤i sunmufltum. Bugün ve sonsuza dek bir kurtulufl
noktas›na ba¤l› kalaca¤›m kesindir. Bütün çal›flma arkadafllar›m›n kesin duygu ve düflünce-
leri de böyledir. Büyük ve cömert ve vefal› milletimizin de tümüyle baflka türlü bir duygu
besleyebilece¤i düflünülemez. Kutsal halifemize ve flan› yüce padiflah›m›za ba¤l›l›k ve kul-
luk ve sonsuz sayg›lar›m›z›n her ne olursa olsun her zaman sürdürülece¤ini bütün kutsal de-
¤erlerimiz üzerine and içerek bir kere daha burada yineleriz.

Ancak padiflah›n dayanak olarak al›nan bildirisi içeri¤inin bizlere ve soylu millete de-
¤il, Ferit Pafla ve arkadafllar›na bir seslenifl ve uyar› oldu¤u en ufak bir düflünüfl ve inceleme
ile kan›tlanacak apaç›k birfleydir. Gerçekte Padiflah›n kalbini derin üzüntülere u¤ratan du-
rum ve davran›fllar milletimiz taraf›ndan de¤il, fakat Ferit Pafla, ‹çiflleri Bakan› Adil Bey,
Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik Pafla ve bunlar›n ifl arkadafllar› bulunan Harput Valisi
Ali Galip Bey, Ankara Valisi Muhittin Pafla, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi
Ali R›za Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraf›ndan yap›lm›flt›r. Malatyadaki haince giriflimi,
Çorumdaki haince düzenlemeyi, Konyadaki ç›rp›n›r gibi giriflimi, gerçek evreleriyle duyma-
m›fl iseniz sizi de çözüme bafllang›ç olarak düflündü¤ünüz noktada yan›lman›zdan dolay›
özürlü sayar›z.



Milletin bütün bu suikastlere karfl› yapmaya mecbur oldu¤u ve hiçbir veçhile sükûnet ve
asayifli mahalüyeyî sekteye u¤ratmayan ve s›rf izalei mazarrat maksad›ndan ibaret olan ipti-
daî harekât›, teflebbüsat› hainaneyi k›rmak, faillerini ya derdest ve tevkif veyd mecburu firar
eylemekten ibaret bulunmufltur. Bu hakikati ‹stanbula firar eden Kastamonu Valisi Ali R›za
ve Konya Valisi Cemal Beyin lisan›ndan dahi iflitmekle teyid ve bu suretle izalei zan ve flübe-
hat eylemek mümkündür. Beyannamei humayunda memleket ve milletimiz mukadderat›
hakk›ndaki enzar› ecânibin lehimize tebeddülüne dair olan ifadat› humayun mahz› hakikat-
tir. Ancak bu tebeddülü azîm hiçbir vak›t Ferit Pafla hükûmetinin takip eyledi¤i siyaset neti-
cesi de¤ildir. Bu neticei hasene milletimizin izhar ve ispat› mevcudiyet z›mn›nda bizatihi al-
d›¤› teflebbüsü azimkârane semeresidir. ‹flte velinimeti biminnetimiz padiflah›m›z efendimiz
hazretlerini bu noktada i¤fal ediyorlar. Miletimizin inkiflaf eden her türlü teflebbüsat›, devle-
timizin menafii esasiye ve hayatîyesile tamamen müteraf›kt›r ve çarei necat ve umdei hayat
ancak ve ancak Kuvayi Millîyenin âmil ve iradei millîyenin amali mukaddesei hilâfetpenahi
ile memzucen hâkim olmas›ndad›r.

Bu esas› metin ve meflrudan zerretüma inhiraf maazallahü tealâ devlet ve millet ve va-
tan›m›z için hüsran› elîmi mucip ve makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n masuniyetini mu-
hil olur. Harekât› necibei millîyemizi suitefsir ve ilân etmekten hâli kalmayan bedhahan› hâk-
sar›n çok oldu¤u muhakkakt›r. Fakat flayan› esefi amiktir ki, bu bedhahan› mel'anetin bafl›n-
da devleti ebet müddetimizin sadri niflini Ferit Pafla ve nezaret mevkilerinde bulunan Adil
Bey, Süleyman fiefik Pafla gibi devlet adamlar› bulunuyor. Memleketimize tak›m tak›m Bol-
flevikler girdi¤ini ve harekât› millîyenin Bolflevik harekât› oldu¤unu, resmen ilân ve iflaa eden
bu bedbahtlard›r. Necip ve nezih harekât› millîyemizin ittihatç›lar›n harekât› mezbuhanesi
oldu¤unu ve ittihatç›lar›n parasile tedvir olundu¤u resmen ve alenen cihana, ecnebî gazeteci-
lerine söyliyen bu gafillerdir. Anadoluda flurifl oldu¤unu ajanlarla resmen ilân eden ve müta-
rekename maddei mahsusas›na nazaran muazzez vatan›m›z› düflman iflgaline maruz b›rak-
mak istiyen bu cahillerdir.

Malatyada ahalii islâmiyeyi S›vas ahalii islâmiyesine karfl› mukateleye sevketmek isti-
yen bu zavall›lard›r. Harekât› millîyenin önüne geçece¤im diye S›vas›n ve hassasiyeti millîye-
nin görüldü¤ü her yerin ‹ngilizler taraf›ndan iflgalini istiyen bu hainlerdir. Maahaza t›pk› ta-
savvuru biraderâneleri veçhile bedhahan›n bu güzel memleketin üzerindeki iftiraat›n› ve ale-
nî takibat› mel'anetlerini k›rmak ve anlar› kemingâh› ümitlerinde mefluç ve bihayat b›rakmak
ve devleti ebet müddeti Osmanîye ile milleti muazzaai islâmîyemizin s›rf selâmeti vatanîyeye
ait noktada icraat›n› telif eylemek bizim dahi en mübeccel gayemizdir ve elhamdülillâhitealâ
necîp ve nezîh ve meflru olan bu gayenin temini istihsalinde art›k milletimiz her türlü asar›
bedhahaneyi k›rm›fl ve bütün celâdetile hatvei azimkâranesini atm›flt›r.

Bilcümle ecnebî devletleri Ferit Pafla ve rüfekas›n›n zâfve nadanisine ve kendi millet ve
vatanlar› aleyhindeki icraat› leimesine asar ve vesaiki ile yak›n hâs›l eyledi. Ve bilâ istisna
cümlesi kemali hüsnüniyetle milletle ve bizlerler flahsen temas ve münasebete girdi. Amerika-
l›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar ve en nihayet ‹ngilizler dahi milletimizin ne dereceye kadar hakl›
ve makas›d›nda meflru oldu¤unu ve kuvveti flamilesini ve niyeti azimkâranesini ve buna mu-
kabil hükûmeti merkeziyenin nekadar bias›l ve millet ile alâkas›z bir heyeti âcize oldu¤unu
takdir etti. Milletimize karfl› bu gafil ve âciz heyeti hükûmete aldanarak reva gördükleri hak-
fliken muamelelere bir tarziye makam›nda olmak üzere Merzifonu tahliye etti ve Samsunu
dahi tahliye edece¤ini bildirdi ve bu tahliyeye bafllad›.

‹ngilizler bilhassa devlet ve milletimizin umuru dahiliyesine ve maksad› meflru takip et-
ti¤i tahakkuk eden harekât› millîyemize kat'iyyen müdahale etmiyeceklerine dair Eskiflehir-
den izam eyledikleri bir heyeti mahsusa ile söz verdiler. Milleti murakabei mukadderat›nda
kabine ile karfl› karfl›ya serbest b›rakt›lar. ‹flte teflebbüsat› millîyemizin temini istiklâl husu-
sunda istihsaline muvaffak oldu¤u ilk netice budur. Bu cereyan› millî, ancak, zât› akdesi hu-
mayunun beyannamei flahanelerinde iflaret buyuruldu¤u veçhile memleketimizin her taraf›n-
da ve bilhassa kalpgâh› devlette, ‹stanbulda ahkâm› Kanunu Esasîye temini riayetle neticepe-
zir olacakt›r. Hükûmeti haz›ran›n vâsi derecede bir hüsnüniyete malik bulundu¤u zann›nda
isabet olmad›¤›n› arzetmeme müsaade buyurman›z› rica ederim.

Çünkü Ferit Pafla Kabinesine birçok münasebetlerle ve bilhassa Erzurum ve S›vas
Kongrelerile hakikat› halin izah›nda kusur edilmedi¤i gibi bizzat taraf› âcizanemden dahi Fe-
rit Pafla hitaben Erzurumdan S›vasa avdetim esnas›nda sureti mahsusada yazd›¤›m mufassal
flifre bir telgrafta milletin kuvvet ve iradesine karfl› ç›kacak hiçbir kuvvet kalmad›¤›n› ve ken-
disinin muhalefet ve mümanaat vadisinden devam etmemesi lüzumunu ve bilhassa amali mil-
lîye ile arzuyu flahaneyi ve icraat› hükûmeti tevhit için elinde son bir kuvvei telifiye bulundu-
¤unu ve bu hareketi asilâneye tevessülü halinde tarihi devleti aliyei Osmanîyede yeni bir sa-
hifei zerrin vücuda getirilebilece¤ini bütün samimiyetle bildirmifltim.
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Milletin bütün bu suikastlere karfl› yapmak zorunda kald›¤› ve dinginli¤i ve yerel gü-
venli¤i hiç de bozmayan ve salt kötülü¤ü ortadan kald›rmaya yönelik bir amaç olan ilk ifl-
ler, haince giriflimleri k›rmak, bunlar› yapanlar› yakalay›p tutuklamaktan ya da kaçmak zo-
runda b›rakmaktan baflka birfley de¤ildir. Bu gerçe¤i ‹stanbula kaçan Kastamonu Valisi Ali
R›za ve Konya Valisi Cemal Beyin a¤z›ndan da dinleyerek bir kez daha do¤rulamak ve böy-
lece san› ve kuflkular› gidermek olana¤› vard›r. Padiflah›n bildirisinde memleketimizin ve
milletimizin kaderi konusunda yabanc›lar›n görüfllerinin bizden yana de¤iflti¤ine iliflkin söz-
ler gerçe¤in ta kendisidir. Ancak bu büyük de¤ifliklik hiçbir vak›t Ferit Pafla hükûmetinin
izledi¤i politikan›n sonucu de¤ildir. Bu iyi sonuç milletimizin varl›¤›n› gösterip kan›tlamak
yolunda kendisinin yapt›¤› azimli giriflimin meyvas›d›r. ‹flte karfl›l›k beklemeden iyilik ya-
pan padiflah›m›z efendimiz hazretlerini bu konuda aldat›yorlar. Milletimizin geliflen her tür-
lü giriflimi, devletimizin temel ve hayatî ç›karlar›yla hepten uyumludur ve kurtulufl çaresi ve
yasama ilkesi ancak ve ancak Ulusal Güçlerin etken ve ulusal istemin padiflah›n istekleriy-
le birlikte egemen olmas›ndad›r.

Bu sa¤lam ve yasal temelden en ufak bir ayr›l›fl Tanr› korusun devlet ve millet ve va-
tan›m›z için çok ac› kay›p olur ve yüce halifeli¤in ve padiflahl›¤›n dokunulmazl›¤›n› zedeler.
Milletimizin soylu ayaklanmas›n› yanl›fl yorumlay›p yay›mlamaktan geri kalmayan afla¤›l›k
kötücüllerin çok oldu¤u kuflkusuzdur. Ancak ne çok yaz›kt›r ki, bu mel'anetli kötücüllerin
bafl›nda sonsuz devletimizin baflbakan› Ferit Pafla ve bakanl›klarda bulunan Adil Bey, Sü-
leyman fiefik Pafla gibi devlet adamlar› bulunuyor. Memleketimize tak›m tak›m Bolflevikler
girdi¤ini ve ulusal ayaklanman›n Bolflevik ifli oldu¤unu, resmî a¤›zdan ilân eden ve yayan bu
bahts›zlard›r. Soylu ve temiz olan ulusal ayaklanmam›z›n ittihatç›lar›n gözü kararm›flcas›na
davran›fllar› oldu¤unu ve ittihatç›lar›n parasile yürütüldü¤ünü resmî olarak ve aç›kça dün-
yaya, yabanc› gazetecilere söyleyen bu aymazlard›r. Anadoluda kar›fl›kl›klar oldu¤unu
ajanlarla resmî a¤›zlardan duyuran ve ateflkes anlaflmas›n›n ilgili maddesi uyar›nca kutsal
vatan›m›z› düflman iflgaline aç›k b›rakmak isteyen bu cahillerdir.

Malatyan›n Müslüman halk› ile S›vas›n Müslüman halk›n› birbirini öldürmeye yönlen-
dirmek isteyen bu zavall›lard›r. Ulusal ayaklanmay› önleyece¤im diye S›vas›n ve ulusal duy-
gunun görüldü¤ü her yerin ‹ngilizler taraf›ndan iflgalini isteyen bu hainlerdir. Bununla bir-
likte siz kardeflimizin düflündü¤ü gibi kötücüllerin bu güzel memleketin üzerindeki iftirala-
r›n› aç›kça mel'unluk yapmalar›n› önlemek ve onlar› umutlar›n› pususunda k›m›ldayamaz
ve cans›z b›rakmak ve sonsuz Osmanl› devleti ile koca Müslüman halk›n› salt yurdun esen-
li¤i noktas›nda buluflturmak bizim de en kutsal amac›m›zd›r ve Allaha hamdolsun temiz
köklü ve hakl› olan bu amac›n gerçekleflmesinde art›k milletimiz her türlü kötücül davra-
n›fllar› k›rm›fl ve bütün yi¤itli¤iyle sars›lmaz ad›m›n› atm›flt›r.

Bütün yabanc› devletler Ferit Pafla ve arkadafllar›n›n güçsüz ve nadan oldu¤unu ve
kendi millet ve vatanlar›na karfl› alçakça çal›flmalar›n› kan›t belgelerile iyice ö¤rendi. Ve is-
tisnas›z olarak hepsi tam bir iyiniyetle kiflisel olarak milletle ve bizlerle ba¤lant› ve iliflki
kurdu. Amerikal›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar ve en sonunda ‹ngilizler de milletimizin ne ker-
te hakl› ve amac›n›n da yerinde oldu¤unu ve yayg›n gücünü ve sars›lmaz kararl›l›¤›n› ve bu-
na karfl›l›k ‹stanbul hükûmetinin ne denli köksüz ve millet ile ilgisiz güçsüz bir topluluk ol-
du¤unu iyice anlad›. Bu aymaz ve güçsüz kabineye aldanarak milletimize karfl› uygulad›k-
lar› haks›z eylemleri için bir özür dileme niteli¤inde olmak üzere Merzifonu boflaltt›lar ve
Samsunu da boflaltaca¤›n› bildirdi ve bu boflaltma bafllad›.

‹ngilizler özellikle devlet ve milletimizin içifllerine ve hakl› amaç güttü¤ü kan›tlanan
ulusal ayaklanmam›za hiç kar›flm›yacaklar›yla ilgili olarak Eskiflehirden gönderdikleri özel
bir grup a¤z›ndan söz verdiler. Milleti kaderine egemen olmak konusunda kabine ile karfl›
karfl›ya serbest b›rakt›lar. ‹flte ulusal giriflimlerimizin ba¤›ms›zl›k elde etmek yolunda baflar-
d›¤› ilk sonuç budur. Bu ulusal ak›m, ancak, kutsal padiflah›n yüce bildirilerinde gösterildi-
¤i gibi memleketimizin her yan›nda ve özellikle devletin can evi olan, ‹stanbulda anayasa
hükümlerinin uygulanmas›n› sa¤layacakt›r. Hükûmetin genifl bir iyiniyet sahibi oldu¤u sa-
n›s›n›n yerinde olmad›¤›n› bildirmeme izin verminizi rica ederim.

Çünkü Ferit Pafla Kabinesine birçok kere yeri geldikçe ve özellikle Erzurum ve S›vas
Kongrelerile gerçek durumun aç›klanmas›ndan geri kal›nmad›¤› gibi ben kendim de do¤ru-
dan do¤ruya Ferit Paflaya Erzurumdan S›vasa dönüflüm s›ras›nda özel olarak yazd›¤›m ay-
r›nt›l› bir flifre telgrafta ulusun güç ve iste¤ine karfl› ç›kacak hiçbir kuvvet kalmad›¤›n› yaz-
m›fl ve kendisine, karfl› ç›kma ve engel olma yolunda yürümeyi sürdürmemesi gere¤ini ve
özellikle ulusun emellerile padiflah›n iste¤ini ve hükûmetin tutumunu birlefltirmek için elin-
de son bir uzlaflt›rma f›rsat› bulundu¤unu ve böylece soylu bir biçimde davranmakla yüce
Osmanl› tarihine yeni bir alt›n yaprak eklenebilece¤ini tam içtenlikle bildirmifltim.



Bu zât› gafil buna cevap vermemekle beraber Anadoludaki cereyan› millîi mukaddes ve
flamili, ittihatç›lar›n ve birkaç kiflinin eseri tahrikat› oldu¤unu ilân etmekle iktifa etti ve hars›
menfaatle ve amayi cehlü gafletle iki taraf› idare ederek muhafazai mevki edebilecekleri zan-
n› bat›l›nda bulunan birkaç valisinin i¤falkâr raporlar›n› benim nezih ve vatanperverane ir-
fladat›ma tercih etti. Bugün her türlü hasabet ve h›yanet ve aczü meskenet mevkiinde kald›k-
tan ve millet de bütün hakayik› ahvale vuzuhu tam ile vâk›f olduktan sonra bize düflen vazi-
fe en seri hareketle zât› akdesi humayunun beyannamei mukaddesesinde irade buyurduklar›
veçhile kariben sulh müzakeresine davet olunacak Osmanl› murahhaslar›n›n konferans mu-
vacehesinde milletle hemahenk olarak ispat› mevcudiyet edebilecek, milletin hürmet ve itima-
d›na mazhar ve Kuvayi Millîyeye müstenit ve amali millîyeye mutavaatkâr elyak zevattan ol-
mas›n› bir an evvel temin eylemektir.

Bu da zann› âcizanemize göre Ferit Paflan›n derhal terki mevki eylemesi ve zât› akdesi
padiflahinin mutemedi ve fakat amali millîyeye tamamen mutavaatkâr bir zâta kabine riyase-
tinin tevcih buyurulmasile mümkündür. Ferit Paflada zerre kadar hissi hamiyet ve vatanper-
veri mevcut ise mevkiinde bir dakika bile fazla kalmas›n›n millet ve memleket için tezyidi ma-
zarrat ve hat›rü hayallerine gelmiyen azîm vahamete sebebiyet vermekten baflka bir semere
bahfledemiyece¤ini anlamas› iktiza eder. E¤er kendi flerefi flahsîleri ve hayatlar› hakk›nda bir
gûna tereddütleri varsa bugün için bu gibi fleylerle ifltigal tenezzülünden pek yüksek olan mil-
letimiz nam›na kendilerine istedikleri tarzda söz ve teminat vermeyi dahi milletimizin menfa-
ati mukteziyat›ndan addederiz. Fakat tuttuklar› tariki nasavapta taannüt ve temerrüde de-
vamlar› halinde hadis olacak avak›b›n mes’uliyeti kendilerine râci olacakt›r.

‹flte telgrafnamei biraderileri ve vukubulan teflebbüsü hay›rhahileri münasebetile bir de-
fa daha ve son defa zât› necibaneleri gibi kalbi ciddet vatan ve millet aflkile ve sevgili ve muh-
terem hakan›m›za muhabbet, ubudiyet ve sadakatle memlû olan mücessemi namus ve merdi
kâmil, kadîm arkadafl›m ve hât›rai uhuvvetini daima hürmetle muhafaza eyledi¤im kardeflim
Abdülkerim Pafla Hazretlerile de iblâ¤ etmifl olmak bizim için her türlü vicdanî huzurun te-
yidine medar olmufltur.

2 - Harekât› millîye vüs'ati kâmile ile ‹stanbula ilerlemektedir. Bittabi Ferit Pafla ve rü-
fekas› buna tamamen vâk›ft›r. Zât› âlileri dahi bu malûmat› talep ve tenevvür buyurunuz.
fiimdi gözlerimizin önünde duran en son telgrafnamelerde Kütahyan›n millî süvari kuvas› ta-
raf›ndan iflgali ve Kütahyadaki ‹ngiliz kuvvetlerinin treni mahsusla flimale hareketlerini ve
Çiftehane gelen bir ‹ngiliz heyetinin oradaki Kuvayi Millîye Kumandan›na ‹ngilizlerin Türk-
lerle elli senelik bir muhadenet ve müvalâta malik bulundu¤unu ve harekât› millîyeye karfl›
tamamen bitaraf kalacaklar›n› temin eyledi¤i ve hatta arzu edersek muavenete haz›r bulun-
duklar›n› bildirdi¤i ve ‹zmit, Bolu, Zonguldak, fiiledeki Kuvayi Millîyenin hareket için emre
intizar eyledikleri bildirilmektedir. ‹stanbulda hükûmetin tamamen vâk›f bulundu¤umuz tek-
mil tazyikat›na ra¤men müstahzar Kuvayi Millîye ‹ngilizlerin teminat› meveddetkâranesile
derhal harekete geçebilirler. Konya valisinin firar› üzerine Konyada umumî ve büyük bir iç-
tima yap›larak ulemay› benamdan Hoca Vehbi Efendi Hazretleri ahalinin ittifak› ârasile va-
li vekâletine intihap olunuyor.

Aziz kardeflim, art›k bütün bu harekât› tevkif yaln›z ve ancak bir fleye mütevakk›ft›r ki
o da cidden zât› hazreti padiflahiye sad›k veamali millîyeye bütün manayi ile mutavaatkâr bir
zata kabine riyasetinin tevcih buyurulmasma ve ancak bu zât›n amali millîyeye bütün mana-
yi meflru ile mutavaatkâr bir zâta kabine riyasetinin tevcih buyurulmasna ve ancak bu zât›n
amali millîyeyi anlayarak ana göre ittihaz› tedabire tevessül eylemesine ve vabeste bulundu-
¤unu arzederim.

Bütün bu mesrudat›m›za nazaran bir mütameai biraderileri varsa lûtfen bildirmenizi ri-
ca ederim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
C - Evvelâ Zât› Alilerile birlikte bulunan ve esamii âlileri zikrolunan zevat› muhteremenin

cümlesine selâm ve tekrimimi arz ve iblâ¤a lûtuf buyurman›z› rica ederim. Muazzez kardeflim, ah-
vali haz›ra müflkülât›n› refetme¤e hadim olur ümidile bafllad›¤›m k›sa mükâlemat›n bütün safaha-
t›n› Zât› Aliniz izah ettiniz. ‹ki yerde halli emirde isabet gösterilmedi¤ini beyan ile mazur mama-
k› serdettiniz. Gerçi bütün ahval ve vakayii mahkîye malûm olamay›nca bir meselede hakemlik et-
mek müteassir ise de memlekete ait iflin hallü fasl›nda s›rac› münir, endiflei nezihi vatan olmak iti-
barile mesnedi müttekâbih metîn ve ruflenâd›r. Bu kardefliniz vatan›n mukadderat›na hükmedile-
ce¤i flu s›ralarda yekvücut bir millet ve hükûmetin görece¤i ifl ve Avrupa devletleri nezdinde ihraz
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Bu aymaz adam buna yan›t vermedi¤i gibi Anadoludaki ulusal, kutsal ve yayg›n ak›-
m›n, ittihatç›lar›n ve birkaç kiflinin k›flk›rtmas› sonucu oldu¤unu ilân etmekle yetindi ve ç›-
kar h›rs›yla ve cehalet ve aymazl›¤›n verdi¤i körlükle iki taraf› idare ederek yerlerini koru-
yabilecekleri tutursuz san›nda bulunan birkaç valisinin aldat›c› raporar›n› benim temiz ve
yurtsever uyar›lar›ma ye¤ledi. Bugün her türlü kötülük ve hainlik ve güçsüzlük uyuflukluk
içinde kald›ktan ve millet de durumun tüm gerçeklerini bütün aç›kl›¤›yla anlad›ktan sonra
bize düflen ödev çok h›zla davran›p kutsal padiflah›m›z›n kutsal bildirisinde buyuruldu¤u gi-
bi yak›nda bar›fl görüflmelerine ça¤›r›lacak olan Osmanl› delegelerinin konferans karfl›s›nda
milletle uyumlu olarak varl›¤›n› gösterebilecek, milletin sayg› ve güvenini kazanm›fl ve Ulu-
sal Güçlere dayal› ve ulusun isteklerine uyacak çok yetenekli kiflilerden olmas›n› bir an ön-
ce sa¤lamakt›r.

Bu da düflünceme göre Ferit Paflan›n hemen görevi b›rakmas› ve kutsal padiflah›n gü-
vendi¤i ama ulusal emellere tamamile uyacak birine baflbakanl›¤›n verilmesiyle olabilir. Fe-
rit Paflada az›c›k yurt ve ulus sevgisi varsa görevinde bir dakika bile daha kalmas›n›n millet
ve memleket için zarar› ço¤altmaktan ve imgelemiyecekleri çok büyük tehlikelere neden ol-
maktan baflka bir sonuç do¤uram›yaca¤›n› anlamas› gerekir. E¤er kendi kiflisel onurlar› ve
hayatlar› hakk›nda her hangi bir kuflkular› varsa bugün için bu gibi fleylerle u¤raflacak ka-
dar kendilerini afla¤›laman›n çok üstünde olan milletimiz ad›na kendisine istedi¤i yolda söz
ve güvence vermeyi de milletimizin ç›kar› gere¤i sayar›z. Ama tuttuklar› yanl›fl yolda ayak
direme ve direnmeyi sürdürürlerse ç›kacak sonuçlar›n sorumlulu¤u kendilerinde olacakt›r.

‹flte kardeflçe telgraf›n›z ve yapt›¤›n›z iyilikçi giriflim dolay›s›yla bir defa daha ve son
defa sizin soylu kiflili¤iniz gibi kalbi gerçekten vatan ve millet sevgisiyle ve sayg›de¤er padi-
flah›m›za sevgi, kulluk ve ba¤l›l›k duygular›yla dolu olan namus heykeli ve tam mert, eski
arkadafl›m ve kardefllik an›lar›n› herzaman sayg›yla korudu¤um kardeflim Abdülkerim Pa-
fla Hazretleri arac›l›¤›yla da iletmifl olmak bizim için her türlü vicdan rahatl›¤›n›n pekiflme-
sine yaram›flt›r.

2 - Ulusal ayaklanma bütün geniflli¤i ile ‹stanbula ilerlemektedir. Elbette Ferit Pafla ve
arkadafllar› bunu her yönüyle biliyorlar. Siz de bu bilgileri isteyin ve ayd›nlan›n. fiimdi göz-
lerimizin önünde duran en son telgraflarda Kütahyan›n ulusal atl› birlikleri taraf›ndan iflga-
li ve Kütahyadaki ‹ngiliz grubunun oradaki Ulusal Güçlerin Komutan›na ‹ngilizlerin Türk-
lerle elli senelik bir bar›fl ve dostluk gelene¤i oldu¤unu ve ulusal savafl›ma karfl› tam taraf-
s›z kalacaklar› güvencesi verdi¤ini ve istersek de yard›m etmeye haz›r bulunduklar›n› bildir-
di¤i ve ‹zmit, Bolu, Zonguldak, fiiledeki Ulusal Güçlerimizin hareket için emir bekledikle-
ri bildirilmektedir. ‹stanbulda hükûmetin sizce hepsi bilinen bütün bask›lar›na karfl›n haz›r
durumda bulunan Ulusal Güçlerimiz dostça verdikleri güvence üzerine gecikmeden yürü-
yüfle geçebilirler. Konya valisinin kaçmas› üzerine Konyada genel ve büyük bir toplant› ya-
p›larak ünlü din bilginlerinden Hoca Vehbi Efendi Hazretleri halk›n oy birli¤iyle vali veki-
li seçiliyor.

Aziz kardeflim, art›k bütün bu yap›lanlar› durdurmak yaln›z ve ancak bir fleye ba¤l›d›r
ki, o da padiflah hazretlerine gerçekten ba¤l› ve ulusal ereklere bütün meflru anlam›yla uya-
cak birine kabine baflkanl›¤›n›n verilmesi ve onun da ulusal erekleri kavrayarak ona göre
önlem alma yoluna girmesine ba¤l› bulundu¤unu bilginize sunar›m.

Bütün bu söylediklerimiz karfl›s›nda siz kardeflimizin bir diyece¤iniz varsa bildirmek
iyili¤inde bulunman›z› rica ederim.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
K - Önce sizinle birlikte bulunan ve adlar› bildirilen sayg›n kiflilerin tümüne selâm

ve sayg›lar›m› bir iyilik olarak sunup iletmenizi rica ederim. Sevgili kardeflim, bugünkü
durumun güçlüklerini gidermeye yararl› olur umuduyla bafllad›¤›m k›sa konuflmalar›n
bütün evrelerini siz anlatt›n›z. ‹ki yerde çözüm yönteminin yerinde olmad›¤›n› bildirerek
mazur say›laca¤›m› ileri sürdünüz. Her ne kadar anlat›lan tüm yerel durum ve olaylar bi-
linemeyince bir konuda hakemlik yapmak güçleflir ise de memleketle ilgili iflin çözüm-
lenmesinde nurland›r›c› ›fl›k tertemiz vatan kayg›s› oldu¤undan dayan›lacak temel sa¤-
lam ve ayd›nl›k olur. Bu kardefliniz vatan›n kaderi kararlaflt›r›lacak olan flu s›ralarda tek
beden durumunda bir millet ve hükûmetin görece¤i iflin ve Avrupa devletleri karfl›s›nda
alaca¤› dayan›kl› durumun ancak milletin yüce haklar›n› sa¤lamak olaca¤›n› ve ayr› ol-
ma durumunda ise sonsuz yalan dolan ve iftiralar›n yarataca¤› zararlar›n da bu güzel



edece¤i vaziyeti metîne ancak milletin hukuku âliyesini kâfil olaca¤›n› ve müteflettit ahval kar-
fl›s›nda binihaye tezvirat ve iftiraat›n bahfleyliyece¤i mazarrat›n yine bu güzel memleketin si-
nei zîrahmenite hâfla s›¤›flamayacak derecede nââfina bulunan dedan›n bundan etmek istiye-
ce¤i istifadelerin derecat›n› nazar› ›tt›laa alarak bunun halli sehile mazhar olmas›n› ve mem-
lekekete açaca¤› rahnelere kat'iyyen meydan b›rak›lmamas›n› arzetmek isterdim. Mebdei ha-
reket ittihaz etti¤ime iflaret buyurdunuz beyannamei humayunun tarz› tefehhümünde müm-
kündür ki bendeniz hata edeyim. Yaln›z müsaade ediniz de as›l halli umura en büyük bir is-
tinatgâh telâkki edilen bu beyannamei âlideki ciheti camiay› izah ile kelâm› mülûkânenin flü-
mulü ihatakâmesini beyan edeyim. Ben zannediyorum ki padiflah›m›z...

- Kerim Pafla Hazretleri; lüzumundan fazla izahat maksad› asliden tarafeyni uzaklaflt›-
rabilir. Ve bir de beyannamei humayunun tefsiratile fazla ifltigal bifaidedir. Rica ederim as›l
mesele üzerinde görüflelim!

- As›l mesele üzerine görüflece¤iz. Müsaade buyurunuz devam edelim Efendim.
- Rica ederim en son söz ve teklif üzerinde anlaflal›m.
- Evet oraya gelece¤iz Efendim.
- Kerim Pafla Hazretleri; maksatlar›m›z›n müflterek oldu¤una flüphemiz yoktur. Her hal-

de vatan›m›z›n tamamîyetini, milletimizin istiklâlini, mevcudiyetimizin müdahale ve taarruz-
dan masuniyetini temin etmek ve bilhassa makam› muallây› saltanat ve hilâfete merbutîyetimi-
zi layezal hissiyat› sadakatkârne ile muhafaza eylemek gayei mukaddesesile vukubulmakta
olan mesaii meflruam›z ve tezahürat› millîyenin art›k daha fazla suitelâkki edilmesine ve muh-
tac› tashih görülmesine ve bahusus bu tashihat ve tadilât için de cinayet ve ihaneti mertebei sü-
buta varan bir kabine erkân›n›n müdafaat› gayr›meflruas›n›n esas ittihaz edildi¤ini görmeye ta-
hammülümüz yoktur. Biz zât› âlii biraderilerinin hecabeti hissiyat›na emniyeti kâmilemiz bu-
lundu¤u için son vaziyeti izah ve kati matlab› milleti arzettik. Bilmem tekrar› lâz›m m›d›r. Zâ-
t› âlileri bu lâzimülintaç arzuyu millîye mukabil Ferit Pafla Kabinesinin sadr› muallây› devle-
ti hâlâ telvis etmesine vesatat etmek istiyorsan›z, bu mesainiz hiçbir semerei naf›a bahfledemi-
yece¤inden baflka hakk› âlii biraderilerindeki hissiyat› kadîmei uhuvvetimizin de mucibi tezel-
zülü olaca¤›ndan endifle ederim. fiimdi Ferit Pafla bilâ ifatei an mevkiini bir ehli namusa ter-
kedecekse ve buna kanaatiniz varsa hallolunacak hiçbir müflkül kalmam›flt›r. Aksi takdirde
ihtiyar buyurmakta oldu¤unuz tavassutu hay›rhahâne, rencide kalp olman›zdan ve bisut bir
yorgunluktan baflka bir neticeye iktiran etmiyecektir ve Ferit Paflada muhafazai mevki h›rs›
baki ise, bunun memleket için ve millet için mucibi mazarrat olaca¤› bedihiyat›na karfl› mille-
tin binnihaya kendisinin ak›beti elimeye duçar olmas›na sebebiyet verece¤ine emniyet etmekte
oldu¤una bir an bile tereddüt olunmas›n. ‹flte kardeflim milletin, ve millet nam›na heyetimizin
telâffuz edebilece¤i en son ve en kat’î söz bundan ibarettir. Vukubulmakta olan teflebbüsat› fi-
liyemizde bu hakikati lâyetezelzeli ›tt›lagâh› seniyei cenab› tacdar› azamiye arz ve iblâ¤ eyle-
meye matuftur. Zât› biraderileri ancak bu vazifei asilâneyi ifa ile bugün vatan ve milletin zât›
samilerinden intizar eyledi¤i vazifei diniye ve millîyeyi ifa buyurmufl olursunuz.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Sözü uzatmamak tabiî maksudu aslidir. Ve as›l gaye istihdaf› menfaati hayatîyei vatan-
d›r. Kardeflim ben s›rf içtihadat› zâtiyem ile sizlere olan uhuvvet ve alâkai bülendime istin-
den burada bir teflebbüsü telifeyede bulunmak isledim. Hiçbir veçhile hükûmetin bir nüfuz
veya tervici maksudunun iltizamen kendimi alâkabent k›lamad›m. An›n için hükûmet mü-
dafaat› benim yaz›lar›m›n haricinde kal›r, ben o bildi¤iniz nezih ve pürist›fa can ve vicdan›m
ile bir teflebbüsü hay›rhâhide bulunay›m dedim. Harekât› millîyenin gayesini istihdaf eden
vaziyete münafi veyahut ki hükûmetin memuriyetine rab›tadar bir fikrim olamaz. Ah ne
olurdu bugün memleketimizin mukadderat› hallolundu¤u flu s›rada hükûmet milletin amali-
ne tecelligâh ve ayn› zamanda her ikisi yekdil ve yekcihet olsa diye kaygulan›r ve belki necip
bir teflebbüs ile buna çaresaz olurum dedim ve hakikaten hiç kimsenin buralarda yan›p ya-
k›Imad›¤› böyle bir emri asîli tavassuta hatve atmak istedim. Siz beni sözlerinizle rencide et-
mezsiniz çünkü muhterem gayei vatanîyemizin k›l kadar yekdi¤erinden fark› olmad›¤›n› ve
size belki haricî tehlikelerimizi isma edebilirim diye flahsen teflebbüste bulundum; hükûmet
ile flu ana kadar bir temas ve münasebetim olmay›p birinci kere bu emri âli için olmufltur. Ah
ruhum ben bu teflebbüsten fari¤ olay›m. Fakat ferdi müteneffis de bu suretlerde ›slah› hal için
düflünmek ve teflebbüs etmek külfetini ihtiyar etmez. Bir nebze di¤er kesilen telgraf›mda bah-
setmek istedi¤im o mühim beyanat› mülûkânenin cami olmas›d›r. ‹flte o kuvvettir ki hallâli
müflkülât makam›n› bihakkin muhrizdir. Bendeniz de ona iflaret ile halli meseleyi daha
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memleketin ac›mal› ba¤r›na hiç s›¤›flamayacak kertede yabanc› olan diflli yarat›klar›n sa¤la-
mak istiyece¤i ç›karlar›n ölçüsünü göz önüne alarak bunun kolay çözüme ulaflmas›n› ve ül-
kede açaca¤› yaralar kesinlikle meydan b›rak›lmamas› dile¤imi bilginize sunmak isterdim.
Ç›k›fl noktas› yapt›¤›m› belirtti¤iniz padiflah bildirisini anlay›fl fleklinde olabilir ki ben yan›-
lay›m. Yaln›z izin veriniz de as›l iflin çözümlenmesinde en büyük bir dayanak say›lan bu
yüksek bildirideki tüm yönleri aç›klayarak padiflah sözlerinin kavray›c› geniflli¤ini bildire-
yim. Ben san›yorum ki padiflah›m›z...

- Kerim Pafla Hazretleri; gerekenden çok aç›klamalar iki taraf› ana amaçtan uzaklafl-
t›rabilir. Ve bir de padiflah bildirisinin yorumlanmas›yla fazla u¤raflmak yarars›zd›r. Rica
ederim as›l konu üzerinde görüflelim!

- As›l konu üzerine görüflece¤iz. ‹zin veriniz devam edelim Efendim.
- Rica ederim en son söz ve öneri üzerinde anlaflal›m.
- Evet oraya gelece¤iz Efendim.
- Kerim Pafla Hazretleri; amaçlar›m›z›n birlik oldu¤unda kuflkumuz yoktur. Her halde

ülkemizin bütünlü¤ünü, milletimizin ba¤›ms›zl›¤›n›, varl›¤›m›z›n kar›flma ve sald›r›lardan
korunmas›n› sa¤lamak ve özellikle yüce saltanat ve halifelik makam›na ba¤l›l›¤›m›z› ölmez
ba¤l›l›k duygular›yla koruma do¤rultusundaki kutsal amaçlarla yap›lmakta olan meflru ça-
l›flmalar›m›z ve ulusal coflkunun kötüye yorulmas›na ve düzeltilmesi gerekli görülmesine ve
özellikle bu düzeltme ve de¤ifltirmeler için de cani ve hain olduklar› kan›tlanm›fl olan bir ka-
bine üyelerinin haks›z savunmalar›n›n temel al›nd›¤›n› görmeye bundan böyle katlanama-
y›z. Biz, siz yüksek kardeflimizin temiz duygular›na çok güvendi¤imiz için son durumu an-
lat›p ulusun kesin iste¤ini bildirdik. Bilmem yinelenmesi gerekli midir? Siz milletin sonuç-
land›r›lmas› zorunlu isteklerine karfl› Ferit Pafla Kabinesinin devletin baflbakanl›¤› makam›-
n› kirletmeyi sürdürmesine arac›l›k yapmak istiyorsan›z, bu çal›flmalar›n›zla hiçbir yararl›
ürün al›nam›yaca¤›ndan baflka siz Kardeflimiz hakk›nda besledi¤imiz köklü dostluk duygu-
lar›m›z› da sarsaca¤›ndan korkar›m. fiimdi Ferit Pafla hiç gecikmeden yerini bir namuslu in-
sana b›rakacaksa ve buna siz inan›yorsan›z çözülecek hiçbir zorluk kalmam›flt›r. Aksi halde
iyilik isteyerek yapmakta oldu¤unuz arac›l›k, kalbinizin k›r›lmas›ndan ve yarars›z bir yor-
gunluktan baflka bir sonuca varam›yacakt›r ve Ferit Paflada yerine koruma h›rs› devam edi-
yorsa, bunun memleket için ve millet için zarar verece¤i aç›kça belli bulunmas›na karfl› so-
nunda kendisinin millet taraf›ndan ac› bir ak›bete u¤rat›laca¤›ndan bir an bile kuflkuya dü-
flülmesin. ‹flte kardeflim milletin ve millet ad›na kurulumuzun söyleyebilece¤i en son ve en
kesin söz bundan baflka bir fley de¤ildir. Yap›lmakta olan edimli giriflimlerimiz de bu sars›l-
maz gerçe¤i padiflaha duyurmaya yöneliktir. Siz kardeflim ancak bu soylu ödevi yapmakla
bugün vatan ve milletin sizin yüksek kiflili¤inizden bekledi¤i din ve millet ödevini yapm›fl
olursunuz.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Sözü uzatmamak elbette temel amaçt›r. Ve gerçek amaç yurdun hayatî ç›karlar›na yö-
neliktir. Kardeflim ben sadece kendi inanc›mla ve sizlere olan yüksek dostluk ve yak›nl›k
duygular›ma dayanarak burada bir uzlaflma girifliminde bulunmak istedim. Hiçbir biçimde
hükûmetin bir etkinli¤inin ya da iste¤inin yerine getirilmesi do¤rultusunda kendimi ba¤l› k›l-
mad›m. Onun için hükûmeti savunmak benim yaz›lar›m›n d›fl›nda kal›r, ben o bildi¤iniz te-
miz ve ar› can ve vicdan›mla iyilik dileyen bir giriflimde bulunay›m dedim. Ulusal savafl›m›n
amac›na yönelik duruma ayk›r› ya da hükûmetin göreviyle ba¤lant›l› bir düflüncem olamaz.
Ah ne olurdu bugün memleketimizin kaderi söz konusu oldu¤u flu s›rada hükûmet milletin
isteklerinin aynas› olsa ve ayn› zamanda her ikisi gönül ve yön birli¤i etse diye kayg›lan›r ve
belki soylu bir giriflimle buna bir ç›kar yol bulurum dedim ve gerçekten buralarda hiç kim-
senin yan›p yak›nmad›¤› böyle bir soylu arabuluculuk için ad›m atmak istedim. Siz beni söz-
lerinizle k›rmazs›n›z çünkü sayg›de¤er yurtsal amaçlar›m›z›n birbirinden k›l kadar fark› ol-
mad›¤›n› ve size belki d›fl tehlikelerimizi duyurabilirim diye kendili¤inden giriflimde bulun-
dum; hükûmet ile flu ana kadar bir görüflme ve iliflkim olmay›p ilk kez bu büyük ifl için ol-
mufltur. Ah ruhum ben bu giriflimden vazgeçeyim. Ama baflka tek bir kifli bile bu yollarla du-
rumu düzeltmek için düflünmek ve giriflimde bulunmak s›k›nt›s›na katlanmaz. Kesilen öbür
telgraf›mda biraz sözünü etmek istedi¤im fley padiflah›n o önemli bildirisinin kapsaml› olma-
s›d›r. ‹flte o kuvvettir ki zorluklar› sona erdirecek konumunu hakk›yla kazanm›flt›r. Ben



âsân görürdüm. Memleketimizin bütün kuvvet ve tamamîyet ile masuniyeti elbette nezdi Ha-
f›z› Hudada müemmendir. Yoksa benim teflebbüsü hayrîyem bunda nâçizdir. Hükûmetin
kat'iyyen çekilmesine ait mukarrerat› kat'iye üzerine efrad›n› cami ve a¤yar›n› mâni bir eseri
âlînin yap›lmas› tabiidir ki hükûmet haricinde s›rf Allah›na ve vicdan› selimine ve azmü ira-
dei hayrîyesine müstenit benim gibi bir ferdi milletin burada tek bafl›na yapaca¤› bir teflebbüs
veya fiil ile bu maksudu temin edecek padiflah›m›z efendimiz hazretleri hakemi âli oldukla-
r›ndan bütün milletin necip gayeleri ve vatani maksut ve hidemat›n tanzim ve halli o makam›
mukaddese racidir. ‹flte kardeflim s›rf ferdî ve liveçhilvatan burada yapt›¤›m flu teflebbüs el-
bette nezdi ‹lâhide ve millette bütün necabetleri ile pirayedar kal›r. Ve iflin sahibi hakikîsi olan
hudavendi kadîr millet ve vatan›n rehas›n› temin edecek esasat›, müsebbibane böylece rapten
ikmal eder. Ulu Allaha havalei müflkülât eyler ihritamat›m› cümleye takdim ve uyunu muaz-
zezelerinizi takbil ederim.

Abdülkerim
Saat: 4,5 sonrada

Kerim Pafla Hazretlerine
Beyanat› âliyelerinin esas noktalar›na s›ra ile arz› cevap edilecektir. Zât› âlii biraderile-

rini hakk›m›zdaki alâkai uhuvvete istinaden iflbu teflebbüsü hayra tevessüllerinden dolay› ne
derece hakl› bulmakta isek bizce bizatihi sak›t olan Ferit Pafla ve rüfekas›n›n harekât› leimâ-
nesi hakk›nda bahusus arzetti¤imiz izahattan sonra art›k böyle bir heyetle telifi beynin vatan
ve milletimize muz›r olaca¤›n› takdirde o derece sürat gösterilece¤ine itimat etmek isteriz. fiu
mühim ve tarihî avanda t›pk› zât› âlileri gibi hükûmetin, milletin amaline tecelligâh, ayn› za-
manda her ikisinin yekdil ve yekcihet olmamas›ndan pek müteessiriz. Milletin bütün mesaii
hudapesendânesi s›rf bu cihetin teminine matuftur.

Bize lûtfen isma›nr tahattur buyurdu¤unuz haricî tehlikeler hakk›nda sarih ve kat’î ve
mevsuk en son malûmata destres bulunmaktay›z.

Hükûmet ile flu ana kadar hiçbir temas ve münasebette bulunmay›p da bu kerre ve fakat
art›k maatteessüf hükûmet milletin her noktai nazardan itimats›zl›¤›na duçar olduktan sonra
temas ve münasebet aramaya kalk›flman›z pek çok sevdi¤imiz zât› biraderîleri için bir suitesa-
düf ve talidir. Padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin izhar› heyecan› âli eyleyen milletimizin te-
zahürat›n› pek bülent ve meflru bir gaye suretinde zikir buyurmufl oldu¤u hakk›ndaki teyidi ne-
cîbanelerine hassaten teflekkürler eder ve bu vesile ile de padiflah› ziflan›m›za ebedî hürmet ve
sadakatimizi tekrar eyleriz. fiimdiye kadar hallâli müflkülât makam›n› bihakkin muhriz süddei
mülûkâneyi isâli maruzat ve istirhamata mümanaat ile teflyidi ihanet eyliyen Ferit Pafla Kabi-
nesine de lânet etmekten men'i nefsetmek mümkün de¤ildir. Filhakika bu mel'anetkârane mü-
manaat olmasayd› halli meselenin tasam'ur buyuruldu¤u gibi asan olaca¤›na flüphe yoktu.

Hükûmetin kat'iyyen çekilmesine ait mukarrerat› kat'iye üzerine efrad›n› cami ve a¤ya-
r›n› mâni bir eseri âlinin vücut buldu¤u beflaretine muntaz›r›z. Bu eseri âlinin zât› âlileri ve
âcizleri gibi bir iki ferdin de¤il heyeti umumîyei milletin neticei istirhamat› olarak büyük pa-
diflah›m›z efendimiz hazretleri, taraf›ndan tesis buyurulaca¤› bir emri tabiîdir.

Bütün bu muhaberat›m›za maddî bir netice vermifl olmak için müsaade buyurursan›z
zât› âlii biraderilerinden flu suali soral›m:

Maksat ve gayelerimiz bir ve bilhassa millet ile hükûmetin yekdil olmas› emeli katidir.
Bugün mevkii iktidar› iflgalde temerrüt eden Ferit Pafla Kabinesinin aciz ve ihaneti milletçe
müberhendir. Binaenaleyh bizim ve zât› âlileri gibi erbab› hamiyet ve vatanperverinin alaca-
¤› teflebbüsün gayesi ne olmak lâz›mgelir. Her dakikai idaresinden millet için, mukadderat›
âtiyemiz için, yeni bir sebebi felâket ihzar›ndan baflka bir semere intizar olunmayan Ferit Pa-
fla ile milletin aras›n› bulmak imkâns›zl›¤› ile iflgital mi yoksa bir an evvel bu heyeti gayr›mefl-
ruan›n yerine ihtiyacat ve mukadderat› memleket ve milletle mütenasip bir heyeti cedidenin
deruhdei umuru devlet eylemesi lüzumunu zât› akdesi humayuna arz ve iblâ¤a yol aramak
m›d›r? Lûtfen bu iki noktadan biri için evet veya hay›r suretinde itay› cevap buyurursan›z
nezdi ilâhîde ve millette bütün necabetlerile pirayedar kalaca¤›na flüphe olmayan teflebbüsü
necîbanelerinin bizlere ait cihetindeki safhas›n› hüsnü ikmal buyurmufl olursunuz. Cümleten
necip ve nezih vicdan›n›z›n makesi olan gözlerinizi öperiz kardeflim.

Mustafa Kemal
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kulunuz da onu belirterek sorunun çözümlenmesini daha kolay görürdüm. Memleketimizin
tam gücü ve bütünlü¤üyle ayakta kalmas› elbette koruyucu Tanr› kat›nda korunmufltur.
Yoksa benim iyilikçi giriflimim bu konuda çok önemsizdir. Hükûmetin kesinlikle çekilme-
sine iliflkin kesin kararlar üzerine eksi¤i art›¤› olmayan yüksek bir sonucun elde edilmesi
do¤ald›r ki hükûmet d›fl›nda s›rf benim gibi yaln›z Allah›na ve sa¤duyusuna ve iyilikçi ka-
rarl›l›¤›na dayanan bir ulus bireyinin burada tek bafl›na yapaca¤› bir giriflim ya da ifl de¤il-
dir ancak benim giriflimim veya eylemimle bu sonucu sa¤lama konusunda en yüksek hakem
padiflah›m›z efendimiz hazretleri oldu¤undan bütün milletin tertemiz amac›n›n ve yurdu-
muza iliflkin istek ve hizmetlerin düzenlenip yoluna konulmas› ifli o kutsal görevliye düfler.
‹flte kardeflim salt kendili¤imden ve vatan sevgisiyle yapt›¤›m flu giriflim elbette Tanr› ve
millet önünde bütün soylulu¤uyla bezenmifl olarak kal›r. Ve iflin gerçek sahibi olan ve her-
fleye gücü yeten Tanr› millet ve vatan›n kurtuluflunu sa¤layacak olanaklar› bunu baflaranla-
ra böylece vererek tamamlar. Zorluklar› Ulu Allaha b›rak›p herkese sayg›lar›m› sunar ve
sevgili gözlerinizden öperim.

Abdülkerim
Saat: 4:5 sonrada

Kerim Pafla Hazretlerine
Bildirdiklerinizin temel noktalar›na s›rayla karfl›l›k sunulacakt›r. Siz yüksek kardefli-

mizi bana duydu¤unuz dostça ilgiye dayanarak bu yararl› girifliminizden dolay› ne kerte
hakl› bulmakta isek bizce kendili¤inden düflmüfl olan Ferit Pafla ve arkadafllar›n›n alçakça
davran›fllar› konusunda özellikle sundu¤umuz aç›klamadan sonra art›k böyle bir kurulla ara
bulman›n vatan ve milletimize zararl› olaca¤›n› anlamakta o kerte çabuk davran›laca¤›na
güvenmek isteriz. fiu önemli ve tarihsel günlerde hükûmetin, milletin isteklerinin aynas› ol-
mas›ndan ve ayn› zamanda her ikisinin gönül ve yön birli¤i içinde bulunmamas›na biz de
t›pk› siz gibi çok üzülmekteyiz. Milletin bütün onurlu çal›flmalar› salt bu konunun sa¤lan-
mas›na yöneliktir.

Bize, bir iyilik olarak duyurmay› hat›rlad›¤›n›z d›fl tehlikeler konusunda aç›k ve kesin
güvenilir en son bilgiler elimizdedir.

Hükûmet ile flu ana kadar hiçbir görüflme ve iliflkide bulunmay›p da bu kere ve hele hü-
kûmet art›k, ne yaz›k ki her bak›mdan milletin güvenini yitirdikten sonra görüflme ve iliflki
aramaya kalk›flman›z pek çok sevdi¤imiz siz kardeflimiz için kötü bir rastlant› ve talihsizlik-
tir. Padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin coflkulu ve yüksek duygular›n› yans›tan aç›klamala-
r›nda milletimizin davran›fl›n› pek yüce amaç olarak niteledi¤ini, üstünde dura dura temiz yü-
rekle yeniden bildirdi¤iniz için özellikle teflekkür eder ve s›ras› gelmiflken ünlü padiflah›m›za
sonsuz sayg› ve ba¤l›l›¤›m›z yineleriz. fiimdiye kadar zorluklar› yenici konumunu hakk›yla
kazanm›fl olan padiflaha sunu ve dileklerimizin iletilmesini önleyerek hainli¤ini art›ran Ferit
Pafla Kabinesine de lânet etmekten kendimizi al›koyamay›z. Gerçekten bu alçakça engelle-
me olmasayd› sorunun çözümünün düflündü¤ünüz gibi kolay olaca¤›na kuflku yoktu.

Hükûmetin kesinlikle çekilece¤ine iliflkin kesin kararlar üzerine eksi¤i art›¤› olmayan
bir sonucun al›nd›¤› konusunda sevindirici haberi bekliyoruz. Bu yüksek sonucun sizinle be-
nim gibi iki kiflinin de¤il ulusun tümünün ricalar›n›n sonucu olarak büyük padiflah›m›z efen-
dimiz hazretleri taraf›ndan sa¤lanaca¤› do¤ald›r.

Bütün bu yaz›flmalar›m›z› somut bir sonucu ba¤lam›fl olmak için izin verirseniz siz kar-
deflimize flu soruyu yöneltelim:

Güttü¤ümüz amaç ve ereklerdeki birlik ve özellikle millet ile hükûmetin gönül birli¤i
içinde olmalar› kesin istektir. Bugün iktidar koltu¤unda kalmakta direnen Ferit pafla Kabi-
nesinin güçsüzlü¤ü ve hainli¤i milletçe saptanm›flt›r. Buna göre bizim ve sizin gibi millet ve
vatan sevgisi tafl›yanlar›n yapaca¤› giriflimin amac› ne olmak gerekir. Yönetiminin her daki-
kas›nda millet için, gelecekteki kaderimiz için, yeni bir y›k›nt› nedeni haz›rlamaktan baflka
bir sonuç beklenmiyen Ferit Pafla ile milletin aras›n› bulmak olanaks›zl›¤› ile u¤raflmak m›
yoksa bir ana önce meflru olmayan kabine yerine memleket ve milletin gereksinmeleriyle
kaderine uygun yeni kabinenin devlet ifllerini ele almas› gerekti¤ini kutsal padiflah›m›za su-
nup iletmeye yol aramak m›d›r? Bu iki noktadan biri için evet veya hay›r yollu yan›t verir-
seniz Tanr› ve ulus önünde bütün soylulu¤uyla bezenmifl kalaca¤›na kuflku olmayan yüksek
girifliminizin bizlerle ilgili bölümündeki evresini iyi tamamlam›fl olursunuz. Hepimiz terte-
miz vicdan›n›z›n aynas› olan gözlerinizi öperiz kardeflim.

Mustafa Kemal



Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Son cevaba ait kanaat›m:
Süddei seniyei mülûkâne her müracaat›n ve bütün müflkülât›n hallü hasm makam› olup

meflru bir devlette bu atebei ulya bütün efrad› millete mihrab› teveccühtür. Ayn› zamanda
Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü lihazai hilâfetpenahîleri k›l›nd›¤› hakk›nda bendenize
malûmat vermifllerdir. O halde k›blegâh› umuru amme ve kabulgâh› makas›d› âliye olan pa-
diflah›m›z efendimizin ›tt›la› humayunlar›nda her fley vard›r demek ve suveri bârizenin teza-
hür veya idamesi nezdi hudapesendânelerinde müstakar bulunuyor demek lâz›mgelecek. Be-
yanat› humayunun memleketin idaresine ve safahat›na ait geçen di¤er noktalar›ndaki meanii
müstahrecede, nazar barizdir. ‹flte kardeflim bütün mevcudiyetimizle bu güzel vatan›n rehas›
için istinatgah› maalipenâh etraf›nda amali milletin hâksar› haricînin edna menfaatini red ve
cerh edecek surette halline inflallah kudretyab kal›r›z. Bu mecarayi azimin en son girdi¤i sa-
fahat müntezi bulmufl olsayd›, ah bütün vatan zindegisile yekzeban olarak harice~hayk›ra-
cakt›, bizim hakk› vatan›m›z münazaat› vaha ile haleldar olamaz ve padiflah› hakempenâh
efendimizin amali humayunlar› da vatan›n bunu maddeten deragufl ile sahili selâmete isal bu-
yuracaklar ve yine Allah›n azameti muktezas› Cenab› Mevlâ nice âli esbap halki ile de telki-
nile bu müflküllüfla ukteyi tamamen hal buyuracakt›r. Elbette ki Hudan›n emri güzeldir ve
kariptir. Yedullahi fevka eydihim âtimiz bikeremi mevlâ istihkak› millîmiz yüceli¤inde pür-
sâd ve ziselâm olacakt›r. ‹flte ruhu Kerim budur ruhu muazzezim.

Abdülkerim
Saat: 6.10 sonra

Büyük Hazret,
Büyük muallây› ümmet ve millet bilmekteki kanaati kat'iyemiz icabat›ndand›r ki, her

türlü maruzat ve istirhamat› millîyeyi süddei seniyei mülûkâneye arz ve iblâ¤a fürceyap ol-
maya teflebbüsten geri durmad›k. Ferit Pafla ve rüfekas›n›n bu emeli has ve nezihe set çekme-
ye çal›flmas›na ra¤men yine ayn› tarih ubudiyette berdevam bulunmaktay›z. Yaln›z burada
müsaade buyurursan›z büyük bir hatadan zât› âlii biraderîlerini tahlis maksadile arzedelim
ki, Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü lihazai hilâfetpenahi k›l›nd›¤› hakhndaki malûma-
ta milletin henüz itimad› kati de¤ildir. Çünkü millet emindir ki sevgili ve büyük hakanlar›,
ef'al ve harekât› ihanetkâraneleri sabit olan birkaç flahs› hiçbir vaht bütün kalbü vicdan ve
mevcudiyetlerile ve en amik hissiyat› ubudiyetkârane ile padiflah ve halifelerine merbut bulu-
nan koca milleti necibelerine tercih buyurmazlar.

Bütün mesaimiz güzel vatan›n rehas› için istinatgah› maalipenâh etraf›nda bir kütlei
metine ve müdrike teflkilidir. ‹nflallahu taalâ bugünkü hal dahi kemali sükûnet ve muvaffak›-
yetle geçecektir. Bütün vatan bütün zindegisile hariçten evvel dahilde ve bütün ahvali mües-
sifeye sebebiyet veren Ferit Pafla ve rüfekayi mesaisine karfl› yekzeban olarak hayk›rmakta-
d›r. Cenab› kadiri mutlak›n her türlü müflkülküfla uktelerin halline esbap halk buyuracakla-
r›ndan eminiz.

Ahsen ve karip olan emri Hudan›n tecellisile bedbaht ve mazlum milleti necîbemizin
mazhar› necat ve selâmet olmas›n› deryay› rahmeti izzetten tazarru ve afaki daima bir dudu
muannitle sar›l› olan ‹stanbuldaki bâz› zevat›n hakikati görmekteki hissi hasisi temerrütleri-
nin zevaline intizar eyleriz, ruhu necîbi millet iflte böyle mütehassistir. Muhterem kardeflim
yaln›z tekrar etmekli¤ime müsaadenizi rica ederim ki evet veya hay›r suretinde itay› cevap bu-
yurulmas›n› istirham eyledi¤imiz sualler maatteessüf cevaps›z b›rak›lm›flt›r. Azizim! Yedul-
lahi fevka eydihim, fakat bununla beraber halli müflkülât ve mesaile tevessül edenlerin mu-
karrer bir hedefi olmak gerektir. Malûmu biraderileridir ki yedi, sekiz saattenberi biribirimi-
ze serdeyledi¤imiz efkâr ve mütaleat zann› âcizanemizce ne zât› âlinizde ve ne de bizde hiç-
bir gûna yeni intibaata en ufak bir tesir dahi yapamam›flt›r. Millet azameti ilâhîyeye ve ama-
li hakikîyei hilâfetpenahiye istinaden ve ilticaen istihsali maksut ve temini matlap eyliyecek-
tir. Bu bapta emir Huday› ifa edecektir. Ve buyurdu¤unuz gibi istihkak› millimiz pürsâd ve
ziselâm olacakt›r. Duayi keremkârilerinin eksik edilmemesini rica ederim, say bizden tevfik
huday› lemyezeldendir.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Son iki sözüm ruhum: Amali millîyenin haraseti vatan ve hukuku âliyeye ait esasat›n› tebcil
ve h›fzeylemek flartile bütün muhaberat›m›zdan hem hakayik› mevcude ve hem de tamenniyat›
hâlise bastü beyan edilmifltir. Zannedersem ahvali haz›rada bunlar›n büyük vaziyetleri ve yedul-

1010 1011

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Son yan›ta iliflkin düflüncem:
Padiflah kap›s› kesin çözüm yeri olup meflru bir devlette bu yüksek konum bütün ulus

bireylerinin yönelece¤i mihrabd›r. Ayn› zamanda Anadolunun tüm söylediklerinin padifla-
ha duyuruldu¤u yolunda bana bilgi vermifllerdir. O halde kamu ifllerinin k›blesi ve yüksek
amaçlar›n kabul yeri olan padiflah›m›z efendimiz herfleyi biliyor demek ve belirgin yollar›n
görünümü ya da izlenmesi padiflahça kararlaflt›r›lm›flt›r demek gerekecek. Padiflah bildiri-
minin memleketin yönetimine ve evrelerine iliflkin olarak ele al›nan öbür noktalar›nda ve
bunlardan ç›kar›lan anlamlardaki görüfl aç›kt›r. ‹flte kardeflim bütün varl›¤›m›zla bu güzel
vatan›n kurtuluflu için bu yüce dayanak etraf›ndaki d›fldaki alçaklar›n afla¤›l›k ç›karlar›n› ge-
ri çevirip çürüterek milletin isteklerini gerçeklefltirme gücümüzü Tanr›n›n izniyle koruruz.
Bu büyük serüvenin en son girdi¤i evreler ortadan kald›r›lm›fl olsayd›, ah bütün vatan diri-
li¤i ile d›flar›ya karfl› bir a¤›zdan hayk›racakt›, bizim yurdumuzun hakk› aram›zdaki a¤›z
kavgalar›yla zedelenemez ve yüksek hakem durumunda olan padiflah efendimizin yüce is-
tekleri de yurdu, edimli olara kucaklayarak, kurtulufla ulaflt›racak ve yine Allah›n ululu¤u
gere¤i yüce Tanr› nice büyük yollar yarat›p düflünceler afl›layarak bu kar›fl›k dü¤ümü tü-
müyle çözecektir. Elbetteki Allah›n emri güzeldir ve yak›nd›r. "Allah›n eli her elden üstün-
dür". Gelece¤imiz Allah›n ba¤›fllamas›yla ulusal haklar›m›z yüceli¤inde kutlu ve esenlikli
olacakt›r. ‹flte ba¤›fllay›c› ruh budur Aziz ruhum.

Abdülkerim
Saat 6:10 sonra

Büyük Hazret,
Ümmetin ve milletin yüce mihrab› olarak bilmekteki kesin kan›m›z içindir ki, ulusun

her türden sunu ve dileklerini padiflaha iletip ulaflt›rma yolu bulmaya giriflmekten geri dur-
mad›k. Ferit Pafla ve arkadafllar›n›n bu tertemiz iste¤i önlemeye çal›flmalar›na karfl›n biz yi-
ne ayn› kulluk yolunda yürümekteyiz. Yaln›z burada izin verirseniz siz yüce kardeflimizi bü-
yük bir yan›lg›dan kurtarmak amac›yla bildirelim ki, Anadolunun bütün dileklerinin halife-
nin bilgisine sunuldu¤u yolunda verdi¤iniz bilgiye milletin inan› flu anda kesin de¤ildir. Çün-
kü millet emindir ki sevgili ve büyük baflbu¤lar›, haince yapt›klar› ifller ve davran›fllar› ka-
n›tlanm›fl olan birkaç kifliyi hiçbir zaman bütün yüre¤i vicdan› ve varl›¤›yla ve en derin kul-
luk duygular›yla padiflah ve halifesine ba¤l› bulunan soylu koca milletine ye¤lemez.

Bütün çal›flmalar›m›z güzel vatan›n kurtuluflu için yüce padiflah›n deste¤i çevresinde
dayan›kl› ve kavray›fll› bir kitle oluflturmakt›r. Ulu Tanr›n›n izniyle bugünkü durum da tam
dinginlik içinde ve baflar›yla geçecektir. Bütün vatan bütün dirili¤iyle d›fltan önce içeride ve
tüm üzücü olaylara neden olan Ferit Pafla ve çal›flma arkadafllar›na karfl› bir a¤›zdan hayk›r-
maktad›r. Gücü herfleye yeten Allah›n her türlü kar›fl›k dü¤ümlerin çözülmesine çere yara-
taca¤›na güveniyoruz.

Tanr›n›n iyi ve yak›n olan karar› belirip mutsuz ve ezilmifl olan soylu milletimizin kur-
tulufl ve esenli¤e kavuflmas››n Tanr›n›n engin rahmetinden ve gücünden ve ufuklar› kal›c›
bir sisle sanl› olan ‹stanbuldaki baz› kiflilerin gerçekleri görmek yolunda baya¤›ca direnme-
lerinin son bulmas›n› bekleriz, milletin soylu ruhu iflte böyle bir duygu içindedir. Say›n kar-
deflim yaln›z yinelememe izninizi rica ederim ki evet veya hay›r yolunda yan›tlaman›z› dile-
di¤imiz sorular ne yaz›k ki yan›ts›z b›rak›lm›flt›r. Azizim! Allah›n eli her elden üstündür,
ama bununla birlikte güçlükleri ve sorunlar› çözmeye çal›flanlar›n kararlaflt›r›lm›fl bir ere¤i
olmak gerektir. Siz kardeflim bilirsiniz ki yedi, sekiz saatten beri biribirimize bildirdi¤imiz
düflünce ve görüfller san›r›z ki ne sizde ve ne de bizde hiçbir yeni izlenim do¤mas›na en kü-
çük bir etki bile yapamam›flt›r. Millet Allah›n büyüklü¤üne ve halifenin gerçek emellerine
dayan›p s›¤›narak amac›na varacak ve istedi¤ini elde edecektir. Bu konuda Tanr›n›n buyru-
¤unu yerine getirecektir. Ve söyledi¤iniz gibi ulusal haklar›m›z kutlu ve esenlikli olacakt›r.
‹yilik sever dualar›n›z›n eksik edilmemesini rica ederim, çal›flmak bizden yard›m ölümsüz
Allahdand›r.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

‹ki lâf›m daha var ruhum: Ulusal isteklerin toprak bütünlü¤üne ve yüksek haklara iliflkin il-
keleri yüceltip korumak koflulu ile bütün yaz›flmalar›m›zdan hem bugünkü gerçekler ve hem de
temiz dilekler dile getirilmifltir. San›r›m ki flimdiki durumlarda bunlar›n büyük önemleri vard›r ve



lah âyeti celilesi de hayrile kabul buyurulmak üzere masruf k›l›nm›flt›r. ‹flte ruhum hepsi bu.
Cümleyi muhabbetlerle deragufl ederim. Allaha ›smarlad›k yine görüflece¤iz muazzez

kardeflim Efendim.
Abdülkerim

Teflekkür ederim kardefltm. ‹nflallah yine görüflmekle müflerref oluruz. Niyat› haliseleri
mucibi ecrü azîm olur. Hat›rniflîni biraderileri olmak üzere son bir cümle arzediyorum. Mil-
let kavi, müdrik, azminde katidir. Harekatât› filiye cereyan› senini alm›flt›r. Zat› flevketsimat›
tacidar› azamînin lûtfen ve at›feten itay› karar ve halli mesele buyurmalar› zaman›d›r. Ve bu
karar›n ki, her türlü kararlar›n fevkinde ve flüphesiz milleti necibeleri hakk›nda lûtfu mahsu-
su hilâfetpenahîyi muhtevi olacakt›r; itas› an›nda her fley nizam› tamm›n› bulmakta bir an te-
ahhur etmiyecektir. Allaha emanet olunuz kardeflim.

Mustafa Kemal
- Allaha ›smarlad›k cümleten gidiyoruz.
- Allah selâmet versin Efendim.
VES‹KA, 113.

Horhor, 8/11/1335
Harekât› Millîye Dersaadet Murahhas› Vas›f Beyefendiye

Muazzez Efendim;
Geçen gün zât› âlilerinizle cereyan eden muhasebemizde memleketin selâmeti âliye ve mil-

letin saadeti kâmilesi mevzuubahs olarak muvaffak›yeti esasîyeyi rencide edecek en küçük se-
ketat›n bile ref'i ve umuru vatanîyenin cihat› flamilesile teysiri konuflulmufl ve bunda itimatbahfl
hasailinizin mübeflfliri tevkifat olaca¤› kanaatleri izhar k›l›nm›flt›. Umuru bedihiyedendir ki
maksudu necibi milletin - bu mücahedei muazzamada bütün büyüklüklerile hakikat nurlar› ser-
perek - cihanda hükümran olan kavanini asilei millînin zadei hakperesti oldu¤u ve bunun inti-
fas› istihalei mant›k›ye derecesinde mümteni bulundu¤u elbette ahvali müsbeteden kalacakt›r.

‹tirazat, ihtirasat, veya ki tatbikattaki baz› sakatat nurdan masug bu mevlûdu asla bo-
¤amayacakt›r. Millet hakk› hayat›n› ve andaki ulûvvü teflebbüsünü yüce kudretlerden, asil na-
siblerden ahzetmektedir... Bunu bir temenni veyahut bir mülâhaza makam›nda arzetmem.
Bu beyanat hep kaziyei muhkeme teflkil eden netayici devai suretinde müberhen ve mütehak-
k›k umurdand›r. Yaln›z bunun idrakinde müberhen ve mütehakk›k umurdand›r. Yaln›z bu-
nun idrakinde: adli tam, nisab› n›sfet ve muar›zîne karfl› reddi ebatil ile celbe muvaffak›yet
flartt›r. Bu mukaddeme ile burada bir girizgâh› âli yaparak as›l bu keflmekefli azimdeki nâçiz
hareketime nakli kelâm ile izah› hakikat etmek isterim. Bu hareket, bafll› bafl›na, bir teflebbü-
sü fevkalâden ibaret bulunmufltur. Ol zaman›n tazyikat›na nazaran pek tarihî olan bu tefleb-
büsüm uzun bir muhabere neticesinde Heyeti Temsilîyece bilinmifl ise de birçok noktalar› ve-
ya safahat› muayyen zihniyetlerle belki anlafl›lamam›fl oldu¤undan ve muhaberenin iptidaen
baz› aksam›nda tereddütler meflhut idü¤ünden bunun galat telkinat›n› refetmek ve muhabere
zaman›nda tarafeynce geçirilen asabiyetlere ra¤men nezaketler ve selâmetler ile piraste bir
maksud› necib için nas›l araya at›ld›¤›m› bir kere daha ayan k›lmak isterim. Bu izah benim
için bir ihtiyac› manevidir. Zira en güç olarak yap›labilen bu harekâta ol zaman ‹stanbulda
tek bir kifli bile müteflebbis bulunamam›flt›; hatta diyebilirim ki, de¤il müteflebbis bunu kema-
lile mütehatt›r bile yok gibi gibidi.

‹flte memleket giriyei tehlikeye ilka ve derkemin kuvvetlerin hud'akâr tazyiklerine müs-
teniden maazallah dahilde mukatelât› azimeye iptida edilmek pek endifle ile hissolunurken se-
vaiki muzlime ile vatan›m›z›n böylece duçar› hatar olmas› seyyiat› müebbetei tarihiyeden gö-
rülerek milletin azmü maksudu necîbini s›rf ferday› vatan üzüntüsü teflkil eyledi¤i vuzuhile
makam› aidine ilâm edilmifltir. Bu kudreti alül'ali hakk›n her halde delâleti fikriyei idariyeye
galebesindeki kanaat delâletin tarafeyne isma›ndaki müflkülât› tahfif ve hatta Hudan›n lûtfile
her fleyi zail k›larak bu emri düflvarda tek bafl›ma beni müteflebbis b›rakm›flt›r.

Cereyan› hal flöyledir: Meseleyi evvelâ Vükelâdan Hadi Paflaya açarak beni reisi hükûmet ile
görüfltürmesini rica ve lûtfu hak ile bu teflebbüsten bir hayr› meskûn vatan do¤aca¤›n› ilâve ve im-
ha eyledim. Ciddiyeti beyan ve nezaketi kelâm bu zât› âlide hüsnü telâkkiye bir intiba oldu. Ken-
dileri sadrazam paflaya telefonla müracat ederek binnihaye görüflülmek ve müzakere olunmak
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yüce "yedullah" âyeti de iyilikle kabul buyurulmak için kullan›lm›flt›r. ‹flte ruhum hepsi bu.
Hepinizi sevgilerle kucaklar›m. Allaha ›smarlad›k yine görüflece¤iz aziz kardeflim

Efendim.
Abdülkerim

Teflekkür ederim kardeflim. Allah›n izniyle yine görüflmekle onur duyar›z. Temiz
amaçl› düflünceleriniz çok büyük sevap kazand›r›r. Siz kardeflimin belle¤inde kals›n diye
son bir cümle söylüyorum. Millet güçlü, kavray›fll› ve kesin kararl›d›r. ‹fller h›zla yürümek-
tedir. Görkemli padiflah›n bir iyilik yap›p karar vermesi ve sorunu çözmesinin zaman›d›r.
Ve bu karar›n ki, her türlü karar›n üstünde ve kuflkusuz soylu milleti için padiflah›n özel iyi-
li¤ini içerecektir; verilmesi an›nda her fley tam bir düzene girmesi hiç gecikmeyecektir. Al-
laha emanet olunuz kardeflim.

Mustafa Kemal
- Allaha ›smarlad›k hepimiz gidiyoruz.
- Allah esenlik versin Efendim.
BELGE, 113.

Horhor, 8/11/1919
Ulusal Savafl›m ‹stanbul Delegesi Vas›f Beyefendiye

De¤erli Efendim;
Geçen gün sizinle yapt›¤›m›z görüflmede memleketin yüksek esenli¤i ve milletin tam

mutlulu¤u sözkonusu edilerek temel baflar›y› zedeleyici en küçük engellerin bile kald›r›lma-
s› yurt ifllerinin bütün kapsam›yla kolaylaflt›r›lmas› ve bunda güven verici davran›fllar›n›z›n
Tanr› yard›m›n›n habercisi olaca¤› düflüncesi aç›klanm›flt›. Besbellidir ki milletin soylu amac›
- bu çok büyük savafl›mda bütün büyüklüklerile gerçe¤in ›fl›klarn› saçarak - dünyada egemen
bulunan soylu ulusal yasalar›n do¤ruluktan sapmaz bir ürünü oldu¤u ve bunun yok edilmesi-
nin mant›k aç›s›ndan olanaks›z bulundu¤u elbette kan›tlanm›fl bir durum olarak kalacakt›r.

Karfl› ç›kmalar, kötü h›rslar ya da uygulamadaki baz› aksakl›klar nurdan yarad›lm›fl bu
ürünü hiçbir zaman bo¤amayacakt›r. Millet yasama hakk›n› ve bu u¤urdaki girifliminin yü-
ce güçlerden, Tanr›n›n soylu k›smetlerinden almaktad›r.........Bunu bir dilek ya da bir düflün-
ce olarak söylemiyorum. Bu söylediklerimin tümü, kesin yarg›ya ba¤lanan dava sonuçlar›
gibi kan›tlanm›fl ve saptanm›fl ifllerdendir. Yaln›z bunun baflar›yla elde edilmesi için: tam bir
adalet sa¤lam bir insafl›l›k ve karfl› ç›kanlar önünde çürük düflüncenin geri çevrilmesi zo-
runludur. Bu bafllang›çta burada yüksek bir girifl yaparak as›l bu büyük kargafladaki önem-
siz davran›fl›ma lâf› getirip gerçe¤i aç›klamak isterim. Bu davran›fl, bafll› bafl›na, bir ola¤a-
nüstü davran›fltan baflka birfley olmam›flt›r. O zaman›n bask›lar›na göre pek tarihsel olan bu
giriflimim uzun bir haberleflme sonunda Temsilci Kurul taraf›ndan ö¤renilmifl ise de birçok
noktalar› veya evreleri belli görüfller nedenile belki anlafl›lamam›fl oldu¤undan ve yaz›flma-
n›n bafllang›c›nda baz› bölümlerde duraksamalar görüldü¤ü için bundaki yanl›fl izlenimi sil-
mek yaz›flma s›ras›nda iki taraf›n kap›ld›¤› sinirliliklere karfl›n temizlik ve esenliklerle be-
zenmifl soylu bir amaç u¤runa nas›l ortaya at›ld›¤›m› bir kere daha aç›kl›¤a kavuflturmak is-
terim. Bu aç›klama benim için tinsel bir gereksinimdir. Çünkü çok zor yap›labilen bu dav-
ran›fla o zaman ‹stanbulda tek bir kifli bile giriflememiflti; üstelik diyebilirim ki, de¤il giriflen
bunu tümüyle akla getiren bile yok gibiydi.

‹flte memleketi tehlike girdab›na* sürükleyenlerin ve pusuya yatm›fl güçlerin hileli bas-
k›lar›na dayanarak Tanr› esirgesin içerde büyük çapta adam öldürmelere bafllanaca¤› çok
büyük kayg›yla sezinlenirken karanl›k nedenlerle vatan›m›z›n böylece tehlikeye düflmesi
sonsuz tarihî kötülüklerden say›larak milletin kararl›l›¤›n›n ve soylu amac›n›n salt vatan›n
gelece¤i kayg›s›ndan do¤du¤unu ilgililere aç›kça bildirilmifltir. Yücelerin yücesi olan bu
hakk›n her halde yönetimle ilgili düflüncelere üstün gelmesindeki inan›fl aradaki görüfllerin
her iki tarafa duyurulmas›ndaki zorluklar› hafifletti ve üstelik Tanr›n›n yard›m›yla tüm zor-
luklar› yok edip bu çok zor iflde tek bafl›ma beni giriflimci olarak b›rakm›flt›r.

Durumun geliflmesi flöyle oldu: ‹fli ilk önce bakanlardan Hadi Paflaya açarak beni baflbakan-
la görüfltürmesini rica ettim ve bu giriflimden Tanr›n›n yard›m›yla vatana yarar getirecek sonuç al›-
naca¤›n› ayr›ca bildirdim. Konuflmam›n ciddîli¤i ve sözlerimin temizli¤i bu yüksek kifli taraf›ndan
iyi karfl›lanmakl›¤›ma bir neden oldu. Kendileri baflbakan paflaya telefonla baflvurarak sonunda bu-

* Sulardaki anafor



mukarrer oldu. Kendim sadr› müflarileyh nezdine Hadi Pafla ile gittim. Hadi Pafla ufak bir
takdimden sonra söyliyeceklerim hakk›nda bir saat kadar beyan› mütalea ve bu harekât›n en
yüce vatan kaygusile yap›ld›¤›n› ve baflka bir endifle olamayaca¤›n› lisan›m›n bütün kuvveti
derecesinde irat ve en nihayet taraf›mdan muhabereye a¤az ile anlafl›lmak imkân›n› taharri
ve tahsil etmiye kendilerini ‹rza eyledim. Bu muvafakat, hüsnü hatimeye delâlet gibi idi.. An-
dan sonra muhabere bafllad›. Evvelâ bir flifre yazd›m buna bir harf bile ilâve etmedi ve bu
muhaberattan padiflah›m›z efendimiz de haberdar ve yaz›lan flifre meflmulü lihazai âlitebar
k›l›nd›. Sonra uzun telgraf muhaberesi cereyan etti. Ve bu bir gün sürdü. Bunun metni hem
bende ve hem de Heyeti Mümessile nezdinde mevcuttur. Bu muhaberatta hep heyeti âliyeye
padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin bütün umura sahip ve mütezahir olan halat veya evamir
ve harekât›n nezdi humayunlar›nda umuru malûmeden idü¤ü ilâm k›l›nmakla beraber padi-
flah›m›za bütün maksutlar›n arz ve iblâ¤›na yol aramak suretindeki hareketimi ihtiyar olun-
mak lüzumuna dair olan telgraf istizah›na karfl› da hep oran›n "mihrab›" teveccüh idü¤ünü
afla¤›da aynen yazd›¤›m ve fakat pek yüksek esasat› idarîye ve hakayik› mevcudenîn cilvegâ-
h› flüunu gördü¤üm muhkemat› kelâmiye ile teshil ve iflaret eyledim... Cümlelerim flunlard›r:
"Süddei seniyei mülûkâne her müracaat›n ve bütün müflkülât›n hallü hasim makam› olup ef-
rad› millete mihrab› teveccühtür. Ayn› zamanda Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü liha-
zai hilâfetpenahi k›l›nd›¤› hakk›nda bendenize malûmat vermifllerdir. O halde k›blegâh›
umuru amme ve kabulgâh› makas›d› âliye olan padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin ›tt›la› hu-
mayunlar›nda her fley vard›r demek ve suveri barizenin tezahür veya idamesi nezdi hudape-
sendanelerinde müstakir bulunuyor demek lâz›mgelecek. Beyanat› humayunun memleketin
idaresine ve safahat›na ait geçen di¤er noktalar›ndaki maanii müstahrecerfe nazara barizdir.
‹flte kardeflim bütün mevcudiyetimizle bu güzel vatan›n rehas› için istinatgah› maatipenah et-
raf›nda amali milletin hâksar› haricînin edna menfaatini red ve cerh edecek surette inflallah
halline kurdetyap kal›r›z...ve gene Cenab› Mevlâ nice âli esbap halkile ve telkinile bu müflkül-
küfla ukteyi tamamen hal buyuracakt›r. Elbette ki Hudan›n emri güzeldir ve kariptir!.. Ati-
miz bikeremi mevlâ istihkak› millîmiz yüceli¤inde pürsadü ziselâm olacakt›r." ‹flte efendim
bu cümleler gibi hakayik› cami ve maksudu necibin tecellisine saik esasat› mübelli¤ nice be-
yanat› muhkeme hep muhaberat›m›z› pirayedar k›lm›flt›r.

Ben bütün muhaberat›m›zda tek bir insan idim ve Heyeti Mümessileye, padiflah›m›za
müstemirren müracaat lüzumile beraber her fleyin arzedildi¤inin de bilinmesini ve bu muha-
berat›m›z›n da verilece¤ini ve müflkülküfla uktenin kariben hallolunaca¤›n› mümkünülbeyan
bariz cümel ile ibla¤ eyledim. Bu muhaberat› hep padiflah›m›z aynen görerek neticei maksu-
denin hasmü tatbikma ve uktei düflvar kuflan›n halline lûtfen binnihaye ferman› r›za verdi-
ler... diyebelirim ki sadr› sab›k en son muhabere neticesile ve bunun pek devaml› tesir ve cid-
diyeti munazarasile binnihaye çekilmek lüzumuna kail ve bütün h›vayi manevîyei mukveme-
ti zail olarak istifas›n› takdim eyledi. ‹flte sessiz, sadas›z, liveçhilvatan çal›fl›lan ve tek bafl›na
bir azmi nâçizi nezahetperverî ile baflar›lan vak'ai muazzama budur...

Nazar› dikkate almal›d›r ki bu yaz›lar› ben yazm›fl ve sadr› sab›k ile padiflah›m›z efen-
dimiz hazretleri bunun cereyan› kâmilinden sonra netayicine ›tt›la ile derecat› muhkemesi
karfl›s›nda ittihaz› karar k›lm›fllard›r... Teflebbüsün ve yaz›lan yaz›lar›n ne dereceye kadar
yüksek nikat› ihtiva etti¤i ve nas›l bir vicdan› selim ve fikri vekkat ile hakayik› cariyenin nak-
fl› k›rtas k›l›nd›¤› elbette nezdi huda ve nazar› tarihi millette pirayedar› asalet kalacakt›r.

Bütün bunlar› bastü izaha beni sevkeden esbap "tesbiti hakayik› maceray› mesbukad›r"
bunun tahsilinden sonra gayei âliye hakk›ndaki mazhariyetler için bir ferdi naçizi vatan ol-
mak itibarile bir iki söz irad etmek isterim: Vatan›n›z›n selâmetini istihdaf eden millî harekâ-
t› necibenin bu kadar safahat› müflkilesinden sonra, hatta gubar aver seketattan münezzehi-
yetini göstererek bunun asl› kâmilile tesirat› muhitten azade tutulmas› ve tereddi cihetlerini
dur ve menkuz b›rakarak s›rf selâm› vatan için içtihat gruplar›n› ve hatta "müellefei kulübü"
zaman› peygamberîdeki siyaseti âliyenin ihtiyarile flu pek nazik devirde celbü takrip ve tahsil
maksudu âliye mümkün mertebe da¤da¤as›zca muvaffak›yet elvermesi ve tesirat› hariciyenin
her türlü bet encam i¤falât ve desaisinden ihtiraz birle bilâ takdim umum düveli muazzamai
mütelifinin, millî hakla bülent ve mütealimizi kabulen teveccühat ve muavenat›n› temine ve
anlara karfl› düflmenan›n telkinat› veçhile ihsas› kuvvet k›l›nmak veyahut ki memlekette hu-
zur ve selâm›n ref'ine teflkilât› millîyece badi olunmak tarz›ndaki müddeayat ve iftiraat› bat›-
lan›n her türlü teflebbüsat› âliye ve münasebat› cemile ile bertaraf olunmas›na kat’an muvaf-
fak›yet kazan›lmas›d›r. Bu da en yüce hasafetlerin tatbikle bilûtfu huda harekât› milîyece bu
nikat›n pezirâyi istikrar lalmmas›ndaki mazhariyetlerle tevemdir...
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luflup görüflme kararlaflt›r›ld›. Ben baflbakan›n yan›na Hadi Pafla ile gittim. Hadi Pafla beni k›-
saca tan›tt›ktan sonra söyliyeceklerim konusunda bir saat kadar görüfl bildirdim ve bu savafl›-
m›n en yüce vatan kayg›s›yla yap›ld›¤›n› ve baflka bir kayg› verici neden olamayaca¤›n› dilimin
döndü¤ü kadar bildirdim ve en sonunda haberleflmeye benim bafllamama ve uzlaflmaya ola-
nak aray›p bunu kolaylaflt›rmaya onu raz› ettim. Böylece raz› olufl, iflin iyi bir sonuca ba¤lana-
ca¤›n› gösterir gibiydi. Ondan sonra yaz›flma bafllad›. Önce bir fliire yazd›m buna bir harf bile
eklemedi ve bu yaz›flmalardan padiflah›m›z efendimize bilgi verildi ve yaz›lan flifrenin içeri¤i
kendilerine sunuldu. Sonra uzun telgraf yaz›flmalar› oldu. Ve bu bir gün sürdü. Bunun metni
hem bende ve hem de Temsilci Kurulda vard›r. Bu yaz›flmalarda hep yüksek kurula padiflah›-
m›z efendimiz hazretlerinin bütün ifllere sahip ve yard›mc› oldu¤u ve durum veya buyruk ve
eylemlerin padiflah hazretlerince bilindi¤i aç›klanmakla birlikte padiflah›m›za bütün dileklerin
sunulup iletilmesine yol aramak yönündeki davran›fl›m› sürdürmek gereklili¤ine iliflkin olan
telgrafdaki soruya karfl› da hep yönelicek oran›n "mihrab" oldu¤unu t›pk›s›n› afla¤›ya yazd›-
¤›m cümlede ve fakat o konumu çok yüksek yönetim ilkeleri ve bulunan gerçeklerin belirdi¤i
ve olaylar›n yans›d›¤› yer olarak gördü¤ümü kur'an âyetlerine dayanarak saptay›p belirttim...
Cümlelerim flunlard›r: "Padiflah kap›s› kesin çözüm yeri olup bu yükek konum bütün ulus bi-
reylerinin yönelece¤i mihrabd›r. Ayn› zamanda Anadolunun tüm söylediklerinin padiflaha du-
yuruldu¤u yolunda bana bilgi vermifllerdir. O halde kamu ifllerinin k›blesi ve yüksek amaçla-
r›n kabul yeri olan padiflah›m›z efendimiz yollar›n görünümü ya da izlenmesi padiflahça karar-
laflt›r›lm›flt›r demek gerekecek. Padiflah bildirisinin memleketin yönetimine ve evrelerine ilifl-
kin olarak ele al›nan öbür noktalar›nda ve bunlardan ç›kar›lan anlan›lardaki görüfl aç›kt›r. ‹fl-
te kardeflim bütün varl›¤›m›zla bu güzel vatan›n kurtuluflu için bu yüce dayanak etraf›nda d›fl-
daki alçaklar›n afla¤›l›k ç›karlar›n› geri çevirip çürüterek milletin isteklerini gerçeklefltirme gü-
cümüzü Tanr›n›n izniyle koruruz........ve gene yüce Tanr› nice büyük yollar yarat›p düflünceler
afl›layarak bu kar›fl›k dü¤ümü tümüyle çözecektir. Elbette ki Allah›n emri güzeldir ve yak›n-
d›r!...Gelece¤imiz Allah›n ba¤›fllamas›yla ulusal haklar›m›z yüceli¤inde kutlu ve escnlikli ola-
cakt›r. " ‹flte efendim bu cümleler gibi gerçekleri kapsayan ve soylu amac›n gerçekleflmesine
yol açacak ilkeleri bildiren nice Tanr› kelâm› hep yaz›flmalar›m›z› süslemifltir.

Bütün yaz›flmalar›m›zda ben tek bafl›ma idim ve Temsilci Kurula, padiflah›m›za sürek-
li olarak baflvurma gereklili¤iyle birlikte her fleyin bilgilerine sunuldu¤unun da bilinmesini
ve bu yaz›flmam›z›n da verilece¤ini ve çözülmesi güç dü¤ümün yak›nda çözülece¤ini söyle-
nebilecek aç›k cümlelerle bildirdim. Bu yaz›flmalar›n tümünü padiflah›m›z oldu¤u gibi göre-
rek istenilen sonucu yaratacak uygulamaya geçilerek çözümü güç dü¤ümün çözümlenmesi-
ni uygun bulan ferman› en sonunda verdiler........diyebilirim ki eski baflbakan en son yaz›fl-
ma üzerine ve bunun pek sürekli etkisi ve önemli tart›fl›lmas› sonunda art›k çekilme gerek-
lili¤ine inanarak ve bütün dayanma gücünü yitirerek çekilme dilekçesini sundu. ‹flte sessiz,
sadas›z, vatan için çal›fl›lan ve tek bafl›na yap›lan temiz duygulu önemsiz bir giriflim ile ba-
flar›lan büyük olay budur.

fiuras› göz önünde bulundurulmal›d›r ki bu yaz›lar› benim yazmamdan sonra ve eski
baflbakanla padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin bunun sonucunu ö¤renip de¤erlendirmele-
ri üzerine yaz›lanlar›n sa¤lam dayanaklar›n› görünce kararlar›n› vermifllerdir.......Teflebbü-
sün ve yaz›lan yaz›lar›n ne kerteye kadar yüksek noktalar› içerdi¤i ve nas›l temiz bir vicdan
ve keskin görüflle günün gerçeklerini ka¤›da döktü¤ü elbette Tanr›n›n ve ulus tarihinin
önünde soyluluk par›lt›s› olarak kalacakt›r.

Beni bunlar› say›p dökmeye iteleyen etkenler "geçmifl olaylar›n gerçeklerini sapta-
makt›r". Bu baflar›ld›ktan sonra as›l amaç konusunda baflar›ya ulaflmak da vatan›n önemsiz
bir kiflisi olmama nedenile bir iki söz söylemek isterim. Vatan›m›z›n kurtuluflu, bu amac› gü-
den soylu ulusal savafl›m›m›z›n bu denli güç evrelerinden tökezletici pisliklerden uzak du-
rarak ve ortamdan etkilenip yozlaflmadan geçilmifl oldu¤unu göstererek ve s›rf vatan›n kur-
tuluflu için çal›flan türlü düflünce gruplar›yla uyum sa¤layarak ve böylece Peygamberimizin
"yürekleri bir araya toplayan" döneminde uygulanan politikay› seçerek, flu çok tehlikeli za-
manda en az gürültüyle gerçeklefltirilebilir. Bir de d›fl etkenlerin her türden u¤ursuz aldat-
ma ve düzenlerinden sak›n›p, büyük ‹tilâf devletlerin ulusumuzun yüksek ve kutsal hakla-
r›n› kabul etmeleri için yak›nl›k ve yard›mlar›n› kazanmak ve - düflmanlar›n ileri sürdü¤ü gi-
bi - onlara karfl› kuvvet gösterisine kalk›fl›ld›¤› ya da ülkede huzur ve esenlik kalmamas›na
ulusal örgütlerin neden oldu¤u yolundaki bofl suçlama ve iftiralar› her türlü yüksek giriflim
ve iyiliklerle çürütmek yoluna da gidilmelidir. Bu da, en yüce ve sa¤lam düflünceler ortaya
konulup, Tanr›n›n yard›m›yla, bu noktalar›n Ulusal Savafl›m yürütenlerce istikrara kavufl-
turulmas›ndaki baflar›yla efl de¤erdedir.



Baki arz› muhabbet ile gözlerinizi ifltiyak ile telsim ederim. Bu kâ¤›d›m›n bir suretini
Heyeti Temsilîyeye göndermek lûtfunu diri¤ etmezseniz hakayih âliyenin tamamen ve ifltira-
ken neflrine lûtfetmifl olursunuz muazzez Efendim.

Erkân›harbiye Mirlivas›
Abdülkerim

VES‹KA, 114.
Telgraf Trabzon, 18/9/1335

S›vasta fiarkî Anadolu Heyeti Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Mümessiline

Hükûmetimizin bizden kat'› rab›ta etmek ›zt›rar›nda kald›¤› surette dahi bizim hükû-
metimizden fekki irtibat etmememiz esas› üzerine tertip edilmifl olan fiarki Anadolu Vilâyat›
Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesinin dördüncü maddesinin sarahatine mugayir ve
menafii millîyeyi muhil olan alt› maddeyi kabul etmiyoruz. Maruzat›m›z›n zat› flahaneye ib-
lâ¤› ciheti ise bir heyeti seferiye ile temin olunabilir kanaatindeyiz. Merciiyet meselesi için mu-
haberat› Tesmiyenin bersab›k icras›na mümanaat edilmemesi kâfidir. Meselenin cihat› saire-
si hakk›nda ‹zzet ve Servet Beylerin telgraflar›n› tasvip etti¤imizi maalihtiram arzeyleriz.

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi
R›za

Belediye Reisi
Hüseyin Hamdi

VES‹KA, 115.
Erzurumda Kâz›m Pafla ile makine bafl›nda muhaberat

Telgraf S›vas, 19 Eylûl 1335
S - Ardasaya ne vak›t teflrif buyuracaks›n›z?
Evvelâ Trabzondan gelen son bir telgraf› aynen arzedece¤im. Badehu görüflmeye de-

vam ederiz.
SURET

S›vasta fiarkî Anadolu Heyeti Müdafaai Hukuk Cemiyeti mümessiline: Hükûmetimizin
bizden kat'› rab›ta etmek ›zt›rar›nda kald›¤› surette dahi bizim hükûmetimizden fekki irtibat
etmememiz esas› üzerine tertip edilmifl olan fiarkî Anadolu Vilâyat› Müdafaai Hukuk Cemi-
yeti nizamnamesinen dördüncü maddesinin sarahatine mugayir ve menafii millîyeyi muhil
olan alt› maddeyi kabul etmiyoruz. Maruzat›m›z›n zat› flahaneye iblâ¤› ciheti ise bir heyeti se-
feriye ile temin olunabilir kanaatindeyiz. Merciiyet meselesi için muhaberat› resmîyenin ber-
sab›k icras›na mümanaat edilmemesi kâfidir. Meselenin cihat› sairesi hakk›nda ‹zzet ve Ser-
vet Beylerin telgraflar›n› tasvip etti¤imizi maalihtiram arzeyleriz. 18/9/1335, Belediye Reisi
Hüseyin Hamd›, Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi R›za.

C - Amerikal›lar›n Erzurumdan gitmesinden sonraya talik ettim. Trabzon valisi ile dün
gece makine bafl›nda görüfltüm. Hulâsas›n› arzedece¤im. Burada makina bafl›nda Pafla Haz-
retleri, Kâz›m, Rüfltü, ibrahim Tali, Saffet, Mustafa ve Fahri Beyler vard›r. Oradaki zevat›n
da bildirilmesi rica olunur.

Vali bendenizle görüflmek için mukaddeme olarak flayan› dikkat bir dereceden sonra
esasa giriflti. fiu vaziyetin ›slah› için çareler taharrisi arzusunda oldu¤unu söyliyerek flu sual-
leri sordu.

1 - Bu hal devam ederse siyasî, malî, iktisadî ve idari vaziyetimiz ne olacakt›r.
2 - Dersaadetin sükûtu devam ederse ne gibi tedabiri müessire düflünülmektedir. Mülkü

milletin selâmetü saadeti düflünüldü¤ü cihetle bu gayeye vusul için ne gibi mevani tahaddüs
edebilece¤i düflünüldü¤ü.

3 - 1324 de Selanik ifl'arat› ve Otuz bir Martta Hareket Ordusu muamelât› ve Mahmut
fievket Paflan›n teminat›na ra¤men bilâhare bir flekli garip hudusü acaba flüpheaver birer ma-
sebak teflkil etmez mi. Gerek ordu gerek vilâyat canibinden kabineye ademi itimat meselesi
daha baflka yolda tutturulmufl olsayd› acaba daha müessir olmaz myd›. Selâtin içinde bir
mevkii mümtaz iflgal eden flevketmaap efendimize daha baflka yolda tedabirle maruzatta bu-
lunularak emniyeti flahaneleri celbedilemez midi?
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Sevgi sunar gözlerinizi özlemle öperim. Bu mektubumun bir örne¤ini Temsilci Kuru-
la gönderme iyili¤ini esirgemezseniz yüksek gerçeklerin tümüyle ve ortaklafla yay›lmas›na
yard›m etmifl olursunuz de¤erli Efendim.

Kurmay Tu¤general
Abdülkerim 

BELGE, 114.
Telgraf Trabzon, 18/9/1919

S›vasta Do¤u Anadolu Kurulu Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilcisine

Hükûmetimizin bizimle ba¤lant›y› kesmek zorunda kalmas› durumunda bile bizim hü-
kûmetimizden iliflkileri kesmememiz temeli üzerine düzenlenmifl olan Do¤u Anadolu ‹lle-
ri Haklar› Savunma Derne¤i tüzü¤ünün dördüncü maddesinin aç›k hükmüne ayk›r› ve ulu-
sal ç›karlara zararl› olan alt› maddeyi kabul etmiyoruz. Sunaca¤›m›z düflüncelerin padiflaha
iletilmesi konusu ise bir kurul gönderilmesiyle sa¤lanabilir kan›s›nday›z. Kiminle yaz›fl›laca-
¤› sorunu için resmî yaz›flmalar›n eskisi gibi yap›lmas›n›n önlenmemesi yeterlidir. Konunun
öbür yönleriyle ilgili olarak ‹zzet ve Servet Beylerin telgraflar›n› onaylad›¤›m›z› sayg›larla
bilginize sunar›z.

Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› 
R›za 

Belediye Baflkan›
Hüseyin Hamdi

BELGE, 115.
Erzurumda Kâz›m Pafla ile makine bafl›nda haberleflme

Telgraf S›vas, 19 Eylûl 1919
S - Ardasaya ne zaman geleceksiniz ?
Önce Trabzondan gelen son bir telgraf› oldu¤u gibi sunaca¤›m. Ondan sonra görüflme-

yi sürdürürüz.
ÖRNEK

S›vasta Do¤u Anadolu Kurulu Haklar› Savunma Derne¤i temsilcisine: Hükûmetimizin
bizimle ba¤lant›y› kesmek zorunda kalmas› durumunda bile bizim hükûmetimizden iliflki
kesmememiz temeli üzerine düzenlenmifl olan Do¤u Anadolu ‹lleri Haklar› Savunma Der-
ne¤i tüzü¤ünün dördüncü maddesinin aç›k hükmüne ayk›r› ve ulusal ç›karlara zararl› olan al-
t› maddeyi kabul etmiyoruz. Sunaca¤›m›z düflüncelerin padiflaha iletilmesi konusu ise bir ku-
rul gönderilmesiyle sa¤lanabilir kan›s›nday›z. Kiminle yaz›fl›laca¤› sorunu için resmî yaz›flma-
lar›n eskisi gibi yap›lmas›n›n önlenmemesi yeterlidir. Konunun öbür yönleriyle ilgili olarak
‹zzet ve Servet Beylerin telgraflar›n› onaylad›¤›m›z› sayg›yla bilginize sunar›z. 18/9/1919, Be-
lediye Baflkan› Hüseyin Hamdi, Müdafaai Hukuk Derne¤i Baflkan› R›za.

K - Amerikal›lar›n Erzurumdan gitmesinden sonraya b›rakt›m. Trabzon valisi ile dün
gece makine bafl›nda görüfltüm. Özetini sunaca¤›m. Burada makine bafl›nda Pafla Hazretle-
ri, Kâz›m, Rüfltü, ‹brahim Tali, Saffet, Mustafa ve Fahri Beyler burdad›r. Oradakilerin de
bildirilmesi rica olunur.

Vali benimle görüflmek için girifl niteli¤inde olarak dikkate de¤er bafllang›çtan sonra
as›l konuya girdi. fiu durumu düzeltmek için ç›kar yollar aramak iste¤ini söyliyerek flu so-
rular› yöneltti.

1 - Bu durum sürerse politik, malî, ekonomik ve yönetsel durumumuz ne olacakt›r?
2 - ‹stanbulun suskunlu¤u sürerse ne gibi etkin önlemler düflünülmektedir? Memleke-

tin ve milletin kurtulmas› ve mutlulu¤u düflünüldü¤üne göre bu amaca ulaflmak yolunda ne
gibi engeller ç›kabilece¤inin düflünüldü¤ü.

3 - 1908 de Selânikten bildirilenler ve Otuz bir Martta Hareket Ordusunun ifllemleri-
ne ve Mahmut fievket Paflan›n verdi¤i güvenceye karfl›n sonradan bir garip durumun do¤-
mas› acaba flimdi de kuflku verecek birer örnek olmaz m›? Gerek ordu gerek iller yönünden
kabineye güvensizlik sorunu daha baflka yolda tutturulmufl olsayd› acaba daha etkili olmaz
m›yd›? Sultanlar içinde üstün bir yeri olan padiflah›m›z efendimize daha baflka yoldan al›-
nacak önlemlerle bildiride bulunularak padiflah›n güveni sa¤lanamaz m›yd›?



Bunlara karfl› verdi¤im cevaplar:
1 - Bu hal devam ede dursun. Evvelâ her ferdi millet ve hükûmet vazifei namus ve ha-

miyeti yapmal›. Yani ihanet eden bu hükûmeti istifaya davet ve icbar etmeli.
2 - Dersaadetin sükûtu devam edemez. Çünkü padiflah›m›z efendimiz hazretleri bu ka-

binenin h›yanetine muttali olunca bunlar› bir dakika mevkilerinde tutmayacak ve amili mefl-
ruai millîyeye istinat eden aklü tedbire bihakk›n malik meflru bir kabineyi ifl bafl›na getirecek
ve bunlar da siyasî, iktisadî ve sair tedbirleri yapacaklard›r. Zat› flahaneleri bu ihanete mut-
tali olmak için vaziyet vesaiti muhtelife ile hakipayi humayuna arzedilmifltir.

3 - Bugünkü vaziyetin 1324 ve 31 Mart vaziyetlerile mukayesesi miimkimütlasavvur bi-
le de¤ildir. Bugün millet hakk› meflruunu müdafaa ve istimal ediyor. Maksat diktatörlük ih-
sas etmekse buna arl›k bu memlekette imkân tasavvur olunamaz. Padiflah›m›z efendimiz
hazretlerine karfl› da ubudiyet ve sadakatimiz pek derin ve lâyezaldir ve bunun içindir ki ve-
caibi tazim ve ubudiyete tevfik› sadakatle flikâyetlerimizi hilâfetpenah efendimize ilâm ettik.

Bundan baflka vali ‹stanbula aç›kça müracaat etmeye davet olunmufl ve Ömer Fevzi ha-
ininin derdesti esbab›n›n istikmali diyerek bu gibi hainlerin beyanname taliki ve saire gibi eh-
rü âfet saçmamalar› hususlar›n›n temini temenni olunmufltur. Vali, ‹stanbula bir heyet gön-
derilerek keyfiyetin hakipaye arz›n› ve bu heyetle kendisinin de gitmesini teklif etmifl ise de
bizim vesaiti muhtelife ile arz› keyfiyete tevessül etti¤imize göre bu fikirden nükûl etmifltir.
Böyle bir heyetin gitmesi ve buna saray ahvaline vâk›f olan Gümüflane Murahhas› Zeki Be-
yin de ilâvesi teklif edilmektedir.

VES‹KA, 116.
Dikkatle keflide ve ahzedilecektir Torul, 21/9/1335
Aceledir.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Burada birkaç gündür da¤da¤ay› mucib olan Trabzon murahhaslar›n›n serdettikleri iti-

raz Vilâyat› fiarkîye Kongresi mukarrerat›na muhalif olarak üç zât›n gitmesi lâz›m iken adedi-
nin artt›r›lmas› S›vasta Heyeti Temsilîye tesis ve bu heyete fleraiti lâzimeyi haiz olmayan zeva-
t›n tayin edildi¤i ve S›vas tâbi olacak iken metbu bir hale getirilmesi ve Dersaadetle iadei mü-
nasebat edilmesi cümlelerile hulâsa edilebilir. Bu gibi tarihî ve fevkalâde anlarda kuvan›n tev-
hidi ve amali millîyeye müntehap zevat›n tercüman ve heyeti umumîyeye yaln›z bu kuvvetin
nâz›m olmas› farzd›r. Bu zaruret flekli bilhassa Vilâyat› fiarkîyenin bilâkaydüflart Kongreye
muta ve münkat bulunmas› da elzemdir. Harekât› millîyenin mehdi olan Vilâyat› fiark›yenin
bir k›sm›n› temsil eden Trabzon murahhaslarile Kongre aras›nda pek cüz’î dahi olsa suitefeh-
hüm husulünü arzu etmiyorum. Trabzon murahhaslar›n› temin ve teskin edece¤imden varit
olan iddiaya mukabil evvelemirde Kongre noktai nazar›n›n ifl'ar buyurulmasn› istirham ede-
rim. Bir de fazla evhama duçar olan padiflah› büsbütün ‹ngilizlerin ve Ferit Pafla Kabinesinin
kuca¤›na atmamak ve binnetice vatan›n masuniyetini temin etmek için zât› flahaneyi Kongre-
nin maksad› ulvîsi ile tesisini icap ettiren esbap ve makam› saltanat ile millet aras›na kundak
sokan Ferit Pafla Kabinesinin seyyiat›n› anlatmak maksadile Dersaadete mütenekkiren bir he-
yet izam› muvaf›k olaca¤›n› bu heyete murahhas Zeki Bey ifadesile arzeder. Kongreye en sa-
d›k bir f›rkan›n kumandan› s›fatile cümle mümessillere takdimi hürmet eylerim Efendim.

Trabzon valisi görüflmek üzere 22/9/1335 de Ardasaya gelecektir. Neticesini arzederim.
Kaymakam

Halit
VES‹KA, 117.
Dakika tehiri gayricaizdir. Torul, 24/25,9,1335

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - 21/9/1335 tarihli maruzat›m Trabzonlular›n itirazlar›n› hulâsa ederek Kongreye ar-

zetmek Kongrenin bu bapta noklai nazar›n› anlayarak Trabzon murahhaslar›n› hahünahah
yola getirmek fikrile yaz›lm›flt›r. fiahs›m ve f›rkam dahi bana ittibaan Kongreyi muhterem ta-
n›r, histe ve emelde bir olan Kongrenin herbir emrini büyük bir iftiharla yapar›z. Bilmem bu-
nun için teminat vermeye lüzum var m›d›r.

2 - Trabzon muhalefetinin merkezini teflkil eden Trabzon Valisi Galip Bey kolordu ile
Erzurum valisinin davetini kabul edip Erzuruma gitmedi¤inden ve bizzarure kuvvei müsel-
lâha ile mahfuzen bu gece 24/25 Erzuruma gönderdim.
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Bunlara karfl› verdi¤im yan›tlar:
1 - Bu durum süre dursun. Önce ulusun her bireyi ve hükûmet namus ve vatanseverlik

görevini yapmal›. Yani ihanet eden hu hükûmeti çekilmeye ça¤›rmal› ve buna zorlanmal›.
2 - ‹stanbulun suskunlu¤u süremez. Çünkü padiflah›m›z efendimiz hazretleri bu kabi-

nenin hain oldu¤unu ö¤renince bunlar› bir dakika yerlernide tutmayacak ve ulusun meflru
isteklerine dayanan gerçekten akl› ve önlemi olan meflru bir kabineyi ifl bafl›na getirecek ve
bunlar da politik, ekonomik ve öbür önlemleri alacaklard›r. Padiflah bu ihaneti ö¤rensin di-
ye durum türlü yollardan padiflah›n ayaklar›n›n bast›¤› topra¤a bildirilmifltir.

3 - Bugünkü durum 1908 ve 31 Mart durumlar›yla hiç mi hiç karfl›laflt›r›lamaz. Bugün
millet meflru hakk›n› savunuyor ve kullan›yor. Amaç diktatörlük kuflkusunu sezinlendir-
mekse buna art›k bu memlekette olanak düflünülemez. Padiflah›m›z efendimiz hazretlerine
karfl› da kullluk ve ba¤l›l›¤›m›z pek derin ve sonsuzdur ve bunun içindir ki ona karfl› sayg›
ve kulluk borçlar›m›z uyar›nca yak›nmalar›m›z› Halife efendimize duyurduk.

Bundan baflka vali ‹stanbula aç›kça baflvurmaya ça¤›r›lm›fl ve Ömer Fevzi yakalanma-
s› için gerekli önlemlerin al›nmas› diyerek bu gibi hainlerin sokaklara bildiriler asmalar›n›n
ve benzer yollarla y›k›m zehri saçmalar›n›n sa¤lanmas› istenmifltir. Vali, ‹stanbula bir kurul
gönderilerek durumun padiflah›n aya¤›n›n bast›¤› topra¤a sunulman›n ve kendisinin de bu
kurulla birlikte gitmesini önermiflse de bizim türlü yoldan durumu bildirmeye giriflmifl ol-
mam›z nedenile bu düflünceden vazgeçmifltir. Böyle bir kurulun gitmesi ve buna saray›n du-
rumunu bilen Gümüflhane delegesi Zeki Beyin de kat›lmas› önerilmektedir.

BELGE, 116.
Özenle çekilecek ve al›nacakt›r Torul, 21/9/1919
‹vedidir.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Burada birkaç gündür kar›fl›kl›k do¤uran Trabzon delegelerinin ileri sürdükleri karfl›

görüfller Do¤u ‹lleri Kongresi karar›na ayk›r› olarak üç kiflinin gitmesi gerekirken gidecek-
lerinin say›s›n›n artt›r›lmas› S›vasta Temsilci Kurul oluflturulmas› ve bu kurula gerekli nite-
likleri bulunmayan kimselerin atand›¤› ve S›vas kongreye ba¤l› olacak iken kongre S›vasa
ba¤l› bir duruma getirilmesi ve ‹stanbulla iliflkilerin yeniden kurulmas› cümlelerile özetle-
nebilir. Bu gibi tarihî ve ola¤anüstü zamanlarda güçlerin birlefltirilmesi ve millî isteklere se-
çilmifl kimselerin tercüman ve genel duruma yaln›z bu gücün egemen olmas› zorunludur. Bu
zorunluk biçiminde özellikle Do¤u ‹llerinin kay›ts›z flarts›z Kongreye ba¤l› kalmas› ve ona
uymas› zorunlu¤u da vard›r. Ulusal savafl›m›n befli¤i olan do¤u illerinin bir bölümünü tem-
sil eden Trabzon delegeleriyle Kongre aras›nda pek küçük de olsa anlaflmazl›k ç›kmas›n› is-
temiyorum. Trabzon delegelerine güvence verip onlar› yat›flt›raca¤›m için herfleyden önce
ileri sürülen iddialara karfl› Kongre görüflünün bildirilmesini dilerim. Bir de çok kuflkulanan
padiflah› büsbütün ‹ngilizlerin ve Ferit Pafla Kabinesinin kuca¤›na atmamak ve sonuçta va-
tan›n dokunulmazl›¤›n› sa¤lamak için padiflaha Kongrenin yüce amac›m kongre kurulmas›-
n› gerektiren nedenleri ve saltanat ile millet aras›na kundak sokan Ferit Pafla Kabinesinin
kötülüklerini anlatmak amac›yla ‹stanbula gizlice bir kurul gönderilmesinin uygun olaca¤›-
n› bu kurula delege Zeki ve Servet Beyler kat›l›rsa k›vançla kabul edeceklerini Zeki Beyin
sözlerine dayanarak bildiririm. Kongreye en ba¤l› bir tümenin komutan› kimli¤iyle tüm de-
legelere sayg› sunar›m Efendim.

Trabzon valisi görüflmek üzere 22/9/1919 da Ardasaya gelecektir. Sonucunu bilginize
sunar›m.

Yarbay
Halit

BELGE, 117.
Dakika geciktirilemez Torul, 24-25/9/1919

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - 21/9/1919 tarihli telgraf›n Trabzonlular›n itirazlar›n› özetliyerek Kongreye bildir-

mek Kongrenin bu konudaki görüflünü anlayarak Trabzon delegelerini isteseler de isteme-
seler de yola getirmek düflüncesiyle yaz›lm›flt›r. Kendim ve bana uyarak tümenim de Kong-
reyi sayg›n bulur, duyguda ve istekde bir olan Kongrenin her emrini büyük bir övünçle ya-
par›z. Bilmem bunun için güvence vermeye gerek var m›d›r.

2 - Trabzon muhalefetinin merkezini oluflturan Trabzon Valisi Galip Beyi, kolordu ile
Erzurum valisinin ça¤›r›s›n› kabul edip Erzuruma gitmedi¤inden ve zorunlu kalarak silâhl›
kuvvetle göz alt›nda olarak bu gece 24/25 Erzuruma gönderdim.



3 - Heyeti Mümessilenin k›sm› mühimmini tan›d›¤›mdan cümlesine tekrar arz› hürmet
eyler ve kemali cesaretle vazifei millîyelerine devamlar›n› ve muvaffak›yetlerini niyaz eylerim
Pafla Hazretleri.

Kaymakam 
Halit

VES‹KA, 118.
fiifre S›vas, 28/9/1335

K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
C: 27/9/1335 tel:
‹stanbul hükûmetinin Abdülkerim Paflay› tavsit ederek ciheti telif aramakta ve bir heyet

göndermeyi rica etmekte oldu¤una dari dün makine bafl›nda sekiz saat devam eden muhabe-
renin hulâsas›n› zat› âlii biraderanelerine bugün arzettik. Bunun mütaleas›ndan sonra mev-
zuubahs mürcaate lüzum görülüp görülmeyece¤inin ifl'ar›n› rica ederiz. Lüzum görüldü¤ü
takdirde Trabzon valisinin, Dahilîye Nâz›r› Adil Beyden harekât› millîyemize muhalefet hu-
susunda hiçbir fark› olmad›¤›ndan kendisinin harekât› necîbei millîyemize hiçbir suretle mü-
dahalesine müsaade buyurulmamas› Heyeti Temsilîye kararile rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 119.
fiifre halli Erzurumdan, 30/9/1335

K.O. 3 Kumandanl›¤›na 
Heyeti Temsilîyeye:
Abdülkerim Pafla ile olan muhavere geldi. Buna nazaran art›k Erzurumca hiçbir tefleb-

büse lüzum kalmad›. Trabzon valisinin bu gibi ifllere kar›flt›r›lmamas› hakk›ndaki mütaleai
âlilerinin pek musip oldu¤unu arzeylerim.

K.O. 15 K.
Kâz›m

VES‹KA, 120.
Mutasarruf Suat Beyefendiye

Zât› âlinize Heyeti Temsilîye kararile son günlerde vukubulan tebligat tamamen al›nm›fl
ve icabat› yap›lm›fl m›d›r. Lûtfen bildirilmesini rica ederim.

Mustafa Kemal
‹zmit, 20/10/1335

Mustafa Kemal Paflaya
C: Efendim, Tebligat› ‹zmitte ald›m. fiu kadar ki ‹zmitin haleti ruhiye ve ahvali hususî-

yesi itibarile memlekette zerre kadar ihtilâf ve flurifl olmamas› hem memur ve hem vatandafl
s›fatile vicdanî vazifem oldu¤u için ahaliyi serbest b›rakarak dinlemeyi en do¤ru bir hareket
buldum. fiu kadar ki baz›s› teflkilât› millîyenin büyük masraflar›na ifltirak ile günde asker bes-
lemek için? lira talep olunaca¤›, di¤er biri gençler tekrar silâh alt›na al›narak ‹stanbul üzeri-
ne yürünece¤i, bir üçüncüsü ‹ttihat f›rkas›n›n memlekete muz›r olmufl ve idare edememifl
olanlar›n›n tekrar mevkii iktidara gelece¤i yolunda herbiri baflka ehemmiyette ve avam›n çe-
kinmesine en müessir sebepler flayi oldu. Baz›lar› da ‹stanbulun pek yak›nl›¤› hasebile ora-
dan kuvvet gelece¤ini iflaa etti. Bu esbaptan zuhûra gelen tefrika ve ihtilâf› ara filhakika He-
yeti Temsilîyeden bu hususlarda izahat istemek ve bu teflkilât›n bilhassa ‹ttihat hükûmetini
evvelki fleklinde ihya olup olmad›¤›n› kat’iyyen anlamak azminde oldular. Bendeniz en bita-
raf bir adam olmak üzere muhafazai sükûn ve asayiflle en büyük alâkadar ve mükellefim.
Adapazar›nda maruz kald›¤›m emrivaki karfl›s›nda en kavi ve halis hissiyat›m› ahaliye izhar
etmifltim. Çünkü onlar samimî bir hisle hareket ederek eminim ki balâda arzetti¤im sualleri
sormam›fllard›. ‹zmitin vaziyeti bu ve sair esbaptan dolay› pek müflkül ve mütegayyirdir. Tat-
min edilme¤e muhtaçt›r. Bendeniz her kim ve herne için olursa olsun neticesi meçhul bir ma-
ceraya baflkalar›n› sevketmeyi do¤ru görmem. Hükmüm bu hususta yaln›z kendime geçer.
Binaenalevh teenni ve ihtiyat edilmesi taraftar› oldu¤umu tam bir tecrübem üzerine arzede-
rim. Mütaleai devletlerini istirham ediyorum Efendim.

Ali Suat
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3 - Temsilci Kurul üyelerinin büyük ço¤unlu¤unu tan›d›¤›mdan hepsine yeniden sayg›
sunar ve hiç korkmadan ulusal görevlerini sürdürmelerini ve baflar›l› olmalar›n› dilerim Pa-
fla Hazretleri.

Yarbay
Halit

BELGE, 118.
fiifre S›vas, 28/9/1919

K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
K: 27/9/1919 tel:
‹stanbul hükûmetinin Abdülkerim Paflay› arac› yaparak bir uzlaflma yolu aramakta ve

bir ekip göndermeyi rica etmekte oldu¤una iliflkin olarak dün makine bafl›nda sekiz saat sü-
ren yaz›flman›n özetini siz kardeflime bugün sunduk. Bunu inceledikten sonra sözkonusu
baflvuruya gereklilik görülüp görülmiyece¤inin bildirilmesini rica ederiz. Gerekli görülürse
Trabzon valisinin, ‹çiflleri Bakan› Adil Beyden ulusal savafl›m›m›za kar›fl ç›kmak aç›s›ndan
hiçbir baflkal›¤› olmad›¤›ndan kendisinin soylu ulusal ifllerimize kar›flmas›na hiç olanak ta-
n›nmamas› Temsilci Kurul kararile rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 119.
Çözülmüfl flifre Erzurumdan, 30/9/1919

K.O. 3 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurula:
Abdülkerim Pafla ile yap›lan görüflme geldi. Buna göre art›k Erzurumca hiçbir girifli-

me gerek kalmad›. Trabzon valisinin bu gibi ifllere kar›flt›r›lmamas› konusundaki yüksek dü-
flüncenizin çok yerinde oldu¤unu bilginize sunar›m.

K.O. 15 K,
Kâz›m

BELGE, 120.
Mutasarr›f Suat Beyefendiye

Size Temsilci Kurul kararile son günlerde yap›lan bildirilerin hepsi al›nm›fl ve gere¤i
yap›lm›fl m›d›r. Lûtfen bildirilmesini rica ederim.

Mustafa Kemal
‹zmit, 20/10/1919 

Mustafa Kemal Paflaya
K: Efendim. Bildirileri ‹zmitte ald›m. fiu var ki ‹zmitin halk›n› tinsel ve özel durumu

bak›m›ndan memlekette küçücük bir anlaflmazl›k ve kar›fl›kl›k olmamas› hem memur ve
hem vatandafl kimli¤iyle vicdan görevim oldu¤u için halk› serbest b›rak›p dinlemeyi en do¤-
ru bir davran›fl sayd›m. fiu var ki kimisi ulusal örgütlerin büyük giderlerine kat›l›p günde as-
ker beslemek için........lira istenece¤i, bir baflkas› gençler yeniden silâh alt›na al›narak ‹stan-
bul üzerine yürünece¤i, bir üçüncüsü ‹ttihat ve Terakki partisinden memlekete zararl› ol-
mufl ve yönetmeyi becerememifl olanlar›n›n bafldan iflbafl›na gelece¤i yolunda herbiri baflka
önemde ve sokaktaki adamlar›n çekinmesine en etkili nedenler yaz›ld›. Kimileri de ‹stan-
bulun çok yak›n olmas› nedenile oradan kuvvet gelece¤ini yayd›. Bu nedenlerden do¤an ka-
r›fl›kl›k ve düflünce ayr›l›¤› dolay›s›yla gerçekten Temsilci Kuruldan bu konularda aç›klama
istemek ve bu örgütün özellikle ‹ttihat ve Terakki hükûmetini evvelki biçiminde yeniden
canland›rmak demek olup olmad›¤›n› kesinlikle anlamak isteminde direndiler.

Ben en tarafs›z bir adam olmak üzere dinginlik ve iç güvenli¤in korunmas›yla en çok
ilgili ve yükümlüyüm. Adapazar›nda karfl›laflt›¤›m olup bitti karfl›s›nda en güçlü ve temiz
duygular›m› halka belirtmifltim. Çünkü inan›yorum ki onlar yukar›da belirtti¤im sorular› iç-
ten bir duyguyla sormam›fllard›. ‹zmitin durumu bu ve baflka nedenlerden ötürü pek güç ve
de¤iflkendir. Yat›flt›r›lmas› gerekir. Ben her kim ve herne için olursa olsun sonucu bilinme-
yen bir serüvene baflkalar›n› sürüklemeyi do¤ru bulmam. Bu konuda hükmüm yaln›z ken-
dime geçer. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli davran›lmas›ndan yana oldu¤umu tam bir dene-
yimim üzerine bildiririm. Yüksek görüfllerinizin bildirilmesini diliyorum Efendim.

Ali Suat



VES‹KA, 121.
‹zmit, 2/10/1335

Mustafa Kemal Paflaya
C: Kulunuzu itidalle dinleyiniz efendim. Bendeniz iyi ifade edemedim. Maksad›n›z›n

ulviyet ve meflruiyetinden zaten bahsedilemez. O tamamile malûmdur. Buran›n menfaati
maddiye düflünen ve belki de cismen ve kalben zay›f bulunan flehir halk› bunun askerlik mas-
raf ve zahmetini düflünmekten kendisini alamaz. ‹flte hep mesele budur efendimiz. Bu fikir-
ler hep birden evvelki gün ortaya ç›kt›. Dün davet ettiklerim savufltular. Ortada memurlar
kald› ki bu suretle hareket hiç do¤ru de¤ildir.

Bitarafl›¤›m meselesine gelince: Noktai nazar›n›z do¤rudur. Fakat bunu bendeniz ken-
di nefsim için düflünmüyorum. Bafl›nda bulundu¤um memleketin harekât›n› hüsnü idare için
düflünüyorum. Bunda faideli de¤ilse ve ana Ferit Pafla Kabinesinin vicdan›ma tetabuk etmi-
yen bir emrini ifa etmifl isem yani efendimiz bu fikirde iseniz bunu Adapazar› zann›ma göre
serbestçe tashih eder. Bendeniz mevkiimi terkile ‹stanbula hareket etmem. Çünkü bunu nef-
sime büyük bir zül addederim. Ahali ise o kadar serbest, o kadar fikir ve kanaatine sahiptir
ki tarif edemem. Yaln›z hakk›mda vukuu memul halin müsebbip ve mes'ulu gene kendim
olaca¤›m hakk›ndaki emri devletlerinin aç›k olarak bildirilmesini istirham ederim. Çünkü si-
zi o kadar serbest vicdan sahibi olarak tan›r›m ki bunu hiçbir vak›t tahkir veya tehdit dereke-
sine indiremem. Hissiyat›m bunu kat'iyyen meneder. Bir de askeri ve inzibatî arkadafllar›m›n
tereddüdünü izaleyi bendenize mi tahmil buyuruyorsunuz. Yoksa zât› sâminiz mi idare ede-
ceksiniz. Bunlar› gayet samimî ve aç›k arzediyorum. Bundan sonra bizi yar›nki cuma nama-
z› içtima›na kadar halimize b›rak›n›z. Ferit Paflaya kim bilir kaç defa kalemle hücum eden
bendenizi, nekadar fena nazarla görüyorsunuz Efendim.

Ali Suat
VES‹KA, 122.

Suat Beye
C: Bütün beyanat›z› kemali itidal ile dinledim. Maksad› umumînin ulviyet ve meflruiye-

ti muhakkak ve müsellem olunca istihsali nctayiç için tevhidi kuva ve teflriki mesai tabiî ve her
türlü mevaniin ref'ü izalesi sehil olur. Bütün Anadolunun yekvücut ve befl kolordunun yek-
pare olarak müfltereken temini hayat› devlet ve millet için bafllad›klar› ve asar› naf›as› iktitaf
olunmakta bulunan bir emri hay›rda ‹zmit gibi melcei vatanperveran olan bir flehirde ne as-
ker, ne memur ve ne de herhangi bir vatanperverin hariç kalmas›n› zaten tasavvur etmiyoruz,
bu bapta fazla izahat ve istizahata lüzum kalmad›¤› kanaatile yar›nki cuma namaz› içtima-
›na kadar intizar eylemeyi münasip görüyoruz. Zât› âlinizi fena nazarla gördü¤üm hakk›n-
daki zan do¤ru de¤ildir. Çünkü vicdan›m›z muztarip olmaks›z›n verebilece¤imiz hükümler
ancak netayici filîyeye muallâkt›r Efendim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 123.

S›vas, 2/10/1335
F›rka Kumandan› As›m Beyefendiye

Beyefendi: Vatan›m›z›n temini selâmeti için milletçe ve orduca bafllanm›fl oldu¤u malû-
munuz olan harekât› necîbeye tamamen taraflar bulunaca¤›n›za flüphe etmedi¤im için zât›
âlinize orda yap›lmas› elzem olan baz› hususat› Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemi-
yeti Heyeti Temsilîyesi kararile tebli¤ ve neticesi hakk›nda itayi malûmat buyurulmas›n› rica
eylemifltim. Bu bapta henüz bir cevab›n›z› alamad›m. Bundan baflka baz› menabiden ita olu-
nan malûmatta ihtimal ‹stanbula kurbiyet dolay›sile olacak asar› tereddüt gösterildi¤i bildi-
rilmifltir. Kabinenin sukut edece¤i ve belki de sukut etmifl olmas› muhakkakt›r. Binaenaleyh
milletin azmü iradesi her türlü tereddüdün fevkinde haizi salâbettir. Avrupa devletleri bile bu
iradei âliye karfl›s›nda hükmetkâr vaziyetini alm›flt›r. fiimdi zât› âlinizin kat’î mütalea ve ka-
rar›n›za munlaz›r›z Efendim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 124.
336 23 Mart 1927
Süleyman fiefik Paflan›n Harbîye Nâz›r› bulundu¤u s›ralarda ‹stanbulda Yirmi Beflinci Ko-

lordu Kumandan› Süvari Miralay› fievket Bey bulunuyordu. Bu fievket Bey Almanyada ikmali
tahsil etmifltir. Ve olzaman Bo¤aziçinde ikamet eyliyordu. Hatta mirlival›¤a terfi edildi¤i tepflir
olunarak mirliva üniformas› giydi¤i halde ertesi günü böyle bir iradenin sudur etmedi¤i tebli¤ olu-
narak teyis edilmifl oldu¤undan hicab›ndan hastalanm›fl ve hanesine kapanm›flt› o esnada ‹zmit 
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BELGE, 121.
‹zmit, 2/10/1919

Mustafa Kemal Paflaya
K: Kulunuzu so¤ukkanl› dinleyiniz efendim. Ben iyi anlatamad›m. Amac›n›z›n yücelik

ve hakl›l›¤› zaten su götürmez. Bu tam olarak bilinmektedir. Buran›n nesnel ç›karlar›na
düflkün ve belki de beden ve yürekçe zay›f bulunan flehir halk› askerlik gider ve s›k›nt›s›n›
düflünmekten kendisini alamaz. ‹flte hep sorun budur efendimiz. Bu düflünceler hep birden
evvelki gün ortaya ç›kt›. Dün ça¤›rd›klar›m savufltular. Ortada memurlar kald› ki böyle dav-
ran›fl hiç do¤ru de¤ildir.

Tarafs›zl›¤›m konusuna gelince: Görüflünüz do¤rudur. Ama ben bunu kendim için dü-
flünmüyorum. Bafl›nda bulundu¤um flehrin gidiflini iyi yönetmek için düflünüyorum. Bunda
yararl› de¤ilse ve iflimde Ferit Pafla Kabinesinin vicdan›ma uymayan bir emrini uygulam›fl-
sam yine efendimiz böyle düflünüyorsan›z bunu Adapazar› san›r›m ki serbestçe düzeltir.
Ben görevimi b›rak›p ‹stanbula gitmem. Çünkü bunu kendime büyük bir utand›r›c› davra-
n›fl sayar›m. Halk ise o kadar serbest, o kadar düflünüfl ve görüflüne sahiptir ki anlatamam.
Yaln›z benim için do¤abilecek sonucun yarat›c›s› ve sorumlusu gene ben olaca¤›m yolunda-
ki yüksek emrinizin aç›k olarak bildirilmesini dilerim. Çünkü sizi o kadar serbest vicdan sa-
hibi olarak tan›r›m ki bunu hiçbir zaman hakaret veya gözda¤› verme düzeyine indiremem.
Duygular›m bunu kesinlikle önler. Bir de asker olan ve güvenlik güçlerinden olan arkadafl-
lar›m›n karars›zl›klarn› gidermeyi bana m› yüklüyorsunuz. Yoksa siz mi yöneteceksiniz.
Bunlar› çok içtenlikle ve aç›k olarak bildiriyorum. Bundan sonra bize yar›nki Cuma nama-
z› toplant›s›na kadar süre veriniz. Ferit Paflaya kim bilir kaç kere kalemle sald›rm›fl olan be-
ni, nekadar da kötü gözle görüyorsunuz Efendim.

Ali Suat
BELGE, 122

Suat Beye
K: Bütün söylediklerinizi tam bir so¤ukkanl›l›kla dinledim. Genel amac›n yüceli¤i ve

hakl›l›¤› belirlenmifl ve kabul edilmifl olunca sonuç almak için güçlerin birlefltirilmesi ve or-
takça çal›flmak do¤al ve her türlü engellerin kald›r›l›p giderilmesi kolay olur. Bütün Anado-
lunun tek beden ve befl kolordunun birlik olup devlet ve milletin yaflamas›n› sa¤lamak için
birlikte bafllad›klar› ve yararl› meyvalar› al›nmakta bulunan bir yararl› iflde ‹zmit gibi yurt-
severler bar›na¤› olan bir flehirde ne asker, ne memur ve ne de herhangi bir yurtseverin d›-
flar›da kalmas›n› asl›nda hiç düflünmüyoruz, bu konuda baflka soru ve aç›klamalara gerek
kalmad›¤› inanc›yla yar›nki Cuma namaz› toplant›s›na kadar beklemeyi uygun görüyoruz.
Size kötü gözle bakt›¤›m sanman›z do¤ru olmaz. Çünkü vicdan›m›z ac› duymadan verebile-
ce¤imiz hükümler ancak edimli sonuçlara ba¤l›d›r Efendim.

Mustafa Kemal
BELGE, 123.

S›vas, 2/10/1919
Tümen Komutan› As›m Beyefendiye

Beyefendi: Vatan›m›z›n kurtuluflunun sa¤lanmas› için milletçe ve orduca bafllanm›fl ol-
du¤unu bildi¤iniz soylu ifllerin tümüne yandafl bulunaca¤›n›za kuflku duymad›¤›m için size
orada yap›lmas› pek gerekli olan baz› iflleri Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu kararile bildirmifl ve sonucu konusunda bilgi vermenizi rica etmifltim. Bu
konuda bir yan›t›n›z› daha alamad›m. Bundan baflka, baz› kaynaklardan verilen bilgilerde
belki de ‹stanbula yak›nl›k nedeniyle olacak karars›zl›klar gösterildi¤i bildirilmifltir. Kabi-
nenin düflece¤i ve belki de düflmüfl olmas› kesindir. Buna göre milletin kesin kararl›l›¤› ve
iradesi her türlü karars›zl›¤›n üzerinde ve sapasa¤lamd›r. Avrupa devletleri bile bu yüce ira-
de karfl›s›nda sayg›l› durum alm›flt›r. fiimdi sizin kesin görüfl ve karar›n›z› beklemekteyiz
Efendim.

Mustafa Kemal
BELGE, 124.
336 23 Mart 1927
Süleyman fiefik Paflan›n Savafliflleri Bakan› oldu¤u s›ralarda ‹stanbulda Yirmi Beflinci Kolor-

du Komutan› Atl› Albay fievket Bey idi. Bu fievket Bey ö¤renimini Almanyada tamamlam›flt›r. Ve
o tarihte Bo¤aziçinde oturuyordu. Hatta tu¤generalli¤e yükseltildi¤i bildirildi¤inden tu¤general üni-
formas› giydi¤i halde ertesi günü böyle bir padiflah buyru¤unun ç›kmad›¤› bildirilerek üzüntüye dü-
flürülmüfl oldu¤undan utanc›ndan hastalanm›fl ve evine kapanm›flt›. O s›rada ‹zmit Komutan›



Kumandan› bulunan Boflnak Erkân›harbiye Kaymakam› As›m Bey ki Trabzon F›rka Ku-
mandanl›¤›nda bulundu¤u s›rada Cuma namaz›n› edadan sora camiden ç›karken bir redif
mülâz›m taraf›ndan katledilen Serezli Erkân›harbiye Feri¤i Hamdi Paflan›n damad› idi. Mu-
maileyh taraf›ndan Yirmi Beflinci Kolordu Kumandan› fievket Beye gönderilen tahrirat evra-
k›m aras›nda zuhûr etmifl olmakla aynen takdim k›l›nd›.

Hamdi*
Birinci F›rka Kumandanl›¤› ‹zmit, 29-30/9/1335
Numara 1 mahsus

Dersaadette Yirmi Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na (Mustafa Ke-

mal) imzasile ve 29/30 Eylûl 1335 tarihile S›vastan keflide edilmifl telgrafnamenin bir sureti ber-
veçhizir arzolundu. ‹stihlâs› vatan gayesini takip eyledi¤ini iflbu telgrafnamede ifl'ar eden ve f›r-
ka m›ntakas›n› teflkil eden ‹zmit livas›na karip Düzce mevkiine ve liva dahilindeki Adapazar›
yakinine kadar teflkilât› teflmil edip o havali hükûmeti mülkîye ve askerîyesinin ifltirakini temin
eyledi¤i istihbar k›l›nan mezkûr Müdafaai Hukuk Cemiyetinin bidayetten itibaren esbap ve su-
reti teflekkülü âcizlerince tamamen meçhul olmakla beraber metni telgrafnameden ‹tilâf Hükû-
mat›n›n Anadolu havalisindeki memurîni siyasîyesi ile iflgal kuvvetleri kumandanlar›n›n da bir-
tarafîsini istihsal eyledi¤i beyan olunmufl ve f›rkaya tayinim hakk›ndaki emri âli 20/9/1335 gü-
nü akflam› tebli¤ ve 23/9/1335 günü akflam› da makam› âlinizden mübellâ¤ bir emri tahrirî ile
‹zmite azimetim emrolunarak derhal ve en mübrem eflyay› zatî ve askerîyemi bile alamaks›z›n
24/9/1335 günü trenle hareket ve ‹zmite bilmuvasala ifle mübafleret edilerek tarihi mezkûrdan-
beri buradaki k›t’an›n, hastanenin, f›r›n, ambar ve sairenin teftifl ve ifllerinin tanzimile ifltigal
edilmekte olup buradaki ümera ve zabitan ile hükûmeti mahallîye memurîninin iflbu harekât›
millîyeyi ne suretle telâkki etmekte olduklar›na ve bu harekete derecei temayül ve vukuflar›na
ve bu hareketin esbap ve avamili hakk›ndaki sab›kan ve lahikan derecei malûmatlarile mezkûr
cemiyet taraf›ndan gerek bilvas›ta ve gerek bilâvas›ta vaki olacak teklife kafl› cemiyeti muami-
leyha ile teflriki mesai edip etmiyeceklerine dair henüz bir tetkik ve karar itas› kadar muvasala-
t› âcizanemdenberi zaman geçmemifl ve meflagili maruzai âciziden dolay› mumaileyhim ile ye-
gân, yegân temas hâs›l ederek cümlesinin efkâr ve mütaleat›n› anlamaya f›rsat elvermemifl ve ‹z-
mite Birinci F›rka Kumandanl›¤›na tayinimle azimetim hakk›ndaki evamir ve tebligat› kuman-
danîleri aras›nda geçen üç gün zarf›ndan vazifei memuriyetime taallûk edecek bilcümle mevad
hakk›nda bir emir ve talimat› kumandanîleri var ise fleref telâkki etmek üzere hergün makam›
âlilerine müracaat eylemifl isem de zat› alil kumandanîlerinin devlethanei âlilerinde rahats›z bu-
lunduklar› beyan olunarak nam› âlii kumandanîlerine olarak tedvir ve temfliyeti umur eden ze-
vat taraf›ndan da iflbu harekât›n evveliyat ve netayicine, esbap ve müessirat›na dair âcizleri ten-
vir edilmemifl oldu¤u gibi f›rka m›ntakas›na tedricen daha olvakit yaklaflt›¤› bu kerre anlafl›lan
mephus harekât›n f›rka m›ntaka ve merkezinde zuhûr ve muhitin ifltiraki halindeki vaziyet için
de her gûna beyanatta bulunulmam›flt›r. Ahiren ceridelerle ilân ve bir sureti de lieclittamim f›r-
kaya irsal buyurulmufl olan beyananmei humayunda gerek ‹zmir havalisindeki ve gerek Ana-
doludaki harekât› millîyenin ‹zmirin iflgalinden mütevellit vaziyetin netayicinden oldu¤u hak-
k›ndaki iflareti padiflahîye ve bilaistisna bütün Müslüman ve Türklerin ‹zmirin iflgalinden duy-
duklar› yeis ve elem dahi müsta¤nii arz bulunmas›na mebni bugün liva muhitine ve muhite ka-
r›p olan liva dahilindeki baz› mahallere kadar ilerlemifl olan iflbu teflkilât ve harekât› millîyenin
merkezi liva ve f›rka olan ‹zmite ve daha garba yani ‹stanbula do¤ru terakkisi halinde zât› âlii
kumandanîlerinin bu bapta ›sdar buyuracaklar› evamiri müstaceleye fliddetle ihtiyaç hâs›l oldu-
¤u derkâr ve esasen mephus metni telgrafnamede zât› âlii kumandanîlerine ifl'ar ve tebli¤i key-
fiyet olunmas› dahi muharrer olup f›rkan›n buradaki vaziyeti umumiyesi de makam› âlii ku-
mandanîlerince yakinen ve tafsilen malûm bulundu¤undan bu bapta etrafl›ca malûmat ve iza-
hat ve cevap intizar›nda bulunan cemiyeti mephuseye verilecek cevab›n metin ve flekli hakk›n-
da tefsilât itas›na ve mensubini askerîye, ahalinin tezahürat› temayülkâranesine ve binnetice ifl-
tirak vaziyetine maruz kal›r ve hükûmeti mülkîye de bulunursa ifl'ar ve istis'ara vak›t olmad›¤›
cihetle âcizleri taraf›ndan takip olunacak hatt› hareketin acilen imhas›na emir ve müsaade bu-
yurulmas›n› ehemmiyeti maslahata binaen arz ve rica ederim Efendim.

Birinci F›rka Kumandan›
Kaymakam

Mustafa As›m
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olan Boflnak Kurmay Yarbay As›m Bey ki Trabzon Tümen Komutan› oldu¤u s›rada Cuma
namaz›n› k›ld›ktan sonra camiden ç›karken bir redif* te¤meni taraf›ndan öldürülen Serezli
Kurmay Korgeneral Hamdi Paflan›n damad› idi. Onun Yirmi Beflinci Kolordu Komutan›
fievket Beye gönderdi¤i yaz› ka¤›tlar›m aras›nda ç›kt›¤›ndan oldu¤u gibi sunuldu.

Hamdi**

Birinci Tümen Komutanl›¤› ‹zmit, 29-30/9/1919
Özel Say› 1

‹stanbulda Yirmi Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na (Mustafa Ke-

mal) imzasile ve 29/30 Eylûl 1919 tarihile S›vastan çekilen telgraf›n bir örne¤i afla¤›da su-
nuldu. Vatan› kurtarma amac› güttü¤ünü bu telgrafda bildiren ve tümen bölgesini olufltu-
ran ‹zmit sanca¤›na yak›n Düzce mevkiine ve sancak içindeki Adapazar› yak›n›na kadar ör-
gütü geniflletip o yörenin sivil ve asker yönetiminin kat›lmas›n› sa¤lad›¤› haber al›nan o
Haklar› Savunma derne¤inin bafllang›çtan beri kurulufl nedeni ve yöntemi bence hiç bilin-
memekle birlikte telgrafda ‹tilâf Devletlerinin Anadoludaki politik görevlileri ile iflgal kuv-
vetleri komutanlar›n›n da tarafs›z olmalar›n› sa¤lad›¤› bildirilmifl ve tümene atanmam ko-
nusundaki yüksek emir 20/9/1919 günü akflam bildirildi ve 23/9/1919 günü akflam› da sizin
taraf›n›zdan bildirilen bir yaz›l› emir ile ‹zmite gitmem emrolunarak gecikmeden ve en ge-
rekli kiflisel ve askerî eflyam› bile almaks›z›n 24/9/1919 günü trenle yola ç›karak ve ‹zmite
var›l›p ifle bafllayarak o günden bu yana buradaki birli¤in, hastanenin, f›r›n, ambar ve ben-
zerlerinin denetimi ve ifllerinin düzenlenmesiyle u¤rafl›lmakta olup buradaki komutan ve
subaylar ile yerel hükûmet görevlilerinin bu ulusal giriflimi nas›l karfl›lad›klar›na ve bu giri-
flimi ne denli bildirikleri ve buna e¤ilimli olduklar›na giriflimin nedeni ve etkeni konusunda-
ki eskiden ve flimdi ne kadar bilgi sahibi olduklar› o dernek taraf›ndan gerek dolayl› ve ge-
rek do¤rudan do¤ruya yap›lacak öneri üzerine o dernekle iflbirli¤i yap›p yapmayacaklar›y-
la ilgili inceleme yap›p karar verecek kadar - geliflimden bu yana - zaman geçmemifl ve bil-
dirdi¤im ifllerin nedeniyle onlarla teker, teker görüflerek hepsinin düflünce ve görüfllerini
ö¤renmeye f›rsat olmam›fl ve ‹zmite Birinci Tümen Komutanl›¤›na atanmamla gitmeme ilifl-
kin komutanl›k emirleriyle bildirimleri aras›ndan geçen üç gün içinde görevimle ilgili ola-
cak bütün konularda bir komutanl›k emir ve direktifi var ise onur saymak için hergün yüce
kat›n›za baflvurmufl isem de siz yüce komutan›n evinizde rahats›z bulundu¤unuz bildirilerek
sizin ad›n›za iflleri yürüten kimseler taraf›ndan da bu giriflimin bafllang›c›na ve sonuçlar›na,
neden ve etkenlerine iliflkin olarak ayd›nlat›lmad›¤›m gibi tümen bölgesine yavafl yavafl da-
ha o zaman yaklaflt›¤› bu kere anlafl›lan bu giriflimin tümen bölge ve merkezinde kendini
göstermesi ve yörenin kat›lmas› halindeki durum için de herhangi bir bildiride bulunulma-
m›flt›r. Son günlerde gazetelerle ilân edilen ve bir örne¤i de genelge olarak yay›mlanmak
üzere tümene gönderilmifl olan padiflah bildirisinde gerek ‹zmir yöresindeki ve gerek Ana-
doludaki ulusal giriflimin ‹zmirin iflgalinden do¤an durumun sonuçlar›ndan oldu¤u ile ilgili
padiflah iflaretine ve istisnas›z bütün Müslüman ve Türklerin ‹zmirin iflgalinden duyduklar›
üzüntü ve ac›y› bildirmeye gerek bile olmamas›ndan bugün sancak yöresine ve yöreye ya-
k›n olan sancak içindeki baz› yerlere kadar ilerlemifl olan bu ulusal örgüt ve savafl›m›n san-
cak ve tümen merkezi olan ‹zmite ve daha bat›ya yani ‹stanbula do¤ru ilerlemesi durumun-
da siz yüksek komutan›m›z›n bu konuda verecekleri ivedi emirlere çok gereksinim oldu¤u
aç›k ve asl›nda sözü edilen telgraf metninde siz yüksek komutan›ma durumun duyurulup
bildirildi¤i de yazl› olup tümenin buradaki genel durumu da sizce yak›ndan ve ayr›nt›lar›y-
la bilindi¤inden bu konuda kapsaml› bilgi ve aç›klama ve yan›t beklemekte olan sözü edi-
len derne¤e verilecek yan›t›n metni ve biçimi konusunda ayr›nt›l› emirleriniz ve askerlerin,
halk›n ulusal giriflime e¤ilimli gösterilerine kat›lmas›, sivil yönetimin de halk›n da kat›lma
e¤ilimini iyi karfl›lamas› ve kabullenmesi durumunda kalmas› halinde yaz›flmalara vak›t ol-
mad›¤› için, benim taraf›mdan izlenecek yolun tezelden bildirilmesinin emredilmesine izin
vermenizi önemi nedeniyle onay›n›za sunar ve rica ederim Efendim.

Birinci Tümen Komutan›na
Yarbay

Mustafa As›m

* fievket Beyden sonra mezkûr kolordu kumandanl›¤›na tayin olunan Kiraz Hamdi Pafla-
d›r. As›m Beyin müracaatine ait tahrirat›n asl›n› bilâhare göndermifltir

* Redif: Hizmet süresi uzat›lm›fl birlikler
** fievket Beyden sonra o kolordunun komutanl›¤›na atanan Kiraz Hamdi Paflad›r. As›m

Beyin baflvurusuna iliflkin yaz›n›n asl›n› sonradan göndermifltir



S›vas, 29/30 Eylûl 1335
Birinci F›rka Kumandan› As›m Beyefendiye

Zât› âlinizin pek mühim olan ‹zmitteki f›rkaya kumanda etmekte oldu¤unuzu maal-
memnuniye istihbar eyledim. Vatan ve milletimizin duçar edildi¤i hali zucretin izah›na lüzum
yoktur. Milletimizin izhar ve filen ispat eyledi¤i mevcudiyet sayesinde ümit ve halâs›n kespi
kuvvet eyledi¤i asarile sabit olmaktad›r. Milletimiz takibine karar verdi¤i hatt› harekette ke-
mali azim ve kat'iyetle devam eyledi¤i takdirde halâs muhakkakt›r. Birkaç ay evvel harekât›
millîyemizi suitefsire u¤raflan bedhahan art›k malûm bir hale gelmifltir. Düveli ‹tilâfiye ve ‹n-
gilizler dahi maksat ve harekât›m›zdaki meflruiyeti ve azmi milletin kat'iyetini takdir ederek
en nihayet bitaraf kalacaklar›n› ve ahvali dahiliyemize müdahale eylemiyeceklerini bildirmifl-
lerdir. Ve hatta milletimizi memnun etmek için Merzifonu tahliye eyledikleri gibi Samsunu
dahi tahliyeye bafllam›fllard›r. Yaln›z Ferit Pafla Kabinesi harekât› meflruai millîyeye karfl› ha-
ricî düflmanlar›n bile yapmad›klar› ihanetkârane harekât› tasdikten geri durmad›. Binnetice
milletin itimats›zl›¤›na duçar oldu. Millet yekvücut ve yekzeban olarak meflru bir kabinenin
mevkii iktidara getirilmesini zât› flevketsimat› hazreti padiflahîden istirham eyledi ve arzuyu
millî taraf› flahaneden is'afbuyurulaca¤› zamana kadar tekmil Anadolu bilcümle vilâyat, ko-
lordular kabine ile ve gayr›meflru makamat ile muhaberei resmîyeyi kat'eyledi. Zât› âlilerinin
milletçe verilmifl olan iflbu umumî karardan hariç kalam›yaca¤›n›z ve böyle vaziyetler karfl›-
s›nda hamiyeti meftureleri icabat›n› izhar ve tatbik buyuraca¤›n›z tabiîdir. Binaenaleyh zât›
âlinizden hususat› atiyeyi rica eyleriz:

1 - Kolordunuz Kumandan› zâte, Harbîye Nâz›r› Süleyman fiefik Paflan›n Elâziz Vali-
si Ali Galip Beye Dahiliye Nâz›r› Adil Beyle beraber Malatya ahalii islâmiyesini S›vas ahalii
islâmiyesine karfl› mukateleye ve istihlâs› vatan› istihdaf eyliyen harekât› millîyeyi imhaya ait
talimatnamenin surctile irtikâb› h›yanet ve ihanet eyledi¤inden kendisinin gayr›meflru oldu-
¤unu ve derhal nezaret mevkiini terketmesi lüzumunu ihtar eylemesini bildirmek lâz›md›r.
E¤er kolordu kumandan›n›z bu hareket merdâne ve vatanperverâneyi yapam›yacak veya
yapmak istemiyecek bir zât ise do¤rudan do¤ruya zât› âlii valanpervenlerinin iflbu vazifei
millîyeyi ifa buyurmalar›na intizar olunur.

2 - Bütün millet ve ordunun ›skattan ibaret olan talebi meflruu zât› flahanece is'af buyu-
ruluncaya kadar ‹zmit hükûmeti mülkiyesi ile beraber kumandanl›k dahi Ferit Pafla Kabine-
si ile resmî münasebat›n› kat'ederek milletin hareketine peyrev olacakt›r.

3 - ‹ngilizlere karfl› harekeli vak›an›z›n tamamen ahvali dahiliyemize ait olup kendile-
rine karfl› hiçbir maksad› mahsusumuz bulunmad›¤› izah edilecek ve anas›r› h›ristiyanîyenin
bir gûna tereddüt ve tevahhufluna mahal b›rak›lmayacak surette ciheti mülkîye ile müfltereken
her türlü tedabiri inzibatîye ittihaz olunacakt›r.

4 - F›rkan›z›n mevcudu her yerde oldu¤u gibi terhis edilmifl halde bulunmad›¤›ndan bir
gûna da¤da¤aya meydan verilmiyerek ve seferberlik tarz›nda olm›yarak mevziî millî müfre-
zeler teflkilile takviyesi esbab›na tevessül olunacakt›r. F›rkan›zda k›rk befl kadar ümera ve za-
bitan bulundu¤u tahminine nazaran o havalide külliyetli millî müfrezeler teflkilât› sehil olur.
‹flbu teflkilât› millîyenin bilhassa ‹zmit-Kand›ra hattile bunun garb›nda Üsküdara do¤ru tefl-
mili icap eder.

5 - Her ihtimale karfl› ‹zmit civar›nda Birinci F›rkan›n ve bilcümle kumandan ve zabit ar-
kadafllar›n›z›n bulunacaklar› vaziyetin tedbirli ve ihtiyatkâr olmas› lüzumunu hat›rlat›r›m. Ha-
rekât› millîyemize ve ahvali dahiliyemize filen müdahale edecek olan ecnebî kuvvetlerine karfl›
namuskârane ve merdane mukabelede asla tereddüt göslerilmiyecektir. Bu gibi ahvalde müda-
faan›n menafii memleket için muz›r olabilece¤i ve ...asla iltifat olunmamal›d›r. Hakk›n› gasp ve
flerefü mevcudiyetini tahkir direnlere hak ve fleref verebilecek hiçbir âlicenap düflman yoktur.

6 - ‹stanbul ile muhtelif vas›talarla irtibat tesis ve temin olunmak lâz›md›r. Bu suretle ev-
velâ Üsküdarda namuskâr zabitan›m›z ve mert ordumuzun taht› muzaheretinde kuvvetli tefl-
kilât› millîye yapmak için zât› âlilerile Birinci F›rkan›n bilcümle zabitan arkadafllar›m›n sar-
f› himmet eyliyeceklerine emniyetim berkemaldir.

7 - Eskiflehir civar›nda Kuvayi Millîye ile birlikte bulunan Garbî Anadolu Umum Kuvayi Mil-
lîye Kumandan› Fuat Pafla Hazretlerde Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan Vekili Kaymakam
Mahmut Beyle Kastamonu havalisi Kumandan› Miralay Osman Beyle ve Bursada Elli Alt›nc› F›r-
ka Kumandan› Bekir Sami Beyle tesis ve muhafazi irtibat buyurmalar› münasip olur. Bursada

1026 1027

S›vas, 29/30 Eylûl 1919
Birinci Tümen Komutan› As›m Beyefendiye

Sizin pek önemli olan ‹zmitteki tümene komuta etmekte oldu¤unuzu k›vançla haber
ald›m. Vatan ve milletimizin içine düflürüldü¤ü periflanl›¤› aç›klamaya gerek yoktur. Mille-
timizin aç›¤a vurdu¤u ve edimli olarak kan›tlad›¤› varl›¤› sayesinde kurtulufl umudumuzun
güçlendi¤i elde edilen sonuçlarla saptanmaktad›r. Milletimiz izlemeye karar verdi¤i yolda
en üstün kararl›l›k ve kesinlikle yürümeyi sürdürürse kurtulufl kesindir. Birkaç ay önce ulu-
sal savafl›m›m›z› kötü biçimde yorumlamaya u¤raflan kötülük isteyenler art›k belli olmufltur.
‹tilâf Devletleri ve ‹ngilizler de amaç ve savafl›m›m›zdaki hakl›l›¤› ve milletin kararl›l›¤›nda-
ki kesinli¤i kavray›p en sonunda tarafs›z kalacaklar›n› ve iç durumumuza kar›flmayacakla-
r›n› bildirmifllerdir. Ve üstelik milletimizi sevindirmek için Merzifonu boflaltt›klar› gibi
Samsunu da boflaltmaya bafllam›fllard›r. Yaln›z Ferit Pafla Kabinesi hakl› ulusal savafl›ma
karfl› d›fl düflmanlar›n bile yapmad›klar› hainlikleri onaylamaktan geri durmad›. Bunun so-
nucunda milletin güvensizli¤ini kazand›. Millet el ve söz birli¤i ederek meflru bir kabinenin
ifl bafl›na getirilmesini padiflahtan diledi ve milletin iste¤i padiflah taraf›ndan yerine getirile-
ce¤i zamana de¤in bütün Anadolu tüm iller, kolordular kabine ve meflru olmayan görevli-
lerle resmî haberleflmeyi kesti. Sizin milletçe verilmifl olan bu genel karar›n d›fl›nda kalam›-
yaca¤›niz ve böyle durumlar karfl›s›nda yarad›l›flm›zdaki vatanseverli¤in gere¤ini aç›klay›p
yapaca¤›n›z do¤ald›r. fiu halde sizden afla¤›daki noktalar› rica ederiz:

1 - Kolordunuz Komutan› olan kifliye, Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik Paflan›n Ela-
z›¤ Valisi Ali Galip Beye ‹çiflleri Bakan› Adil Beyle birlikte Malatyan›n Müslüman halk›n›
S›vas›n müslüman halk›na karfl› birbirlerini öldürmeye ve vatan kurtar›lmas›n› amaçlayan
ulusal savafl›m› yok etmeye iliflkin direktif göndererek hainlik ve ihanet suçu iflledi¤inden
kendisinin meflru olmad›¤›n› ve hiç gecikmeden bakanl›ktan ayr›lmas› gere¤i üzerine uyar›-
da bulunmas›n› bildirmek zorunludur. E¤er kolordu komutan›n›z bu mertçe ve yurtseverli-
¤e yarafl›r ifli yapam›yacak veya yapmak istemiyecek bir kimse ise do¤rudan do¤ruya siz
yurtsever kiflinin bu ulus görevini yapman›z beklenir.

2 - Bütün millet ve ordunun hükûmeti düflürmekten baflka bir fley olmayan hakl› iste-
¤i padiflah taraf›ndan yerine getirilinceye kadar ‹zmitin sivil yönetimi ile birlikte komutan-
l›k da Ferit Pafla Kabinesi ile resmî iliflkileri keserek milletin tutumuna kat›lacakt›r.

3 - ‹ngilizlere karfl› davran›fl›n›z tümüyle içifllerimizle ilgili olup kendilerine karfl› hiç-
bir özel amac›m›z bulunmad›¤› anlat›lacak ve h›ristiyan unsurlar›n hiçbir karars›zl›k ve ür-
küntüye kap›lmalar›na yer verilmeyecek biçimde sivil yönetimle birlikte her türlü güvenlik
önlemleri al›nacakt›r.

4 - Tümeninizin mevcudu, her yerde oldu¤u gibi, terhis edilmifl durumda bulunmad›-
¤›ndan, herhangi bir kuflkuya meydan verilmiyerek ve seferberlik biçiminde olmayarak ye-
rel milis kuvvetler kurarak güçlendirme yoluna gidilecektir. Tümeninizde k›rk befl kadar
komutan ve subay bulundu¤u varsay›m›na göre o yörede çok say›da milis birlikler kurulma-
s› kolay olur. Bu ulusal örgütlerin özellikle ‹zmit-Kand›ra hattile bunun bat›s›nda Üsküda-
ra do¤ru geniflletilmesi gerekir.

5 - Her olas›l›¤a karfl› ‹zmit yöresinde Birinci Tümenin ve bütün komutan ve subay ar-
kadafllar›n›z›n bulunacaklar› durumda tedbirli ve dikkatli olmas› gere¤ini hat›rlat›r›m. Ulu-
sal savafl›m›m›za ve iç ifllerimize edimli olarak kar›flacak olan yabanc› güçlere karfl› namus-
luca ve mertçe karfl›l›k vermekde hiç mi hiç duraksama gösterilmiyecektir. Bu gibi durum-
larda savunman›n ülke yararlar› için zararl› olabilece¤i ve........hiç mi hiç kulak verilmeme-
lidir. Hakk›n› elinden kapt›ranlara onurunu ve varl›¤›n› afla¤›latt›ranlara hak ve onur vere-
bilecek iyi yürekli hiçbir düflman yoktur.

6 - ‹stanbul ile türlü yollardan ba¤lant› kurup sa¤lamak gerekir. Böylece önce Üskü-
darda namuslu subaylar›m›z ve mert ordumuzun yard›m›yla güçlü ulusal örgütler kurmak
için sizinle Birinci Tümendeki bütün subay arkadafllar›m›n çaba harcayacaklar›na çok gü-
veniyorum.

7 - Eskiflehir yöresinde Ulusal Güçler ile birlikte bulunan Bat› Anadolu Genel Ulusal Güçler
Komutan› Fuat Pafla Hazretlerine Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekili Yarbay Mahmut
Beyle Kastamonu yöresi Komutan› Albay Osman Beyle ve Bursada Elli Alt›nc› Tümen Komutan›
Bekir Sami Beyle ba¤lant› kurup bu ba¤lant›lar› koruman›z uygun olur. Bursada Bekir Sami Bey-



Bekir Sami Beyle s›k, s›k muhabere ve ora vaziyeti hakk›nda do¤rudan do¤ruya bizi dahi
tenvir buyurman›z› rica ederiz. Balâdaki ricalar›m›z›n al›n›p icabat›na tevessül buyuruldu¤u-
na ve netayicine dair itayi malûmat buyurulmas›n› rica eder muhabbetle gözlerinizden öpe-
riz kardeflim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 125.

‹zmit, 2/10/1335
S›vasta Rumeli ve Anadolu Müdafaai Hukuku

Millîye Cemiyeti Heyeti Muhteremesine
C: Bugün saat iki sonrada makine bafl›na ça¤r›ld›¤›m vak›t henüz alt› gündenberi temas

etti¤im buradaki f›rka zabitan›na...harekât› millîye tezahürat› vatanperverânenin esbap ve
menfleini izah etmekle meflguldüm. ‹lk ifl'ar› âlilerini derhal memur mahsusla ‹stanbuldaki
Yirmi Beflinci Kolordu Kumandan›na bildirdim. Mumailyehi tan›mad›¤›m gibi f›rkaya tayin
ile izam›m aras›nda geçen üç gün içinde de kendisinin hasta bulunmas›ndan dolay› görüfle-
memifltim. Binaenaleyh tebligat› samâlerini kendisine tebli¤e ve cevap ahzine mecbur idim.
‹stanbul hâlâ cevap vermeyince flifreli telgrafla kolorduya tebli¤ ve tekit ettim. Beri taraftan
mutasarr›f beyle müfti, ulema ve heyeti belediye ve eflraf›n belediyede cem'ile bu baptaki teb-
ligat ve irfladat› âlilerinin heyete tebli¤ ve tevdiini kararlaflt›rd›k. Memurîn ve baz› ümera be-
raber olarak mutasarr›f beyle vakti muayyeninde belediyede içtima edilmesi ise de maattees-
süf ahaliyi temsil edecek ve ahalinin vahdetine timsal olacak eflraf› belde bulunmad›lar. Biz-
zazure içtima edenlerin kararile yar›nki Cuma günü ö¤le namaz›ndan sonra saat üçte Fevzi-
ye Camii flerifinde birleflilmesi ve orada eflraf› ahalii mahallîye mümessillerinin de bulundu-
rulmas› ekseriyetle talep olundu¤undan mensubîni askerîye ve memurîn de vak›t ve mahalli
maruzda bulunmaya karar verdiler. Bugün cemi ve irfladatta bulundu¤um ümera ve zabitan
arkadafllar›m›z içinde cümlesi yar›n camii flerifte vukubulaca¤›n› arzetti¤im içtimada eflraf ve
ahalii livaya karfl› kendilerinin ve ailelerinin maifleti haz›ralarile vefatlar› vukuunda bikes ve
bivaye kalacak efrad› ailelerinin istikballerinin eflraf ve ahalii belde taraf›ndan temininin ken-
dilerine kaviyen vait ve taahhüdünü ve bunlar›n içinde içtihad›nda bitaraf veya muhalif gö-
rülenlerin içtihad› zâtilerinin mukaddes olmas› hasebile kemakân vazifesi ayr›lmamas›n› der-
meyan ettiler. Gerek bu hususta içtima edecek heyeti millîyei livan›n ve gerek zabitan›n ber-
veçhi maruz mutalebatta al›nacak cevab›n ayr›ca arzedildi¤i tabiîdir. Heyeti muhteremezine
arzedilmifl olan tereddüt do¤ru de¤ildir. Ahalii mahallîyenin içtimalar› hakk›ndaki tebligata
karfl› ademi icabetlerine ve zabitan›n ve f›rka efrad›n›n hal ve istikbal için iafleleri hususunun
bir taraftan temin ve irae edilmemesine ve ‹stanbuldan muvaf›k bir cevap zuhûru da kaviy-
yet ümit edilmesine mebni bir teennidir. ‹zmirin iflgalinden ve vilâyat› flarkîyenin Ermenilere
vadinden do¤up binnetice menafii âliyei vatanîye için çal›fl›ld›¤›n› izhar ve ispata u¤raflan ifl-
bu tehazürat› millîyenin menafii âliyei vatana hadim olmas›n› Cenab› Haktan temenni eyler
ve gerek zât› âlilerinin ve gerek Salâhattin bey biraderimizin iltifatnamelerindeki Rauf ve
Mazhar Beylerin teveccüh ve iltifatlar›na arz› teflekkürat eylerim Efendim.

F›rka Kumandan›
As›m

VES‹KA, 126.
S›vas, 2 Teflrinievel 1335

F›rka Kumandan› As›m Beyefendiye
C: ‹zahat› âliyelerinden lüzumu derecede tenevvür edildi. Teflebbüs edilecek hareket ve te-

vessül olunacak tedabir biraz ora ahalisince izam edilmekte oldu¤una zahip oluyorum. Maksat
gayet vaz›h ve meflrudur, bundan hiç kimsenin bitaraf ve bahusus muhalif kalmas›n› tasavvuf et-
mek istemiyoruz. Çünkü mevzuubahs olan mesele hiçbir vak›t f›rkac›l›k gibi hasis bir hedefe ma-
tuf de¤ildir. Ahalinin zabitana teminat vermesi de flimdilik lüzumsuzdur. Anadolunun hiçbir ye-
rinde böyle kuyut ve fluruta hiç kimse tâbi tutulmam›fl ve buna lüzum hissedilmemifltir. ‹stanbul
ahalisine hitaben yaz›lm›fl yeni bir beyanname vard›r. Onu aynen flimdi zât› âlinize verdirece¤im.
Muhteviyat› yar›nki içtima›n›zda faideli olabilir. Ferit Paflan›n yar›na kadar çekilmesi a¤lebi ihti-
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le s›k, s›k haberleflerek ve ora durumu hakk›nda do¤rudan do¤ruya bizi de ayd›nlatman›z›
rica ederiz. Yukar›daki ricalar›m›z›n al›n›p gere¤ini yapmaya bafllad›¤›n›zla ve sonuçlar›yla
ilgili bilgi vermenizi rica eder sevgiyle gözlerinizden öperiz kardeflim.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 125.

‹zmit, 2/10/1919
S›vasta Rumeli ve Anadolu Haklar›
Savunma Derne¤i Say›n Kuruluna

K: Bugün saat iki sonrada makine bafl›na ça¤r›ld›¤›mda daha sadece alt› gündenberi
iliflki kurdu¤um buradaki tümen subaylar›na.........ulusal giriflimin yutsever davran›fllar›n›n
nedenlerini ve kayna¤›n› aç›klamakla u¤rafl›yordum. Sizden ald›¤›m ilk emri hiç geciktirme-
den özel bir görevliye ‹stanbuldaki Yirmi Beflinci Kolordu Komutan›na bildirdim. Onu ta-
n›mad›¤›m gibi tümene atanmamla gönderilmem aras›nda geçen üç gün içinde de kendisi-
nin hasta bulunmas›ndan dolay› görüflememifltim. Bu nedenle emirlerinizi kendisine bildir-
mek ve yan›t almak zorunda idim. ‹stanbul hâlâ yan›t vermeyince flifreli telgrafla kolordu-
ya yeniden bildirdim. Öbür yandan mutasarr›f beyle müftüyü, din bilginlerini ve belediye
meclisini ve halk›n ileri gelenlerini belediyede toplayarak sizin bu konudaki bildirim ve ay-
d›nlatmalar›n›z›n kurula bildirip verilmesini kararlaflt›rd›k. Memurlar ve baz› yüksek rütbe-
li subaylar, birlikte olarak mutasarr›f beyle belirlenen zamanda belediyede toplan›lm›fl ise
de ne yaz›k ki halk› temsil edecek ve halk›n birli¤ine simge olacak flehir ileri gelenleri bu-
lunmad›lar. Zorunlu olarak, toplant›ya kat›lanlar›n kararile yak›nki Cuma günü ö¤le nama-
z›ndan sonra saat üçte Fevziye Camiinde birleflilmesi ve orada yerli halk›n ileri gelenlerinin
temsilcilerinin de bulundurulmas› ço¤unlukla istendi¤inden askerler ve memurlar da bildi-
rilen zaman ve yerde bulunmaya karar verdiler. Bugün toplay›p ayd›nlatt›¤›m komutan ve
subay arkadafllar›m›z›n içinde hepsi yar›n camide yap›laca¤›n› bildirdi¤im toplant›da sanca-
¤›n ileri gelenlerine ve halk›na karfl› kendilerinin ve ailelerinin flimdiki geçimlerinin ölüm-
leri durumunda kimsesiz ve yoksul kalacak aile bireylerinin gelece¤inin flehrin ileri gelenle-
ri ve halk taraf›ndan güvence alt›na al›nmas› konusunda onlara sa¤lam söz verilmesi ve bu-
nun onlar taraf›ndan yüklenilmesini ve bunlardan tarafs›z ya da muhalif görülenlerin kifli-
sel görüfllerinin kutsal olmas› nedeniyle eskisi gibi görevleri bafl›ndan ayr›lmamas›n› ileri
sürdüler. Hem bu konuda toplanacak ulusal sancak kurulunu, hem de subaylar›n bildirilen
istekleri konusunda al›nacak yan›t›n ayr›ca size bildirilece¤i do¤ald›r. Say›n kurulunuza bil-
dirilmifl olan duraksama do¤ru de¤ildir. Yerli halk›n toplanmalar› konusundaki bildirime
karfl›n kat›lmalar› ve subay ve tümen erlerinin bugünkü ve gelecekteki beslenmeleri konu-
sunun herhangi bir yerden sa¤lan›p gösterilmemesi ve ‹stanbuldan olumlu bir yan›t gelme-
si ve kuvvetle umulmas› dolay›s›yla bir bekleyifltir. ‹zmirin iflgalinden ve do¤u illerinin Er-
menilere b›rak›lmas›na sözverilmesinden sonuç olarak yurdun yüce yararlar› için çal›fl›ld›-
¤›n› aç›klamaya ve kan›tlamaya u¤raflan bu ulusal gösterilerin yurdun yüce ç›karlar›na yar-
d›mc› olmas›n› ulu Allahtan diler ve hem sizin hem de Salâhattin Bey kardeflimizin övücü
yaz›lar›ndaki Rauf ve Mazhar Beylerin sevgi ve övülerine teflekkürler sunar›m Efendim.

Tümen Komutan›
As›m

BELGE, 126.
S›vas, 2 Ekim 1919

Tümen Komutan› As›m Beyefendiye
K: Aç›klamalar›n›zdan gere¤i kadar ayd›nlan›ld›. Giriflilecek iflin ve al›nacak önlemlerin ora

halk›nca biraz abart›lmakta oldu¤unu san›yorum. Amaç aç›k ve hakl›d›r, bunda hiç kimsenin ta-
rafs›z ve özellikle muhalif kalmas›n› düflünmek istemiyoruz. Çünkü söz konusu olan sorun hiçbir
zaman particilik gibi küçük bir ere¤e yönelik de¤ildir. Halk›n subaylara güvence vermesi de flim-
dilik gereksizdir. Anadolunun hiçbir yerinde hiç kimse böyle kay›t ve flartlara ba¤l› tutulmam›fl ve
buna gerekseme duyulmam›flt›r. ‹stanbul halk›na yönelik olarak yaz›lm›fl yeni bir bildiri vard›r.
Onu aynen flimdi size oldu¤u gibi verdirece¤im. ‹çeri¤i yar›n toplant›n›zda yararl› olabilir. Ferit



maldir. Bu takdirde yar›nki içtima›n›z neticesinde zât› flahaneye ve tayin etti¤i taktirde yeni
kabine reisine kabinenin amali millîyeye tamamen mutavaatkâr bitaraf zevattan terkibini is-
tirham etmek hususunu ve buna intizar edildi¤inin arzedilmesini, temin buyurunuz. Bir de
vatan›m›z›n ve istiklâli millimizi kurtarmak için teflekkül edecek yeni kabine ile müttehidin
daha pek çok çal›nmaya ihtiyac›m›z oldu¤undan tamamen sükûnet dairesinde Heyeti Temsi-
lîye kararile arzetti¤im hususun nazar› dikkatte bulundurarak teflkilâta devam buyurulmas›-
n› rica ederim kardeflim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 127.

TAM‹M
Gayet müstaceldir 2/3 Teflrinievel 1335

Bilcümle vilâyat ve müstakil livalar heyeti merkezîyelerine
Belediye riyasetlerine, Müdafaai Hukuk Cemiyeti riyasetlerine

Berayi malûmat (Sadruluzmâya)
1 - Vatan ve milletin temini halâs ve selâmeti için ihaneti tahakkuk eden Ferit Pafla Ka-

binesinin ›skatile yerine Kuvayi Millîyeye müstenit ve amali millîyeye tamamen mutavaatkâr
ehil zevattan mürekkep bir kabinenin ikamesi hususunda milletin teflkilât› meflruasma müs-
teniden vukubulan teflebbüsat› azimkâranesi ve zât› akdesi padiflahîye istirhamat› mütevali-
yesi neticesi olarak Ali R›za Pafla Hazretlerinin taht› riyasetinde bir kabine teflekkül etmifltir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi taraf›ndan vukubu-
lan müracaat üzerine müflarileyh yar›n ö¤leden sonra saat ikide Meclisi Vükelân›n içtima› es-
nas›nda heyetimizle makine bafl›nda görüfleceklerini vait buyurdular. Erzurum ve S›vas
Kongrelerinde tayin ve tesbit edilen teflkilât ve maksad› meflruai millete riayetkar oldu¤u tak-
dirde Kuvayi Millîyenin yeni kabineye müzahir ve Ferit paflan›n sebebiyet verdi¤i ihtilâf›n
külliyen zail olaca¤›n› arz ve meclisi millînin in'ikadile murakabei filîye bafllay›ncaya kadar
mukadderat› millet hakk›nda bir gûna taahhüdata girilmemesi ve sulh konferans›nda tayini
mukadderat› millet ve memlekete memur olacak murahhaslar›n sab›k› gibi naehillerden tayin
edilmeyip milletin bihakk›n amalini müdrik ve itimad›na mazhar ehli vukuf ve iktidardan in-
tihap buyurulmas› esas›n›n kabul buyurulmas› rica edilecektir. Bu bapla baflkaca mütalealan
varsa yar›n zevale kadar sürati ifl'ar› temenni olunur.

2 - ‹flbu tamim vilâyat ve elviye müstakille heyeti merkezîyelerine tebli¤ olunmufltur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 128.
Sadrazam Fahametlû, Devletlû Ali R›za Pafla Hazretlerine

Millet flimdiye kadar resikâr›na geçenlerin Kanunu Esasîye ve amali millîyeye münafi
harekât› malûmesinden müteessiren hukuku meflruasm› tan›tmak ve mukadderat›n› emin ve
ehil ellerde görmek karar› kat’îsini vermifl ve lâz›mgelen teflebbüsat› azimkâraneye tevessül
eylemifltir. Teflkilât› muntazamaya tâbi Kuvayi Millîye iradei kat'îyei milleti biinayetillahilke-
rim tamamen izhar ve ispat etmek kudretini ihraz eylemifltir. Millet kuvvet ve iradesini hiçbir
vak›t amali mukaddesei flahaneye mugayir ve menafii mülkü millete mübayin bir tarzda sar-
fetmek gayr›ma’kulesinde de¤ildir. Millet zât› akdesi hilâfetpenahinin mazhar› emnü itimad›
olan zât› fahametpenahilerile rüfakayi kiram›n›z› müflkül vaziyette b›rakmaktan kat'iyyen
müterakki olup bilâkis tamamen müzahir olmaya bütün samimiyetile haz›rd›r. Ancak heye-
ti vükelâ meyan›nda Ferit Pafla ile teflriki faaliyet eylemifl nüzzar›n mevcudiyeti heyeti celile-
lerinin noktai nazarlarile amali millîyenin derecei mutabakatini kemali hulûs ile anlamak
mecburiyetini hâs›l eylemifltir. Milletçe emniyeti tamme tahassul etmedikçe at›lm›fl olan hat-
vei salâh›n tevkifi ve yar›m tedbirlerle iktifa olunmas› milletle heyeti celileleri aras›nda da su-
itefehhümat› mucip olabilece¤inden gayricaiz görülmektedir. Binaenaleyh heyetimiz kat'î ve
sarih olarak zât› samii sadaretpenahilerinden berveçhiati hususat›n hükûmeti cedidece tasvip
ve kabul edilip edilmiyece¤ini kanal› hürmetle anlama¤› vecibeden addeder:

1 - Hükûmeti cedide Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tayin ve tesbit edilen teflkilât ve
makas›d› meflruai millete riayetkâr kalmas›.
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Paflan›n yar›na kadar çekilmesi çok olas›d›r. Bu durumda yar›nki toplant›n›z›n sonunda pa-
diflaha atanm›flsa yeni hükûmet baflkan›na kabinenin ulusal isteklere tümüyle uygun taraf-
s›z kimselerden kurulmas›n› dilemek konusunu ve bunun beklenmekte oldu¤unun bildiril-
mesini, sa¤lay›m. Bir de vatan›m›z› ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarmak için kurulacak ye-
ni kabine ile elbirli¤i halinde daha pek çok çal›flmaya gereksinmemiz oldu¤undan tam din-
ginlik içinde ve Temsilci Kurul kararile bildirdi¤im konular göz önünde bulundurarak ör-
gütlenmeyi sürdürmenizi rica ederim kardeflim.

Mustafa Kemal
BELGE, 127.

GENELGE
Çok ivedidir 2/3 Ekim 1919

Bütün illerle ba¤›ms›z sancaklar Merkez Kurullar›na
Belediye baflkanl›klar›na, Haklar› Savunma Derne¤i baflkanl›klar›na

Bilgi için Baflbakanl›¤a
1 - Vatan ve milletin kurtar›lmas›n› sa¤lamak için hainli¤i kesin olarak anlafl›lan Ferit

Pafla Kabinesinin düflürülmesiyle yerine Ulusal Güçlere dayanan ve ulusal isteklere tümüy-
le uygun yetenekli kiflilerden oluflacak bir kabinenin geçirilmesi konusunda milletin meflru
örgütüne dayanarak yap›lan kararl› giriflimler ve çok kutsal padiflah hazretlerine sunulan sü-
rekli dilekler sonucunda Ali R›za Pafla Hazretlerinin baflkanl›¤›nda bir kabine kurulmufltur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu taraf›ndan yap›lan
baflvuru üzerine Ali R›za Pafla yar›n ö¤leden sonra saat ikide Bakanlar Kurulu toplant›s› s›-
ras›nda kurulumuzla makine bafl›nda görüfleceklerine söz verdi. Erzurum ve S›vas Kongre-
lerinde belirlenip saptanan örgütlere ve milletin hakl› amaçlar›na sayg› gösterirlerse Ulusal
Güçlerin yeni kabineyi destekliyece¤i Ferit Paflan›n neden oldu¤u anlaflmazl›¤›n tümüyle gi-
derilece¤ini bildirir ve Millî Meclis toplan›p da edimli olarak denetime bafllay›ncaya kadar
milletin kaderiyle ilgili hiçbir ba¤lant›ya girilmemesi ve bar›fl konferans›nda millet ve mem-
leketin kaderini belirlemekle görevli olacak delegelerin eskiden oldu¤u gibi yeteneksiz ki-
flilerden atanmay›p milletin isteklerini tam olarak bilen ve güvenini kazanm›fl olan bilgili ve
yetenekli kimselerden seçilmesi ilkesinin kabul edilmesi rica edilecektir. Bu konuda baflka-
ca düflünceler varsa yar›n ö¤leye kadar tez elden bildirilmesini dileriz.

2 - Bu genelge illerle ba¤›ms›z sancaklar merkez kurullar›na bildirilmifltir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 128.
Yüce Baflbakan, Devletlû Ali R›za Pafla Hazretlerine

Millet flimdiye kadar ifl bafl›na geçenlerin Anayasaya ve milletin isteklerine ayk›r› olan
ve herkesçe bilinen davran›fllar›ndan üzüntüye kap›larak meflru haklar›n› tan›tmaya ve ka-
derini güvenilir ve yetenekli ellerde görmeye kesin karar vermifl ve gereken kararl› giriflim-
lere geçmifltir. Düzenli bir örgüte ba¤l› Ulusal Güçler milletin kesin meram›n› Tanr›n›n yar-
d›m›yla tam olarak aç›klamak ve kan›tlamak gücünü kazanm›flt›r. Millet gücünü ve iradesi-
ni hiçbir vak›t padiflah›n kutsal isteklerine ayk›r› ve memleketle milletin ç›karlar›na ters dü-
flen bir biçimde harcamak gibi ak›ls›zca davranmayacakt›r. Millet çok kutsal padiflah hazret-
lerinin inan ve güvenini kazanm›fl olan yüce kiflili¤inizle sayg›de¤er arkadafllar›n›z› zor du-
rumda b›rakmaktan kesinlikle kaç›nmakta olup tersine sizlere tam destek olmaya bütün iç-
tenli¤iyle haz›rd›r. Ancak Bakanlar Kurulu üyeleri aras›nda Ferit Pafla ile iflbirli¤i yapm›fl
bakanlar›n bulunmas› yüksek kurulunuzun görüflüyle ulusal emellerin ne kadar uyuflabile-
ce¤i noktas›n› çok aç›k olarak anlamak zorunlu¤unu do¤urmufltur. Milletçe tam bir güvene
kavuflmad›kça at›lm›fl olan kurtulufl ad›m›n›n durdurulmas› ve yar›m önlemler almakla ye-
tinilmesi milletle yüce kurulunuz aras›nda da yanl›fl anlamalar do¤urabilece¤inden uygun
görülmemektedir. Bu nedenle kurulumuz yüce baflbakanl›ktan afla¤›daki konular›n yeni hü-
kûmetçe uygun bulunup bulunmayaca¤›n› ve kabul edilip edilmiyece¤ini kesin ve aç›k ola-
rak sayg›yla anlamay› borç hükümünde ödev sayar:

1 - Yeni hükûmetin Erzurum ve S›vas Kongrelerinde belirlenen ve saptanan örgüte ve
milletin meflru amaçlar›na saymas›.



2 - Meclisi Millînin in'ikadile murakabei filiye bafllay›ncaya kadar mukadderat› millet
hakk›nda bir gûna taahhüdü kat’î ve resmîye girilmemesi.

3 - Sulh konferans›nda tayini mukadderat› millet ve memlekete memur olacak murah-
haslar›n sab›k› gibi naehillerden tayin edilmeyip milletin bihakk›n amalini müdrik ve itima-
d›na mazhar ehli vukuf ve iktidardan intihap buyurulmas›.

Bu esasatta tamamen itilâf hâs›l oldu¤u takdirde milletin vicdan›ndan do¤mufl ve bil-
cümle Düveli ‹tilâfiyece meflruiyeti ve kudreti tan›nm›fl olun teflkilât› millîyemizin hükûmetin
müzahiri olaca¤› ve bu suretle hükûmetin temini mukadderat› millet ve memleket hususunda
sulh konferans›nda vukubulacak teflebbüsat›n›n daha emin ve müessir bulunaca¤› tabiîdir.

Bu defa bu nikat› esasiyede bir mutabakat hâs›l oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra hadisat› âhi-
re sebebile hâs›l olan ahvali gayr›tabiiyenin izalesi maksadile baz› maruzat› tâliyede bulun-
makl›¤›m›za müsaadei sadaretpenahileri istirham olunacakt›r.

3 Teflrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal 

VES‹KA, 129.
Bilûmum vilâyat ve müstakil mutasarr›fl›klara, Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti mer-
kezîye riyasetile belediye riyasetlerine, K. Ü. 13, K.O. 15, K.O. 20, Ni¤dede F›rka 11,

‹zmitte F›rka 1 Kumandanl›klar›na ve Torulda F›rka 3 Kumandan› Halit Beye:
Bugün Sadrazam Ali R›za Paflan›n vukubulan istizah› üzerine heyetimiz taraf›ndan

teklif edilen hususat aynen berveçhiati dercolunur. Cevaben, berayi tahlif saray› humayuna
azimet edeceklerinden cevab›n›n yar›n ita olunaca¤› bildirilmifltir.

Hükûmet ile millet aras›nda mutabakat› enzar ve amal husulü tamimen tebli¤ edilince-
ye kadar kemafissab›k muhaberat› resmîyenin munkat› bir halde bulundurulmas› lüzumu
Heyeti Temsilîye kararile tebli¤ olunur.

Suret: 128 numaral› vesikad›r. 13/10/1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›n›
Mustafa Kemal

VES‹KA, 130.
S›vas, 4/10/1335

Makam› Sadareti Uzmaya
Erzurum Kongresi mukarrerat› S›vas Umumî Kongresinde teflmilen aynen kabul edil-

mifltir. Bu mukarrerat ve teflkilât 11 Eylûl 1335 tarihli beyanname muhteviyatile 8 Eylûl 1335
tarihinde tab› ve neflrolunan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesi
muhteviyat›ndan ibarettir. Her iki kongrede beyanname ve nizamnamelerle ilân edilmifl mu-
karrerattan baflka kat'iyyen bir karar mevcut de¤ildir. Mahallî hükûmetlerin usulen ve kanu-
nen tasdik›na iktiran eylemifl bulunan mezkûr beyanname ve nizamnamenin henüz heyeti ce-
lilelerince manzur olmad›¤› anlafl›lmakta oldu¤undan nizamnamenin mevadd› esasîyesini ih-
tiva eden beyannameyi berveçhiati aynen ve nizamnamenin teflkilâta ait nikat› esasîyesini de
hulasaten arzediyoruz.

SURET
S›vas, 11 Eylûl 1335

Umumî Kongre Beyannamesidir:
Bütün milletçe malûm olan mehaliki haricîye ve dahilîyenin tevlit etmifl oldu¤u intibah›

millîyeden do¤an Kongremiz mukarrerat› atiyeyi ittihaz etmifltir.
1 - Devleti Aliyei Osmanîye ile Düveli ‹tilâfiye aras›nda münakit mütarekenamenin imza

olundu¤u 30 Teflrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan ve her noktas› islâm ekse-
riyeti kahiresile meskûn olan memaliki Osmanîye aksam› yekdi¤erinden ve camiai Osmanîyeden
gayrikabili tecezzi ve hiçbir sebeple iftirak etmez bir kül teflkil eder; memaliki mezkûrede yaflayan
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2 - Millî Meclisin toplanmas›yla edimli olarak denetim bafllay›ncaya kadar milletin ka-
deriyle ilgili hiçbir kesin ve resmî ba¤lant›ya girilmemesi.

3 - Bar›fl Konferans›nda millet ve memleketin kaderini belirlemekle görevli olacak de-
legelerin eskiden oldu¤u gibi yeteneksiz kiflilerden atanmay›p milletin isteklerini tam ola-
rak bilen ve güvenini kazanm›fl olan bilgili ve yetenekli kimselerden seçilmesi.

Bu ilkelerde tam anlaflma olursa milletin vicdan›ndan do¤mufl ve bütün ‹tilâf Devlet-
lerince meflru hakl› ve güçlü oldu¤u tan›nm›fl olan ulusal örgütümüzün hükûmetin destek-
çisi olaca¤› ve böylece hükûmetin millet ve memleketin kaderini sa¤lama almak konusun-
da bar›fl konferans›nda yapaca¤› giriflimlerinin daha sa¤lam ve etkili olaca¤› do¤ald›r.

Hele bu temel noktalarda birleflildi¤i anlafl›ls›n ondan sonra son olaylar nedeniyle or-
taya ç›kan olumsuz durumlar›n giderilmesi amac›yla ikinci derecede bir tak›m noktalar› bil-
dirmemize izin verilmesi yüce baflbakanl›ktan rica edilecektir.

3 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 129.
Bütün illere ve ba¤›ms›z mutasarr›fl›klara, Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurul

baflkanl›klar›yla belediye baflkanl›klar›na, K.O. 13, K.O. 15, K.O. 20, Ni¤dede Tümen
11, ‹zmitte Tümen 1 Komutanl›klar›na ve Torulda Tümen 3 Komutan› Halit Beye:

Bugün Baflbakan Ali R›za Paflan›n iste¤i üzerine kurulumuz taraf›ndan önerilen nok-
talar afla¤›da oldu¤u gibi yaz›l›d›r. Yan›t olarak, and içmek için saraya gideceklerinden ya-
n›t›n yar›n verilece¤i bildirilmifltir.

Hükûmet ile millet aras›nda görüfl ve amaç birli¤ine var›ld›¤› genelgeyle bildirilene ka-
dar eskisi gibi resmî haberleflmelerin kesilmifl durumda bulundurulmas› gere¤i Temsilci Ku-
rul kararile bildirilir.

Örnek: 128 say›l› belgedir. 13/10/1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 130.
S›vas, 4/10/1919

Yüce Baflbakanl›¤a
Erzurum Kongresi kararlar› S›vas Genel Kongresinde yayg›nlaflt›r›larak oldu¤u gibi

kabul edilmifltir. Bu kararlar ve örgüt 11 Eylûl 1919 tarihli bildiri içeri¤iyle 8 Eylûl 1919 ta-
rihinde bas›l›p yay›mlanan Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i tüzü¤ü içeri¤in-
den baflka bir fley de¤ildir. Her iki kongrede bildiri ve tüzüklerle ilân edilmifl kararlardan
baflka bir karar kesinlikle yoktur. Yerel hükûmetlerce yöntemine ve kanuna göre onaylan-
m›fl bulunan bu bildiri ve tüzü¤ün yüksek kurulunuzca daha görülmedi¤i anlafl›lmakta oldu-
¤undan tüzü¤ün temel maddelerini içeren bildiriyi oldu¤u gibi ve tüzü¤ün örgütlere iliflkin
temel noktalar›n› da özet olarak bildiriyoruz.

ÖRNEK
S›vas, 11 Eylûl 1919

Genel Kongre Bildirisidir:
Bütün milletin bildi¤i d›fl ve iç tehlikelerin yaratt›¤› milletçe uyan›fl›n do¤urdu¤u

Kongremiz afla¤›daki kararlar› alm›flt›r.
1 - Yüce Osmanl› Devleti ile ‹tilâf Devletleri aras›nda yap›lm›fl olan ateflkes anlaflmas›n›n

imzaland›¤› 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›rlar›m›z içinde kalan ve her noktas›nda ezici Müslüman
ço¤unlu¤u oturan Osmanl› topraklar›n›n bölümleri birbirinden ve Osmanl› toplulu¤undan ayr›la-
maz ve hiçbir nedenle kopar›lamaz bir bütün oluflturur; bu topraklarda yaflayan bütün Müslüman



bilcümle anas›r› islâmiye yekdi¤erine karfl› hürmeti mütekabile ve fedakârl›k hissiyatile mefl-
hun ve hukuku ›rkîye ve içtimaîyelerile fleraiti muhitelerine tamamile riayetkâr öz kardefltirler.

2 - Camiai Osmanîyenin tamamîyeti ve istiklâli millîmizin temini ve makam› muallây›
hilâfet ve saltanat›n masuniyeti için Kuvayi Millîyeyi amil ve iradei millîyeyi hatim k›lmak,
esas› katidir.

3 - Memaliki Osmanîyenin herhangi bir cüz'üne karfl› vaki olacak müdahale ve iflgale,
ve bilhassa vatan›m›z dahilinde müstakil birer Rumluk ve Ermenilik teflkili gayesine matuf
harekâta karfl› Ayd›n, Manisa ve Bal›kesir cephelerinde mücahedat› millîyetle oldu¤u gibi
müttehiden müdafaa ve mukavemet esas› meflruu kabul edilmifltir.

4 - Ötedenberi ayn› vatan içinde birlikte yaflad›¤›m›z bilcümle anas›r› gayr›müslimenin
her türlü hukuku tâbiiyetleri tamamile mahfuz oldu¤undan, anas›r› mezkûreye hakimiyeti si-
yasîye ve muvazeneti içtimaîyemizi ihlâl edecek imtiyazat itas› kabul edilmeyecektir.

5 - Hükûmeti Osmanîye bir tazyik› haricî karfl›s›nda memleketimizin herhangi bir
cüz'ünü terk ve ihmal etmek ›zt›rarmda bulundu¤u takdirde makam› hilâfet ve saltanatla vatan
ve milletin masuniyet ve tamamiyetini kâfil her türlü tedabir ve mukarrerat ittihaz olunmufltur.

6 - Düveli ‹tilâfiyece mütarekenamenin imza olundu¤u Fi. 30 Teflrinievvel sene 1334 ta-
rihindeki hududumuz dahilinde kal›p bir ekseriyeti islâmiye ile meskûn olan ve harsî ve me-
denî faik›yeti müslümanlara ait bulunan vahdeti mülkîyemizin taksimi nazariyesinden bil-
külliye feragatle bu topraklar üzerindeki hukuku tarihîye, ›rkîye, dinîye ve co¤rafîyemize ri-
ayet edilmesine ve buna mugayir teflebbüsat›n iptaline ve bu suretle hakku adle müstenit bir
karar ittihaz olunmas›na intizar ederiz.

7 - Milletimiz insanî, asrî, gayeleri tebcil ve fenni, s›naî ve iktisadî hal ve ihtiyac›m›z› tak-
dir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin dahilî ve haricî istiklâli ve vatan›m›z›n tamami-
yeti mahfuz kalmak flartile alt›nc› maddede musarrah hudut dahilinde milliyet esaslar›na ri-
ayetkâr ve memleketimize karfl› istilâ emeli beslemiyen herhangi devletin fennî, s›naî, iktisadî
muavenetini memnuniyetle karfl›lar›z. Ve bu fleraiti âdile ve insanîyeyi muhtevi bir sulhün de
acilen takarrürü selâmeti befler ve sükûnu âlem nam›na ahass› amali millîyemizdir.

8 - Milletlerin kendi mukadderat›n› bizzat tayin etti¤i bu tarihî devirde hükûmeti mer-
kezîyemizin de iradei millîyeye tâbi olmas› zarurîdir. Çünkü: ‹radei millîyeye gayr› müstenit
herhangi bir heyeti hükûmetin indî ve flahsî mukarrerat› milletçe muta olmad›ktan baflka ha-
ricen de muteber olmad›¤› ve olamayaca¤› flimdiye kadar mesbuk ef'al ve netayiç ile sabit ol-
mufltur. Binaenaleyh milletin içinde bulundu¤u hali zucret ve endifleden kurtulmak çareleri-
ne bizzat tevessüle hacet kalmadan hükûmeti merkezîyemizin meclisi millîyi hemen ve bilâ-
ifateian toplamas› ve bu suretle mukadderat› millet ve memleket hakk›nda ittihaz eyliyece¤i
bilcümle mukarrerat› meclisi millînin murakabesine arzetmesi mecburîdir.

9 - Vatan ve milletimizin maruz oldu¤u mezalim ve âlâm ile ve tamamen ayn› gaye ve
maksatla vicdan› milliden do¤an vatanî ve millî cemiyetlerin ittihad›ndan mütehass›l kütlei
umumîye bu kere "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" unvanile tevsim olunmufl-
tur. Bu cemiyet her türlü f›rkac›l›k cerayanlar›ndan ve ihtirasat› flahsiyeden külliyen müberra
ve münezzehtir. Bilcümle Müslüman vatandafllar›m›z bu cemiyetin azay› tabiîyesindendirler.

10 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 4 Eylûl 1335 tarihinde S›vas fleh-
rinde in'ikat eden Umumi Kongresi taraf›ndan maksad› mukaddesi takip ile teflkilât› umumî-
yeyi idare için bir "Heyeti Temsilîye" intihap edilmifl ve köylerden vilâyet merkezlerine ka-
dar bilcümle teflkilât› millîye takviye ve tevhit olunmufltur.

Umumî Kongre Heyeti
VES‹KA, 131.

TAM‹M
Müstaceldir S›vas, 4 Teflrinievvel 1335

Kolordulara
Vali ve mutasarr›flara

Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine (Karahisar, Gümüflane, Rize, Giresun, 
Ordu Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti idarelerine)

Bugün yeni kabine ile makine bafl›nda muhabereye devam edilmifltir. Kabine dünkü tekâli-
fimiz hakk›nda beyanname ve nizamnamemizin muhteviyat›n› istizah etti. ‹cap eden malûmat ve
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unsurlar birbirine karfl› karfl›l›kl› sayg› ve özveri duygular›yla dolu oldu¤u gibi etnik ve sos-
yal haklar›yla yöre koflullar›na tam olarak sayg›l› öz, kardefltirler.

2 - Osmanl› toplumunun bütünlü¤ü ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sa¤lanmas› ve yüce ha-
lifelik ve saltanat makam›n›n korunmas› için Kuvayi Millîyeyi etkin ve millî iradeyi egemen
k›lmak, kesin ilkedir.

3 - Osmanl› topraklar›n›n bir parças›na karfl› yap›lacak el uzatmaya ve iflgale ve özel-
likle vatan›m›z içinde ba¤›ms›z birer Rumluk ve Ermenilik kurulmas› amac›na yönelik dav-
ran›fllara karfl› Ayd›n, Manisa ve Bal›kesir cephelerindeki ulusal savafl›mlarda oldu¤u gibi
elbirli¤iyle savunma ve karfl› koyma ilkesi kabul edilmifltir.

4 - Ötedenberi ayn› vatan içinde birlikte yaflad›¤›m›z Müslüman olmayan tüm unsur-
lar›n her türlü uyrukluk haklar› bütünüyle sakl› oldu¤undan, bu unsurlara siyasî egemenli-
¤imizi ve sosyal dengemizi bozacak ayr›cal›klar verilmesi kabul edilmiyecektir.

5 - Osmanl› hükûmeti bir d›fl bask› karfl›s›nda memleketimizin herhangi bir parças›n›
gözden ç›kar›p b›rakmak zorunda kal›rsa hilâfetle saltanat›n ve vatanla milletin dokunmaz-
l›¤›n› ve bütünlü¤ünü sa¤layacak her türlü önlemler ve kararlar al›nm›flt›r.

6 - ‹tilâf Devletlerince ateflkes anlaflmas›n›n imzaland›¤› 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›r-
lar›m›z içinde kal›p bir Müslüman ço¤unlu¤un oturdu¤u ve kültür ve uygarl›k üstünlü¤ü
Müslümanlarda bulunan ülke bütünlü¤ümüzün bölünmesi kuram›ndan büsbütün vazgeçip
bu topraklar üzerindeki tarihsel, etnik, dinî ve co¤rafî haklar›m›za uyulmas›n› ve buna ayk›-
r› giriflimlerin kald›r›lmas›n› ve böylece hak ve adalete dayal› bir karar al›nmas›n› bekleriz.

7 - Milletimiz insanc›, ça¤dafl erekleri yüceltir ve teknik, endüstriyel ve ekonomik du-
rum ve gereksinmemizin bilincindedir. fiu halde devlet ve milletimizin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›-
¤› ve vatan›m›z›n bütünlü¤ü sakl› kalmak koflulu ile alt›nc› maddede belirtilen s›n›r içinde
milliyet ilkelerine sayg›l› olan ve memleketimize karfl› sald›r› ve yay›lma amac› gütmeyen
herhangi bir devletin teknik, endüstriyel ve ekonomik yard›m›ndan memnun oluruz. Ve bu
adaletli ve insanc› koflullar› içeren bir bar›fl›n tezeldcn yap›lmas› da insanl›¤›n esenli¤i ve
dünyan›n dinginli¤i ad›na en büyük ulusal iste¤imizdir.

8 - Milletlerin kendi kaderlerini kendileri belirledi¤i bu tarihî dönemde ‹stanbul hükû-
metinin de milletin iradesine ba¤l› olmas› zorunludur. Çünkü: milletin iradesine dayanma-
yan herhangi bir hükûmetin keyfî ve kiflisel kararlar›na millet bafl e¤medikten baflka d›flar›-
da da geçerli olmad›¤› ve olamayaca¤› flimdiye kadar geçen eylem ve sonuçlarla saptanm›fl-
t›r. fiu halde milletin içinde bulundu¤u s›k›nt› ve kayg›dan kurtulmak yollar›na do¤rudan
do¤ruya kendisinin baflvurmas›na gereklik kalmadan ‹stanbuldaki hükûmetimizin hiç gecik-
meden ve bir an bile yitirmeden millî meclisi toplanmas› ve böylece millet ve memleketin ka-
deriyle ilgili olarak alaca¤› bütün kararlar› millî meclisin denetimine sunmas› zorunludur.

9 - Vatan ve milletimizin karfl› karfl›ya bulundu¤u k›y›m ve ac›lar ile hepsi ayn› amaç-
la milletin vicdan›ndan do¤an yurtçu ve milliyetçi derneklerin birleflmesinden oluflan genel
topluluk bu kere "Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" ad›n› alm›flt›r. Bu der-
nek her türlü particilik ak›mlar›ndan ve kiflisel h›rslardan tümüyle uzakt›r. Bütün Müslü-
man vatandafllar›m›z bu derne¤in do¤al üyesidir.

10 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin 4 Eylûl 1919 tarihinde S›vas
flehrinde toplanan Genel Kongresi taraf›ndan kutsal amac› gütmek ve genel örgütü yönet-
mek için bir "Temsilci Kurul" seçilmifl ve köylerden il merkezlerine kadar bütün ulusal ör-
gütler güçlendirilmifl ve birlefltirilmifltir.

Genel Kongre Kurulu
BELGE, 131.

GENELGE
‹vedidir S›vas, 4 Ekim 1919

Kolordulara
Vali ve mutasarr›flara

Haklar› Savunma Derne¤i (Afyon, Gümüflane, Rize, Giresun,
Ordu Haklar› Savunma Derne¤i yönetimi kurullar›na)

Bugün yeni kabine ile makine bafl›nda görüflme sürdürülmüfltür. Kabine dünkü önerilerimiz
ve bildiri ve tüzü¤ümüzün içeri¤i konular›nda bilgi istedi. Gereken bilgi verildi ve aç›klama yap›l-



izahat verildi. Heyeti vükelâca badelmüzakere bu gece cevap verilece¤i bildirildi. Binaena-
leyh neticei kat'iyeye kadar kemafissab›k muhaberat› resmîyeye hiçbir taraftan giriflilmemesi
lüzumu Heyeti Temsilîye kararile tamimen tebli¤ ve rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 131.

S›vas, 4/10/1335
Kastamonu, Ankara, Samsun, S›vas, ‹zmit, Bolu, Elâziz, Trabzon,

Diyarbekir, Konya telgraf baflmüdürlerine
Heyetimiz yeni kabine ile telif ve tevhidi amal etmek üzere muhaberededir. Bu husus ta-

karrür ve tahakkuk edinciye kadar ifl'ar› ahire de¤in kemafissab›k ‹stanbul ile olan muhabe-
rat› resmîye kat'iyyen munkati bulundurulacakt›r. ‹cap edenlerin ehemmiyetle nazar› dikkat-
lerinin celbi tavsiye olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 132.

S›vas, 5/10/1335
Makam› Sadareti Uzmaya

4 Teflrinievvel 1335 tarihli cevabî telgrafnamei sadaretpenahîleri muhteviyat›na nazaran
cemiyetimiz Heyeti Temsilîyesinin vukubulmufl olan maruzat ve tekâlifinin tamamen tasvip
ve kabul buyurulmufl oldu¤u kemali flükranla anlafl›ld›. Ancak taraf› âcizanemizden taahhüt
edilmesini talep buyurdu¤unuz nikat hakk›nda berveçhiati izahatta bulunmakt›¤›m›za müsa-
adei sâmilerini rica ederiz:

Hükûmetin rehberi harekât›n›n ahkâm› kanuniyeye tamamen riayet olmas› tabiî olup
heyeti âcizanemizce de bunun tecellisini temin etmek yegâne gayedir, son zamanda hadis
olan ahvali gayr›tabiî ve gayr›kanuniyenin âmil ve müsebbibi Ferit Pafla Kabinesi idi. Bu hu-
sus mezkûr kabinenin flukutile heyeti celilelerince ahkâm› kanuniye dairesinde hareket ve Fe-
rit Pafla Kabinesi taraf›ndan ikna edilmifl gayr›meflru ef'al ve harekât esbap ve müvellidat›n›n
ref'i için icap eden tedabiri kat'iye ittihaz buyuruldu¤u takdirde bizatihi zail ve bu yüzden vu-
kuu melhuz mehazir ve devam› muhtemel harekâta sebebiyet verilmemifl olur. Cemiyetimi-
zin heyeti vükelây› haz›raya ahkâm› kanunîye dairesinde her türlü taahhüdat ve muzaheret-
te bulunabilmesi için evvelâ hükûmetin meflru ve kanunî olan teflkilât› millîyemizi hüsnüka-
bul eyledi¤i sarih ve kati bir lisanla ifade buyurmas› lâz›md›r. Aksi takdirde cemiyetimizle
hükûmeti merkezîye aras›nda emniyet ve samimiyeti mütekabilenin husul buldu¤u meflkûk
kalacak ve binnetice mütebayin harekât ve teflebbüsat›n zuhûru melhuz bulunacakt›r.

Payitaht ile Anadoluyu yekdi¤erinden tefrika heyeti âcizanemiz ve mümessilleri bulun-
du¤umuz efrad› millet sebebiyet vermifl olmay›p bilâkis hükûmeti sab›kan›n Paris Sulh Kon-
ferans›nda vilâyat› flarkîyenin bittamam vâsi bir muhtariyeti haiz Ermenistan olmak üzere
kabulü ve Toros hududu Osmanîye gösterilerek iki üç vilâyetin camiai Osmanîye haricine b›-
rak›lmas› ve payitaht ve vilâyat›m›z›n eksen yerlerinde mütareke ahkâm› hilâf›na birçok ifl-
gallere ve haysiyet ve istiklâli devlet ve milleti muhil ahvale seyirci kalmas› ve mevcudiyeti
millîyesini muhafaza azmi dindaranesile hukuku mukaddesesini müdafaaya k›yam eden
Kongre azas›n›n eflk›ya çetesi gibi tenkili maksadile Mamuretülâziz vilâyetinde birtak›m efl-
k›ya cem'ine bittevessül S›vas ve Mamuretülâziz vilâyetleri ahalisi aras›nda mukatele esbab›-
n› ihzar emrini veren hükûmeti sab›kan›n icraat› gayr›meflruas› olmufltur. Aksam› memaliki
Osmanîyenin iflgali tehlikesine gelince teflkilât› millîye izhar› mevcudiyet eyledi¤i gündenberi
hiçbir iflgal vaki olmad›¤› gibi bilâkis Ferit Pafla Kabinesinin müsamaha ve seyyiat› neticesi
olmak üzere ahkâm› mütarekeye mugayir olarak iflgal edilen Merzifon ve Samsun gibi yerle-
rimiz tahliye edilmifltir. Binaenaleyh vahdeti mülkîyeyi heyeti âcizanemiz de¤il hükûmeti sa-
b›kan›n ihlâl eyledi¤i müsta¤nii arzu beyand›r. Taraf›m›zdan hiçbir dairei resmîye iflgal edil-
memifl oldu¤undan gayr›vaki bir halin tashihi gayr›varittir. Ecanip ile vaki olan münasebat›-
m›z bir flekli siyasîi resmîde olmay›p Kuvayi Millîyemiz aleyhinde hükûmeti sab›kan›n nefl-
riyat› vak›as›n›n s›hhat veya ademi s›hhatini tahkik z›mn›nda gelen ve payitahtta milletin iti-
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di. Bakanlar Kurulunda görüflüldükten sonra bu gece yan›t verilece¤i bildirildi. Buna göre
kesin sonuca kadar eskisi gibi hiçbir taraftan resmî haberleflmelere giriflilmemesi gereklili-
¤i Temsilci Kurul kararile genelge olarak bildirilir ve rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 131.

S›vas, 4/10/1919
Kastamonu, Ankara, Samsun, S›vas, ‹zmit, Bolu, Elaz›¤, Trabzon,

Diyarbak›r, Konya telgraf baflmüdürlerine
Kurulumuz yeni kabine ile uzlaflmak ve amaç birli¤ine varmak üzere haberleflmekte-

dir. Bu konu bir karara ba¤lan›p gerçekleflene kadar yeni bir bildirimiz olmad›kça eskisi gi-
bi ‹stanbul ile olan resmî haberleflmeler kesinlikle bulundurulacakt›r. Gerekenlerin önem-
le dikkatlerinin çekilmesini öneririz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 132.

S›vas, 5/10/1919
Yüce Baflbakanl›¤a

4 Ekim 1919 tarihli yan›t telgraf›n›zda yaz›lanlara göre derne¤imiz Temsilci Kurulu-
nun yapm›fl oldu¤u sunu ve önerilerinin hepsinin onaylan›p kabul edilmifl oldu¤u teflekkür-
lerle anl›fl›ld›. Ancak bizce üstlenilmesini istedi¤iniz noktalarla ilgili olarak afla¤›daki aç›k-
lamalar› yapmam›za izin vermenizi rica ederiz:

Hükûmetin davran›fllar›nda yol gösterici olarak kanun hükümlerine harfi harfine
uyulmas› do¤al olup kurulumuz için de bunun gerçekleflmesini sa¤lamak tek amaçt›r. Son
zamanda ortaya ç›kan ola¤an d›fl› ve yasa d›fl› durumlar›n yarat›c›s› ve nedeni Ferit Pafla Ka-
binesi idi. Bu husus o kabinenin düflmesi üzerine sizin kurulunuzca kanuna uygun olarak
davran›l›r ve Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan yap›lm›fl eylem ve davran›fllar›n nedenleriyle
sonuçlar›n›n kald›r›lmas› için gerekli olan kesin önlemler taraf›n›zdan al›n›rsa kendili¤inden
ortadan kalkar ve bu yüzden do¤abilecek sak›ncalar ve sürebilecek davran›fllara neden ol-
mam›fl olunur. Derne¤imizin flimdiki bakanlar kuruluna söz vermesi ve yard›mda buluna-
bilmesi için önce hükûmetin meflru ve yasal olan ulusal örgütlenmemizi iyi karfl›lad›¤›n› aç›k
ve kesin bir dille söylemesi gerekir. Yoksa derne¤imizle ‹stanbul hükûmeti aras›nda karfl›-
l›kl› güven ve içtenli¤in olufltu¤u kuflkulu kalacak ve bunun sonucu olarak karfl›t davran›fl
ve giriflimlerin ortaya ç›kmas› beklenir olacakt›r.

Padiflahla Anadolunun birbiriyle bozuflmas›na bizim kurulumuz ve temsilcisi oldu¤u-
muz halk neden olmufl olmay›p tersine eski hükûmet Paris Bar›fl Konferans›nda do¤u illeri-
nin tümünü genifl bir özerklik sahibi Ermenistan olarak kabul etmesi ve Osmanl› s›n›r› ola-
rak Toros gösterilerek iki üç ilin Osmanl› toplulu¤u d›fl›nda b›rak›lmas› ve baflkent ve illeri-
mizin ço¤u yerlerinde ateflkes hükümlerine ayk›r› birçok iflgallere ve devlet ve milletin hay-
siyetiyle ba¤›ms›zl›¤›n› yaral›y›c› durumlara seyirci kalmas› ve ulusal varl›¤›m›z› koruma yo-
lundaki dinsel kararl›l›¤›yla kutsal haklar›n› savunmaya kalkan Kongre üyelerini eflk›ya çe-
tesi gibi ezmek amac›yla Elaz›¤ ilinden birtak›m eflk›ya toplanmas›na giriflilerek S›vas ve
Elaz›¤ illeri halk› aras›nda birbirini öldürme nedenlerini haz›rlama emrini veren eski hükû-
metin yasaya ayk›r› davran›fllar› olmufltur. Osmanl› topraklar› parçalar›n›n iflgal edilmesi
tehlikesine gelince ulusal örgütler varl›klar›n› gösterdikleri gündenberi hiçbir iflgal olmad›¤›
gibi tersine Ferit Pafla Kabinesinin göz yummas› ve kötülükleri sonucu olmak üzere ateflkes
hükümlerine ayk›r› olarak iflgal edilen Merzifon ve Samsun gibi yerlerimiz boflalt›lm›flt›r. fiu
halde ülkenin bütünlü¤ünü bizim kurul de¤il eski hükûmetin bozdu¤unu söyleyip aç›klamak
bile gereksizdir. Taraf›m›zdan hiçbir resmî daire iflgal edilmemifl oldu¤undan olmam›fl bir
durumun düzeltilmesi söz konusu olamaz. Yabanc›larla olan iliflkilerimiz resmî siyasî bir
biçimde olmay›p Ulusal Güçlerimize karfl› eski hükûmetin yapt›¤› yay›mlar›n do¤ru olup
olmad›¤›n› araflt›rmak için gelen ve baflkentte milletin güvenini kazanm›fl Ulusal Güç-



mad›na mazhar Kuvayi Millîyeye müstenit meflru bir hükûmet göremiyen Düveli ‹tilâfiyenin
nezdimize ba’seyledikleri birtak›m memurîni siyasîlerile vaki olan temaslardan ibaret olup
gayei amali millîyeyi teflkilât› millîyenin vüs’at ve kudretini, idarei millîyenin flümul ve
kat'iyetini yakinen onlara ibraz ve irae ile milletimiz hakk›nda celbi hürmet ve itimad› temi-
ne inhisar etmifltir ki bu da sulh konferans›nda mukadderat› millet hakk›nda muz›r de¤il bi-
lâkis birçok netayici müfide istihsal edece¤i azadei flekkü flüphedir. Meb'usan intihabat› hak-
k›nda hükûmeti sab›kan›n verdi¤i evamiri zahire dairesinde hareket eden hükûmetler henüz
defatiri esasîyeyi bile tanzime yeni bafllam›fl olduklar›ndan intihabatta ahalinin hürriyetine te-
cavüz ve müdahale flimdiye kadar maddeten gayr›kabil oldu¤u gibi cemiyetimiz bir f›rkai si-
yasîye olmad›¤›ndan ihtirasat› siyasîden bittamam beri bulunaca¤›n› ve intihabatta kat'iyyen
ahalinin içtihat ve hürriyeti vicdaniyesine müdahale etmiyece¤ini biddef'at beyannamelerile
esasen ilân eylemifltir.

Muamelât› hükûmete iras edilen sekte ancak muhaberat› resmîyenin ink›ta›d›r ki bu da
milletin ebi müflfik ve ekremi bulunan padiflah›na maruzat ve istirhamat›n› takdime mâni tefl-
kilile padiflah ve efrad› millet aras›nda bir seddi hail teflkil eden Ferit Pafla Kabinesinin hare-
kât› nameflruas›n›n netayici zarurîyesindendir.

fiu noktaya da kemali ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkati fehametpenahilerini celbe
mecburuz ki beyanat› samilerinde memleketimizde usulü meflrutiyet icab›nca hakimiyeti mil-
lîye cari bulundu¤u mezkur ise de feshinden itibaren Meclisi Meb'usan›n dört ay zarf›nda iç-
tima› Kanunu Esasîmizin ahkâm› safihas›ndan iken bugüne kadar intihabat›n defaliri esasi-
yesi bile tanzim edilmemifltir. Muhtac› izah olmad›¤› veçhile dört ay zarf›nda içtima› bir mec-
buriyeti kanuniye taht›nda taht›nda bulunan Meclisi Millinin flu ana kadar ademi içtima› Fe-
rit Pafla Kabinesinin aç›ktan aç›¤a meflrutiyete bir darbesini ve Kanunu Esasîye bir tecavüzü
kat'isini teflkil eder ve Kanunu Cezan›n maddei mahsusas›na tevfikan bir cinayet addedilerek
müsebbipleri hakk›nda ahkâm› kanuniyenin tamamii tatbik› hakimiyeti millîyeyi kabul ve
ahkâm› kanunîyenin tatbik›n› kendisi için bir vazifei kanuniye addedecek her hükûmeti mefl-
rutinin ilk vazifei mukaddesesidir.

Ferit Pafla Kabinesinin tevlid eylemifl bulundu¤u bugünkü vaziyeti gayritabiîyenin ade-
mi tekerrürü için ilk maruzat›m›zda serdine müsaade istirham eyledi¤imiz atideki tekâlifin
hüsnü telâkki ve tatbikini temenni eyleriz:

1 - Meflru ve kanunî olan teflkilât ve teflebbüsat› millîyemiz baz› bedhahan ve bilhassa
Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan bolfleviklik veya ittihatç›l›k mahiyetinde suitefsir ve bu yüzden
memeketimiz dahilinde flurifl oldu¤u tamim ve iflaa edilmiflti. Bugün millet aras›nda nifak ve
flikak oldu¤u zeham›nda bulunuldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu flayialar kat'iyyen gayr›varittir. Bilâ-
kis memleketimizde herzamandan ziyade asavifl ve huzur olup millet dahi bir kütlei müttehi-
de halindedir. Bu hakayik bütün cihan nazar›nda sabittir. Hükûmeti merkezîye için pek bü-
yük bir kuvvei maneviye ve bir noktai istinat ehemmiyetinde bulunan bu vaziyete ra¤men Fe-
rit Pafla Kabinesi tâ son zamana kadar Anadolu ahvalini müflevvefl ve. mucibi endifle göste-
rerek milletin cihan nazar›nda iktisaba bafllad›¤› itibar› medenîyi izaleye çal›flmaktan hâli
kalmad›. Binaenaleyh bugün tekmil Anadolunun hükûmeti cedideden bekledi¤i ilk ifl mille-
tin yekvücut olup sükûn içinde hukuku meflruas›n›n müdafaas›na çal›flt›¤›n› ve memleketin
hiçbir taraf›nda muhilli asayifl hiçbir hal ve hareket mevcut olmad›¤›n› ve hususile amali mil-
lîyenin tamamile hakl› ve meflru oldu¤unu resmî bir beyanname ile cihan efkâr› umumiyesi-
ne ilân etmektir. Bu suretle milletin teflkil etti¤i vahdeti umumîyeye hükûmet te iltihak ederek
hiçbir kuvvei siyasîyemiz bu mübeccel cereyan›n haricinde kalmam›fl olacakt›r.

2 - Hükûmeti sak›tan›n tahrikât› ihanetkâranesine alet olarak ahaliyi teslih ve mukate-
leye sevkeden birtak›m rüesay› memurînin mahkemei aidesine tevdii ve harekât› meflruai mil-
lîyeye mümanaat ve h›yanet eden baz› vülât› sab›kan›n da hizmeti devletle istihdam olunma-
malar› ve mahza hukuku kanunîyei millîyeye muzaheret elliklerinden dolay› azledilenlerin
de memuriyetlerine iadelerile hak ve adaletin yerine getirilmesi talep ve rica olunur.

3 - Ordunun maneviyat› üzerinde suitesir icra eden, Harbiye Nezaretini ât›l ve gayr›ka-
dir bir hale getiren iadei rütbeleri Meclisi Millînin tasdikimi iktiran etmemifl olan ve yegâne
sebebi istihdamlar› da birtak›m esbap ve mülâhazat› sakimei siyasîden ibaret bulunan müte-
kaidin derhal as›llar›na ircaile mühim ve mutena makamal› askeriyenin ehil ellere tevdiini or-
dunun ve devletin selâmeti nam›na arz ve teklif ederiz.

4 - Anas›r› islâmiyeyi birbirile mukateleye sevkedip milletin harekât› meflruas›n› iflkâl etmek
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lere dayal› meflru bir hükûmet göremiyen ‹tilâf Devletlerinin yan›m›za gönderdikleri birta-
k›m politik görevlilerle yap›lan görüflmelerden baflka bir fley de¤ildir, ve amac› ulusal istem-
leri ulusal örgütlerin yayg›nl›¤›n› ve gücünü, millî iradenin genifl kapsam ve kesinli¤ini onla-
ra iyice belirtip göstermekle milletimize sayg› ve güven sa¤lamakla s›n›rl› kalm›flt›r ki bunun
da bar›fl konferans›nda milletin kaderi için zararl› de¤il tersine birçok yararl› sonuç elde et-
meye yarayaca¤› hiç kuflku götürmez. Meb’uslar›n seçimi konusunda eski hükûmetin verdi-
¤i sözde - emirler uyar›nca ifl gören hükûmet daireleri ana defterleri bile düzenlemeye he-
nüz yeni bafllam›fl olduklar›ndan seçimlerde halk›n özgürlü¤üne taraf›m›zdan el uzat›lmas›
ve kar›fl›lmas› flimdiye kadar olanaks›z oldu¤u gibi derne¤imiz siyasî bir parti olmad›¤›ndan
siyasî h›rslardan tümüyle uzak kalaca¤›n› ve seçimlerde halk›n düflüncesine ve vicdan özgür-
lü¤üne hiç mi hiç kar›flmayaca¤›n› yay›mlanan bildirilerile zaten birçok kez duyurmufltur.

Hükûmet ifllemlerine getirilen kesiklik sadece resmî haberleflmelerin kesilmesidir ki
bu da ulusun, flefkatli ve cömert babas› olan padiflah›na bildiri ve dileklerini sunmas›na en-
gel olup padiflah ve halk bireyleri aras›nda bir duvar oluflturan Ferit Pafla Kabinesinin mefl-
ru olmayan davran›fllar›n›n kaç›n›lmaz sonuçlar›ndand›r.

fiu noktaya da bütün önem ve ciddîli¤iyle siz say›n baflbakan›m›z›n dikkatini çekmek
zorunday›z ki demeçlerinizde memleketimizde meflrutiyet yöntemi gere¤i ulusal egemenlik
bulundu¤u bildirilmekte ise de da¤›t›lmas›ndan bu yana Meb'uslar Meclisinin dört ay için-
de toplanmas› Anayasam›z›n aç›k hükmü gere¤i iken bugüne kadar seçim kütükleri bile dü-
zenlenmemifltir. Aç›klamaya bile gerek yoktur ki dört ay içinde toplanmas› yasal zorunluk
olan Millî Meclisin flu ana kadar toplanmamas› Ferit Pafla Kabinesinin aç›ktan aç›¤a meflru-
tiyeti çi¤neme ve Anayasaya kesin bir karfl› koyma eylemini oluflturur ve Ceza Kanununun
ilgili maddesi uyar›nca bir suç say›l›r ve bunu iflleyenler hakk›nda yasa hükümlerinin tam
olarak uygulanmas› ulusal egemenlik ilkesini kabul edecek ve kanun hükümlerinin uygu-
lanmas›n› kendisi için bir yasa görevi sayacak her meflru hükûmetin ilk kutsal ödevidir.

Ferit Pafla Kabinesinin yaratm›fl oldu¤u bugünkü anormal durumun tekrarlanmamas›
için ilk yaz›m›zda bildirilmesine izninizi istedi¤imiz afla¤›daki önerilerin iyi karfl›lanmas›n›
ve uygulanmas›n› dileriz:

1 - Hakl› ve yasal olan ulusal örgütlerimiz ve giriflimlerimiz baz› kötücüller ve özellik-
le Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan bolfleviklik ya da ittihatç›l›k niteli¤inde kötüye yorumlan-
m›fl ve bu yüzden memleketimizde kar›fl›kl›k oldu¤u genelge ile duyurulmufltur. Bugün mil-
let aras›nda ayr›l›k ve ikilik oldu¤unun san›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu söylentiler kesinlikle do¤-
ru de¤ildir. Aksine memleketimizde herzamandan çok güvenlik ve huzur vard›r ve millet de
birleflmifl bir kitle durumundad›r. Bu gerçekler bütün dünyaca saptanm›flt›r. ‹stanbul hükû-
meti için pek büyük bir moral güç ve bir dayanak noktas› önemlili¤inde bulunan bu duru-
ma karfl›n Ferit Pafla Kabinesi ta son zamana kadar Anadolu durumunu kar›fl›k ve kayg›-
land›r›c› göstererek milletin dünyan›n gözünde kazanmaya bafllad›¤› uygar sayg›nl›¤› yok et-
meye çal›flmaktan geri kalmad›. Bu duruma göre bugün tüm Anadolunun yeni hükûmetten
bekledi¤i ilk ifl milletin tek bir vücut halinde ve dinginlik içinde meflru haklar›n› savunmaya
çal›flt›¤›n› ve memleketin hiçbir taraf›nda güvenli¤i bozucu hiçbir durum ve davran›fl bulun-
mad›¤›n› ve özellikle ulusal isteklerin bütünüyle hakl› ve meflru oldu¤unu resmî bir bildiriy-
le dünya kamu oyuna ilân etmektir. Böylece ulusun oluflturdu¤u genel birli¤e hükûmet de
kat›lacak ve hiçbir politik gücümüz bu yüce ak›m›n d›fl›nda kalmam›fl olacakt›r.

2 - Düflük hükûmetin haince k›flk›rtmalar›na alet olmufl bulunan ve halk› silahlanma-
ya ve birbirini öldürmeye iteleyen birtak›m üstdüzey memurlar›n yetkili mahkemeye veril-
mesi ve milletin hakl› davran›fllar›na engel olarak hainlik eden baz› eski valilerin de devlet
hizmetinde kullan›lmamas› ve s›rf milletin yasal haklar›na destek olduklar› için görevden
al›nanlar›n da görevlerine geri gönderilmeleri yoluyla hak ve adaletin yerine getirilmesini
ister ve rica ederiz.

3 - Ordunun morali üzerinde kötü etki yapan, Savafliflleri Bakanl›¤›n› ifllemez ve güçsüz
bir duruma getiren rütbelerinin geri verilmesi Millî Meclisçe onanmam›fl olan ve görevlendi-
rilmelerindeki tek nedenin de birtak›m politik etkenler ve sakat düflüncelerden baflka birfley
olmayan emeklilerin gecikmeden emeklilik durumuna döndürülmeleri önemli ve yüksek as-
kerlik görevlerinin yetenekli ellere verilmesini ordunun ve devletin esenli¤i ad›na öneririz.

4 - Müslüman halk› biribirlerine öldürmeye iteleyip milletin meflru savafl›m›n› güçlefltirmek



üzere hükûmeti sab›kan›n vermifl oldu¤u gayrikanunî evamiri hainaneyi ait olduklar› flehasa
tebli¤ eden, ordunun esrar›n› muhtevi flifreli muhaberat› askeriyeyi çald›rmak için tertibat itti-
haz›ndan ve bilhassa posta telgraf müdiriyeti umumîyesinde bir hafiye ve casus teflkilât› vücu-
da getirmekten çekinmiyen ve bu suretle muhaberat› resmîyenin mahremiyet ve kutsiyeti kanu-
nîyesini ihlâl eden nüzzar› sab›kadan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman fiefik Paflan›n mec-
lis küflad›nda Divan› Aliye tevdi edilmek üzere hiçbir tarafa firarlar›na meydan verilmemesini
ve bilhassa Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Refik Halit Beyin derhal tevkifüe ›nahkemei ai-
desine tevdiini kanunun masuniyeti ve hukuku millîyenin kutsiyeti nam›na talep ederiz.

5 - Gerek ‹stanbul ve gerekse taflrada harekât› meflruai millîyeye ifltirak etmifl veya ha-
rekât› mezkûreyi terviç eylemifl olanlar aleyhinde hükûmeti sak›ta taraf›ndan bafllan›lm›fl
olan takibat ve tayzikat› keyfiyeye nihayet verilmesi kanuna istinaden ve kemali ehemmiyet-
le talep ve rica olunur.

6 - Bidayette ‹tilâf Hükûmat›n›n s›rf kendi askerî noktai nazarlar›ndan vaz'ü ikamesi
teklif ve Hükûmeti Osmanîye taraf›ndan deruhde olunan Dersaadet matbuat sansörünün bir-
çok sebep ve bahanelerle evvelâ ‹tilâf kontrolü ve bilâhare mezkûr Mütelifin taraf›ndan kab-
lettab› sansöre ifltirak edilmesi suretindeki müdahalât ile nüfuzu hükûmetin zevali ve sab›k
kabinenin de bu ecnebî kuvvetinden nameflru istifadesi yüzünden bugün matbuat milletin
amali meflruas›n› izhar ve hukuk mukaddesesini müdafaa edemiyecek bir hali elîme gelmifl
ve bunun bütün mes'uliyeti maddîye ve manevîyesi hükûmetin duflu tahammülüne yüklen-
mifltir. Binaenaleyh Osmanl› Hükûmetince Kanunu Esasîye mugayir olan bu hale resmen bir
nihayet verilmesini ve flayet Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan kendi noktai nazarlar›ndan askerî san-
söre devamda ›srar olunacak olursa bu sansörün Hükûmeti Osmanîye matbuat› umumîye
müdiriyetinin murakabei kat'iyesi alt›nda olmak üzere hututu esasîyesi muayyen ve Dersa-
adet matbuat›nca malûm flerait dairesinde Mütelifin taraf›ndan icras›na müsaade ile Hükû-
meti Osmanîyenin efkâr› umumîyei millet karfl›s›nda sansör mes'uliyetinden tahlisini arz ve
teklif eyleriz. Maruzat ve tekâlifi mesrudeye milleti tatmin edecek cevab› sarih ve muvaf›k ita
buyurulaca¤› zamana kadar temini makas›d› millîye için milletçe ittihaz edilmifl olan tedabi-
ri filiyeye kemakân devam zaruretinde kal›naca¤›n› bilcümle vilâyat ve müstakil elviye ile
mülhakat›ndan ald›¤›m›z kararlar üzerine kemali katiyetle arzeyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyet Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 133.
- Yunus Nadi Bey zat› devletinizle görüflmek istiyor Efendim.
- Harbiye telgrafhanesinde makine bafl›nda haz›r›m.
- Yunus Nadi ve yan›nda Nâz›r Paflan›n yaveri Cevat Rifat Bey vard›r efendim. Nâz›r

Paflay› istediler mi yoksa.
- Kendilerile flimdi görüflürüz. Yaln›z beni telgrafa davet ettikleri zaman Nâz›r Pafla is-

tiyor demifllerdi. Davet eden Nâz›r Pafla m›d›r yoksa zat› âlilerimi mi?
- Nâz›r Paflan›n müsaadesile ve yaveri vasi fasile Harbiye merkezinden zat› devletlerini

arad›k bundan galatt›r Efendim.
- Teflekkür ederim buyrun.

Yunus Nadi Bey ile muhabere
‹radei millîyenin hakimiyeti milleti infaz etmesi neticei meflkûresi olarak meydana ge-

len tagallüp üzerine burada teflekkül eden hükûmetle teflkilât› millîye aras›nda ahengi itti-
hat husulünün gecikmiyece¤ine hükmetmifl idim. Tahkikat›m neticesinde henüz bir iki
noktada ihtilâf bulundu¤unu anlad›m. Bu ahengin teahhur›› husulü dahilen ve haricen iyi
olmayaca¤› cihetle baz› maruzatta bulunmay› vazife addettim. Evvelâ: Bu hükûmete dahil
bulunan baz› zevat›n mücerret hükûmeti sak› taya ifltiraklerinden dolay› suinazarlarla gö-
rülmelerine mahal yoktur. Hükûmeti sak›tan›n faal uzuvlar› sadrazam, dahilîye ve harbî-
ye nâz›rlar›ndan ibaret gibi idi. Di¤erlerinin ekseriyetle namuslar›nda ve vatanperverlikle-
rinde ifltibaha mahal olmayarak hatta onlar›n hükûmeti sak›ta içinde bulunmalar› belki da-
ha ziyade bizim iflimize yaramakta idi. Nitekim Abuk Ahmet Pafla ile bendeniz hali temas-
ta idim. Kendisi teflkilât ve hareketi millîyeye bütün mevcudiyetile merbut olmaktan bir an
bile fari¤ kalmam›fl ve hatta son defa kabinenin ›skat›nda müessir bir âmil rolünü oynam›fl-
t›r. Zaten bendenizin takdirime göre bu hükûmet flimdiki flekilde nihayet süratle yap›l-
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için eski hükûmetin vermifl oldu¤u yasa d›fl› haince emirleri ilgili kiflilere bildiren, ordunun
s›n›rlar›n› içeren flifreli askeri yaz›flmalar› çald›rmak için önlemler almaktan ve özellikle
posta telgraf genel müdürlü¤ünde bir hafiye ve casus örgütü kurmaktan çekinmiyen ve böy-
lece resmî haberleflmelerin gizlili¤ini ve yasal kutsall›¤›n› bozan eski bakan Ali Kemal ve
Adil Beylerle Süleyman fiefik Paflan›n meclis aç›ld›¤›nda Yüce Divana verilmek üzere hiç-
bir yana kaçmalar›na meydan verilmemesini ve özellikle Posta ve Telgraf Genel Müdürü
Refik Halit Beyin hemen tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini kanunun dokunulmaz-
l›¤› ve ulusal haklar›n kutsall›¤› ad›na isteriz.

5 - Gerek ‹stanbul gerek taflrada ulusun hakl› savafl›m›na kat›lm›fl ya da bunu destek-
lemifl olanlara karfl› düflük hükûmet taraf›ndan bafllan›lm›fl olan kovuflturma ve keyfî bask›-
lara son verilmesini kanuna dayanarak ve bütün önemiyle ister ve rica ederiz.

6 - Bafllang›çta ‹tilâf Devletlerinin salt kendi askerî görüflleri aç›s›ndan konulmas› öne-
rilen ve Osmanl› hükûmeti taraf›ndan yerine getirilmesi üstlenilen ‹stanbul bas›n sansörü-
nün birçok neden ve bahanelerle önce ‹tilâf denetimi ve ard›ndan bu ‹tilâf Devletleri tara-
f›ndan bas›m öncesi sansöre kat›lmalar› yolundaki karfl›malarla hükûmetin etkinli¤inin yok
olmas›na ve eski kabinenin de bu yabanc› güçten yasaya ayk›r› yolda yararlanmas› yüzün-
den bugün bas›n milletin meflru isteklerini aç›klayamaz ve kutsal haklar›n› savunamaz ac›-
nacak bir duruma gelmifl ve bunun bütün nesnel ve tinsel sorumlulu¤u hükûmetin s›rt›na
yüklenmifltir. Bu nedenle Osmanl› Hükûmetince Anayasaya ayk›r› olan bu duruma resmî
olarak son verilmesini ve e¤er ‹tilâf Devletlerince kendi bak›fl aç›lar›ndan askeri sansörü
sürdürmekte direnilecek olursa bu sansörün Osmanl› hükûmetinin bas›n genel müdürlü¤ü-
nün kesin denetimi alt›nda olmak üzere ana hatlar› belirli ve ‹stanbul bas›n›nca bilinecek
koflullar çerçevesinde ‹tilâf Devletleri taraf›ndan yap›lmas›na izin vererek Osmanl› hükû-
metinin ulus kamuoyu karfl›s›nda sansör sorumlulu¤undan kutar›lmas›n› bildirir ve öneririz.
Bu istek ve önerilerimize milleti rahatlatacak aç›k ve olumlu yan›t verilene dek milletin
amac›n› sa¤lamak için milletçe al›nm›fl olan edimli önlemleri eskisi gibi sürdürmek zorunda
kal›naca¤›n› bütün iller ve ba¤›ms›z sancaklarla onlara ba¤l› yerlerden ald›¤›m›z kararlar
üzerine tam bir kesinlikle bildiririz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 133.
- Yunus Nadi Bey sizinle görüflmek istiyor Efendim.
- Harbiye telgrafhanesinde makine bafl›nda haz›r›m.
Yunus Nadi ve yan›nda Bakan Paflan›n yaveri Cevat Rifat Bey vard›r efendim. Bakan

Paflay› m› istediler yoksa.
- Kendilerile flimdi görüflürüz. Yaln›z beni telgrafa ça¤›rd›klar› zaman Bakan Pafla is-

tiyor demifllerdi. Ça¤›ran Bakan Pafla m›d›r yoksa siz misiniz?
- Sizi Bakan Paflan›n izniyle ve yaverinin arac›l›¤›yla Harbiye merkezinden arad›k yan-

l›fl anlama bundand›r Efendim.
- Teflekkür ederim buyrun.

Yunus Nadi Bey ile görüflme
Ulusal iste¤in ulusun egemenli¤ini etken k›lmas›n›n mutlu sonucu olarak meydana

gelen de¤ifliklik üzerine burada kurulan hükûmetle ulusal örgütler aras›nda uyum oluflma-
s›n›n gecikmiyece¤i kan›s›na varm›flt›m. Soruflturmalar›m›n sonucu henüz bir iki noktada
anlaflmazl›k bulundu¤unu anlad›m. Bu uyumun gecikmesi iç ve d›fl aç›s›ndan iyi olmaya-
ca¤›ndan baz› fleyleri sizin bilginize sunmay› ödev sayd›m. Önce: Bu hükûmete girmifl bu-
lunan baz› kimselerin salt düflük hükûmete kat›lm›fl olmalar›ndan dolay› kötü gözle görül-
melerine yer yoktur. Düflük hükûmetin as›l ifl gören üyeleri baflbakan, içiflleri ve savaflifl-
leri bakanlar›ndan olufluyor gibi idi. Öbürlerinin ço¤unlukla namuslar›nda ve yurtsever-
liklerinde kuflkuya yer olmay›p hatta düflük hükûmetin içinde bulunmalar› belki daha çok
bizim iflimize yaramakta idi. Nitekim Abuk Ahmet Pafla ile ben iliflki içinde idim. Ken-
disi ulusal örgüt ve savafl›ma bütün varl›¤›yla ba¤l› olmaktan bir an bile uzak kalmam›fl
ve hatta son defa kabinenin düflürülmesinde etkili bir etken rolü oynam›flt›r. Asl›nda be-
nim görüflüme göre bu hükûmet flimdiki biçimiyle olsa olsa h›zla yap›lmas› kendisince de



mas› kendisince dahi matlup olan intihabal› teflriiye neticesine kadar devam edebilecek intikal
devresi hükûmetidir. Bizim de as›l maksad›m›z olan bu gayenin bir an evvel teminine hail ola-
cak bir mahzur olmad›¤› takdirde bizim de olanca himmet ve gayretimizi o ümniyenin temi-
nine hasreylemekli¤imiz pek muvaf›k olacakt›r mütaleas›nday›m. Yarü a¤yar nazar›nda buh-
ran›n temadi ediyor görünmemesi lâz›mgelen bir zamanda yaflad›¤›m›z hissi de, o mütaleay›
müeyyit ve müekkittir. Hükûmeti haz›ra flimdiki fleklile emel ve metalibi millîyenin kâffesini
hüsnü telâkki etmek ve hüsnü intac›na da sâyeylemek hususunda en ufak flüpheye mahal ver-
memektedir. Hususile Cemal ve Abuk Paflalar gibi zevat›n hükûmette teflkilât› millîyenin bir
murahhas› ve kâfili gibi telâkki olunmalar›nda tereddüde mahal yoktur, ikinci mesele de:

Eflhasa taallûk eden k›s›md›r ki, bunda bütün hissiyat›m sizlerle beraber olmakla bera-
ber ben de biraz itidal tavsiyesine cesaret edece¤im. ‹radei millîyenin muvaffakiyeti azimkâ-
ranesi umumen ve pek amik tesirat husule getirmifltir. Bu tesirat›n baz›lar›nca müntekimane
harekât gibi telâkki ve tefsir olunabilecek icraat ile velevki en hafif surette flaibedar olmaktan
masun bulundurulmas› bendenizce müphem bir noktad›r. Sukut edenler yaln›z maddeten de-
¤il manen de sukut etmifllerdir. Onlar›n yeniden ika› mazarrat edememeleri taht› teminde bu-
lunduruldukça mücazatt müterettibelerini kanuna b›rakmak teflkilât› millîyenin memlekette
eskilerinden bambaflka bir devri vakar ve adalet açmakta oldu¤u fikrini teyit ve takrir eyliye-
cektir. Millete h›yanet edenlerin cezas›z kalmamas› hususunda ittifak etmiyecek kimse bulu-
namaz ve hainli¤in cezas›z kalmayaca¤›nda bendeniz flahsen eminim mesele onun da flimdi-
lik kanunun darbei tehdit ve tedibine havale ediyormufluz gibi görünmekte maslahat ve men-
faat görüyorum. Erkânile vukubulan temaslar›mda heyeti haz›rai hükûmet teflkilât› millîye
metalibini tamamii icra ve infaz›na azmetmifl oldu¤u müsteban oluyor. Harbiye Nâz›r› Ce-
mal Pafla bugün neflridilecek beyannamede bu cihetin zaten kâfi derecede musarrah oldu¤u-
nu ve ancak beyanname lisan› resmîi hükûmetle y az›ld› g›na göre her taraf nazar› dikkate
al›narak dercedilmifl suri birkaç kelimeye atf› ehemmiyet olunmamas› lâz›mgeldi¤ini beyan
eyledi. Ve bilhassa sadr› cedit heyeti hükûmet her türlü suitefehhümü bertaraf edecek bir va-
ziyetin sureti kat'iyede temini idamesi için teflkilât› millîye erkân›n›n irae edece¤i bir heyetle
do¤rudan do¤ruya temas etmeleri arzuyu samimîsini izhar ediyor. Hulâsa halen bendenizin
en ziyade lâz›m addetti¤im cihet buhran›n gayr›münhal ve müflevvefl bir vaziyette temadi et-
memesinden ibarettir. Bu ciheti acilen temin edebilirsek pek muvaf›k olacakt›r. Mütaleai âli-
lerine intizaren arz› ihtiram eylerim.

6/10/1335 Yunus Nadi
VES‹KA, 134.

TAM‹M
Gayet aceledir 6 Teflrinievel 1335
‹zmit, Adapazar›, Bilecik, Bursa, Eskiflehir, Ankara, Kütahya, Kangr›, Afyon Karahi-

sar, Denizli, Antalya, Konya, Burdur, Kastamonu, Bolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Giresun,
Rize, Ni¤de, Kayseri, Harput, Diyarbekir, Bitlis, vilâyet, liva ve kazalar›na.

Bugün yine kabine makine bafl›nda Heyeti Temsilîyemizle bilvas›ta baz› muhaberatta
bulunmufltur. Kabinenin muhteviyat› malûmumuz olmayan bir beyanname neflredece¤i an-
lafl›lm›flt›r. Metalibi millîyeyi terviç etti¤ini henüz kat’î olarak bildirmemifl olan kabinenin
herne suretle olursa olsun bilcümle tebligat›n›n kemafissab›k ifl ar› âhire de¤in telgrafhaneler-
ce al›nmamas› hususundaki tedabirin ehemmiyet ve dikkatle idamesi lüzumu tebli¤ olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 135.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Nâz›r Pafla odas› 7/8 Teflrinievvel 1335

C: Madde 1 - Zat› Devletlerine ve rüfekayi kirama âcizleri har ve samimî teflekkürat›m›
takdim ile kespi mübahat eylerim. Kabine azay› kiram› bu hissi hürmette tamamen müflterek
ve Sadrazam Pafla Hazretleri gözlerinizden öperler.

2 - Teflkilât noktai nazar›ndan vukubulacak servis tarz›ndaki muhaberata kasime mü-
saade etmifltir.
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istenilen yasama meclisi seçimi bitene kadar sürebilecek bir geçifl dönemi hükûmetidir. Bi-
zim de as›l amac›m›z olan bu sonucun bir an önce sa¤lanmas›na engel olacak bir sak›nca ç›k-
mazsa bizim de olanca u¤rafl› ve çabam›z› o amac›n sa¤lanmas›na ba¤lamam›z pek uygun
olacakt›r düflüncesindeyim. Dost ve düflman gözünde, bunal›m sürüyor görünmemesi gere-
ken bir zamanda yaflad›¤›m›z duygusu da, bu düflünceyi destekleyip güçlendirmektedir. Bu-
günkü hükûmet flimdiki biçimiyle ulusal istek ve amaçlar›n tümünü iyi karfl›lamak ve iyi so-
nuçlanmas›na da çal›flmak konusunda en ufak kuflkuya yer vermemektedir. Özellikle Ce-
mal ve Abuk Paflalar gibi kimselerin hükûmette ulusal örgütlerin birer delegesi ve güven-
cesi gibi say›lmalar›nda kuflkuya yer yoktur. ‹kinci sorun da:

Kiflilere iliflkin bölümdür ki, bunda bütün duygular›mla sizlerle birlik olmakla beraber
ben de biraz ›l›ml›l›k önermeye cesaret edece¤im. Ulusal istemin sars›lmaz kararl›l›¤›n›n ba-
flar›s› genel ve pek derin etkiler yapm›flt›r. Bu etkilerin kimselerce öç al›c› davran›fllar gibi
say›l›p yorumlanabilecek ifllerle ne kadar ufak olursa olsun lekelenmekten korunmas› ben-
ce belirsiz bir noktad›r. Düflenler yaln›z nesnel olarak de¤il tinsel olarak da düflmüfllerdir.
Onlar›n yeniden zarar yapamamalar› sa¤lanm›fl bulunduruldukça lay›k olduklar› cezalar›n›
kanuna b›rakmak ulusal örgütlerin memlekette eskilerinden de¤iflik bir a¤›r bafll›l›k ve ada-
let dönemi oldu¤u düflüncesini güçlendirerek yerlefltirecektir. Millete hainlik edenlerin ce-
zas›z kalmamas› konusunda birleflmeyecek kimse bulunamaz ve hainli¤in cezas›z kalmaya-
ca¤›na ben kendim de güvenirim sorun olanlar› da flimdilik kanunun gözda¤› verici ve us-
land›r›n yumru¤una b›rak›yormufluz gibi görünmekte iyilik ve yarar görüyorum. Üyeleriyle
yapt›¤›m görüflmelerde flimdiki bakanlar kurulunun ulusal örgütlerin isteklerini eksiksiz
olarak yerine getirmekte kararl› oldu¤u anlafl›l›yor. Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla bugün
yay›mlanacak bildiride bu durumun zaten yeterince aç›klanm›fl oldu¤unu ve ancak bildiri
resmî hükûmet diliyle yaz›ld›¤›ndan her yön göz önüne al›narak bildiriye konulan birkaç bi-
çimsel kelimeye önem verilmemesi gerekti¤ini söyledi. Ve özellikle yeni baflbakan hükûmet
kurulunun her türlü yanl›fl anlamay› giderecek bir durumun sürdürülmesini kesinlikle sa¤-
lamak için ulusal örgütler ileri gelenlerinin belirliyece¤i bir ekiple do¤rudan do¤ruya görüfl-
mek yollu içten bir istek belirliyor. K›saca, benim bu durumda en çok gerekli sayd›¤›m so-
run bunal›m›n çözümlenmemifl ve kar›fl›k bir durumda sürüp gitmesidir. Bu sorunu h›zla çö-
zümleyebilirsek pek uygun olacakt›r. Yüksek görüfllerinizi bekleyerek sayg›lar sunar›m.

6/10/1919 Yunus Nadi
BELGE, 134.

GENELGE
Çok ivedidir 6 Ekim 1919
‹zmit, Adapazar›, Bilecik, Bursa, Eskiflehir, Ankara, Kütahya, Çank›r›, Afyon, Deniz-

li, Antalya, Konya, Burdur, Kastamonu, Bolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Giresun, Rize, Ni¤-
de, Kayseri, Harput, Diyarbak›r, Bitlis, il sancak ve ilçelerine.

Bugün yeni kabine makine bafl›nda Temsilci Kurulumuzla arac› kanal›yla baz› yaz›flma-
larda bulunmufltur. Kabinenin içeri¤ini bilmedi¤imiz bir bildiri yay›mlayaca¤› anlafl›lm›flt›r.
Ulusun isteklerini onaylad›¤›n› daha kesin olarak bildirmemifl olan kabinenin herne yolla
olursa olsun bütün bildirimlerinin eskiden oldu¤u gibi yeni bildirimize de¤in telgrafhaneler-
ce al›nmamas› konusudaki önlemlerin önem ve dikkatle sürdürülmesi gereklili¤i bildirilir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 135.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bakan Pafla odas› 7/8 Ekim 1919

K: Madde 1 - Yüksek kiflili¤inize ve sayg›de¤er arkadafllara s›cak ve içden teflekkürle-
rimi sunmakla onur duyar›m. Sayg›de¤er kabine üyeleri bu sayg› duygusuna tümüyle ortak-
t›rlar ve Baflbakan Pafla Hazretleri gözlerinizden öperler.

2 - Örgüt bak›m›ndan yap›lacak servis biçimindeki yaz›flmalara kabine izin vermifltir.



3 - Ahalinin efkâr›n› tatmin için beyannamenin tesrii neflrine zaruret hâs›l olmufl ve ni-
kat› lâzimeye dikkat olunmufltur.

4 - Zât› hazreti padiflahîye yaz›lacak maruzat ile tebligat suretine ait kabine mütaleas›-
n› almak mevaidi devletlerinin icras›na baflland›¤›n› gösterir; bu hal mucibi fahrim oldu. Ye-
ni intihab› Meb'usan Kanunu intihap zaman›n› k›saltmak ve meb'us adedini azaltmamak ve
tarz› intihab› kolaylaflt›rmak esas›na müstenittir. Bu esaslara göre intihap bu ay gayesinde hi-
tam bulacakt›r. Zât› Devletlerine ve rüfekay› kirama hürmeti hamilemin takdimine müsaade
buyurulmas›n› rica ederim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 136.
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

fiifre 7/8 Teflrinievvel 1335
C:
1 - ‹ltifat› devletleri rüfekay› âcizanemce mucibi flükran oldu. Ve bilmukabele gerek

Sadrazam Pafla Hazretlerine ve gerekse kabine azay› kiram›na arz› tevldrat ederiz.
2 - Gerek hututu esasîyemizi teflkil eden metalibi umumîyei millîye ve gerekse maksad›

mukaddese bir an evvel vüsulü tashil edecek teferruat› lâzime üzerinde hükûmeti milletle hüs-
nü itilâf ettirmek hususundaki delâlet ve gayreti hamiyetkârenelerinden dolay› da zât› devlet-
lerine umum arkadafllar nam›na arz› flükran ederim Efendim.

8/10/1335 Mustafa Kemal
VES‹KA, 137.

BEYANNAME
Harici ve dahili felâketlerin tehdidi alt›nda hukuku tabiiyesile mukaddesat›n›n mahfu-

ziyetini temin gayesi etraf›na toplanan büyük milletimiz, bugüne kadar hakimiyeti millîyeyi
ayaklar alt›na alan birkaç flahs›n husumeti hainanesi karfl›s›nda kalm›flt›. Millete istinat ede-
memek itibarile haddi zatinde hiçbir kuvvet ve ehemmiyeti olmayan eflhas› mezkûrenin her
nas›lsa resikâra gelmifl bir hükûmet fleklinde olmas›, bu mahiyetinden bir ehemmiyeti resmi-
ye almas›n› intaç ediyordu. Bu sebeple flimdiye kadar milletin vahdeti maneviyesi noksans›z
olmakla beraber, hükûmeti merkeziyenin bu vahdeti millîyeye dahil olmam›fl bulunmas› ya-
rü a¤yare karfl› milletin de¤il fakat devletin vahdeti umumiyesini natamam olarak gösteriyor-
du. Lâkin bugün Cenab› Hakka ve kendi hakk›na istinat eden büyük milletimizin gösterdi-
¤i iman› mutlak karfl›s›nda hailler sukut edip nihayet ayni gayei istihlas etraf›nda devletimi-
zin de vahdeti umumiyesi tamam oldu. Bu muvaffakiyeti Millîye iki safhada tecelli etti: Bun-
lar›n birincisi milletin amali meflruas›na kespi ›tt›la eden helafetpenah efendinimizin Ferit
Pafla Kabinesini derhal ›skatile ve ikincisi de, Ali R›za Pafla Hazretleri riyasetinde teflekkül
eden yeni heyeti vükelâ taraf›ndan amali millîyemizin meflruiyeti ve Kuvayi Millîyenin haki-
miyeti esasat› kabul edilerek milletle hükûmet aras›nda bir itilâf› tam olmasile tahakkuk et-
ti. Bu itilâfa binaen bugünden itibaren bütün teflkilât› Millîye ve Heyeti Temsilîyemiz, her iki
tarafça müflterek ve bütün milletçe mültezem nikat› nazar›m›z›n teminile amali millîyemizin
istihsalinde yeni heyeti vükelâya müzahir ve muavin olacak ve muhaberat› resmiye üzerine
mevzu olan memnuiyeti refedecektir. Bu vazifenin ifas›nda teflkilât›m›z hiçbir yerde hiçbir
kimse taraf›ndan hükûmetin vezaifve icraat› kanuniyesine karfl› hiçbir müdahaleye kat’iyyen
meydan vermiyecek ve bu suretle teflkilât› millîyenin bütün hedefi mesai ve faaliyeti, vatan›n
emri istihlas›nda mütemerkiz kalacakt›r. ‹stihlas›n bu istihsalinde hükûmetin vezaifi resmi-
yesine mukabil milletin de pek büyük ve pek mübrem vezaifi millîyesi oldu¤unu nazar› iti-
bara alan cemiyetimiz, hükûmetçe musaddak olan nizamnamesi ahkâm›na tevfikan teflkilâ-
t› umumiyesini taazzuv ettirerek vezaifi millîyenin intizam› ifas›n› temin etme¤i elzem addet-
mektedir ve esasen bu büyük ve millî gayeden baflka hiçbir maksat takip etmiyen heyetimiz,
her türlü menafii flahsiyeden ve f›rka ihtirasat›ndan da münezzeh oldu¤undan, ilân etmifl ol-
du¤u esasat› millîyeden hiçbir sebep ve behane ile hiçbir zaman inhiraf etmiyecek ve en bü-
yük hissei faaliyetini Kuvayi Millîyenin flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da asayifl
ve sükûnu tam içinde tevzinine hasredecektir ve en mühlik fleraiti tarihiye alt›nda bile vaka-
r› millisinden ve herkesin hukukuna riayetteki hasaili mevrusesinden zerre kadar ayr›l-

1044 1045

3 - Halk› rahatlatmak için bildirinin yay›mlanmas›n›n çabuklaflt›r›lmas› zorunlu olmufl
ve gereken noktalara dikkat edilmifltir.

4 - Padiflah hazretlerine yaz›lacak sunular ile bildirimin biçimine iliflkin kabine görü-
flünü almak verilen sözlerin yerine getirilmesine baflland›¤›n› gösterir, bu durum bana övünç
verdi. Yeni Meb'uslar Seçimi Kanunu seçim zaman›n› k›saltmak ve meb'us say›s›n› azaltma-
mak ve seçim yöntemini kolaylaflt›rmak ilkelerine dayanmaktad›r. Bu ilkelere göre seçim
bu ay sonunda tamamlanacakt›r. Yüksek kiflili¤inize ve sayg›de¤er arkadafllara üstün sayg›-
lar›m› sunmama izin vermenizi rica ederim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 136.
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

fiifre 7/8 Ekim 1919
K:
1 - ‹ltifatlar›n›za ben ve arkadafllar›m teflekkür ederiz. Ve karfl›l›k olarak hem Baflba-

kan Pafla Hazretlerine ve hem sayg›de¤er kabine üyelerine sayg›lar sunar›z.
2 - Hem temel yolumuzu oluflturan genel ulusal isteklere ve hem de kutsal amaca bir

an önce ulaflmay› kolaylaflt›racak gerekli ayr›nt›lar üzerinde hükûmeti milletle tam uyumlu
duruma getirmek konusundaki yurtsever yard›m ve çabalar›n›zdan dolay› da size tüm arka-
dafllar ad›na teflekkürler sunar›m Efendim.

8/10/1919 Mustafa Kemal
BELGE, 137.

B‹LD‹R‹
D›fl ve iç felâketlerin tehdidi alt›nda do¤al haklar› ile kutsal de¤erlerinin korunmas›n›

sa¤lamak amac› etraf›na toplanan büyük milletimiz, bugüne kadar ulusal egemenli¤i ayak-
lar alt›na alan birkaç kiflinin haince düflmanl›¤› karfl›s›nda kalm›flt›. Millete dayanamad›¤›
için gerçekte hiçbir gücü ve önemi olmayan bu kimselerin her nas›lsa iflbafl›na gelmifl bir hü-
kûmet biçiminde bulunmalar›, bu niteli¤inden resmî bir önem almas› sonucunu do¤uruyor-
du. Bu nedenle flimdiye kadar milletin tinsel birli¤i eksiksiz olmakla birlikte, ‹stanbul hükû-
metinin bu millî birlik içine girmemifl olmas› dosta düflmana karfl› milletin de¤il ama devle-
tin genel birli¤ini eksik olarak gösteriyordu. Ama bugün Ulu Tanr›ya ve kendi hakk›na da-
yanan büyük milletimizin gösterdi¤i sars›lmaz inanç karfl›s›nda engeller y›k›l›p en sonunda
ayn› kurtulufl amac› etraf›nda devletimizin de genel birli¤i tamam oldu. Bu ulusal baflar› iki
aflamada gerçekleflti: Bunlar›n birincisi milletin hakl› isteklerini ö¤renen halifemiz efendi-
mizin Ferit Pafla kabinesini hemen düflürmesi ve ikincisi de, Ali R›za Pafla Hazretlerinin
baflkanl›¤›nda kurulan yeni bakanlar kurulu taraf›ndan ulusal isteklerimizin hakl›l›¤› ve
Ulusal Güçlerin egemenli¤i ilkeleri kabul edilerek milletle hükûmet aras›nda tam bir anlafl-
ma olmas›yla gerçekleflti. Bu anlaflmaya dayan›larak bugünden bafllamak üzere tüm ulusal
örgütler ve Temsilci Kurulumuz, her iki tarafça paylafl›lan ve bütün milletçe özlenen görüfl-
lerimizin gerçekleflmesi ve ulusal isteklerimizin elde edilmesi yolunda yeni bakanlar kuru-
luna destek ve yard›mc› olacak ve resmî haberleflmeler üzerine konan yasak kald›r›lacakt›r.
Bu görevin yerine getirilmesinde örgütlerimiz hiçbir yerde hiçbir kimse taraf›ndan hükûme-
tin görev ve yasal ifllerine karfl› hiçbir kar›flmaya kesinlikle meydan vermiyecek ve böylece
ulusal örgütlerin bütün çal›flma ve u¤rafl› ere¤i, vatan›n kurtar›lmas› iflinde yo¤unlaflt›r›lm›fl
kalacakt›r. Kurtuluflun bu yoldan elde edilmesinde hükûmetin resmî görevlerine karfl›l›k
milletin de pek büyük ve pek önemli ulusal görevleri oldu¤unu göz önüne alan derne¤imiz,
hükûmetçe onaylanm›fl bulunan tüzü¤ünün hükümleri uyar›nca genel örgütlenmesini ta-
mamlayarak ulusal görevlerin düzen içinde yap›lmas›n› sa¤lamay› çok gerekli saymaktad›r
ve gerçekte bu büyük ve millî amaçtan baflka hiçbir amaç gütmeyen kurulumuz, her türden
kiflisel ç›kar ve parti h›rs› duygular›ndan da uzak oldu¤undan, ilân etmifl oldu¤u ulusal ilke-
lerin hiçbir gerçek ve sözde nedenlerle hiçbir zaman sapmayacak ve çal›flmalar›n›n en bü-
yük bölümünü Ulusal Güçlerin flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da tam bir güven-
lik ve dinginlik içinde düzenlenmesine ay›racakt›r ve en korkunç tarihsel koflullar alt›nda
bile ulusal a¤›rbafll›l›¤›ndan ve herkesin haklar›na sayg›l› olmak yolundaki atadan gelme



mam›fl olan milletimizin bundan sonra da ayni tarz ve hareketle sabit kalaca¤›nda ve bu su-
retle bu mübarek topraklara sahip olmaktaki liyakati medeniyesini bütün cihana tasdik etti-
rece¤inde flüphe yoktur.

7 Teflrinievvel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 138.
7 Teflrinievel 1335

Süddei seniyei hilâfetpenahiye
Saday› milleti bo¤mak surelile memleketin her taraf›ndan yükselen feryad› umuminin

hakipayi flahanelerine vusulünü menederek hem milletini, hem padiflah›n› i¤fal etmekten çe-
kinmemifl olan sab›k kabinenin müracaat ve flikâyeti millîye üzerine ›skatile yerine metalibi
millîye dairesinde temfliyeti umur edecek bir heyeti vükelâ ikame buyurulmas›, milletin süd-
dei seniyelerine karfl› olan ubudiyet ve sadakati mevrusesini teyit etmifl olmakla flükran› umu-
miyi bütün milleti mutialar› nam›na atabei felekmertebei flehriyarilerine ref'e cür'etyap olu-
ruz. Kat›bei ahvalde emrü ferman flevketlü, kudretlû, mehabetlû hilâfelpenah efendimiz haz-
retlerinindir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA,139.

Bab›ali, 8 Teflrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine

7 Teflrinievel 1335 tarihile atabei ulyay› mülûkaneye takdim olunan telgrafname man-
zuru âli buyurularak zat ve makam› akdesi flahanelerine karfl› milleti sad›kalar› nam›na teyit
edilen hissiyat› sadakatkâri mucibi memnuniyeti ceban› flehriyari olmufl ve devlet ve milletin
kariben selâmet ve saadete vusulüne dua buyurulm›tfl oldu¤u tebli¤ olunur.

Sadrazam
Ali Riza

VES‹KA, 140.
Erzurum, 8/10/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Heyeti Temsilîye nam›na tamim b››yurulan 6 Teflri-

nievel 1335 tarihli telgrafnamede Heyeti Temsilîye ricalinin kabineye ve yüksek makam ve
memuriyetlere girmesi hakk›ndaki flayial ret ve tekzip olunmakla beraber kat'iyyen böyle bir
emel ve davete mümaflat olunmayaca¤› da beyan ediliyor ki bunun her tarafta tesirat› hasene-
si görülecek ve flüphesiz ki düflman ruhlu insanlar›n ilk evet aleyhimizde kullanaca¤› silah-
lardan biri böylelikle k›r›lm›fl olacakt›r.

Bu bapta hassaten arz› takdirat eylerim. Fakat bu güzel azim ve karar›n flimdiye kadar biz-
de görülmüfl tecarüp ve netayicine nazaran daha flümullü olmas›n› da hassaten arz ve mütalea ey-
lerim. Burada da Zat› Devletlerile bilhassa görüflüldü¤ü ve kat'iyetle takarrür eyledi¤i veçhile He-
yeti Temsilîyeden Zat› Samilerile Rauf Beyefendinin ve bu k›balde olan zevat› müessirei âliyenin
meb'››s olduktan sora da bir veçhile hükûmete kar›flmayarak daima Meclisi Millîdeki grubun re's
ve rolünde nafiz ve kabinenin flekil ve terkibi ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti ne olursa olsun daima
meclisi millî içinde nafiz ve murak›p bulunma¤› en mühim bir hadisei muvaffak›yet ve elzemüttat-
bik bir karar addeylerim. Ancak bu suretle hükûmet daima milletin murakebesi ald›nda kalarak
gerek hükûmet ve gerekse ayan› ve saray muvazeneli karfl›s›nda milletin ruh ve amali her taraftan
asla inhiraf ettirilmemifl ve tehlikeli ifratlara da meydan verilmemifl olur. Bir emelin ve bir gru-
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üstün niteliklerinden hiç mi hiç ayr›lmam›fl olan milletimizin bundan sonra da ayn› yöntem
ve davran›fl› sürdürece¤inde ve böylece bu kutsal topraklara sahip olmaktaki uygarca yete-
neklerini bütün dünyaya kabul ettirece¤inde kuflku yoktur.

7 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 138.
7 Ekim 1919

Yüce Halifeye
Milletin sesini bo¤arak memleketin her taraf›ndan yükselen genel hayk›r›fl›n size ulafl-

mas›n› önleyerek hem milletini, hem padiflah›n› aldatmaktan çekinmemifl olan eski kabine-
yi ulusun baflvurusu ve yak›nmas› üzerine düflünerek yerine ulusal istekler çerçevesinde ifl
görecek bir bakanlar kurulu getirilmesi, milletin size karfl› olan ve atadan kalma kulluk ve
ba¤l›l›¤›n› güçlendirmifl olmakla kamunun teflekkürlerini size ba¤l› bütün millet ad›na size
ulaflt›r›yoruz. Her konuda siz ne buyurursan›z o olur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 139.

Bab›ali, 8 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna

7 Ekim 1919 tarihile padiflaha sunulan telgraf padiflah taraf›ndan görülerek kendisine
ve makam›na karfl› sad›k milleti ad›na perçinlefltiren ba¤l›l›k duygular› padiflah›m›zda se-
vinç yaratm›fl ve devlet ve milletin yak›nda kurtulufl ve mutlulu¤a kavuflmas› için dua etmifl
oldu¤u bildirilir.

Baflbakan
Ali R›za

BELGE, 140.
Erzurum, 8/10/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Temsilci Kurul ad›na genelge olarak çekilen 6

Ekim 1919 tarihli telgrafda Temsilci Kurul üyelerinin kabineye ve yüksek makam ve görev-
lere girmesi konusundaki söylentiler reddedilmifl ve yalanlanm›fl olmakla birlikte kesinlike
böyle bir istek ve ça¤›r›n›n kabul edilmiyece¤i de bildiriliyor ki bunun her tarafta iyi etkile-
ri görülecek ve kuflkusuz ki düflman ruhlu insanlar›n bize karfl› ilk önce kullanaca¤› silâhlar-
dan biri böylelikle k›r›lm›fl olacakt›r.

Bu konuda özellikle övgülerimi sunar›m. Ama bu güzel ve sars›lmaz karar›n flimdi-
ye kadar bizde görülmüfl deneyim ve sonuçlar›na göre daha kapsaml› olmas›n› da önem-
le bildirir do¤ru bulurum. Burada da sizinle özel olarak görüflüldü¤ü ve kesinlikle karar-
laflt›r›ld›¤› gibi Temsilci Kuruldan sizinle Rauf Beyefendinin ve bu de¤erde olan etkin
yüksek kiflilerin meb'us olduktan sonra da hiç bir surette hükûmete kar›flmayarak hep
Ulusal Meclisdeki grubun bafl›nda etkin ve hükûmetin oluflturulufl flekli ve ileri gelenle-
rinin de¤eri ve kimlikleri ne olursa olsun hep ulusal meclis içinde etkin ve denetleyici du-
rumda bulunmay› en önemli bir baflar› olay› ve uyulmas› pek çok gerekli bir karar saya-
r›m. Hükûmet ancak bu yolla her zaman milletin denetimi alt›nda kalarak hem hükûmet
hem senato ve saray dengesi karfl›s›nda milletin ruh ve istekleri her yandan hiç sapt›r›l-
mam›fl ve tehlikeli afl›r›l›klara da meydan verilmemifl olur. Bir umunun ve bir grubun en



pun en yüksek ve en muktedir tan›nm›fl ricali kendi dairei hizbinden ç›k›p ta hükûmet ifline
kar›fl›nca Meclisi Millî daima zay›f kalm›fl ve müteaddit cereyanlar karfl›s›nda ya sürüklenmifl
veyahut parçalanm›flt›r. Vatan ve milletin felah› tamm› fliddetle mevzuubahs olan bu devirde
iflbu maruzat›n etraf›nda muhabbet ve kat’î bir karar ile mücehhez bulunmam›z› kemali hür-
metle istirham eylerim

K.O.15 K.
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 141.
Bab›ali, 9/10/1335

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bugün baz› gazetelerde beyanname suretinin dercedilmifl oldu¤u göründü¤ünden tadi-

lâta imkân kalmad›. ‹laveten teklifi mutasavver olan dört maddenin Heyeti Temsilîyece vesa-
iti muhtelife ile tamimi kabinece pek lüzumlu görülmektedir.

1 - ‹ttihatç›l›kla münasebet bulunmad›¤›.
2 - Devleti Osmanîyenin Harbi Umumiye kar›flmas› do¤ru olmad›¤› ve müsebbipleri

aleyhinde tayini esami suretile baz› neflriyat icras› ve haklar›nda takibat ve mücazat› kanuni-
yenin tertibi.

3 - Harp esnas›nda yap›lan her nevi cinayet faillerinin cezay› kanuniyeden kurtulmaya-
caklar›.

4 - ‹ntihabat›n serbest cereyan edece¤i.
Bu maddelerin tavzih ve tamimi dahilen ve haricen birtak›m suitelâkkiyat›n önüne ge-

çece¤inden memleketin menafii âliyesi icab› olarak sureti mahsusada hüsnü telâkkisi rica olu-
nur, ihtiramlar›m Efendim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 142.
fiifre S›vas, 10/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
C: 9/10/1335
Maruzat› cevabiyede bulunmadan evel Heyeti Temsilîyenin, kabine erkân› muhtereme-

si hakk›nda hissi hürmet ve hüsnü zan perverde eyledi¤ini ve müdavelei efkâr ve teatii müta-
leatta tarafeynin safiyet ve samimiyeti rehber ittihaz eyledi¤ine kanaati oldu¤unu arzeylerim
vesaiti muhtelife ile tamimi lüzumlu görüldü¤ü emrü ifl'ar buyurulan dört madde hakk›nda
Heyeti Temsilîyenin nikat› nazar ve mütaleat› berveçhiati maruzdur:

1 - Rum ve Ermenilerle, ingilizler baflta olmak üzere Düveli ‹tilafîyenin ve bunlar›n si-
yasetlerine alet olan sak›t Ferit Pafla Kabinesinin vahdeti Millîye ve saadeti vatana matuf her
nevi teflebbüsat ve harekat› meflruai millîyeyi alel›tlak ittihatç›l›kla ittiham› bir meslek edin-
mifl olduklar› cümlece malûmdur. Teflebbüsat ve teflkilat› millîyemizin ittihatç›l›kla hiçbir ala-
ka ve münasebeti olmad›¤› bedhahandan gayr› gerek millet ve gerek temasta bulunan ecanip-
çe taayyün eylemifl oldu¤u halde mahza buyurdu¤unuz suitelâkkiyat ve iflaat bertaraf etmek
maksadile S›vas Umumî Kongresinin birinci celsei içtima›nda müzakerata ihyas›na çal›fl›l-
mayaca¤›na dair alenen birer, birer tahlif edilmifl ve bu yemin sureti her tarafa neflir ve ilan
olunmufltur. Bundan baflka münasebet düfltükçe ve bilhassa ecaniple temaslarda bulunulduk-
ça bu noktaya ehemmiyeti mahsusa affolunarak beyanat ve izahat› lazimede bulunulmakta-
d›r, maahaza tavsiye buyuruldu¤u veçhile bu bapta yine f›rsat ç›kt›kça beyanat ve neflriyattan
geri kal›nmayacakt›r. Yaln›z bu mesele flekli zahirisinden sarf› nazar edilirse mahiyeti esasi-
yesi itibarile ehemmiyeti mahsusay› haizdir. Bu cihetle s›rf kabine azay› kiramile teatii efkar
ve heyeti celilelerinin bu noktadaki kanaati hakimesini istimzaç masadile bu bapta Heyeti
Temsilîyenin müteleas›h› arzetme¤i lüzumlu görmekteyiz. Biz anas›r› gayrimüslime ile ‹tilaf
Hükumat›n›n makas›d› siyasîye taht›nda körükledikleri alel›tlak ittihatç›l›k düflmanl›¤›n› esas
itibarile do¤ru görmüyoruz. ‹ttihatç›lardan seyyiat› idare ve suistimalleri ile memleketi hara-
biye sürükliyenlerden ibaret bir hizbi kalil vard›r ki, iflte as›l millet ve bizim nazar›m›zda
müttehem olanlar bunlard›r. Yoksa ‹ttihat ve Terakki mensubininden olup muhafazai bita-
raf› etmifl, fenal›¤a alet olmam›fl eshab› namusun hu suretle suizan alt›nda kalmas›n› ve bil-
hassa her millette oldu¤u gibi nikü bedi lüzumu derecede temyiz edemiyen alelûmum avam

1048 1049

yüksek ve en yetenekli tan›nm›fl ileri gelenleri kendi çevrelerinden ç›k›p da hükûmet ifline
kar›fl›nca Ulusal Meclis hep güçsüz kalm›fl ve türlü ak›mlar karfl›s›nda ya sürüklenmifl ya da
parçalanm›flt›r. Vatan ve milletin tam kurtuluflunun önemle söz konusu oldu¤u bu dönem-
de bilginize sunduklar›m konusunda aram›zda sevgi ve elimizde kesin bir karar bulunmas›-
n› üstün sayg›larla dilerim.

K.O. 15 K.
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 141.
Bab›ali, 9/10/1919

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bugün baz› gazetelerde bildiri örne¤inin yay›mlanm›fl oldu¤u görüldü¤ündan de¤iflik-

lik yapma olana¤› kalmad›. Ek olarak önerilmesi düflünülmüfl olan dört maddenin Temsilci
Kurul taraf›ndan türlü yollardan genelge olarak yay›m› kabinece çok gerekli görülmektedir.

1 - ‹ttihatç›l›kla iliflki bulunmad›¤›.
2 - Osmanl› Devletinin Dünya Savafl›na kar›flmas› do¤ru olmad›¤› ve buna neden olan-

lara karfl› ad bildirerek baz› yay›mlar yap›lmas› ve haklar›nda kovuflturma yap›larak yasal
cezan›n uygulanmas›.

3 - Savafl s›ras›nda yap›lan türden cinayet iflleyenlerin yasal cezadan kurtulmayacaklar›.
4 - Seçimlerin serbestlik içinde yap›laca¤›.
Bu maddelerin aç›klan›p yay›mlanmas› içte ve d›flta yanl›fl anlaman›n önüne geçece-

¤inden memleketin yüksek ç›karlar› gere¤i olarak iyi karfl›lanmas› rica olunur, sayg›lar›mla
Efendim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 142.
fiifre S›vafl, 10/10/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
K: 9/10/1919
Karfl›l›k sunmadan önce Temsilci Kurulun, kabinenin sayg›de¤er üyeleri hakk›nda

sayg› duydu¤unu ve iyi düflünce tafl›d›¤›n› düflünce ve görüfl al›flveriflinde iki taraf›n dürüst
ve içten davranaca¤› kan›s›na var›ld›¤›n› bildiririm ve türlü araçlarla yay›lmas› gerekli gö-
rüldü¤ü bildirilen dört madde konusunda Temsilci Kurulun görüflü ve düflüncesi flöyledir:

1 - Rum ve Ermenilerle, ‹ngilizler baflta olmak üzere ‹tilâf Devletlerinin ve bunlar›n
siyasetlerine alet olan düflük Ferit Pafla Kabinesinin ulusun birli¤i ve yurdun mutlulu¤u-
na yönelik her türden hakl› ulusal giriflim ve davran›fllar› ille ittihatç›l›kla suçlamay› bir il-
ke edinmifl olduklar›n› herkes bilir. Ulusal giriflim ve örgütlerimizin ittihatç›l›kla hiçbir il-
gi ve iliflkisi olmad›¤› kötülük isteyenlerden baflka hem milletçe ve hem de iliflkide bulu-
nulan yabanc›larca anlafl›lm›fl oldu¤u halde salt belirtti¤imiz yanl›fl anlama ve söylentileri
gidermek amac›yla S›vas Genel Kongresinin birinci oturumunda görüflmelere bafllanma-
dan önce tüm delegeler ‹ttihat ve Terakki Derne¤inin canland›r›lmas›na çal›fl›lmayaca¤›
konusunda aç›k aç›k ve teker teker and içmifllerdir ve bu and›n örne¤i her tarafa yay›l›p
duyurulmufltur. Bundan baflka s›ras› geldikçe ve özellikle yabanc›larla iliflkide bulunul-
dukça bu noktaya özel önem vererek gerekli demeç ve aç›klamalarda bulunulmaktad›r,
bununla birlikte önerildi¤i gibi bu konuda yine f›rsat ç›kt›kça demeç vermekten ve yay›m
yapmaktan geri kal›nmayacakt›r. Yaln›z bu sorun, d›fl görünüflü bir yana b›rak›l›rsa, ger-
çek niteli¤i bak›m›ndan özel bir önem tafl›r. Bu nedenle salt kabinenin sayg›de¤er üyele-
riyle görüfl al›flveriflinde bulunmak yüksek kurulunuzda bu noktada egemen olan inanc›
sorup ö¤renmek amac›yla Temsilci Kurulun bu konudaki görüflünü sunmay› gerekli gör-
mekteyiz. Biz Müslüman olmayan unsurlarla ‹tilâf Devletlerinin politik amaçlarla körük-
ledikleri ille de ittihatç›l›k düflmanl›¤›n› gerçekte do¤ru bulmuyoruz. ‹ttihatç›lardan kötü
yönetim ve yolsuzluklar›yla memleketi y›k›ma sürükliyenler çok küçük bir az›nl›kt›r ki, ifl-
te milletin ve bizim görüflümüze göre as›l suçlu olanlar bunlard›r. Yoksa ‹ttihat ve Terak-
ki üyelerinden olup yans›zl›¤›n› korumufl, kötülü¤e alet olmam›fl namuslu kimselerin böy-
le bir suçluluk kuflkusu alt›nda b›rak›lmas›n› ve özellikle her millette oldu¤u gibi iyiyi ve
kötüyü yeterince ay›rd edemiyen genifl halk k›sm›n›n suçlanmas›n› do¤ru görmedikten



k›sm›n›n duçar› töhmet olmas›n› do¤ru görmedikten baflka memleketin asayifl ve intizam› da-
hilisi ve atisi itibarile de tehlikeli addeyliyoruz. Binaenaleyh kabinenin bu maddeden ruhu
maksad› ne oldu¤unu izah buyurman›z› hassaten istirham ederiz.

2 - ‹kinci madde muhteviyat›na gelince, bu husus flayan› teemmül ve muhtelif suretlerle
münakaflaya kabiliyetlidir. Meselâ mütaleat› atiye dahi varittir:

Gayrikabili tamir felâket ve netayici elîmeye müncer oldu¤undan bugün milletin ademi
memnuniyetini celbeden Harbi Umumiye ifltirak etmemek elbette son derece flayan› arzu idi.
Fakat buna imkan› maddi mevcut de¤ildi. Çünkü ademi ifltirak müsellah bir bitarafl›¤› yani
Bo¤azlar›n mesdut bulundurulmas›n› icap ettiriyordu. Halbuki vatan›m›z›n mevkii co¤rafisi
‹stanbulun vaziyeti sevkulceyfliyesi Ruslar›n ‹tilâf Hükûmetleri yan›nda ahz› mevti etmifl ol-
mas› bizim seyirci kalmam›za asla müsait de¤ildi. Bundan baflka müsellah bir bitarafl›¤›n
idamesi için param›z, silah›m›z, sanayiimiz hulâsa lâz›m olan vesaitimiz mevcut de¤ildi. ‹ti-
lâf Devletlerinin bilhassa ‹ngilizlerin para vermemesinden sarf›nazar gemilerimizi zapt ve
milletin diflinden t›rna¤›ndan artt›rarak biriktirdi¤i inflaat› bahriyeye ait yedi milyon liram›z›
da gasbeylemeleri ve Düveli ‹tilâfiyenin ilan› harple beraber bizim harbe duhulümüzden da-
ha dört ay evel tamamen Hükûmeti Osmanîye zarar›na bir Ermenistan cumhuriyeti teflkiline
karar verdiklerini ilan eylemifl olmalar› ve hatta Bolfleviklerin neflretti¤i gizli muahedattan an-
lafl›ld›¤›na göre ‹stanbulun Çarl›k Rusyas›na vadedilmifl olmas› harbe, ‹tilâf Devletleri aley-
hine girmekli¤in gayrikabili içtinap oldu¤unu gösterir delaili vaz›hadand›r. Bir de ‹ngiltere
ve Fransan›n kendisine ‹stanbulu vadeyledikleri Rusya dururken Balkan Harbi mefl'umun-
dan sonra hiçbir k›ymeti askeriye ve mevcudiyeti millîye atfeylemedikleri milletimizi kendile-
rine iltihak eyleme¤i farzetsek bile tercih edece¤ini tasavvur eylemek elbette do¤ru olamaz.
Harbe girmekli¤imizi bir cinayet telâkki etmek ve koca bir milleti dört, befl kiflinin baziçesi
olacak derekede addeylemek fikrimizce lehimizde bir faideyi mucip olmak flöyle dursun, bi-
lakis sak›t Ferit Paflan›n Parisle Avrupadan merhamet dilenmek efkâr› sakimanesi ile serdey-
ledi¤i beyanat› zelilanesine Klemansonun vermifl oldu¤u hakaretalût cevab›n maazallah bir
kere daha iflitilmesine sebep olabilir. Binaenaleyh merdane bir surette hakikati söylemek ve
kahramanca harp eden bu koca milletin ma¤lûbiyetin netayici zaruriyesine katlanmakla be-
raber hareketinin cinayet telâkki ve bu yüzden ittiha›n ve tecziye edilmesini kabul etmemek
en salim ve en hay›rl› bir prensip telâkki olunabilir.

Harbin müsebbipleri hakk›ndaki noktaya gelince: ilân› harp gayrimesul olan zat› flaha-
nenin hakk› oldu¤una ve o zamanki kabinenin ilân› harpten dört ay sora içtima eden mecli-
si millide verdi¤i izahat üzerine alk›fllarla mazhar› itimat olmufl bulunmas›na nazaran mese-
le divan› âlinin tetkikinden geçmeden alel›tlak flu veya bunun aleyhinde ithamata kalk›flmak-
ta isabet olmayabilir.... Harbi Umumiye girmek ve girmemek veyahut girmek zarureti karfl›-
s›nda zaman›n› intihap eylemek hususunda baflka mütaleat dahi vard›r. Buradaki mütaleat,
düflman noktai nazar›na cevap olmak üzere iltizam edilmifltir.

3 - Harp esnas›ndaki suiidarelerin meydana ç›kar›l›p tecziyesi, vatan›m›zda mes'uliye-
tin büyük ve küçüklere seyyar› oldu¤unu, kanun devrinin tamamen bitarafane ve kemali ad-
lü hakkaniyetle bafllad›¤›n› idrak etmek ehassi amalimizdir. Fakat biz bunu birçok münaka-
lata sebep olacak olan kâ¤›t üzerinde reklâm tarz›nda neflriyattan ziyade bilfiil tatbikatileyâ-
rü a¤yare izhar›n› daha muvaf›k ve faideli görüyoruz.

4 - ‹ntihabat hakk›ndaki nikat› nazar›m›z› sureti berveçhiati beyanname ile neflir ve ilân
eylemifltir. Bu bapta varil olacak baflkaca mütaleat varsa emir ve iflar›n› istirham eyleriz.

Mustafa Kemal
VES‹KA,143.

Matbuat Cemiyeti Reisi Velit Bey vas›tasile 
‹stanbulda Tasviri Efkâr, Vakit, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazetelerine 
C: 9 Teflrinievvel 1335 
‹stizah etti¤iniz mevada ait izahat› Heyeti Temsilîye nam›na berveçhiati tebli¤ ediyorum:
1 - Makas›d›m›z›n hululü esasiyesinden olan üç nokta üzerinde hükûmetle itilâf ettik ve bu

noktalar hükûmetin resmi beyannamesinde de tasrih edilmifltir; evvela Erzurum Kongresile S›vas-
ta münakit Umumi Kongrece müfltereken kabul edilen nizamname ile beyannamenin ihtiva etti¤i
esasat dairesinde amali millîyenin hükûmetçe hatt› hareket ittihaz edilmesi: saniyen meclisi millî-
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baflka memleketin güvenlik ve iç düzeni ve gelece¤i bak›m›ndan da bunu tehlikeli say›yo-
ruz. Bu nedenle kabinenin bu maddeden anlad›¤› ana amac›n ne oldu¤unu aç›klaman›z›
özellikle rica ederiz.

2 - ‹kinci madde içeri¤ine gelince, bu konu düflünülmeye de¤er ve türlü yönlerde tar-
t›fl›lmaya elverifllidir. Örne¤in flöyle de düflünülebilir:

Onar›lamaz y›k›mlar ve giderilemez ac› sonuçlar yaratt›¤› için bugün millette hoflnut-
suzluk do¤uran Dünya Savafl›na kat›lmamak elbette son derece istenir bir fleydi. Ama bu-
na hiç olanak yoktu. Çünkü kat›lmama silâhl› bir yans›zl›¤› yani Bo¤azlar›n kapal› bulundu-
rulmas›n› gerektiriyordu. Oysa vatan›m›z›n konumu ‹stanbulun stratejik durumu Ruslar›n
‹tilâf Devletleri yan›nda yer alm›fl olmas› bizim seyirci kalmam›za hiç elveriflli de¤ildi. Bun-
dan baflka silâhl› bir yans›zl›k sürdürmek için param›z, silâh›m›z, endüstrimiz k›sacas› gerek-
li olan araçlar›m›z yoktu. ‹tilâf Devletlerinin özellikle ‹ngilizlerin para vermemesi flöyle
dursun gemilerimize el koyup ve milletin diflinden t›rna¤›ndan artt›rarak biriktirdi¤i gemi
yap›m›na ayr›lm›fl yedi milyon liram›z› da zorla almalar› ve ‹tilâf Devletlerinin savafl ilan›y-
la birlikte bizim savafla girmemizden daha dört ay önce Osmanl› Hükûmetinin tam zarar›-
na bir Ermenistan cumhuriyeti kurmaya karar verdiklerini ilân eylemifl olmalar› ve hatta
Bolfleviklerin yay›mlad›¤› gizli antlaflmalardan anlafl›ld›¤›na göre ‹stanbulun Çarl›k Rusya-
s›na vadedilmifl olmas› savafla, ‹tilâf Devletlerine karfl› girmekli¤in kaç›n›lmaz oldu¤unu
gösterir aç›k kan›tlard›r. Bir de ‹ngiltere ve Frans›n›n kendisine ‹stanbulu vaad ettikleri
Rusya dururken u¤ursuz Balkan Savafl›ndan sonra askerlik aç›s›ndan hiç de¤er vermedik-
leri ve ulusal varl›k saymad›klar› milletimizin kendilerine kat›lmas› düflünülse bile bunu
ye¤leyeceklerini sanmak elbette do¤ru olamaz. Savafla girmekli¤imizi bir cinayet suçu say-
mak ve koca bir milleti dört, befl kiflinin oyunca¤› olacak kertede afla¤› görmek düflüncemi-
ze göre yarar›m›za bir sonuç do¤urmak flöyle dursun, tersine düflük Ferit Paflan›n Pariste
Avrupadan merhamet dilenmek gibi sakat düflüncelerle verdi¤i alçakça demece Clemance-
au'nun vermifl oldu¤u hakaret dolu yan›t›n Allah korusun bir kere daha iflitilmesine neden
olabilir. fiu halde gerçe¤i yi¤itçe söylemek ve kahramanca savaflan bu koca milletin yenilgi-
nin zorunlu sonuçlar›na katlanmakla birlikte yapt›klar›n›n cinayet say›lmas›n› ve bu yüzden
suçland›r›l›p cezaland›r›lmas›n› kabul etmemek en do¤ru ve en yerinde bir ilke olarak gö-
rülebilir.

Savafla neden olanlarla ilgili noktaya gelince: Savafl ilân› sorumsuz olan padiflah›n yet-
kisinde oldu¤una ve o zamanki kabinenin savafl ilân›ndan dört ay sonra toplanan ulusal
mecliste yapt›¤› aç›klama alk›fllarla güven alm›fl bulunmas›na göre sorun yüce divan›n ince-
lenmesinden geçmeden ille de flu ya da bunu suçlamaya kalk›flmak do¤ru olmayabilir...
Dünya Savafl›na girip girmemek ya da girmek zorunlu¤u karfl›s›nda zaman›n› seçmek konu-
sunda baflka düflünceler de vard›r. Buradaki düflünceler, düflman görüfllerine karfl›l›k olmak
üzere uygun bulunmufltur.

3 - Savafl s›ras›ndaki kötü yönetimleri ortaya ç›kar›l›p cezaland›rmak, vatan›m›zda so-
rumlulu¤un büyük ve küçüklere eflit yüklendi¤ini, kanun döneminin tam yans›zl›k, adalet
ve hak düflüncesiyle bafllad›¤›n› görmek en içten dile¤imizdir. Ama biz bunu birçok tart›fl-
malara neden olacak olan kâ¤›t üzerinde reklâm biçiminde yay›mlardan çok edimli uygula-
malar›yla dosta düflmana gösterilmesini daha uygun ve yararl› görüyoruz.

4 - Seçimlerle ilgili görüfllerimizi örne¤i afla¤›ya al›nan bildiri ile yay›mlay›p ilân etmifl-
tik. Bu konuda ileri sürülebilecek baflka düflünceler varsa bildirmenizi rica ederiz.

Mustafa Kemal
BELGE, 143.

Bas›n Derne¤i Baflkan› Velit Bey eliyle 
‹stanbulda Tasviri Efkâr, Vakit, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazetelerine

K: 9 Ekim 1919
Sordu¤unuz konulara iliflkin aç›klamalar› Temsilci Kurul ad›na afla¤›da bildiriyorum: 
1 - Amac›m›z›n temel ilkelerinden olan üç nokta üzerinde hükûmetle anlaflt›k ve bu noktalar

hükûmetin resmî bildirisinde de belirtilmifltir; birincisi Erzurum Kongresiyle S›vasta toplanan Ge-
nel Kongrece ortaklafla kabul edilen tüzük ile bildirinin içerdi¤i ilkelere uygun olarak ulusal istek-
lerin hükûmetçe hareket noktas› olarak al›nmas›; ikincisi Ulusal Meclis toplanana kadar millet ve



nin içtima›na kadar mukadderat› millet ve memleket hakk›nda hiçbir taahhüdü kat'iye giri-
flilmemesi ve salisen de sulh konferans›na gönderilecek heyeti murahhasan›n itimad› millîye
mazhar› kifavet ve iktidar erbab›ndan mürekkep olmas› fleklinde olan bu nikat› selâseyi hü-
kûmet tamamile kabul etmifl ve di¤er birtak›m teferruat üzerinde de itilâf edilmifltir. Maama-
fih e¤er Kongrenin niza›nnamesile beyannamesinde münderiç esasata henüz vâk›f de¤ilseniz,
onlar› da tebli¤ edebiliriz.

2 - Heyeti Temsilîye ile hükûmetin icraat› tnütekabileleri sebebile devletin iki bafll› bir fle-
kilde görünmesini muvaf›k› hakikat bir tarz› telâkki bulm›yoruz: Ferit Pafla Kabinesi zama-
n›nda bile hükûmet gayrimeflru ve binnetice keenlemyekün oldu¤undan, millet kendisine mefl-
ru ve kanunî bir bafl temin etmek için çal›flm›fl ve hiçbir suretle ikinci bir bafl mahiyetini ihraz
etmemiflti; bugün ise bütün faaliyetimiz kanunun hakimiyetini temine matuf oldu¤undan, iki
bafll› gibi görünen vaziyetin ›slah›na müteveccihtir ve bu itibar ile de suitefsir edilmemelidir.

3 - Hükûmetin kat'i bir taahhüt alt›na girmemesini talepten maksad›m›z, mukarrerat›
mülkiye ve millîyemize milletin haberi olmdan suitesir icra edecek taahhüdaü muz›rrad›r.
Mesela Ferit Pafla vilâyat› flarkîyede vâsi bir Ermenistan teflkilini kendi reyi hodile taahhüt et-
mek istemiflti. Maksad›m›z iflte bu gibi ve bundan daha fena ve gayrikabili tamir olacak ma-
zarratlar›n önünü almakt›r. Yoksa hükûmeti menafii millîye lehindeki teflebbüsat›ndan me-
netmek de¤ildir. Hükûmet düveli muazzaman›n hakk›m›zdaki mukarrerat›n› lehimizde tadil
için istedi¤i kadar teflebbüsata giriflebilir. Yaln›z Meclisi Meb'usan›n reyini istihsal etmeksi-
zin sulh konferans› mukarrerat›n› imza edemez. Meclisi Meb'usan›n tesrii içtima› hakk›nda
tamim edilen intihabat kararnamei ahiri de bu hususu mümkün k›lmaktad›r.

4 - Heyeti Temsilîye bir hükûmet mahiyetinde olmad›¤›ndan tabii devletlerle münaseba-
t› resmiyeye giriflemez. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin amali millîyeye muvaf›k
olan nikat› nazar›n› milletçe ve milletler nezdinde müdafaa ve terviç için teflebbüsat› hususi-
ye ve gayriresmiyede bulunmak olabilir.

5 - Hükûmeti haz›ran›n siyaseti dahiliye ve hariciyemizi hüsnü tedvire muktedir olup ol-
mad›¤› hakk›nda flimdilik kati bir fley söyliyemeyiz. Bunu icraat gösterecektir. Bizim maksa-
d›m›z teklif etti¤imiz esasat› millîyenin hükûmetçe kabulü idi. Hükûmeti haz›ra ile de aynen
böyle oldu. Cemiyetimiz siyasî bir f›rka olmad›¤›ndan vükelâ veya reisi vükelân›n birtak›m
esbab› tercihiye serdile tayin ve intihab›nda amil olmad›k ve olamay›z.

6 - Bu mesaili daha vaz›h ve mufassal surette anlamak arzu edildi¤i takdirde S›vasa bir
iki zat izam› pek muvaf›k olur.

7 - Yeni bir kabine teflkili meselesi hakk›nda Heyeti Temsilîye flimdilik hiçbir mülâha-
za dermeyan edemez.

8 - ‹radei Millîye gazetesinde birtak›m devletleri alâkadar edecek f›kralar bulunmas›
aleyhtarl›k maksad›ndan de¤il, vakayii cariyeden halk› haberdar etmek mecburiyeti tahliye-
sinden mütevellittir. Nitekim aleyhte gibi görünen f›kralar oldu¤u gibi lehte bulunan f›kralar
da vard›r. Fazla olarak e¤er s›rf aleyhtarl›k fleklinde görülebilecek f›kralar varsa bu da huku-
ku millîyeye vukubulan baz› tecavüzata karfl› pek hakl› bir müdafaai meflrua mahiyetindedir.

10 Teflrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 144.
Deraliye, 13/10/1335

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Muhterem Paflam; kaç gündür Zat› Alinizle matbuat heyeti nam›na muhabere ediyor-

duk. Bugün de Tasviri Efkâr nam›na tasdi edece¤im berveçhizir baz› sualler arzeyliyorum;
maksat, Kuvayi Millîyenin vaziyeti hakk›nda mümkün mertebe sarih malûmat vermektir.
Al›nacak etaplar›n ajans vas›tasile Avrupaya çektirilmesine çal›fl›lacakt›r. Bu suallerden mü-
nasip görülenlere yar›nki nüshaya yetifltirilmek üzere mümkün mertebe çabuk cevap verme-
nizi rica ederim.

1 - Kuvayi Millîyenin vücuda gelmesinin ilk sebepleri nedir?
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memleketin kaderiyle ilgili hiçbir kesin yüklenime giriflilmemesi ve üçüncüsü de bar›fl kon-
ferans›na gönderilecek delege kurulun milletin güvenini kazanm›fl, yetenekli ve güçlü kim-
selerden oluflmas› biçiminde olan bu üç ilkeyi hükûmet tümüyle kabul etmifl ve öbür birta-
k›m ayr›nt›lar üzerinde de anlaflma olmufltur. Bununla birlikte Kongrenin tüzü¤ü ile bildi-
risinde yaz›l› ilkeleri daha bilmiyorsan›z, onlar› da bildirebiliriz.

2 - Temsilci Kurul ile hükûmetin karfl›l›kl› ifllerinde devletin iki bafll› bir görünümde ol-
mas›n› gerçe¤e uygun bir durum saym›yoruz: Ferit Pafla Kabinesi zaman›nda bile hükûmet
meflru olmad›¤›ndan ve bu nedenle de yok say›lmak gerekti¤inde, millet kendisine meflru ve
kanunî bir bafl sa¤lamaya çal›flm›fl ve kesinlikle ikinci bir bafl niteli¤i almam›flt›; bugün ise bü-
tün u¤rafl›lar›m›z kanunun üstünlü¤ünü sa¤lamaya yönelik oldu¤undan, iki bafll› gibi görü-
nen durumun düzeltilmesini amaçlamaktad›r ve bu nedenle de yanl›fl yorumlanmamal›d›r.

3 - Hükûmetin kesin bir yüklenim alt›na girmemesini istemekten amac›m›z, ülke ve
ulus üzerinde verilecek kararlarda milletin haberi olmadan kötü etki yapacak zararl› giri-
flimlerdir. Örne¤in Ferit Pafla do¤u illerinde yayg›n Ermenistan kurulmas›n› kendi bafl›na
yüklenmek istemiflti. Amac›m›z iflte bu gibi ve bundan daha kötü ve onar›lamaz zararlar›n
önünü almakt›r. Yoksa hükûmeti ulusal ç›karlar yarar›na giriflimlerde bulunmaktan önle-
mek de¤ildir. Hükûmet büyük devletlerin bizimle ilgili olarak vermifl olduklar› kararlar›
bizden yana de¤ifltirmek için istedi¤i kadar giriflim yapabilir. Yaln›z Meb’uslar Meclisinin
onay›n› almadan bar›fl konferans› kararlar›n› imza edemez. Meb'uslar Meclisinin toplanma-
s›n› çabuklaflt›rmakla ilgili olarak genelgeyle yay›mlanan son seçim kararnamesi de bunu
olanakl› k›lmaktad›r.

4 - Temsilci Kurul bir hükûmet niteli¤inde olmad›¤›ndan elbette devletlerle resmî ilifl-
kiler kuramaz. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin ulusal isteklere uygun olan görüfl-
lerini millet ve baflka uluslar karfl›s›nda savunmak ve bunlar›n kabulü için özel nitelikte res-
mî iliflkiler kuramaz. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin ulusal isteklere uygun olan
görüfllerini millet ve baflka uluslar karfl›s›nda savunmak ve bunlar›n kabulü için özel nitelik-
te resmî olmayan giriflimlerde bulunmak olabilir.

5 - Bugünkü hükûmetin iç ve d›fl politikam›z› iyi yürütmeye yetenekli olup olmad›¤› ko-
nusunda flimdilik kesin bir fley söyliyemeyiz. Bunu yap›lacak ifller gösterecektir. Bizim ama-
c›m›z önerdi¤imiz ulusal ilkelerin hükûmet taraf›ndan kabulü idi. Bugünkü hükûmet ile de
aynen böyle oldu. Derne¤imiz siyasî bir parti olmad›¤›ndan bakanlar›n ya da baflbakan›n bir-
tak›m ye¤leme nedenleri ileri sürerek atanma ve seçilmelerinde etkili olmad›k ve olamay›z.

6 - Bu sorunlar› daha aç›k ve ayr›nt›l› olarak anlamak istiyorsan›z S›vasa bir iki kifli
gönderilmesi çok uygun olur.

7 - Yeni bir kabine kurulmas›yla ilgili olarak Temsilci Kurul flimdilik hiçbir görüfl ile-
ri süremez.

8 - ‹radei Milliye gazetesinde birtak›m devletleri ilgilendirecek yaz›lar bulunmas› on-
lara karfl› ç›kmak amac›ndan de¤il, olup bitenlerden halka bilgi vermek do¤al zorunlu¤un-
dand›r. Nitekim onlara karfl› gibi görünen yaz›lar oldu¤u gibi onlardan yana olan yaz›lar da
vard›r. Üstelik e¤er tümüyle karfl› say›labilecek yaz›lar varsa bunlar da milletin haklar›na
yap›lan baz› sald›r›lara karfl› pek hakl› bir meflru savunma niteli¤indedir.

10 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 144.
‹stanbul, 13/10/1919

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Say›n Paflam; kaç gündür sizinle bas›n kurulu ad›na haberlefliyorduk. Bugün de Tasvi-

ri Efkâr ad›na rahats›z edece¤im. Afla¤›da baz› sorular sunuyorum; amaç, Ulusal Güçlerin
durumu ile ilgili olarak olabildi¤ince aç›k bilgi vermektir. Al›nacak yan›tlar›n ajans kanal›y-
la Avrupaya çektirilmesine çal›fl›lacakt›r. Bu sorulardan uygun görülenlere yar›nki say›ya
yetifltirilmek üzere olabildi¤ince çabuk yan›t vermenizi rica ederim.

1 - Ulusal Güçlerin oluflmas›n›n ilk nedenleri nedir?



2 - Teflkilât› millîye ne vak›t bafllad›?
3 - Bugün kaç vilâyete hükmü flamildir?
4 - Teflkilât› millîyenin bafll›ca erkan› kimlerdir?
5 - Maksad› aslisi nedir?
6 - Maksad› aslisini istihsal için bafll›ca teflebbüsat› nedir?
7 - ‹ntihabat hakk›nda fikri nedir?
8 - Anadoluda intihabat tamamile serbest yap›labilecek midir?
9 - ‹ntihab› nisbî esas› kabul olunur mu?
10 - Avrupaca teflkili mutasavver Ermenistan hududu hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
11 - Sizce Ermenistan hududu ne olabilir?
12 - General Harbord ile ne mülâkat ettiniz?
13 - Kuvayi Millîyenin ikinci, üçüncü derecede uzviyetleri içinde baz› ittihatç›lar vard›r,

deniliyor ne dereceye kadar do¤rudur?
14 - ‹ttihatç›lar›n Kuvayi Millîye üzerine tesir etmesi kabil midir?
15 - ‹ntihabattan sonra Kuvayi Millîye ne flekilde kalacakt›r?
16 - Müstakbel hudutlar›m›z sizce ne olabilir?
17 - Muhtasaran tercümei halinizi bildirir misiniz?
18 - Meb'us intihab› için namzetli¤inizi vazedece¤iniz söyleniyor do¤ru mudur. Nere-

den meb'us ç›kmak istiyorsunuz?
19 - Rüfekan›z meyan›nda baflka kimler meb'us olmak arzusundad›r?
20 - fiehrinizde ‹tilâf mümessileri var m›, onlarla hali temasta m›s›n›z size karfl› vaz'› ta-

v›rlar› nedir, harekât› millîye hakk›nda ne düflünüyorlar?
21 - ‹stanbula mümessil tayin etti¤iniz Vas›f Bey ne vak›t gelecektir, talimat› ne-

dir?
Tasviri Efkâr Sermuharriri

Velü
Velit Beyefendiye

Pafla Hazreterinin telgrafnameniz muhteviyat›na numara s›rasile berveçhiati not ettirdi-
¤i cevaplar› arzediyorum.

Cevat
1 - Milletin maruz kald›¤› muamelât› hakflikemane.
2 - Akebi mütarekede ve vatan›n her taraf›nda hemen ayni zamanda.
3 - Bugün Anadolu ve Rumeli vilayât›nda teflkilât› millîyeden mahrum bir yer kalma-

m›flt›r. Hükmü umum vatana flamildir.
4 - Teflkilât› millîyenin erkân› masuniyet ve istiklâli vatan için kalpleri ç›rp›nan milletin

umum güzide evlatlar›d›r.
5 - Maksad› asli vatan›n tamamisini ve milletin istiklâlini temin etmektir.
6 - Kuvayi Millîyeyi amil ve iradei millîyeyi hâkim k›lma¤a azmi kati karar vermifl olan

ve bütün efrad› milleti cami bulunan teflkilat›m›zd›r. Nizamname ve beyannamemizde aynen
musarraht›r.

7 - ‹ntihabata gayrimeflru bir gûna müdahalede bulunmay›p milleti serbest b›rakmakt›r.
Yaln›z cemiyetimiz, esasat›n› kabul edenlerin intihapta muvaffak olmalar›n› temenni eder.

8 - Evet yap›lacakt›r.
9 - Bu defaki intihabat›n mevcut kanuna tevfikan icras› zaruridir. Ve zaten bu yolda da

bafllanm›flt›r. Temsili nisbî usulü meclisi millinin halledece¤i bir meseledir.
10, 11 - 30 Teflrinevel 1334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan aksam› vatandan

bir kar›fl topra¤›n Ermenistan hükûmetine ilhak›na millet kat’iyen raz› de¤ildir.
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2 - Ulusal örgütlenme ne vak›t bafllad›?
3 - Bugün kaç il üzerinde egemendir?
4 - Ulusal örgütün ileri gelenlerinin bafll›calar› kimlerdir?
5 - Temel amac› nedir?
6 - Temel amac›n› elde etmek için bafll›ca giriflimleri nedir?
7 - Seçimler konusundaki düflüncesi nedir?
8 - Anadoluda seçimler tam serbestlikle yap›labilecek midir?
9 - Nisbî seçim sistemi kabul olunur mu?
10 - Avrupaca kurulmas› düflünülen Ermenistan s›n›rlar›yla ilgili olarak ne düflünüyor-

sunuz?
11 - Sizce Ermenistan›n s›n›rlar› ne olabilir?
12 - General Harboard ile bulufltunuz mu?
13 - Ulusal Güçlerin ikinci, üçüncü derecede organlar› içinde baz› ittihatç›lar vard›r,

deniliyor ne dereceye kadar do¤rudur?
14 - ‹ttihatç›lar Ulusal Güçleri etkileyebilirler mi?
15 - Seçimlerden sonra Ulusal Güçler ne biçimde kalacakt›r?
16 - Gelecekteki s›n›rlar›m›z sizce ne olabilir?
17 - Özgeçmiflinizi k›saca bildirir misiniz?
18 - Meb'us seçiminde aday olaca¤›n›z söyleniyor do¤ru mudur? Nereden meb'us se-

çilmek istiyorsunuz?
19 - Arkadafllar›n›z aras›nda baflka kimler meb’us olmak istemektedir?
20 - fiehrinizde ‹tilâf Devletleri temsilcileri var m›, onlarla iliflki durumunda m›s›n›z si-

ze karfl› tutumlar› nedir, ulusal savafl›mla ilgili olarak ne düflünüyorlar?
21 - ‹stanbula temsilci atad›¤›n›z Vas›f Bey ne vak›t gelecektir, ona ne direktif veril-

mifltir?
Tasviri Efkâr Baflyazar›

Velit
Velit Beyefendiye

Pafla Hazretlerinin telgraf›n›zda yaz›lanlara numara s›ras›yla not ettirdi¤i yan›tlar› afla-
¤›da sunuyorum.

Cevat
1 - Milletin karfl›laflt›¤› haks›z ifller.
2 - Ateflkesten hemen sonra ve vatan›n her yan›nda hemen ayn› zamanda.
3 - Bugün Anadolu ve Rumeli illerinde ulusal örgüt bulunmayan bir yer kalmam›flt›r.

Sözü bütün yurtta geçer.
4 - Ulusal örgütlerin ileri gelenleri yürekleri vatan›n dokunulmazl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›

için ç›rp›nan milletin tüm seçkin evlâtlar›d›r.
5 - Temel amaç vatan›n bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakd›r.
6 - Ulusal Güçleri etkin ve ulusal iste¤i egemen k›lmaya sars›lmaz kesin karar vermifl

olan ve tüm millet bireylerini kapsayan örgütümüzdür. Tüzük ve bildirimizde bunlar oldu-
¤u gibi yaz›l›d›r.

7 - Seçimlere haks›z bir kar›flmada bulunmay›p milleti serbest b›rakmakt›r. Ancak der-
ne¤imiz, ilkelerini kabul edenlerin seçimde baflar›l› olmalar›n› diler.

8 - Evet yap›lacakt›r.
9 - Bu seçimin eldeki kanuna uygun olarak yap›lmas› zorunludur. Gerçekten de bu

yolda da bafllanm›flt›r. Nisbi temsil sistemi ulusal meclisin çözüme ba¤layaca¤› bir sorundur.
10, 11 - 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›rlar›m›z içinde kalan vatan parçalar›ndan bir ka-

r›fl topra¤›n Ermenistan hükûmetine kat›lmas›n› millet kesinlikle kabul etmez.



13 - Cemiyetimizde ittihatç› olarak kimse mevcut de¤ildir. ‹ttihatç›l›k tarihe kar›flm›flt›r.
Hükûmeti merkeziyenin, garbîn hatay› siyasisi onlar›n ihyas›na sebebiyet vermedi¤i takdirde
millet bunun ihyas›n› derhat›r bile etmiyecektir. Buna dair Heyeti Temsilîyenin yeni bir be-
yannamesi bu gece Matbuat Cemiyeti Riyasetine keflide edilecektir.

14 - Kuvayi Millîyemizin hakimi müessiri ancak millet ve makas›d› âliyei millîyedir.
Baflka hiçbir fert veya cemaat müessir olamaz.

15 - Kuvayi Millîyenin flekli atisi, meclisi millî, emniyet ve serbesti ile vazifei teflriiye ve
murakabesini ifaya muvaffak olduktan sonra bir kongre ile tayin edilecektir. Bu husus ni-
zamnamemizin son maddesinde musarrahl›r.

16 - Müstakbel hudutlar›m›z bizce 30 Teflrinievel 1334 tarihinde mütareke aktedildi¤i
günde filen sahip kald›¤›m›z huduttur.

18 - Meb'uslu¤a namzetli¤imi vazetmedim ve etmiyece¤im ve fakat millet herhangi bir
yerden beni meb'uslu¤a intihap ederse maaliftihar kabul ederim.

19 - Rüfekam da aynen benim gibi düflünmekledirler.
20 - fiehrimizde ‹tilâf mümessilleri yoktur. Ancak muvakkatten gelip geçen tekmil Av-

rupa ve Amerika devletlerine mensup memurîni siyasîye ve askeriye ile vukubulan hususi
mülâkatlarda teflkilât ve harekat› millîyemizin mahiyeti meflruasm› tamamen tasdik ve takdir
eylemifllerdir.

17 - Paflan›n tercümeihali muhtasaran berveçhi maruzdur:
Rumî 1296 tarihinde Selânikte tevellüt ederek rüflti tahsilini Selânikte, idadi tahsilini

Manast›rda, Harbiye ve Erkân›harbiye tahsillerini Dersaadette ikmal ile 1320 senesi Erkân›-
harbiye Yüzbafl›l›¤› ile nefl'et etmifl ve 1323 senesine kadar Suriyede ve Kola¤as› olduktan
sonra 1327 senesine kadar Makedonyada bulunmufllar bu müddet çarf›nda Ordu Erkân›har-
biyesinde, Redif F›rkas› Erkân›harpli¤inde, Ordu ve Kolordu Erkân›harbiyesinde, Redif F›r-
kas› Erkân›harpli¤inde, Ordu ve Kolordu Erkân›harbiyesinde ve Selanik Zabitan Talimgah
Kumandanl›¤›nda ve fiimendifer Hatt› Müfettiflli¤inde ifay› vazife eylemifllerdir. 31 Mart ha-
disesi üzerine Selânikten Dersaadete hareket eden kuvvetlerin Erkân›harbiye Reisli¤inde ve
1326 da Arnavutlukta icra edilen harekat› Harbiye Nâz›r› Mahmut fievket Paflan›n Erkân›-
harbi olarak bulunmufl ve 1326 da Pikardi manevralar›n› takip için Fransaya azimet etmifltir.
1327 senesinde Erkân›harbiyei Umumiye Dairesine memur edilmifl ve oradan ‹talya Muha-
rebesi münasebetile Trablusgarbe giderek bu harbin nihayetine kadar Sirenaik m›ntakas›nda
Derne kuvvetleri Kumandanl›¤›n› ifa eylemifl ve bu esnada Balkan Muharebesi bafllam›fl ve
Bulgarlar›n Çatalca hatt›na geldikleri bir zamanda ‹stanbula avdet ederek Geliboluda Kuva-
yi Mürettebe Erkân›harbiyesi Harekât fiubesi Müdürü ve Bolayir Kolordusu Erkân›harbiye
Reisi olarak Balkan Harbine ifltirakle Edirne üzerine mezkûr kolordu ile hareket etmifl ve Di-
metoka havalisinin istirdad›nda bilfiil bulunmufllard›r. Balkan Harbini müteak›p Sofya,
Belgrat, Çetine Ataflemiliterliklerini ifa etmek üzere Sofyaya memur ve orada Kaymakaml›-
¤a terfi edilmifltir. Harbi zailin ilân›n› müteak›p Tekirda¤›nda yeni teflekkül eden On Doku-
zuncu F›rka Kumandanl›¤›na tayin olunmufllard›r. Maydos ve havalisi m›ntakas› Kuman-
danl›¤›n› ifa ettikten sora mezkûr f›rka ile bu m›nlakada bulunduklar› s›rada Anburnu Kuv-
vetleri Kumandanl›¤›n› deruhde eylemifl ve bunun neticesinde Miralayl›¤a terfi etmifllerdir.
Bilâhare Anafartalar Grupu Kumandan› olmufl ve ‹ngilizlerin çekilmeleri üzerine On Alt›n-
c› Kolordu Kumandan› olarak Edirneye ve orada bir ay kadar kald›ktan sora Diyarbekir,
Bitlis, Mufl havalisine ayni numara ile Kolordu Kumandan› olarak gitmifl ve mezkûr cehpe-
de mirlival›¤a terfi ettirilmifllerdir. Tahaflflüt eden ‹kinci Ordu dahilinde Bitlis ve Muflu befl
gün muharebeden sora Ruslardan istirdat eylemifl ve bir müddet sora ‹kinci Ordu Kuman-
danl›¤› Vekâletine ve az bir müddet sonra Hicaz Kuvvei Seferiyesine Ordu Kumandan› ola-
rak tayin olunmufl ise de fiama kadar gittikten ve Sina cehpesini teftifl eyledikten sora Medi-
neye gitmelerine hacet görülmedi¤inden ‹kinci Ordu Kumandanl›¤›na asaleten tayin edilerek
Diyarbekire avdet olunmufl 1333 senesinde Halepte tahaflflüt eden ve General Falkenhayn
taht› idaresinde bulunan grupa dahil olan Yedinci Ordu Kumandanl›¤›na tayin edilmifller-
dir. Müflarileyh ile harekat› harbiyede aralar›nda ihtilâf› nazar has›l oldu¤undan ve hükûmet
te noktai nazarlar›n› terviç etmedi¤inden mezkûr Ordu Kumandanl›¤›ndan istifa ve müteaki-
ben tayin k›l›nd›¤› ‹kinci Ordu Kumandanl›¤›n› da kabul ctmiyerek ‹stanbula avdet etmifl-
lerdir. Bu müddet zarf›nda veliaht bulunan zat›n refakatinde olarak Almanya Karargâh›
Umumisine ve Alman garp cephesine seyahat eylemifllerdir. Veliaht›n padiflah olmalar› üze-
rine flifahi ve muss›rrane irade ile Falkenhayn ›n ma¤lûp b›rakt›¤› Nablus civar›ndaki Yedinci
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13 - Derne¤imizde ittihatç› olarak kimse yoktur. ‹ttihatç›l›k tarihe kar›flm›flt›r. ‹stan-
bul hükûmeti ve bat›n›n, politik yan›lg›s› onlar›n yeniden canlanmas›na neden olmazsa mil-
let bunlar›n yeniden canland›r›lmas›n› akl›na bile getirmiyecektir. Temsilci Kurulun bunun-
la ilgili yeni bir bildirisi bu gece Bas›n Derne¤i Baflkanl›¤›na telgrafla iletilecektir.

14 - Ulusal Güçlerimize egemen olan etken ancak millet ve milletin yüce amaçlar›d›r.
Baflka hiçbir kimse veya topluluk etken olamaz.

15 - Ulusal Güçlerin gelecekteki biçimi, ulusal meclis, güven içinde ve özgür olarak ya-
sama ve denetleme görevini yapmay› baflard›ktan sonra bir kongre ile belirlenecektir. Bu
nokta tüzü¤ümüzün son maddesinde yaz›l›d›r.

16 - Gelecekteki s›n›rlar›m›z bizce 30 Ekim 1918 tarihinde ateflkes anlaflmas› yap›ld›¤›
günde edimli olarak sahip kald›¤›m›z s›n›rd›r.

18 - Meb'uslu¤a adayl›¤›m› koymad›m ve koymayaca¤›m ama millet herhangi bir yer-
den beni meb'uslu¤a seçerse övünerek kabul ederim.

19 - Arkadafllar›m da t›pk› benim gibi düflünmektedirler.
20 - fiehrimizde ‹tilâf Devletleri temsilcileri yoktur. Ancak geçici olarak gelip geçen

tüm Avrupa ve Amerika devletlerine ba¤l› sivil ve asker görevlilerle yap›lan özel görüflme-
lerde ulusal örgüt ve savafl›m›m›z›n hakl›l›¤›n› hepsi onam›fl ve kavram›flt›r.

17 - Paflan›n özgeçmifli özetle flöyledir:
Rumî 1296 (Milâdî 1880) tarihinde Selânikte do¤mufltur. ‹lk ve orta ö¤renimini Se-

lânikte, liseyi Manast›rda, Harp okulunu ve Kurmay ö¤renimini ‹stanbulda tamamlam›fl
ve 1904 senesinde Kurmay Yüzbafl› olarak me’zun olmufl ve 1907 senesine kadar Suriyede
ve Önyüzbafl› olduktan sonra 1911 senesine kadar Makedonyada bulunmufllar bu süre
içinde Ordu Kurmayl›¤›nda, Redif Tümeni Kurmayl›¤›nda, Ordu ve Kolordu Kurmayl›-
¤›nda ve Selânik Subay E¤itim Komutanl›¤›nda ve demir yolu müfettiflli¤inde görev yap-
m›flt›r. 31 Mart olay› üzerine Selânikten ‹stanbula giden kuvvetlerin Kurmay Baflkanl›¤›n-
da ve 1910 da Arnavutlukta yap›lan harekâtta Savafliflleri Bakan› Mahmut fievket Paflan›n
Kurmay› olarak bulunmufl ve 1910 da Pikardi manevralar›n› izlemek için Fransaya gitmifl-
tir. 1911 senesinde Genel Kurmay Baflkanl›¤› Dairesinde görevlendirilmifl ve oradan ‹tal-
ya Savafl› dolay›s›yla Libyaya giderek bu savafl›n sonuna kadar Sirenaik bölgesinde Derne
kuvvetleri Komutanl›¤›n› yapm›fl ve bu arada Balkan Savafl› bafllam›fl ve Bulgarlar›n Ça-
talca hatt›na geldikleri bir zamanda ‹stanbula dönerek Geliboluda Mürettep Kuvvetleri
Kurmayl›¤› Harekât fiubesi Müdürü ve Bolayir Kolordusu Kurmay Baflkan› olarak Balkan
Savafl›na kat›l›p Edirne üzerine bu kolorduyla birlikte yürümüfl ve Dimetoka yöresinin ge-
ri al›nmas›nda edimli olarak bulunmufllard›r. Balkan Savafl›ndan sonra Sofya, Belgrat, Çe-
tine Ataflemiliterliklerini yapmak üzere Sofyada görevlendirilmifl ve orada Yarbayl›¤a
yükseltilmifltir. Geçen savafl›n ilân›ndan sonra Tekirda¤›nda yeni kurulan On Dokuzuncu
Tümen Komutanl›¤›na atanm›fllard›r. Maydos ve Yöresi Bölge Komutanl›¤›n› yapt›ktan
sonra bu tümenle bu bölgede bulunduklar› s›rada Ar›burnu Kuvvetleri Komutanl›¤›n› üst-
lenmifl ve bunun sonucunda Albayl›¤a yükselmifllerdir. Daha sonra Anafartalar Grubu
Komutan› olmufl ve ‹ngilizlerin çekilmeleri üzerine On Alt›nc› Kolordu Komutan› olarak
Edirneye ve orada bir ay kadar kald›ktan sonra Diyarbak›r, Bitlis, Mufl yöresine yine On
Alt›nc› Kolordu Komutan› olarak gitmifl ve bu cephede Tu¤generalli¤e yükseltilmifllerdir.
Y›¤›nak yapan ‹kinci Ordu içinde Bitlis ve Muflu befl gün savafltan sonra Ruslardan geri al-
m›fl ve bir süre sonra ‹kinci Ordu Komutanl›¤› Vekilli¤ine ve az bir süre sonra Hicaz Se-
feri Kuvvetlerine ordu Komutan› olarak atanm›fl ise de fiama kadar gittikten ve Sina cep-
hesini teftifl ettikten sonra Medineye gitmelerine gerek görülmedi¤inden ‹kinci Ordu Ko-
mutanl›¤›na asil olarak atan›p Diyarbak›ra dönmüfl 1917 senesinde Halepte y›¤›nak yapan
ve General Falkenhayn komutas›nda bulunan gruba giren Yedinci Ordu Komutanl›¤›na
atanm›fllard›r. Bu generalle aralar›nda savafl hareketleri konusunda görüfl ayr›l›¤› do¤du-
¤undan ve hükûmet de kendisinin görüflünü kabul etmedi¤inden bu Ordu Komutanl›¤›n-
dan çekilmifl ve sonradan atand›¤› ‹kinci Ordu Komutanl›¤›n› da kabul etmiyerek ‹stanbu-
la dönmüfltür. Bu süre veliaht bulunan kiflinin yan›nda Almanya genel karargâh›na ve Al-
man bat› cephesine gitmifllerdir. Veliaht›n padiflah olmalar› üzerine padiflah sözlü ve ›srar-
l› buyru¤u ile Falkenhayn'›n yenik b›rakt›¤› Nablus dolaylar›ndaki Yedinci Orduya yeni-
den gitmifl ve var›fl›ndan on befl gün sonra yap›lan ‹ngiliz genel sald›r›s›nda bu orduyu



Orduya tekrar gitmifl ve viirudundan on befl gün sonra vukubulan umumi ‹ngiliz taarruzun-
da bu orduyu Halebe kadar ricat ettirdi¤i s›rada padiflaha Fahri Yaver olmufltur. Halep mu-
harebesini müteak›p Yedinci ve Adana havalisinde bulunan ‹kinci Ordulardan mürekkep
Y›ld›r›m Grupu Kumandanl›¤›n› deruhde ve badelmütareke ‹stanbula avdet eylediler. Son
zamanda malûm oldu¤u veçhile Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ile fiarkî Anadoluda bulunduklar›
esnada 8 Temmuz 1335 de silki askeriden istifa etmifllerdir.

VES‹KA, 145.
Bab›ali, 2/10/1335

S›vas vilayetine
Padiflah› hilâfetpenah efendiniz hazretlerinin asan teveccühü humayunlar› olmak üze-

re Dahiliye Nezaretine tayin buyurularak tevfikat› samandaniyeye müsteniden ifay› vaziffeye
mübafleret ettim. Memleketin elyevm içinde bulundu¤u müflkilât› iktiham ile vatan ve mille-
tin selaâmetini, istikbalini temin için bütün efrad› milletin bir vifak ve ittihad› tam halinde ol-
mas› devletin menafii hakikiyesi icabat›ndan bulundu¤u halde bir müddettir dahili memleket-
te asar› nifak ve flikak runüma olmas› müflkülât›n bir kat daha tezayüdünü müstelzim olmak
itibarile pek ziyade flayan› teessüftür. Heyeti cedidei hükûmet hukuk ve menafii aliyei mem-
leketi müdafaa ve muhafaza için bütün mesaisini sarfetmek emelile gelmifl olup ancak bu hu-
susta husulü muvaffak›yet vifak ve hizmetin avdetile her tarafta muhafazai sükûna gayret ve
hükûmetin tekkinat›na mutavaatla menafii memlekete muz›r harekâttan mûcanebet edilmek-
le has›l olaca¤›ndan hemen merkez ve mülhakata bu dairede icray› vesaya olunarak ve ahva-
li vilâyattan peyderpey malûmat itas›na ve meb'usan intihabat› muamelesinin tesriile netayi-
cinin imhas›na himmet buyurulmas› bilhassa tavsiye olunur.

Nâz›r Mehmet fierif
VES‹KA, 146.

Beyanname
Vatan ve milletin elyevm geçirmekte oldu¤u flu buhranl› devrede hükûmeti haz›ra Ce-

nab› Hakk›n tevfikal› ilâhiyesine ve peygamberimiz hilâfetpenah efendimiz hazretlerinin te-
veccühü humayunlar›na ve milleti osmanîyenin muzaheretenie itimat ile mes'uliyeti deruh-
de ederek saaddet ve selâmeti mülkü milleti temin için azmi kat’î ile ifay› vazifeye mübafle-
ret etmifltir. Heyeti vükelây› haz›ra mütecanis ve hututuesasiyede müttehidülefkar olup hiç-
bir f›rkaya mensup olmad›¤› gibi muhtelif siyasî gruplar›n hiçbirine dahi temayül etmez. Fa-
kat vatan ve milletin saadet ve selâmetine matuf olan gayede hepsinde muaveneti maeviyeye
itizarda buluur. Eyyam› ahirede Anadoluda zuhûr eden ahval ‹zmirin bigayrihakkin iflgali-
le an› takip eden vakayii fecian›n ve Anadolu vilâyat› flark›yesi mukadderat› hakk›nda iflaa
edilen rivayat›n efkâr› ahalide hâs›l etti¤i tesirat neticesi olup maksat ise hukuk ve hududu
osmanîyein mufahafazas› oldu¤una ve hükûmet te flu histe müflterek bulundu¤una binaen
vukua gelen suitefehhümat› zevalle flu ifltirak hissi kâfildir. Milletin büyük küçük hiçbir ta-
bakas›nda ve memleketin hiçbir noktas›da bu ulvi maksada mugayir bir fikir ve mülâhaza-
n›n mevkii olamayaca¤› aflikârd›r. Hususile hissi vatan ve hulûsu niyet ve samimiyet rehbe-
ri hareket olunca suitefehhümat›n ortadan kalkmas›na mani bittabi zail olur. Hükûmetin
düsturu emeli cümlece muta olan Kanuni Esasî ahkâm›d›r. ‹radei millîyei tecelligâh› olan
Meclisi Meb'usan›n sürati mümkine ile halli akdemi vezaifimiz ve intihabat›n kemali hürri-
yet ve selâmetle cereyan› ve mukkaderat› memleketin vükelây› millet vesatetile tayini ehass›
amalimiz bulundu¤undan intihabat›n aksar tarik ile icras› esbab›na tevessül olunmufltur.
Menafii hayatiyet vatan›n temini hükûmetin yekvücut bir kütle teflkil eden millete istinaden
konferans huzuruna ç›kmas›na mütevakk›f olmakla ihtilâf›n tesirat› muz›rrai hariciyesi bü-
tün vatandafllar taraf›ndan teslim edilece¤inden hükûmet mutmaindir. fieref ve haysiyeti Os-
manîye memlekette hissi adalet ve müsavat›n hükümran olmas›nda bulunmakla bilatefriki
cinsü mezhep hiç kimsenin kanunen mahfuz olan hukuk flahsiye ve medeniyesine bir gûna
taarruz vukua gelmemesine sarf› mesai edilecek ve muhafazas› begayet mültezem olan inti-
zam› içtimaiyeye asla halel getirilmemesine itina olunacakt›r. Hükûmet efkâr› ammenin ma-
kesi olan matbuat›n memlekete büyük hizmetler ifa edebilece¤ine kani ve her halde menafii
vataniyeyi vikayeye herzamandan ziyade itina etmesine dahi muntaz›rd›r. Mesalihi devletin
hüsnü cereyan› kavanin ve nizamat› mevcudenin tamamen tatbikma vabeste olmakla memu-
rînin bu noktaya aleddevam riayetkar olmalar› laz›md›r. Hilaf› kanun ahval vukubulmufl ise
bunlar›n dahi yine kanun dairesinde tashihine müsaraat oluncakt›r. Wilson prensiplerinden
bihakkin istifade olunarak Devleti Osmanîyenin müttehit ve padiflah›n›n etraf›nda müçtemi
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Halebe kadar geri çekti¤i s›rada padiflaha Onursal Yaver olmufltur. Halep savafl›ndan son-
ra Yedinci ve Adana yöresinde bulunan ‹kinci Ordulardan oluflan Y›ld›r›m Grubu Komu-
tanl›¤›n› üstlenmifl ve ateflkesten sonra ‹stanbula dönmüfllerdir. Son zamanda bilindi¤i gibi
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤iyle Do¤u Anadoluda bulunduklar› s›rada 8 Temmuz 1919 da as-
kerlik mesle¤inden çekilmifllerdir.

BELGE, 145
‹stanbul, 2/10/1919

S›vas Valili¤ine
Padiflah ve Halife efendimiz hazretlerinin yüksek güvenleriyle ‹çiflleri Bakanl›¤›na

atanarak Tanr›n›n yard›m›na dayanarak görev yapmaya bafllad›m. Memleketin bugün için-
de bulundu¤u güçlükleri yenerek vatan ve milletin kurtuluflunu ve gelece¤ini sa¤lamak için
tüm millet bireylerin tam bir birlik ve uyuflma içinde olmas› devletin gerçek ç›karlar› gere-
¤inden oldu¤u halde, bir süredir memleket içinde anlaflmazl›k ve bölünme görülmesi, güç-
lü¤ün bir kat daha artmas›na neden oldu¤undan çok üzüntü yaratmaktad›r. Yeni kabine ül-
kenin yüksek hak ve ç›karlar›n› savunup korumak için tüm gücüyle u¤raflmak amac›yla gel-
mifltir. Ancak bu yolda baflar› kazan›lmas› birli¤in ve hizmetin yeniden kurulmas› ile her
yanda dinginli¤in korunmas›na çaba harcanmas› ve hükûmetin isteklerini yerine getirip ül-
ke ç›karlar›na zararl› davran›fllardan kaç›nmakla gerçekleflebilece¤inden hemen merkeze
ve oraya ba¤l› yerlere bu yolda ö¤ütler verilerek ve illerin durumundan sürekli bilgi veril-
mesine ve meb'us seçimi ifllerinin çabuklaflt›nlmas›yla sonucunun bildirilmesi gayret edil-
mesi özellikle sal›k verilir.

Bakan Mehmet fierif
BELGE, 146.

Bildiri
Vatan ve milletin bugün geçirmekte oldu¤u flu bunal›ml› dönemde flimdiki hükûmet

Ulu Tanr›n›n yard›m›na ve Peygamberimiz efendimiz hazretlerinin sürmekte olan yüce gü-
cüne dayanarak padiflah›m›z ve halife efendimiz hazretlerinin güvenine ve Osmanl› milleti-
nin deste¤ine güvenerek sorumluluk yüklenip ülke ve ulusun mutlulu¤u ve esenli¤ini sa¤la-
mak için kesin kararl›l›kla göreve bafllam›flt›r. fiimdiki bakanlar kurulu ba¤dafl›kt›r (omojen)
ve ana hatlar aç›s›ndan efldüflüncede olup hiçbir partiden olmad›¤› gibi çeflitli siyasî grupla-
r›n hiçbirine de e¤ilimi yoktur. Ama vatan ve milletin mutluluk ve esenli¤ine yönelik olan
amaçta hepsinden tinsel yard›m bekliyor. Son günlerde Anadoluda ortaya ç›kan durum ‹z-
mirin haks›zca iflgali ve onun ard›ndan gelen ac› olaylar ve do¤u Anadolu illerinin kaderi ile
ilgili olarak yay›lan söylentilerin kamu oyunda yaratt›¤› etkilerin sonucu olup amaç ise Os-
manl› hak ve s›n›rlar›n›n korunmas› oldu¤una ve hükûmet de bu duyguda ortak bulundu¤u-
na göre ortaya ç›kan yanl›fl anlamalar›n giderilmesini bu duygu ortakl›¤› sa¤layacakt›r. Mil-
letin büyük küçük hiçbir kesiminde ve memleteketin hiçbir noktas›nda bu yüce amaca ayk›-
r› bir düflünce ve görüflün yeri olamayaca¤› aç›kça bellidir. Özellikle vatan duygusu ve iyi ni-
yet ve içtenlik k›lavuzluk edince yanl›fl anlamalar›n ortadan kalkmas›na engel elbette ordan
kalkar. Hükûmetin tutumunda ilke herkesçe uyulmas› gereken Anayasa hükümleridir. Ulu-
sal iradenin belirdi¤i yer olan Meb'uslar Meclisi sorunun olabildi¤ince çabuk çözümlenme-
si ilk görevimiz ve seçimlerin tam serbestçe ve do¤ru olarak yap›lmas› ve memleket kaderi-
nin millet vekilleri elile belirlenmesi en içtenlikli iste¤imiz bulundu¤undan seçimlerin en k›-
sa yoldan yap›lmas›na giriflilmifltir. Yurdun temel ç›karlar›n›n sa¤lanmas› hükûmetin tek be-
denli bir kitle oluflturan millete dayanarak konferansa kat›lmas›na ba¤l› oldu¤undan anlafl-
mazl›¤›n d›flta yapt›¤› zararl› etkilerin bütün vatandafllarca kabul edilece¤ine hükûmet gü-
venmektedir. Osmanl›n›n onur ve haysiyeti memlekette adalet ve eflitlik duygusunun ege-
men olmas›nda bulunmakla cins ve mezhep ayr›l›¤› gözetilmeksizin yasal olarak korunma
alt›nda bulunan kiflisel ve siyasî haklar›na herhangi bir sald›r› yap›lmamas›na çaba harcana-
rak korunmas› çok gerekli görülen sosyal düzenin hiç bozulmamas›na özen gösterilecektir.
Hükûmet kamu oyunun aynas› olan bas›n›n memlekete büyük yard›mlar› olabilece¤ine
inanmakla ve her halde vatan ç›karlar›n› korumaya herzamandan çok özen göstermesini de
beklemektedir. Devlet ifllerinin iyi yürümesi yürürlükteki kanun ve tüzüklerin tam uygulan-
mas›na ba¤l› oldu¤undan görevlilerin bu noktaya sürekli olarak uymalar› gereklidir. Kanu-
na ayk›r› olaylar olmuflsa bunlar›n da yine kanuna uygun olarak düzeltilmesi yoluna gidi-
lecektir. Wilson prensiplerinden tam olarak yararlanarak Osmanl› Devletinin birlik için-
de ve padiflah›n›n etraf›nda toplanm›fl ba¤›ms›z bir devlet olarak yaflamas›n›n sa¤lanmas›



bir devleti müstakille olarak temini bekas› için hiçbir teflebbüsten geri durulmayacakt›r. Za-
ten düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfetkâraneleri ve hakikaten gittikçe tavazzuh etmekte
olan Avrupa ve Amerika efkâr› ammesinin ilidalperverli¤i de bu bapta emniyetbahflt›r.
‹n'ikad› sulhün bir an akdem tesriile hali tereddüde nihayet verilmesi ›nenafii vatan icab›n-
dan olmakla bu hususta dahi teflebbüsal› lâzimeye iptidar olunacakt›r.

Sureti aynen balâva muharrer beyannamei resmînin merkezce mülhakat ve vilâyette he-
men neflir ve tamimi mütemennad›r.

7/10/1335
Dahiliye Nâz›r› Mehmet fierif

VES‹KA, 147.
fiifre S›vas, 11/10/1335
Aceledir

Bal›kesirde F›rka Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
1 - Heyeti Temsilîye zat› âlii biraderlerine arz› hürmet ve muhabbet eder. Cephe ve mu-

harebe noklai nazar›ndan olan teflkilât hakk›nda tenvir buyurman›z› rica ederiz.
2 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Teflkilât nizamnamesinin Bursadan

celbile o m›ntakan›n icabat›na göre millî ve askerî teflkilât›n tevhidi hususunda himmeti bira-
derüeri mercudur.

3 - Teflkilât› millîyeye dahil heyetlerin ve eflhas›n muhtelif tarzda hükûmeti merkeziye-
den mutalebatta bulunmalar› Kuvayi Millîyenin vahdet ve ahengine halel verece¤inden icap
edenlere bu bapta nasayihi lâzimede bulunularak muharebe ve hususat› askeriyeyi bittabi za-
t› âlileri ve kolordu hallii fasledece¤inden teflkilât heyeti merkeziyesinin m››hafazai irtibat
noktai nazar›ndan flimdilik S›vasta bulunan Heyeti Temsilîye ile tesisi muharebe eylemesi
münasip olur.

4 - Meb’uslar›n amal ve makas›d› millîyenin mecliste teminine çal›flacak zevattan inti-
hap olunmas› pek mühimdir. Bunlar›n Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet nam›-
na flahsan namzetliklerini vazetmelerini ve taraf› âlinizden himaye olunmalar›n› rica ederim
kardeflim.

5 - ‹flbu telgraf›n vusulünün ifl'ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 148.
fiifre S›vas, 11/10/1335
Aceledir.

Konyada On ikinci Kolordu Kumandanl›¤› vas›tasile
Heyeti Temsilîye azas›ndan Refet Beyefendiye

1 - Konya, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon Karahisar, Denizli, Mentefle livalar›nda
nizamname mucibince teflkilât› millîyenin sürati teessüsü ve taazzuvu pek mühimdir. Teflki-
lât›n vesaiti mümkine ile Ayd›n, Saruhan, ‹zmir livalar›na teflmiline çal›flmak icap eder. Ge-
rek bu menat›k›n ve gerek Eskiflehir, Kütahya, Bal›kesir, Çanakkale müstakil livalarile Bur-
sa vilâyetinin sühuleti irtibat noktai nazar›ndan teflkilat› hakk›ndaki mütalealar›n›n beyan›n›
rica ederiz.

2 - Meb'uslar›n makas›d› millîyeye müstenit esasat›m›z› kabul eden zevattan intihap
olunmas› için her tarafça tedabiri lâzimeye tevessül olunmal›d›r. Heyeti Temsilîye kimsenin
cemiyet nam›na namzetli¤ini vazetmiyecektir. Fakat evsaf› matlubeyi haiz olanlar flahsen
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam›na namzetliklerini vazetmelidirler. Bu
suretle namzetliklerini vazedenler isimilerini mensup olduklar› liva heyeti tnerkeziyeleri va-
s›tasile do¤rudan do¤ruya ayni zamanda isimlerini Heyeti Temsilîyeye bildireceklerdir. Cüm-
leten gözlerinizden öperiz.

3 - Orada gerek muharebe noktai nazar›ndan gerek millî teflkilât itibarile müteleattmz›n
ifl'ar› mercudur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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için hiçbir giriflimden geri durulmayacakt›r. Gerçekte büyük devletlerin insafl› duygular› ve
gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›l›¤› da bu konu-
da güven vericidir. Bar›fl anlaflmas›n›n yap›lmas›n›n bir an önce çabuklaflt›r›lmas›yla karar-
s›z duruma son verilmesi vatan ç›karlar› gere¤i olmakla bu konuda da gerekli giriflimlere
bafllanacakt›r.

Bir örne¤i oldu¤u gibi yukar›da yaz›l› bulunan resmî bildirinin merkez taraf›ndan ilde
ve ba¤l› yerlerde gecikmeden yay›mlan›p yayg›nlaflt›r›lmas›n› dilerim. 

7/10/1919
‹çiflleri Bakan› Mehmet fierif

BELGE, 147.
fiifre ivedidir S›vas, 11/10/1919

Bal›kesirde Tümen Komutan› Kâz›m Beyefendiye
1 - Temsilci Kurul siz yüce kardeflimize sayg› ve sevgi sunar. Cephe ve savafl bak›m›n-

dan ve oradaki örgütle ilgili bilgi vererek bizi ayd›nlatman›z› rica ederiz.
2 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i örgüt tüzü¤ünün Bursadan getirti-

lerek o bölgenin gerektirdi¤i duruma göre millî ve askerî örgütlerin birlefltirilmesi konusun-
da kardeflçe gayret göstermenizi rica ederiz.

3 - Ulusal örgüt içinde bulunan kurul ve kiflilerin türlü yolda ‹stanbul hükûmetinden
isteklerde bulunmalar› Ulusal Güçlerin birlik ve uyumunu bozaca¤›ndan gerekenlere bu
yolda uygun ö¤ütler vererek savafla ve askerli¤e iliflkin ifller do¤al olarak sizce ve kolordu-
ca yürütülece¤inden örgüt merkez kurulunun ba¤lant›y› korumak bak›m›ndan flimdilik S›-
vasta bulunan Temsilci Kurulla yaz›flmas› uygun olur.

4 - Meb'uslar›n mecliste ulusun istem ve amaçlar›n› sa¤lamaya çal›flacak kimselerden
seçilmesi çok önemlidir. Bunlar›n Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad›na ki-
flisel olarak adayl›klar›n› koymalar›n› ve sizin taraf›n›zdan korunmalar›n› rica ederim kar-
deflim.

5 - Bu telgraf›n al›nd›¤›n›n bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i 

Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 148.
fiifre ‹vedidir S›vas, 11/10/1919

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤› eliyle 
Temsilci Kurul üyelerinden Refet Beyefendiye

1 - Konya, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon, Denizli, Mu¤la sancaklar›nda tüzük ge-
re¤ince ulusal örgütlerin çabuk kurulup oluflmas› çok önemlidir. Örgütün baflvurulabilecek
her yoldan Ayd›n, Manisa, ‹zmir sancaklar›n› kapsamas›na çal›flmak gerekir. Gerek bu böl-
gelerin ve gerek Eskiflehir, Kütahya, Bal›kesir, Çanakkale ba¤›ms›z sancaklar›yla Bursa ili-
nin ba¤lant› kolayl›¤› bak›m›ndan örgütlenmesi konusundaki görüfllerinizin bildirilmesini
rica ederiz.

2 - Meb'uslar›n ulusal amaçlara dayal› ilkeleri kabul eden kimseler aras›ndan seçilme-
si için her tarafta gerekli önlemler al›nmal›d›r. Temsilci Kurul kimsenin dernek ad›na aday-
l›¤›n› koymayacakt›r. Ama istenilen niteliklere sahip olanlar kiflisel olarak Anadolu ve Ru-
meli Haklar› Savunma Derne¤i ad›na adayl›klar›n› koymal›d›rlar. Böylece adayl›klar›n› ko-
yanlar isimlerini ba¤l› olduklar› sancak merkez kurullar› eliyle do¤rudan do¤ruya ayn› za-
manda isimlerini Temsilci Kurula bildireceklerdir. Hepimiz gözlerinizden öperiz.

3 - Orada gerek savafl konusunda gerek ulusal örgütlenme konusunda düflündükleri-
nizin bildirilmesi rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal



VES‹KA, 149.
fiifre S›vas, 11/10/1335
Gayet müstaceldir

Bursa F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
1 - Bursada nizamname mucibince kuvvetli ve flayan› itimat ve itibar zevattan mürek-

kep bir heyeti merkeziyenin ve Bilcikte bir heyeti idarenin teflekkülü ve Bilecik livas›n›n mer-
keze raptile bütün Hüdavendigâr vilâyeti dahilinde nevahiye var›ncaya kadar teflkilât›n tefl-
milile vilâyetin bir kütlei metine haline sürati ifra¤› pek ziyade elzem ve faideli görülmekte-
dir. Bu hususta icap edenlerin teflvik ve tergibile neticenin ifl'ar›n› hassaten rica ederim.

2 - Meb'us intihab›nda cemiyetimizn noktai nazar› heyeti merkeziyeye hitaben aç›k telg-
rafla yaz›lm›flt›r. Mütalea buyurulmas› münasip olur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 150.

S›vas, 12/10/1335
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1335 tarih ve 8123 numaral› nüshas›nda münteflir Askerî
Nigehban Cemiyetinin muht›ras› pek muhik olarak orduyu humayun ümera ve zabitan›n›n
calibi nefret ve heyecan› oldu¤u ve bu bapla mafevk kumandanlar taraf›ndan protesto ve fli-
kayetnameler gönderilmek ve bu ihanete bir an evel hatime verilmesini talep etmek gibi tefleb-
büslerde bulunulmak istendi¤i istihbar edilmektedir. Filhakika Cenab› Hakka bin kere flü-
kürler olsun padiflah›ma sad›k, kavanini askeriyeye muti her türlü siyasî cereyanlardan mü-
berra olan Osmanl› ordusu bugün vatan ve milletin yegâne nigehban› oldu¤unu vahdeti fik-
riye ve zaptü rapt› askerîsi ile cihana göstermekle vaziyeti dahiliye ve hariciyemizi temin ey-
lemektir. Kavanini devlete mugayir, payitaht› saltanat› seniyede Harbiye Nezaretinin gözü
önünde askerî bir cemiyeti fesadiyenin icrayi faaliyet etmesi ve hatta beyannamelerinin saha-
ifi matbuata kadar geçmesi bütün ordunun tezyidi infialine ve zaman geçtikçe hiç flüphesiz
makam› nezaretpenahilerine kadar usulsüz müracaatlere ve belki de tedabiri mütekabileye
kalk›fl›larak vatan ve millet için gayrikabili telâfi felaketlere sebebiyet verecektir. Buradaki
malûmata nazaran bu mugayiri kanun cemiyeti fesadiyenin resikâr›nda Kiraz Hamdi Pafla,
h›rs›zl›¤›ndan dolay› matrut Erkân›harp Miralay› Refik Bey, Sab›k Halâskâr Grupundan
Binbafl› Kemal Bey, Band›rma Sab›k Sevk›yat Reisi Topçu Binbafl›lar›ndan Hakk› Efendi ve
henüz bu cemiyetle kat'› rab›ta edip etmedi¤i malûm olmayan matrut Erkan›harp Binbafl›la-
r›ndan Nevres Bey gibi eflhas olup azas› da seyyiatlar› yüzünden ordudan tardolunmufl ve te-
kaüde sevkedilmifl kesim ile ahlâks›zl›klarile tan›nm›fl mahdudülm›ktar eflhastan ibaret bu-
lunmaktad›r.

Malûmu samileri oldu¤u veçhile Cevat Pafla Hazretlerinin zaman› nezaretlerinde bu ce-
miyete karfl› Harbiye Nezareti takibata bafllam›fl, fakat sonra tebeddülattan dolay› arkas› b›-
rak›lm›flt›. Binaenaleyh bu memba› fesad›n hemen kökünden sökülüp at›lmas›, mensubininin
ibretenlissairin olacak surette flediden tecziye ve bu icraat ve takibattan orduyu humayunun
resmi tamimlerle haberdar k›l›nmas› fedakâr ve namuslu heyeti zabitan›m›z›n teskini ezhan›,
ordunun temini inzibat› noktai nazar›ndan hayatî ve müstacel bir mesele addeyledi¤imizden
muvaffakiyeti nezaretpenahileri noktai nazar›ndan arz›n› vecibe addederiz.

Heyet Temsilîye Nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 151.
Gayet müstaceldir Harbiye, 14/10/1335

S›vasta: Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C: 12/10/1335 tarihli Nigehban Cemiyeti hakk›ndaki flifreye: Bu kat’î mukarrerdir.
Cemal
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BELGE, 149
fiifre S›vas, 11/10/1919
Çok ivedidir

Bursa Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
1 - Bursada tüzük gere¤ince güçlü ve güvenilir ve sayg›n kimselerden oluflan bir mer-

kez kurulunun ve Bilecikte bir yönetim kurulunun kurulmas› ve Bilecik sanca¤›n›n merke-
ze ba¤lanmas›yla tüm Bursa ilindeki bucaklara var›ncaya kadar örgütün yayg›nlaflt›r›lmas›
ve böylece ilin dayan›kl› bir kitle durumuna çabuk getirilmesi pek çok gerekli ve yararl› gö-
rülmektedir. Bu konuda gerekenlerin özendirilip desteklenmesi ve sonucun bildirilmesini
özellikle rica ederim.

2 - Meb’us seçiminde derne¤imizin görüflü merkez kuruluna aç›k telgrafla yaz›lm›flt›r.
‹ncelemeniz uygun olur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 150

S›vas, 12/10/1919
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1919 tarih ve 8123 say›l› nüshas›nda ç›kan Askerî Nigeh-
ban* Derne¤inin bildirisi padiflah›n ordusunun komutan ve subaylar›nda çok hakl› olarak
nefret ve tedirginlik uyand›rm›fl oldu¤u ve bu konuda üst komutanlar taraf›ndan protesto
ve flikâyet mektuplar› gönderilmek ve bu ihanete bir an önce son verilmesini istemek gibi
giriflimlerde bulunulmak istendi¤i haber al›nmaktad›r. Gerçekten Ulu Tanr›ya bin kere flü-
kürler olsun padiflah›na ba¤l›, askerî kanunlara uyan her türlü politik ak›mlardan uzak olan
Osmanl› ordusu bugün vatan ve milletin tek koruyucusu oldu¤unu düflünce birli¤i ve aske-
rî disiplini ile dünyaya göstermekle iç ve d›fl durumumuzu güvenceye ba¤lamaktad›r. Dev-
letin kanunlar›na ayk›r› olarak, baflkentte Savafliflleri Bakan›n›n gözü önünde bir bozguncu
askerî derne¤in çal›flmas› ve üstelik bildirilerinin gazete sayfalar›na kadar geçmesi bütün or-
dunun öfkesinin artmas›na ve zaman geçtikçe hiç kuflkusuz bakanl›¤›n›za kadar usulsüz bafl-
vurulara ve belki de karfl› önlemler almaya kalk›fl›larak vatan ve millet için onar›lam›yacak
y›k›mlara neden olacakt›r. Buradaki bilgilere göre bu kanuna ayk›r› bölücü derne¤in bafl›n-
da Kiraz Hamdi Pafla, h›rs›zl›¤›ndan dolay› askerlikten kovulma Kurmay Albay Refik Bey,
eski Halâskâr Grubundan Binbafl› Kemal Bey, Band›rma eski Sevk›yat baflkan› Topçu Bin-
bafl›lar›ndan Hakk› Efendi ve bu dernekle iliflkisini kesip kesmedi¤i daha bilinmeyen asker-
likten kovulma Kurmay Binbafl›lar›ndan Nevres Bey gibi kimseler üyeleri de kötülükleri
yüzünden ordudan kovulmufl ya da emekli edilmifl kimseler ile ahlâks›zl›klar›yla tan›nm›fl
az say›da kimselerden oluflmufl bulunmaktad›r.

Sizce de bilindi¤i gibi Cevat Pafla Hazretlerinin bakanl›¤› zaman›nda bu derne¤e karfl›
Savafliflleri Bakanl›¤› kovuflturma bafllatm›fl, ama sonra hükûmetteki de¤ifliklikler nedeniyle
arkas› b›rak›lm›flt›. Durum böyle olunca bu bölücülük kayna¤›n›n hemen kökünden sökülüp
at›lmas›n›, üyelerinin baflkalar›na ibret olacak biçimde fliddetle cezaland›r›lmas›n› ve yap›lan
bu uygulama ve kovuflturmalardan orduya genelgelerle bilgi verilmesini özverili ve namuslu
subay toplulu¤umuzun yat›flt›r›lmas›, orduda disiplin sa¤lanmas› bak›m›ndan çok önemli ve
ivedi bir ifl sayd›¤›m›zdan bakanl›ktaki baflar›n›z aç›s›ndan bilginize sunmay› görev sayar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 151.
Çok ivedidir. Harbiye, 14/10/1919

S›vasta: Temsilci Kurul Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: 12/10/1919 tarihli Nigehban Derne¤i hakk›ndaki flifreye: Bu kesinlikle kararlaflt›r›l-
m›flt›r.

Cemal

* Nigehban: Koruyucu, bekçi, gözcü



VES‹KA, 152
fiifre S›vas, 15/10/1335

On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na

Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na,
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine

Bal›kesirde On Dördüncü Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Edirnede Birinci Kolordu Kumandanl›¤›na

K›taattan vaki olan müracaat üzerine Nigehban› Asekir ismindeki cemiyeti fesadiyenin
lâ¤v› ile müsebbipleri hakk›nda takibat icras› Harbiye Nâz›r› Pafla Hazretlerinden rica edil-
miflti. Al›nan cevapta bunun kati ve mukarrer oldu¤u bildirilmifl olmakla ordunun fleref ve
haysiyeti nam›na pek mühim olan nezareti müflarileyhanm bu karar› arzolunur.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 153. 
fiifre S›vas, 13/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
S›vas ahalisinin, heyeti celilelerinin makam› iktidara geçmesi flerefine, ‹ngilizlerin Sam-

sunu tamamen tahliye eylemeleri tepflirat›na ait olmak üzere 4 Teflrinievel gecesi icra eyledik-
leri tezahürat› millîye ve fener alay› tafsilât›ndan bahis iradei millîye istihbarat›na atfen Da-
hiliye Nâz›r› Pafla Hazretlerinin S›vas vilâyetine vaki bir tebli¤lerinde, S›vas halk›n›n izhar›
fladümani eylemelerini pek tabii bulduklar›n› ve fakat "kahrolsun iflgal" tarz›ndaki yaz›lar
hükûmetin halihaz›r siyasetine gayrimuvaf›k oldu¤u için icap edenlere nasayihte bulunulma-
s› mastur bulundu¤u, valii vilâyetin istimzac› reyi maksedile Heyeti Temsilîyemize vaki mü-
racaatinden anlafl›ld›. Heyetimiz mütarekename ahkam›na mugayir ecnebî iflgalinin ref'ini
gören, vatan›n k›smen tahliyesini idrak eyliyen milletin bu tarzda hatta daha bariz bir suret-
te izhar› hissiyat etmesini pek muvaf›k ve makul gördü¤ü cihetle milletin hissiyat› hakikiyesi-
ne müsteniden hükûmetin bu haks›z iflgalleri lisan› resmii siyasî ile ret ve mütareke ahkâm›-
na mugayir bugüne kadar vukubulmufl müdahalât› protesto ve tamirlerini talep eyliyece¤ine
intizar eylemektedir. Halfan itimad›n› tezelzülden vikaye maksadile Dahiliye Nezareti tebli-
gat› vak›as›n›n muhafazai mahremiyetine ve halka ademi iflaas›na karar verildi¤ini arzeder,
bu vesile ile hükûmetin takip etti¤i siyasette Heyeti Temsilîyece henüz malûm olmam›fl cihet-
ler varsa tenvirine müsaade buyurulmas› müsterhamd›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 154.
Harbiye, 18/10/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
C: 13/10/1335 Hükûmetin program›nda Heyeti Temsilîyece meçhul kalm›fl hiçbir nokta

yoktur. Yaln›z amali millîye dairesinde tedviri umur mesa'uliyetini tahammül eden hükûme-
ti merkeziyenin harekat ve icraat›nda icabat› siyasiyeyi kollamak ve S›vas Kongresi mukar-
rerat›nda da teyit olundu¤u veçhile* ecanibe karfl› daha mihmannüvazane ve mülayimane ha-
reket eylemek ›zt›rar›nda oldu¤u Heyeti Temsilîyece de takdir buyurulur ümniyesindeyim.

Milletin izhar› hissiyat eylemesi ne derecede müstahsen ve hükûmetin teflebbüsat› siyasiyesin-
de muvaffakiyetine ne mertebe müzahir ise mukadderat› memlekete hükmedecek olan sulh konfe-
rans›nda hay›rhah zahîrlere ihtiyac›m›z da olmertebe bahirdir. Bu cihetle amali millîyeyi tahsil va-
zifesinde idarei merkeziyenin daha müteenniyane hareket mecburiyetinde oldu¤u, hususile tefleb-
büsat› millîyeyi suitefsir faaliyetlerinin henüz kuvvetten düflmedi¤i flu zamanlarda iflaret eyledi¤im
ihtiyatkârl›klann nabemahal olmad›¤› tasdik buyurulur itikad›ndayim. Yoksa haks›z ve lüzumsuz
iflgallerin ref'i emrinde resmi gayriresmi teflebbüsattan bir an bile hâli kal›nmad›¤›n›, temin
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BELGE, 152.
fiifre S›vas, 15/10/1919

On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan Vekilli¤ine

Bal›kesirde On Dördüncü Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Edirnede Birinci Kolordu Komutanl›¤›na

Birliklerden yap›lan baflvuru üzerine Nigehban› Askerî ad›ndaki bozguncu derne¤in
kapat›larak bozgunculu¤a neden olanlar hakk›nda kovuflturma yap›lmas› Savafliflleri Baka-
n› Pafla Hazretlerinden rica edilmiflti. Al›nan karfl›l›kta bunun kesin ve kararlaflt›r›lm›fl ol-
du¤u bildirilmifl olmakla ordunun onuru ve haysiyeti ad›na çok önemli olan Bakanl›¤›n bu
karar› bilgilerinize sunulur.

Mustafa Kemal
BELGE, 153.
fiifre S›vas, 13/10/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
S›vas halk›n›n, yüce kurulunuzun iktidara geçmesi onuruna ve ‹ngilizlerin Samsunu

tümüyle boflaltmalar›na sevinerek 4 Ekim gecesi yapt›¤› ulusal gösteri ve fener alay› konu-
sunda "‹radei Millîye" gazetesindeki ayr›nt›l› habere dayanarak ‹çiflleri Bakan› Pafla Haz-
retlerinin S›vas iline yapt›klar› bildirimde, S›vas halk›n›n sevinç gösterisinde bulunmalar›n›
pek do¤al bulduklar›n› ve fakat "kahrolsun iflgal" tarz›ndaki yaz›lar hükûmetin flimdiki po-
litikas›na ters düfltü¤ü için gerekenlere ö¤üt verilmesi yaz›l› oldu¤u, il valisinin görüflümüzü
sorup ö¤renmek amac›yla Temsilci Kurulumuza yapt›¤› baflvurusundan anlafl›ld›. Kurulu-
muz, ateflkes anlaflmas›na ayk›r› olarak yap›lm›fl bulunan yabanc› iflgalinin kalkt›¤›n› gören,
vatan›n kimi bölümlerinin boflalt›ld›¤› güne kavuflan milletin bu yoldan hatta daha belirli bir
flekilde hislerini duyurmas›n› çok uygun ve akla yak›n gördü¤ünden milletin gerçek duygu-
lar›na dayanarak hükûmetin bu haks›z iflgalleri resmî politika dili ile tan›mad›¤› ateflkes hü-
kümlerine ayk›r› olarak bugüne kadar yap›lm›fl olan kar›flmalar› protesto etmesini ve ona-
r›lmas›n› istemesini beklemektedir. Halk›n güvenini sars›nt›dan korumak amac›yla ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n yapt›¤› bildirimin gizli tutulmas›na ve halka aç›klanmamas›na karar verildi¤i-
ni bildirir, bu vesile ile hükûmetin izledi¤i siyasette Temsilci Kurulca henüz bilinmiyen yön-
ler varsa bu konuda kurulun ayd›nlat›lmas›n› rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 154.
Harbiye, 18/10/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
K: 13/10/1919 Hükûmetin program›nda Temsilci Kurulca bilinmiyen hiçbir nokta yok-

tur. Yaln›z ulusun umutlar› çerçevesinde iflleri yürütme sorumlulu¤unu yüklenen ‹stanbul
Hükûmeti davran›fllar›nda ve yapt›klar›nda politika gereklerini kollamak ve S›vas Kongre-
si kararlar›nda pekifltirilmifl oldu¤u gibi* yabanc›lara karfl› daha konukseverlikle ve yumu-
flak davranmak zorunda oldu¤u Temsilci Kurulca da kavran›r umar›m.

Milletin duygular›n› aç›klamas› ne kadar güzel ve Hükûmetin politik giriflimlerinde baflar›l›
olmas›na ne ölçüde yard›mc› ise ülkenin kaderine karar verecek olan bar›fl konferans›nda iyi ni-
yetli yard›mc›lara gereksinmemiz de o ölçüde aç›kt›r. Bu nedenle ulusal umutlar›m›z›n elde edil-
mesi görevinde ‹stanbul hükûmetinin daha a¤›rbafll› davranmak zorunda oldu¤u, özellikle ulusun
giriflimlerini kötüye yorma çabalar›n›n daha güçten düflmedi¤i flu zamanlarda belirtti¤im ölçülü
davran›fl›n yersiz olmad›¤›n› onaylars›n›z kan›s›nday›m. Yoksa haks›z ve gereksiz iflgallerin kald›-
r›lmas› konusunda resmî olarak olmayarak giriflimlerden bir an bile geri kal›nmad›¤›na inan›n›z.

* Böyle birfley yoktur * Böyle fley yoktur



eylerim. Harekât› ahirei hudapesendanesile cihan efkâr› umumiyesine karfl› ispat› asar› rüflt ey-
lemifl olan milleti necibenin haizi itimad› bulunan hükûmeti haz›ra icraat› vahas›nda azadeser
kald›kça harice karfl› daha fazla iflmar› kelâm eyliyebilece¤i bedihiyat›na karfl› Heyeti Muhte-
remei Temsilîyeden icraat› hükûmeti daha ziyade mürevviçkâr bulunmalar›n› rica ederim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 155. 
Telgraf Bursa, 12/10/1335

S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Muhteremi 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - Bekir Sami ve Harekât› Millîye Kumandan› Mehmet Ali Beyefendiler ile bilifltirak
dünden itibaren vazifeye mübafleret edilmifl ve nizamnameye tevfikan teflkilâta bafllan›lm›flt›r.

2 - Zaman›n nezaketi ve müstaceliyeti hasebile afla¤›dan yukar›ya intihabat imkan› ol-
mad›¤›ndan intihabat› idare etmek üzere nizamnameye tebean memleketin maruf ve erbab›
hamiyetten müteflekkil olmak üzere Meclisi Belediye, Ticaret Odas›, Muallimler Cemiyeti,
Türk Çiftçiler Derne¤i ve Avc›lar Kulübü, Cemiyetülmüderrisin ve Dava Vekilleri Cemiyeti
gibi memlekette mevcut kâffei müessesat› millîyenin aras› ile on kiflilik bir heyeti merkeziye
intihab› bugün ikmal edilecek ve esamisi bilâhare arzolunacakt›r.

3 - ‹ntihabat›n sureti icras›n› âmir olan telgrafnamei âlilerinin befl gün evelsine kadar
mercilerine tebli¤ edilmemesi yüzünden mündericat›na kespi ›tt›la edilememifl ve henüz elde
etti¤imiz 13 Eylûl 1335 tarihli telgrafnamei âlileri bittetkik hükûmetin Kongrede heyeti mah-
susam›z taraf›ndan kabul edilen esasat dairesindeki tamimi medar› tatbik ittihaz ederek sü-
ratle intihabata sarf› mesai etmekteyiz.

4 - Bursaya muvasalattanberi Reddi ‹lhak, Karakol ve saire namlar› alt›nda ayni gaye
ile hareket ve fakat muhtelif merkezlerden vürut eden birtak›m teflkilâta müsadif oluyorum.
Hatta 10 Teflrinievel 1335 tarihli Bal›kesir Reddi ‹lhak Cemiyeti Reisi Hacim imzas› ile gelen
bir telgrafta ay›n yirmisinde in'ikat edecek büyük kongreye bir telgrafname ile iki murahha-
s›n izam› ve teflkilât nam›na di¤er tedabiri mühimmenin icras› bildiriliyor. Bu hal kumanda-
n›n muhtelif menabiden verilmesi yüzünden birçok mezahiri dai oldu¤u umum Anadolu ve
Rumeliye flamil olan Kongremizin takip ve kabul etti¤i her islâm cemiyetinin azas›ndand›r,
kaidesine muhalif ve matlup olan vahdeti millîyeyi muhil oldu¤u cihetle ehemmiyetle nazar›
dikkati âlilerini celbederim. ‹ttihaz edilecek di¤er hususat› dahi peyderpey arzedece¤imi be-
yan ve Heyeti Temsilîye azayi muhteremesine derin hürmetlerimi tekrar ile emri Devletlerine
intizar eylerim Efendim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Bursa Murahhas›

Osman Nuri 
VES‹KA, 155.
Tel S›vas, 14/10/1335

Bursada Müdafaai Hukuk Cemiyeti Murahhaslar›ndan
Osman Nuri Beyefendiye 

C: 12/10/1335 Tele.
1 - Teflkilât›n tesri ve teflmili hususunda masruf olan himemat› vatanperveranelerine ar-

z› flükran olunur.
2 - Reddi ‹lhak ve saire gibi ayni maksad› mukaddesin do¤urdu¤u millî cemiyetler Ana-

dolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam› alt›nda birleflmifl oldu¤undan hepsinin mü-
messili ancak Heyeti Temsilîyemizdir. Bu sebeple bu gibi münferit tebligat›n nazar› itibara
al›namayaca¤› tabiidir. Pek muhtemeldir ki bu müracaatlar tadilât› ahir eden henüz haber-
darolmayan, teflkilât›m›z›n hafî bulundu¤u zaman›n netayicinden olan baz› aksam›n tefleb-
büsat›d›r. Binaenaleyh efkâr› umumiyenin tenvir ve vahdeti millîyenin temini hususunda rü-
fekayi muhteremelerile hasr› mesai buyurulmas› ehemmiyetle rica olunur Efendim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal

1066 1067

Tanr›ca da makbul say›lacak davran›fllar›yla dünya kamu oyuna erginli¤ini kan›tlam›fl olan
soylu ulusun güvenini kazanm›fl bulunan bugünkü hükûmetin yapt›¤› ifllerde serbest kald›k-
ça d›flar›ya karfl› daha çok söz geçirilebilece¤i gerçe¤i karfl›s›nda Say›n Temsilci Kurulun hü-
kûmetin yapt›klar›na daha çok destekleyici olmalar›n› rica ederim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 155.
Telgraf Bursa, 12/10/1919

S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan›
Say›n Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - Bekir Sami ve ulusal güçler komutan› Mehmet Ali Beyefendiler ile birlikte dünden
beri göreve bafllan›lm›fl ve tüzük uyar›nca örgütlenmeye giriflilmifltir.

2 - Durumun önemli ve ivedili olmas› nedeniyle afla¤›dan yukar›ya seçim yapma ola-
na¤› bulunmad›¤›ndan seçimleri yönetmek için tüzü¤e uygun olarak memleketin tan›nm›fl
ve yurtsever kiflilerinden oluflmak üzere Belediye Meclisi, Ticaret Odas›, Ö¤retmenler Der-
ne¤i, Türkiye Çiftçiler Derne¤i ve Avc›lar Kulübü, Müderrisler* Derne¤i ve Dava Vekille-
ri Derne¤i gibi memlekette bulunan tüm ulusal kurumlar›n oylar›yla on kiflilik bir merkez
kurulu seçimi bugün tamamlanacak ve adlar› daha sonra sunulacakt›r.

3 - Seçimlerin yap›lmas› yöntemini bildiren telgraf›n›z›n befl gün öncesine kadar ilgili
yerlere iletilmemesi yüzünden içeri¤i ö¤renilememifl ve yeni elde etti¤imiz 13 Eylûl 1919 ta-
rihli telgraf›n›z incelenerek hükûmetin Kongredeki özel kurulumuz taraf›ndan kabul edilen
ilkelere uygun düflen bildirisi esas al›narak seçimlerin çabuk yap›lmas›na çal›flmaktay›z.

4 - Bursaya geldi¤imizden beri Reddi ‹lhak,** Karakol v.b. adlar alt›nda ayn› amaçla ifl
gören ve fakat de¤iflik merkezlerden gelen birtak›m örgütlere rastl›yorum. Hatta 10 Ekim
1919 tarihli Bal›kesir Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i Baflkan› Hacim imzasile gelen bir
telgrafta ay›n yirmisinde toplanacak büyük kongreye bir telgraf çekilmesi ve iki delege gön-
derilmesi ve örgüt ad›na baflka önemli önlemler al›nmas› bildiriliyor. Bu durum emirlerin de-
¤iflik kaynaklardan verilmesi yüzünden birçok sak›ncalar do¤urdu¤u "tüm Anadolu ve Ru-
meliyi kapsayan Kongremizin izledi¤i ilkeleri kabul eden her Müslüman derne¤imizin üye-
sidir" kural›na ayk›r› ve istenilen ulusal birli¤i bozucu oldu¤undan önemle dikkatinizi çeke-
rim. Kararlaflt›r›lacak baflkaca konular› da ard arda bilginize sunaca¤›m› bildirir Temsilci Ku-
rulun say›n üyelerine derin sayg›lar›m› yineler ve yüksek emirlerinizi beklerim Efendim.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Bursa Delegesi

Osman Nuri
BELGE, 155.
Tel S›vas, 14/10/1919

Bursada Haklar› Savunma Derne¤i Delegelerinden
Osman Nuri Beyefendiye

K: 12/10/1919 Tele.
1 - Örgütlenmenin çabuklaflt›r›lmas› ve geniflletilmesi konusunda harcad›¤›n›z yurtse-

ver çabalar için teflekkürlerimizi sunar›z.
2 - Kat›lmay› Kabuletmeme v.b. gibi ayn› kutsal amac›n do¤urdu¤u ulusal dernekler

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad› alt›nda birleflmifl oldu¤undan hepsinin
temsilcisi ancak Temsilci Kurulumuzdur. Bu nedenle bu gibi ayr› ayr› bildirimlerin dikkate
al›nam›yaca¤› do¤ald›r. Pek olas›d›r ki bu baflvurular son de¤ifliklikleri daha ö¤renmemifl
olan, örgütümüz gizli tutuldu¤u devrenin kal›nt›lar›ndan bir tak›m bölümlerin giriflimleri-
dir. fiu halde kamuoyunun ayd›nlat›lmas› ve ulusal birli¤in sa¤lanmas› konusunda sayg›de-
¤er arkadafllar›n›zla birlikte çaba harcaman›z› önemle rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal

* Yüksek ö¤retim görevlileri
** Topraklar›m›z›n bir bölümünün yabanc› topraklara kat›lmas›n› kabul etmemek



VES‹KA, 155
fiifre S›vas, 14/10/1335

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Bursada Kumandan Bekir Sami Beyefendiye

Bal›kesirde Kolordu Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Murahhas Osman Nuri Beyden al›nan telgrafnamede Reddi ‹lhak, Karakol ve

saire nam› alt›nda muhtelif millî cemiyetlerin teflkilât ve icraata devam eyledikleri hatta Ba-
l›kesir Reddi ‹lhak Cemiyeti Reisi Hacim imzasile ay›n yirmisinde büyük bir kongreye mu-
rahhaslar talep olundu¤u bildirilmektedir. S›vas Umumî Kongresi ile ayni maksad› mukad-
des u¤runda çal›flan bilumum millî cemiyetler tevhit k›l›nm›fl ve bu sayede milletin gösterdi¤i
birlik ve azmü irade neticesi olarak vaziyeti mes'udei ahire tahassul eylemifltir. Henüz mu-
karrerattan haberleri olmad›¤› anlafl›lan bu gibi kuvayi millîyenin Trakya ve Paflaeli Cemiye-
tinin de mülhak oldu¤u Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi ile
do¤rudan do¤ruya temas eylemeleri ve S›vas Kongresi nizamnamesine tevfikan teflkilâtlar›n›
tadil ve teklifat ve mutalebat›n› ancak Heyeti Temsilîyemiz marifetile icra eylemeleri vatan›-
m›z›n bugün muhtaç oldu¤u vahdet ve intizam› dahilî noktai nazar›ndan kat’î ve zarurî bu-
lundu¤unun lâz›mgelenlere izah› ve keyfiyetin taht› temine al›nmas› ve hükûmeti merkeziye-
mizin selâmeti memleket nam›na matuf mesaii millîyesinde duçar› sekte olmamas› için kong-
re ve saire gibi içtimalara bugün lüzum olmad›¤›n›n icap edenlere ibla¤› ve neticenin ifl'ar› ke-
mali ehemmiyetle istirham olunur.

Fuat Pafla Hazretlerine, Kareside K.O. 14 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye ve Bursada
Bekir Sami Beyefendiye bildirilmifltir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal 

Gayet müstaceldir Konak, 18/10/1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Atideki telgrafnamenin Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine arz›n› rica ederim.
Kuvvet ve teflkilât› millîyenin vüs'at ve ahengine hale verecek ve ecnebilerin milletimi-

zin müttehit oldu¤u hakk›ndaki fikirlerini flüpheye sevkedecek teflebbüsattan tevakki olun-
mas› ifl'ar buyuruluyor. Hacim Beyin bu baptaki maruzat›n› yazd›m. Heyeti Temsilîyenin ge-
rek intihabat ve gerek sair hususata müteallik mukarrerat›n›n tatbiki için Karesi heyeti mer-
keziyesinin samimiyeti ile imali nüfuz eylemekte oldu¤una itimat buyurulmas›n› arz ile teyi-
di hürmet eylerim.

K.0. 14 Kumandan›
Kâz›m

VES‹KA, 156.
fiifre
Zata mahsustur S›vas, 14/10/1335
Gayet aceledir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü K.O. Kumandan› Cevdet Beyefendiye

Ankarada Yirminci K.O. Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Yirminci K.O. Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine

Konyada Heyeti Temsilîye Azas›ndan Refet Beyefendiye
Kareside On Dördüncü K.O. Kumandan Vekili Miralay Kâz›m Beyefendiye

Bahriye Nâz›r› Ayandan Salih Pafla Hazretleri Heyeti Temsilîye ile müdavelei efkâr ey-
lemek üzere 15-10 da Dersaadetten hareketle Amasyay› teflrif buyuracaklard›r. Müflarileyhle
vaki olacak mülâkat hükûmet siyaseti hariciye ve idarei dahiliyesine ve ordumuzun istikbali-
ne ait esasat› mühimmeyi ihtiva edece¤i kaviyyen memul bulunmakla bu baptaki mütaleat›
âlileri hututu esasiyesinin ifl'ar›n› rica eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

1068 1069

BELGE, 155
fiifre S›vas, 14/10/1919

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Bursada Komutan Bekir Sami Beyefendiye

Bal›kesirde Kolordu Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada delege Osman Nuri Beyden al›nan telgrafda Kat›lmay› Kabuletmeme, Kara-

kol v.b. adlarla türlü ulusal derneklerin örgütlenmeyi ve çal›flmay› sürdürdükleri ve dahas›
Bal›kesir Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤inin Baflkan› Hacim imzasile ay›n yirmisinde bü-
yük bir kongreye delegeler gönderilmesi istendi¤i bildirilmektedir. S›vas Genel Kongresi ile
ayn› ulusal amaç u¤runda çal›flan tüm ulusal dernekler birlefltirilmifl ve bu sayede milletin
gösterdi¤i birlik ve kesin kararl›l›k sonucu olarak son mutlu durum elde edilmifltir. Daha
kararlar› bilmedikleri anlafl›lan bu gibi ulusal güçlerin Trakya ve Paflaeli Derne¤inin de ka-
t›lm›fl oldu¤u Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluyla do¤rudan
do¤ruya iliflki kurmalar› ve S›vas Kongresi tüzü¤ü uyar›nca örgütlerini de¤ifltirip öneri ve is-
teklerini ancak Temsilci Kurulumuz arac›l›¤›yla belirtmeleri vatan›m›z›n bugün gereksinme
duydu¤u birlik ve iç düzen bak›m›ndan kesinlikle zorunlu bulundu¤unun gerekenlere anla-
t›lmas› ve bunun sa¤lanmas› ‹stanbul Hükûmetinin ülke esenli¤ine yönelik ulusal çal›flma-
lar›n›n durdurulmamas› için kongre v.b. gibi toplant›lara bugün gereklilik bulunmad›¤›n›n
gerekenlere duyurulmas› ve sonucunun bildirilmesi çok önemli olarak rica olunur.

Fuat Pafla Hazretlerine, Bal›kesirde K.O. 14 Komutan› Kâz›m Beyefendiye ve Bursa-
da Bekir Sami Beyefendiye bildirilmifltir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Çok ivedidir. Konak, 18/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Afla¤›daki telgraf›n Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine sunulmas›n› rica ederim.
Ulusal güç ve örgütlerin kapsam ve uyumunu bozacak ve yabanc›lar›n milletimizin

birlik oldu¤u konusundaki düflüncelerinde kuflku uyand›racak giriflimlerden sak›n›lmas› bil-
diriliyor. Hacim Beyin bu konuda söylediklerini yazd›m. Temsilci Kurulun gerek seçimler
ve gerek baflka konulara iliflkin kararlar›n›n uygulanmas› için Bal›kesir merkez kurulunun
içtenlikle etkinli¤ini kullanmakta oldu¤una güvenilmesini bildirir sayg›lar sunar›m.

K.O. 14 Komutan›
Kâz›m

BELGE, 156
fiifre
Kifliye özeldir S›vas, 14/10/1919
Çok ivedidir
Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine 

Diyarbak›rda On Üçüncü K.O. Komutan› Cevdet Beyefendiye
Ankarada Yirminci K.O. Komutan Vekili Mahmut Beyefendiyc

Yirminci K.O. Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Konyada Temsilci Kurul üyelerinden Refet Beyefendiye

Bal›kesirde On Dördüncü K.O. Komutan Vekili Albay Kâz›m Beyefendiye
Deniziflleri Bakan› Senato üyelerinden Salih Pafla Hazretleri Temsilci Kurulla düflün-

ce al›flveriflinde bulunmak üzere 15-10 da ‹stanbuldan yola ç›karak Amasyay› onurland›ra-
caklard›r. Kendisiyle yap›lacak görüflmenin hükûmetin d›fl politikas›na ve iç yönetimine ve
ordumuzun gelece¤ine iliflkin önemli temel konular içermesi büyük bir olas›l›k içinde bu-
lundu¤undan bu konudaki düflüncelerinizin ana hatlar›n› bildirmenizi rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 156. 
Zata mahsustur Bozüyük, 16/10/1335
Dakika tehiri gayricaizdir

Amasyada: Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesine

C: 16 Teflrinevel 1335 flifreyedir:
1 - Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Hükûmetimizin siyaseti hariciyesi asr› mütecaviz

zamandanberi hükûmetimizin muvaffak alamay›p bir felaketten di¤erine düflmesi vaziyet ve
ahvalimizin icab› olarak bilcümle ecanip ile dahildeki h›ristiyanlar›n ve bunlara müzahir
olan baz› müslim hain siyasîlerimizin yüzündendir. Bu sebeple çok zay›f kald›k. Kuvvetlen-
medikçe bu felâketlerden kurtulmak imkan› yoktur. Kuvvetlenmek için ise umuru hariciye ve
dahiliyemizde namuslu muzaheretten baflka bir fley düflünmiyen kuvvetli ve zengin ve asri bir
dosta ihtiyac›m›z vard›r. Bunun tayinini salâhiyettar olanlara terketmek mecburiyetindeyim.
‹darei dahiliyenin bu hususta ne kadar ›slahat yap›l›rsa yap›ls›n ifl bafl›na padiflaha, millet ve
vatana sad›k, hüsnü niyet sahibi olanlar getirilmedikçe idarei dahiliyede husule getirilecek
muvaffak›yet hainane ve irticaane mahvolabilir. fiimdiye kadar buna pek az dikkat edilmifl-
ti. ‹darei mülkiye ve askeriyenin ve umuru inz›batiye ve asayiflle müteveggil memurînden ba-
z›lar› el'an haindirler. Bunlar›n derhal tedbili laz›md›r. Uzun bir mazidenberi vatan hainle-
rinden hiçbirine ceza edilmemesi bunlar›n kesret ve adedini artt›rm›flt›r. Bugünün en mühim
ifli padiflah›, millet ve vatan› hainlerden kurtarmak ve ecnebî entrikalar›na mani olmak lâz›m-
d›r. Bu hususta milis jandarma teflkilat ve menabii gayrikâfi ise meslek ve saireye bak›lmay›p
ehliyetlilerle hemen takviyesi laz›md›r.

2 - Ordumuzun istikbali. Galipler ellerinden gelirse ma¤lûplar› ordusuz b›rakmak isti-
yorlar. Umuru dahiliyesini hayli zaman tanzim edemiyecek olan Devleti Osmanîyenin di¤er
ma¤lûplara nisbeten daha fazla bir orduya ihtiyac› oldu¤u galiplerce de malûmdur. Bu tefleb-
büsümüz neticesinde maksada kâfi bir ordunun ipkas› ten'iç edildi¤i takdirde teflkilât için da-
ha iki prensip varidi hat›r olmaktad›r. Biri, seferde büyük orduya esas olacak büyük ve mü-
teaddit karargâhl› mebzul k›raati fenniyeyi di¤eri ise asayifl ve talimü terbiye temin edecek de-
recede nispeten az büyük karargâhl› ve k›taat› fenniyeyi, yani teflkilât› haz›ra olarak üç mü-
fettifllikten ibaret dokuz f›rkal› bir ordu kabul etmektir. Ben ikincisini tercih ederim. Jandar-
ma, hudut gümrük, izci, tayyare, telsiztelgraf ve otomobil teflkilat› ordudan hariç fakat ordu-
nun gizlice nezaret ve idaresinde bulunmal›d›r.

Yirminci Kolordu Kumandan› Mirliva
Ali Fuat

VES‹KA, 156.
Dakika tehiri gayricaizdir Diyarbekirden, 16-17/10/1335

Amasyada Heyeti Temsilîyeye
Salih Pafla Hazretlerile mülâkatta hükûmeti merkeziyeye berveçhiati nikat›n iblâ¤›n›n

münasip olaca¤› mütaleas›nda bulundum;
a) Siyaseti dahiliye.
b) Akti mütarekedenberi on bir ay zarf›nda kabineler resmi geçit yapar gibi s›k, s›k te-

beddül etti. Harbiye Nezaretine flimdiye kadar bir düzine nâz›r tayin edildi. Buna yegâne se-
bep kabinelerin amali milleti ihmal ederek hiçbir kuvvete istinat etmemesidir. Nâz›rlar›n tesi-
rat› siyasîyeye kap›larak ve gölgelerinden korkarak gayet cebin bir siyaset takip etmeleri ve
düflmanlar›m›z›n sözlerile hareket eylemeleri yüzünden millet ve ona zahir olan ordu flüphe
alt›nda b›rak›ld›. Mütarekenin ad› kald›. Millet birçok felâketlere maruz oldu. Bu suretle mil-
letle hükûmetin aras› aç›ld›. Böyle zamanlarda her devlet milletin azim ve iradesine istinat
eder. Meselâ ‹talyanlar ve yunanl›lar›n harekât›, yaygaralar› meydanda misal olarak durur-
ken hükûmetimiz mitingleri bile men etti. Milleti büsbütün ihmal etti. Bundan sonra hükûme-
ti merkeziye milletin azim ve iradesine istinat ederek cesurane ve durbinane bir siyaset takip
etmelidir. Ve Millet Meclisinin küflad› hakk›ndaki vait infaz edilmelidir.

c) ‹stanbul Düveli ‹tilâliyenin taht› tesirinde bulundukça Millet Meclisinin ‹stanbulda bu
toplanmas› mahzurdan salim de¤ildir. ‹stanbulda kad›nlar›m›z› bile ‹ngiliz Muhipler Cemiyetine
ithal eden müessirat, meb’uslar›m›z üzerinde mühim tesir yapabilir. Emniyetbahfl rol ve neticeye
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BELGE, 156.
Kifliye özeldir Bozüyük, 16/10/1919
Dakika geciktirilemez

Amasyada: Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kuruluna

K: 16 Ekim 1919 flifreyedir:
1 - Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Hükûmetimizin d›fl politikas› yüzy›l› aflk›n bir za-

mandanberi hükûmetimizin baflar›l› olamay›p bir y›k›nt›dan öbürüne düflmesi olup bu da
durum ve koflullar›m›z›n gere¤i olarak bütün yabanc›larla ülkemizdeki h›ristiyanlar› ve bun-
lara destek olan baz› hain müslüman politikac›lar›m›z yüzündendir. Bu nedenle çok zay›f
kald›k. Güçlenmedikçe bu y›k›mlardan kurtulmak olana¤› yoktur. Güçlenmek için ise d›fl
ve iç ifllerimizde namusluca destek olmaktan baflka bir fley düflünmiyen güçlü ve zengin ve
ça¤dafl bir dosta gereksinmemiz vard›r. Bunun belirlenmesini yetkili olanlara b›rakmak zo-
runday›m. ‹ç yönetim alan›nda bu konuda ne ölçüde reform yap›l›rsa yap›ls›n iflin bafl›na pa-
diflaha, millet ve vatana ba¤l›, iyi niyet sahibi olanlar getirilmedikçe iç yönetimde elde edi-
lecek baflar› hainlik ve gericilikle y›k›labilir. fiimdiye kadar buna pek az dikkat edilmiflti. Si-
vil ve askerî yönetim ile ve iç düzen ve güvenlikle u¤raflan baz› görevliler bugün de haindir-
ler. Bunlar›n hemen de¤ifltirilmesi gereklidir. Uzun bir süredir vatan hainlerinden hiçbiri-
nin cezaland›r›lmamas› bunlar›n bollu¤unu ve say›s›n› artt›rm›flt›r. Bugün en önemli ifl pa-
diflah›, millet ve vatan› hainlerden kurtarmak ve yabanc› entrikalar›n› önlemektir. Bu konu-
da milis jandarma örgütü ve bunun kaynaklar› yetersiz ise tutumuna ve baflka fleylere bak-
maks›z›n yeteneklilerle hemen güçlendirilmesi gereklidir.

2 - Ordumuzun gelece¤i. Yenenler ellerinden gelirse yenilenleri ordusuz b›rakmak is-
tiyorlar. ‹ç ifllerini uzun süre düzene sokam›yacak olan Osmanl› Devletinin öbür yenilenle-
re oranla daha büyük bir orduya gereksinimi oldu¤u yenenlerce de bilinmektedir. Bu giri-
flimimiz sonucunda amaca yetecek bir ordunun al›konmas› onaylan›rsa örgütlenme için iki
prensip daha akla gelmektedir. Biri, savafl durumunda büyük orduya çekirdek olacak bü-
yük ve birçok karargâhl› bol teknik birlikleri öbürü ise iç güvenli¤i ve e¤itim sa¤layacak öl-
çüde oldukça az büyük karargâhl› ve teknik birlikler olan, yani bugünkü örgütlenmeye gö-
re üç müfettifllikten oluflan dokuz tümenli bir ordu kabul etmektir. Ben ikincisini ye¤lerim.
Jandarma, s›n›rlar, gümrük, izci, uçak telsiz - telgraf ve otomobil örgütleri ordunun d›fl›nda
ama gizlice ordunun gözetim ve yönetiminde bulunmal›d›r.

Yirminci Kolordu Komutan› Tu¤general
Ali Fuat

BELGE, 156.
Dakika geciktirilemez Diyarbak›rdan, 16-17/10/1919

Amasyada Temsilci Kurula
Salih Pafla Hazretlerile buluflunca ‹stanbul hükûmetine afla¤›daki noktalar›n bildiril-

mesinin uygun olaca¤›n› düflünürüm;
a) ‹ç politika.
b) Ateflkes anlaflmas›ndan bu yana on bir ay içinde kabineler geçit resmi yapar gibi s›k,

s›k de¤iflti. Savafliflleri Bakanl›¤›na flimdiye kadar bir düzine bakan atand›. Bunun tek nede-
ni kabinelerin ulusun isteklerini önemsemiyerek hiçbir güce dayanmamas›d›r. Bakanlar›n
politik etkilere kap›larak ve gölgelerinden korkarak çok korkakça bir politika izlemeleri ve
düflmanlar›m›z›n sözlerine göre davranmalar› yüzünden millet ve ona destek olan ordu kufl-
ku alt›nda b›rak›ld›. Ateflkesin ad› kald›. Millet birçok y›k›mlara u¤rad›. Böylece milletle
hükûmetin aras› aç›ld›. Böyle zamanlarda her devlet milletin kesin kararl›l›¤›na dayan›r.
Örne¤in ‹talyanlar ve Yunanl›lar›n davran›fllar›, yaygaralar› ortada örnek olarak dururken
hükûmetimiz mitingleri bile yasaklad›. Milleti hiç önemsemedi. Bundan sonra ‹stanbul hü-
kûmeti milletin kesin kararl›l›¤›na dayanarak cesur ve uzak görülü bir politika izlemelidir.
Ve Millet Meclisinin aç›lmas› konusunda verilen söz tutulmal›d›r.

c) ‹stanbul ‹tilâf Deyletlerinin etkisi alt›nda bulundukça Millet Meclisinin ‹stanbulda toplan-
mas› sak›ncas›z de¤ildir. ‹stanbulda kad›nlar›m›z› bile ‹ngiliz Dostlar› Derne¤ine sokan etkenler,
meb'uslar›m›z üzerinde önemli etki yapabilir. Güven verici bir yol tutulup sonuca var›ncaya kadar



kadar meb'usan memleket dahilinde münasip bir noktada toplanmal›d›r. Ve memleket dahi-
linde ve hassaten ‹stanbulda Kürt Teali Cemiyeti gibi camiai Osmanîyenin parçalanmas›na
hizmet eden azalar›ndan vicdanlar›n› satt›klar› delâil ile anlafl›lan cemiyet ve f›rkalar›n ifsa-
dat›na ve düflman parasile ç›kan muharrik gazetelerin muz›r neflriyat›na nihayet verilmelidir.
Malatya Mutasarr›f› Halil Rami Beyin Kürt cemiyetinin ve Ermeni patrikanesinin muavenet
ve tesiratile Malatyaya tayin edildi¤ini alenen söylemifl ve Kürdistan istiklâlini haz›rlama¤a
çal›flm›flt›r. Kürtlerle beraber ‹ngiliz binbafl›s›n›n Malatyaya gelece¤ini üç aydanberi söyle-
mekte imifl bu misalden dersi ibret al›narak tayinde hiçbir tesirata kap›lmamak ve s›rf vata-
n›n selâmeti düflünülerek intihap edilmelidir. Kürdistana sulhün aktine kadar yerli büyük me-
mur gönderilmemelidir.

Faik Ali Bey, kendilerini burada ‹ngilizlerin tayin ettirdi¤ini müftehirane söylüyor. Bu
fikirde olan valinin ne ifl görece¤i bedihidir. Umun devlete müteallik mesailde düflmanlar›n
fikrine müracaat izmihlalimizi mucip olur.

d) Refik Halil, Ali Kemal Beyler, Süleyman fiefik Pafla gibi bimeslek vicdans›zlar› mü-
him makamlara getirecek sadrazamlar gelirse ifl bafl›na gene (m s y a y b v n) veliaht› salta-
nat hazretlerinin lâyihalar›nda teklif buyurduklar› gibi zati akdesi hazreti padiflahinin mev-
cudiyeti hiç mesabesinde olan f›rkalara iltifat buyurmamalar›n› ve f›rka mesailinin fevkinde
bir muvazene temin buyurmalar› (v k v n b a y l v n) zati akdesi padiflah› mukarriban›n›n hiç-
bir tesiri siyasîye kap›lm›yacak vatanperver zevattan intihab› milletin ahvalini yak›ndan gö-
rerek zat› humayunlar›na raporla arz› malûmat etmek üzere flehzadegândan asker olanlar›n
muhtelif m›ntakalarda orduda hizmetleri elzem görülmektedir ve matbuat sansörünün kald›-
r›lmas› ve zaruri ise tahfifi.

e) Harbiye Nezaretinin h›ristiyanlar›n terhisini emretmekle gayrimüslimlerin imtiyaza-
t› tezyide baflland›. Bu gibi imtiyazat›n müsaadesi nispetinde ref’i.

f) Mütareke aktinde bulundu¤umuz hat dahilindeki memaliki Osmanîyenin Garbî
Trakya da dahil oldu¤u halde do¤rudan do¤ruya zati akdesi hazreti padiflahinin idaresinde
bir flekli müstakilde kalmas›.

g) Hilâfetin âli Osmanda kalmas›.
h) Suriyedeki cemiyeti arabiyenin fikrini bildirmifltim. Bugün Suriye hiçbir ecnebî hi-

mayesi istemiyor. Ve külliyen müstakil kalmak istiyor. Yaln›z bitaraf bir hükûmetin muzahe-
reti arz› olunuyor. Mümkün olursa M›s›r da dahil olarak bütün Arabistamn flerif idaresinde
istiklâli arzu olunuyor. Fakat Arabistanda ahvali ruhiye ve labayii kavmiye bence malûm ol-
du¤u için bütün Arabistan aksam›n›n flerif idaresinde bir hükûmet teflkil edebilmelerine ihti-
mal veremem ve hürriyet ve müsavat› millîyelerinin teminine muvaffak›yet elverdi¤i nispette
Hükûmeti Osmanîyenin azîm bir ekseriyetle reyi irtibat kazanaca¤› muhakkakt›r. Binaena-
leyh Irak, Suriye, Hicaz› ve Ceziretülârab›n (l y k r b s n a n) akvam›n› ayr›, ayr› birer hükû-
meti Arabiye teflkil ederek cümlesinin zat› akdesi hazreti hüâfetpenahiye suveri münasibe ile
merbutiyetini temin ve bir konfederasyon teflkili neticede Hükûmeti Osmanîyenin Araplarla
her suretle uyuflmas› mümkündür. Osmanl› sanca¤› da Amerika sanca¤›ndaki y›ld›zlar gibi
hükûmetlerin adedince hilâl ihtivas› (t m l h y) makamat› mukaddeseye halife nam›na me-
murlar ve bir m›ktar Osmanl› askeri ikamesi de kabildir.

i) Bir Ermenistan teflkili zaruridir. Kafkasyada hükûmetimizce tan›nm›fl Ermeni Cum-
huriyeti bizim zarar›m›za tevsi edilemez. Sulh konferans›n›n ›srar› halinde cüz’î m›ktarda
tashihi hudut kabulünde fedakârl›k zaruridir ve (a y r a k d n k l y z a s a r v n h k y r d v k
n h) Kafkas bilâ Ermenistan teflekkül edece¤ine göre Azerbaycan islâm hükûmetinin kuvve-
ti az olarak teflekkülüne muavenet menfaatimiz iktizas›ndand›r. Bunun teflekkülünü ve dere-
cesini tayin hükûmete aittir. Yunanistan›n hakk›m›zdaki muz›r siyasetine karfl› Bulgaristan
ile iyi geçinmek lâz›md›r. Bulgarlar›n da bunu arzu edeceklerini zannederim.

j) Himaye istiklâli muhil oldu¤undan hiçbir hükûmetin himayesi kabul edilmemelidir.
Yaln›z ziraat, s›naat ve sair fennî ve idarî hususatta istiklâlimize halel vermemek flartile bita-
raf bir hükûmetin muzahereti kabul olunabilir. Suriye Hükûmeti Arabiyesi de bu fikirdedir
ve muavenette Amerikaya meyyaldir. ‹stihbarata göre Suriyede iflgal tehlikesine karfl› sefer-
berlik yap›lmas› bu fikri teyit eder.

k) Sulh konferans›na itimad› umumiye mazhar siyasetten anlar vatanperver zevat›n in-
tihab›.

Ordumuzun istikbali.
l) Müfettifllikler ve flûray› askeri ihya edilmeli.
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meb'uslar yurdun iç taraflar›nda uygun bir yerde toplanmal›d›r. Ve memlekette ve özellik-
le ‹stanbulda Kürt Yükselme Derne¤i gibi Osmanl› toplumunun parçalanmas›na yard›m
eden üyelerin çal›flmalar›na ve vicdanlar›n› satt›klar› kan›tlarla anlafl›lan dernek ve partile-
rin bozgunculu¤una ve düflman parasile ç›kan k›flk›rt›c› gazetelerin zararl› yay›mlar›na son
verilmelidir. Malatya Mutasarr›f› Halil Rami Bey Kürt derne¤inin ve Ermeni patrikanesi-
nin yard›m ve etkisiyle Malatyaya atand›¤›n› aç›kça söylemifl ve Kürdistan ba¤›ms›zl›¤›n›
haz›rlamaya çal›flm›flt›r. Kürtlerle birlikte ‹ngiliz binbafl›s›n›n Malatyaya gelece¤ini üç ay-
danberi söylemekte imifl. Bu örnekten ibret dersi al›narak atamalarda hiçbir etkiye kap›l-
mamak ve yaln›z vatan›n esenli¤i düflünülerek seçim yap›lmal›d›r. Kürdistana bar›fl anlafl-
mas› yap›lana kadar yerli büyük memur gönderilmemelidir.

Faik Ali Bey, burada kendilerini ‹ngilizlerin atatt›rd›¤›n› övünerek söylüyor. Bu dü-
flüncede olan valinin ne ifl görece¤i aç›kça bellidir. Devlet ifllerine iliflkin konularda düflman-
lar›n görüflüne baflvurmak batmam›za neden olur.

d) Refik Halit, Ali Kemal Beyler, Süleyman fiefik Pafla gibi sütü bozuk vicdans›zlar›
önemli görevlere getirecek baflbakanlar ifl bafl›na gelirse yine (m s y a y b v n) veliaht hazret-
lerinin raporlar›nda önerdikleri gibi en kutsal padiflah›m›z hazretlerinin, varl›klar› bir hiçten
ibaret bulunan partilere yüz vermemelerini ve partiler üstü bir denge sa¤lamalar› (v k v n b
a y l v n) en kutsal padiflah›m›z›n yak›nlar›n›n hiçbir politik etkiye kap›lm›yacak yurtsever ki-
flilerden seçilmesi milletin durumunu yak›ndan görerek padiflaha raporla bilgi sunmak üzere
flehzadelerden asker olanlar›n türlü bölgelerde orduda görev yapmalar› çok gerekli görül-
mektedir ve bas›n sansürünün kald›r›lmas› ya da kalmas› zorunlu ise hafifletilmesi.

e) Savafliflleri Bakan›n›n H›ristiyanlar›n terhis edilmesini emretmesiyle Müslüman ol-
mayanlar›n ayr›cal›klar› artmaya bafllad›. Bu gibi ayr›cal›klar›n olabildi¤i ölçüde kald›r›lmas›.

f) Ateflkes anlaflmas› yapt›¤›m›z s›n›rlar içindeki Osmanl› topraklar›n›n Bat› Trakya da
içinde olmak üzere do¤rudan do¤ruya en kutsal padiflah hazretlerinin yönetiminde ba¤›m-
s›z bir biçimde kalmas›.

g) Halifeli¤in Osmanl› soyunda kalmas›.
h) Suriyedeki Arap toplumunun ne düflündü¤ünü bildirmifltim. Bugün Suriye hiçbir

yabanc› korumac›l›¤› istemiyor. Ve tümüyle ba¤›ms›z kalmak istiyor. Yaln›z tarafs›z bir dev-
letin destek olmas› isteniyor. Olanak varsa M›s›r da içinde olmak üzere tüm Arabistan›n fle-
rif* yönetiminde ba¤›ms›zl›¤› isteniyor. Fakat Arabistan›n ruhsal durumunu ve halklar›n›
huy ve tutumlar›n› bildi¤im için bütün Arabistan bölümlerinin flerif yönetiminde bir hükû-
met kurabilmelerini olas› göremem ve ulusal özgürlük ve eflitliklerinin sa¤lanmas› baflar›la-
bildi¤i ölçüde Osmanl› Devletine ba¤lanma düflüncesinin büyük ço¤unlukla kabul edilece-
¤i kesindir. Buna göre Irak›n, Suriyenin, Hicaz›n ve Arapyar›madas› (l y k r b s n a n) halk-
lar›n›n ayr›, ayr› birer Arap devleti kurup tümünün en kutsal halife hazretlerine uygun bi-
çimlerde ba¤lanmas›n› sa¤lamak ve bir konfederasyan kurmak ve sonuç olarak Osmanl›
Devletinin Araplarla her bak›mdan uyuflmas› olabilir. Osmanl› bayra¤›na da Amerika bay-
ra¤›ndaki y›ld›zlar gibi devletlerin say›s›nca hilâl konmas› (t m l h y ) kutsal yerlere** hali-
fe ad›na görevliler ve bir m›ktar Osmanl› askeri yerlefltirilebilir.

i) Bir Ermenistan kurulmas› zorunludur. Kafkasyada hükûmetimizce tan›nm›fl Erme-
ni Cumhuriyeti bizim zarar›m›za geniflletilemez. Bar›fl konferans› direnirse ufak bir s›n›r dü-
zeltmesi yoluyla ödün verilmesi zorunlu olur ve (a y r a k d n k l y z a s a r v n h k y r d v k
n h) Kafkasya Ermenistans›z kurulaca¤›na göre Azerbaycan ‹slâm Devletinin gücü az ola-
rak kurulmas›na yard›m etmek ç›kar›m›z gere¤idir. Bunun kuruluflunu ve ölçüsünü sapta-
mak hükûmete düfler. Yunanistan›n hakk›m›zdaki zararl› politikas›na karfl› Bulgaristan ile
iyi geçinmek gereklidir. Bulgarlar›n da bunu isteyeceklerini san›r›m.

j) Korumac›l›k ba¤›ms›zl›¤a ters düfltü¤ünden hiçbir devletin korumac›l›¤› kabul edilme-
melidir. Yaln›z tar›m, endüstri ve öbür teknik ve yönetsel yard›m› kabul olunabilir. Suriye
Arap Hükûmeti de bu düflüncededir ve yard›mc›l›k bak›m›ndan Amerikaya e¤ilimlidir. Ö¤-
renildi¤ine göre Suriyede iflgal tehlikesine karfl› seferberlik yap›lmas› bu düflünceyi do¤rular.

k) Bar›fl konferans›na kamunun güvenini kazanm›fl politikadan anlar yurtseverlerin
seçilmesi.

Ordumuzun gelece¤i.
l) Müfettifllikler ve askeri flûra yeniden kurulmal›.

* Hazreti Hüseyin vas›tas›yla Peygamber soyundan olanlara “flerif” denirdi
** Mekke ve Medine



m) Emir ve kumanda ve mühim makamat Harbi Umumide tecrübe görmüfl muktedir
namuskâr kumandanlara tevdi olunmal›.

n) Siyasî bir maksatla Enver Paflan›n gadrine u¤ram›fl muktedir mütekait erkân ve üme-
ra mevcuttur. Bunlar›n m›ktar› da pek mahduttur. Bunlar›n iadei rütbeleri ve istihdamlar›
münasip olur.

(h h d) Ordudan ç›kar›lacak kadro fazlas› binlerce ümera ve zabitan varken naehil mü-
tekaidinin hizmeti nizamiyeye al›nmamas›.

o) Zabitan›n terfihi hali.
p) Düflmanlar›m›z ma¤lûplar›n tehdidi teslihat›na çal›fl›rken kendileri mütemadiyen

tezyidi teslihat yapmakta olduklar›ndan sulh konferans›nda ahvali dahiliyemiz de nazan dik-
kate al›narak hudutlar›m›za ve maliyemizin kuvvetine göre teflkilât› askeriyenin kâfi kuvvet-
te ipkas›na çal›fl›lmas› ve s›rf m›ntakam› kuvvetsiz b›rakarak kolayca zab›t maksadile Gene-
ral Allenbis taraf›ndan kolordumun lâ¤v› talep edilmifl ve bu talep flimdiye kadar is'af edil-
memiflse de bu fikrin mevcudiyeti kolordumun bütün muamelât›na tesir yapmakta oldu¤un-
dan bu lâ¤›v meselesinde oldu¤u gibi bütün ordunun erkân›harbiyenin bu müzahir devletin
maiyetine ve nüfuzuna geçmemesine dikkat olunmas› varidi hat›r olan maruzat›mdan savap
olmayanlar hakk›nda tenvirimi ve bu flifrenin al›nd›¤›n›n ifl'ar buyurulmas› müsterhamd›r.
Harekât 2568 numaral›d›r.

K.O. 13 Kumandan›
Cevdet

VES‹KA, 156. 
fiifre halli Ankara, 17/10/1335
Adet 
4690
Gayet aceledir. Zata mahsustur.

Amasyada Kongre Heyeti Temsilîyesi Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - Siyaseti hariciyemizde istiklâli tam talebile hiçbir devletin mandas›n› kabul etmemek,
kapitülasyonlar›n ve gümrük rüsumunu tezyit mecburiyetinin borçlar›m›z› ödeyemiyece¤imi-
ze sebep olaca¤›n› irae ve ispat ederek bu kaydi kadimden memleketi ahten ve filen kurtarmak.

2 - Memleketimizde istilâ h›rs› takip etmiyen bir devletin iktisadî ve fennî muavenet ve
muzaheretini temin etmek, baflka devletlerden de mütehass›slar, müflavirler, muallimler cel-
bedebilmek ve bilhassa teflkilât› bize benziyen ve pek küçülmesi itibarile ricali âliyesi iflsiz ka-
lan Avusturya-Macaristandan idarei dahiliyede mütehass›slar getirtmek.

3 - Fransaya memleketimizdeki menafii azimei as›rdidesi, hars›, gerek daima dost bir
vaziyette bulundurulmas›n›n ve bu suretle zaman zaman aleyhimize kald›r›lacak olan efkâr›
umumiyei cihana karfl› büyük müdafaac› kazanmak ve erkân›harbiye talebesinin Fransaya
izam› veya muallim celbi konferansta ordumuzun lehine medar olabilir.

4 - ‹ngilterenin Ba¤dat-‹skenderun hatt›n› alaca¤› istidlâl olunmaktad›r. Anadoluda ka-
lan mütebaki hatlar›n heyeti umumiyesini Türk azalar› bulunan muhtelit bir heyetin riyaset
ve murakebesinde Frans›z flirketlerine tevdi ve has›lat› safiyesinin düyunu umumiyeye tahsi-
si muvaf›k olaca¤› kanaatindeyim.

5 - Kezalik Frans›zlar taraf›ndan daha flimdiden kendiliklerinden Adanan›n tahliyesile
ahalisi Türk olan vilâyetlerin Türklerde kalmas› filen gösterilirse memleketin her taraf›nda ve
hatta Adanada Frans›z askeri olmadan bile istemeden menafii iktisadiyenin verilebilece¤i irae
ve tahmin edilece¤i iblâ¤ edilmelidir. Ve bu suretle Frans›zlar›n Adanada kalmalar› için ha-
z›rlanmakta ve Yunan›n Ayd›n, ‹talyan›n Antalya ve ‹ngilterenin Halep ve Musul flehirleri ile
bu vilâyetlerin flimalinde yerleflmek tasavvur ve haz›rl›klar› menedilmifl olacakt›r.

6 - Bilhassa mütarekedenberi takip eyledikleri sakim siyaset ve metbuu mufahhamlar› zat›
hazreti padiflahiyi eyyam› merasimde ademi ziyaretle rab›tai ubudiyet ve tabiiyeti kat'eylemifl olan
patriklerin eski imtiyazdan bahse haklar› kalmam›flt›r. Zaten Rum ahali Makedonyaya, Ermeni
ahali Erivandaki Ermeni Cumhuriyetine tebdil edilmesi suretile Ermeni ve Rumlar›n merkezi s›k-
leti de memleketimizden kalkm›fl olaca¤›ndan Rum ve Ermeni patriklerinin ve buna tebean Bulgar
eksarh›n›n Dersaadetten kald›r›lmas› ve sulh muahedesinde her halde duçar› zarar ve tehcir ola-
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m) Emir ve komuta ve önemli görevler Dünya Savafl›nda deneyim kazanm›fl yetenek-
li namuslu komutanlara verilmeli.

n) Enver Paflan›n politik bir amaçla kötülük etti¤i yetenekli emekli üst subaylar ve ko-
mutanlar vard›r. Bunlar›n say›s› da çok azd›r. Bunlar›n rütbelerinin geri verilmesi ve görev-
lendirilmeleri uygun olur.

(h h d) Ordudan ç›kar›lacak kadro fazlas› binlerce komutan ve subay varken yetenek-
siz emeklilerin ordu görevine al›nmamas›.

o) Subaylar›n parasal durumlar›n›n iyilefltirilmesi.
p) Düflmanlar›m›z yenilenlerin silâhlar›n› s›n›rlamaya çal›fl›rken kendileri durmadan

silâhlar›n› art›rmakta olduklar›ndan bar›fl konferans›nda iç durumumuz da dikkate al›narak
s›n›rlar›m›za ve maliyemizin gücüne göre askeri örgütün yeter güçte tutulmas›n› çal›fl›lmas›
ve salt benim bölgemi güçsüz b›rakarak kolayca ele geçirmek amac›yla General Allenby ta-
raf›ndan kolordumun kald›r›lmas› istenmifl ve bu istek flimdiye kadar yerine getirilmemiflse
de bu düflüncenin var oluflu bile ordumun bütün ifllerini etkiledi¤inden bu kolorduyu kal-
d›rma konusunda oldu¤u gibi bütün ordunun kurmay kurullar›n›n bize yard›mc› olan bu
devletin emri alt›na girmemesine ve etkisi alt›nda kalmamas›na dikkat edilmesi akl›ma ge-
len bu bildirdiklerimden yerinde görülmeyenler konusunda ayd›nlat›lmam› ve bu flifrenin
al›nd›¤›n›n bildirilmesini dilerim. Harekât 2658 say›l›d›r.

K.O. 13 Komutan› 
Cevdet

BELGE, 156.
Çözülmüfl flifre Ankara, 17/10/1919
Say› 
4690 
Çok ivedidir. Kifliye özeldir

Amasyada Kongre Temsilci Kurulu Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - D›fl politikam›zda tam özgürlük istemek ve hiçbir devletin mandas›n› kabul etme-
mek, kapitülasyonlar›n ve gümrük vergilerinin art›r›lmas› zorunlulu¤unun borçlar›m›z› öde-
yemememize neden olaca¤›n› gösterip kan›tlayarak bu eski ba¤lant›dan memleketi anlaflma
ile ve edimli olarak kurtarmak.

2 - Memleketimizi ele geçirme tutkusu olmayan devletin ekonomik ve teknik yard›m
ve deste¤ini sa¤lamak, baflka devletlerden de uzmanlar, dan›flmanlar, ö¤retmenler getirte-
bilmek ve özellikle organizasyonu bize benziyen ve pek küçülmesi nedeniyle de¤erli adam-
lar› iflsiz kalan Avusturya-Macaristandan iç yönetim için uzmanlar getirtmek.

3 - Fransan›n memleketimizdeki yüzlerce y›ll›k büyük ç›karlar› ve kültürü dolay›s›yla
her zaman bir dost durumunda bulundurulmas›n›n ve böylece zaman zaman bize karfl› k›fl-
t›rt›lacak dünya kamu oyuna karfl› büyük bir savunucu kazanmak ve kurmay ö¤rencilerinin
Fransaya gönderilmesi ya da Fransadan ö¤retmen getirtmek konferansta ordumuzun yara-
r›na destek olabilir.

4 - ‹ngilterenin Ba¤dat-‹skenderun hatt›n› alaca¤› anlafl›lmaktad›r. Anadoluda kalan
öbür hatlar›n tümünü Türk üyeleri bulunan bir karma kurulun baflkanl›¤›nda ve denetiminde
Frans›z flirketlerine vermek ve net gelirini kamu borçlar›na ay›rmak uygun olur kan›s›nday›m.

5 - Yine Frans›zlar taraf›ndan daha flimdiden kendiliklerinden Adanan›n boflalt›lmas›
ile halk› Türk olan illerin Türklerde kalaca¤› edimli olarak gösterilirse memleketin her ta-
raf›nda ve hatta Adanada Frans›z askeri olmadan bile istemeden ekonomik ç›karlar sa¤la-
nabilece¤i onlara bildirilmelidir. Ve böylece Frans›zlar›n Adanada kalmalar› için haz›rlan-
makta ve Yunan›n Ayd›n, ‹talyan›n Antalya ve ‹ngilterenin Halep ve Musul flehirleri ile bu
illerin kuzeyinde yerleflmek düflünce ve haz›rl›klar› önlenmifl olacakt›r.

6 - Özellikle ateflkesten bu yana izledikleri sakat politika ve uyru¤u bulunduklar› yüce padi-
flah hazretlerine tören günlerinde gitmemeleri nedeniyle ba¤l›l›k ve uyrukluklar› kesilmifl olan pat-
riklerin eski ayr›cal›ktan söz etmeye haklar› kalmam›flt›r. Gerçekte Rum halk Makedonyaya, Er-
meni halk Erivandaki Ermeni Cumhuriyetine tebdil* edilmek yoluyla Ermeni ve Rumlar›n a¤›r-
l›k merkezi de memleketimizden kalkm›fl olaca¤›ndan Rum ve Ermeni patriklerinin ve buna uya-
rak Bulgar eksarh›n›n ‹stanbuldan kald›r›lmas› ve bar›fl anlaflmas›nda her halde zarara u¤rayacak

* Tebdil: Savafltan sonra ulusal s›n›rlar d›fl›nda kalan Müslüman Türklerin baz› h›ristiyan-
larla yer de¤ifltirmesi, böyle bir de¤ifl tokufl yap›lmas›. Anadolu Rum’lar›n›n Yunanista-
na, Bat› Trakya Türklerinin Türkiye’ye yerlefltirilmesi gibi



cak olan milleti islâmiyeye karfl› patrikanelerin defi ifsadatile memlekette sükûnun muhafaza
edilebilece¤i flüphesizdir. Mütareke islâm ahaliye bu kadar tahakküm ve tahkiratta bulunan
ve fl›mart›lm›fl olan bu Ermeni ve Rumlar›n Bulgaristan ve Yunanistanda oldu¤u gibi daima
haricin teflvikile atide saii fesat olacaklar› pek muhtemel oldu¤undan mübadelei arazi ve aha-
li suretile bu meselenin halledilmesinin kan dökülmemek için yegâne çare oldu¤u konferans-
ta sarahaten gösterilebilmelidir.

7 - ‹darei hükûmette s›rf islâm ve Türk ahali düflünülerek idarei hükûmet etmek mecbu-
riyetindedir. Akalli kalil kalacak gayrimüslim anas›r›n zulmü taaddiden masun; hayat, emval
ve hukuk mahfuziyeti kâfidir. Dahilde sükûn ve asayiflin takriri için bir (fv a m v n y l a l y)
jandarman›n kifayetsizli¤i Anadoluyu ac›nacak bir halde b›rakmaktad›r. Filen ›slah ve ikma-
li için çal›flmak zaruridir. Bu da askerli¤i ikmal etmifl ahaliden gönüllü suretile ve fakat ah-
lâk ve etvar› mücerrep ve mazbut olanlardan intihap edilmek flartile yap›lmal›d›r. Bilhassa
zabitan hüsnü intihap edilerek faal ve vatanperver bir heyet teflkil olunmal›d›r. Alay kuman-
danl›klar›na de¤erli faal ümera verilmelidir.

8 - Orduya gelince esasl› bir tensike ihtiyaç oldu¤undan fleraiti kanuniyesi dahilinde na-
muslu mütekaidin dahil olarak bir flûray› askerî teflkil edilmeli ve Erkân›harbiyei Umumiye
Riyaseti de dahil bulunmal›d›r. Harp tecrübelerine istinat eden ve esasatta Türk ve islâm or-
dusu olmas› lâz›mgelen orduda f›rkalara ziraat mütahass›slar› ve muallimleri konularak or-
dunun mektep halinde bulundurulmas› temin edilmeli ve gösterilmelidir.

9 - Her fleyden evel muamelât› zatiyeye tecrübeli ve kifayetli olan ve....mücerrep zevat
taraf›ndan iflgal edilerek sicillât› tetkik ve buna nazaran mevcut zabitan zinde ve vatanperver
faal bir hale irca edilmelidir. Son zamanda al›nan mütekaidin tekaüde irca edilmeli. Karada
kifayetsizli¤i mücerrep bahriye zabitan› ya s›n›f› aslilerine veya baflka müteferrik hidemata
al›nmal›d›r. Kadro tespit ve liyakatsiz, ahlâks›z olanlar ç›kar›lmadan evel yaln›z sinninin faz-
lal›¤›ndan dolay› kusuru olmayanlar›n hemen kadrodan ihraç edilmemesi muvaf›kt›r.

10 - Kolordu, f›rka ve alay kumandanl›klar›n› harbi haz›rda ilmi, ahlâk›, faaliyeti mes-
buk ve mücerrep zevata tevdi ile flûray› askerinin tensibinin bihakk›n tatbik›na harp senele-
rinde ç›kan genç zabitan› terbiye ve tedris ile yükseltmeli ve orduda fikri inzibat ve terakki-
nin tealisine imkân vermelidir. Bütün alaylarda ve muadili bulunan müessesatta divan› hay-
siyet teflkili mecburi olmal›d›r.

11 - Dersaadette bofl oturan zabitan kolordulara gönderilmelidir. Bu suretle k›taatta is-
tihdam veya tekaüde sevk› bilfiil tecrübe edilerek birçok de¤erli zabitan ifl bafl›na getirilmifl
bulunur.

12 - Tekaüt edilmifl ve edilecek zabitan›n ilim ve ahlâk cihetile yüksek ve vatanperver-
likleri sevkile talip olanlar bilimtihan nahiye müdürlüklerine, mektep hocal›klar›na ve mu-
adili birçok memuriyetlere tayin ile iki tarafl› istifade edilebilir.

13 - Bugün k›taat efrad› yekdi¤erine tamamile kar›flm›flt›r ve silâh alt›nda askerden...fi-
rari mevcut oldu¤undan af iradesi veçhile cezalar› affedilmek üzere emsali silâh alt›nda bu-
lunan bilûmum firarilerle mazereti zail olmufl bakayay› silâh alt›nda celbetmeli ve bunlar›n
hemen k›t'alara yeniden kay›t ve tespitile badema herbir firarinin behemehal kendi k›t'as›na
izam›n› esas ittihaz etmek ve aramak kat'iyyen temin edilmelidir.

14 - Sab›k veçhile memaliki Osmanîye üç müfettiflli¤e taksim ve f›rka kumandanlar›n›n
da m›ntakalar›nda asayiflle memuriyetleri memleketin inzibat› noktai nazar›ndan pek mü-
himdir.

15 - Vusulünün ifl'ar b››yurulmas›.
K.O. 20 Kumandan Vekili

Mahmut 
VES‹KA, 156. 
fiifre halli Erzurum, 17/10/1335
1457 T Vürudu, 18/10/1335
40

Amasyada F›rka 5 Kumandanl›¤›na 
C: 14/10/1335 flifreye Heyeti Temsilîyeye:
Siyaseti dahiliyemiz hakk›ndaki esaset kongrelerde hemen aynen takrir edilmifltir. Erzurum

1076 1077

ve yer de¤ifltirmeye zorlanacak olan Müslüman halka karfl› patrikanelerin kötü k›flk›rtmalar›
ortadan kalkm›fl olaca¤›ndan ülkede dinginli¤in korunabilece¤i kuflkusuzdur. Ateflkes anlafl-
mas› Müslüman halk› bu kadar ezen ve afla¤›layan bu fl›mar›k Ermeni ve Rumlar›n Bulgaris-
tan ve Yunanistanda oldu¤u gibi herzaman d›fl özendirmelerle ileride bozgunculuk arac› ola-
caklar› çok olas› bulundu¤undan toprak ve halklar›n de¤ifl tokuflu yoluyla bu sorunun çözüm-
lenmesinin kan dökülmemek için tek ç›kar yol oldu¤u konferansta aç›kça belirtilmelidir.

7 - Devlet yönetiminde yanl›z Müslüman ve Türk halk düflünülerek hükûmet etmek
zorunlu¤u vard›r. Az›n az› durumunda kalacak Müslüman olmayan unsurlar›n adaletsizlik
ve sald›r›dan korunmufl olmas› can, mal ve hak dokunulmazl›¤› yeter. ‹çte dinginlik ve gü-
venli¤in yerlefltirilmesi (f v a m v n y l a l y) jandarman›n yetersizli¤i Anadoluyu ac›nacak
bir durumda b›rakmaktad›r. Edimli olarak iyilefltirilip tamamlanmas› için çal›flmak zorun-
ludur. Bu da askerli¤ini tamamlam›fl halktan gönüllü olanlardan ve ama ahlâk ve tutumu
denenmifl ve düzgün olanlardan seçilmek kofluluyla yap›lmal›d›r. Özellikle subaylar iyi se-
çilerek çal›flkan ve yurtsever bir topluluk kurulmal›d›r. Alay komutanl›klar›na de¤erli çal›fl-
kan komutanlar verilmelidir.

8 - Orduya gelince köklü bir ay›klamaya gereksinme oldu¤undan yasal koflullar içinde
ve namuslu emekliler de aralar›nda olarak bir askerî flûra kurulmal› ve Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› da kurulda yer almal›d›r. Savafl deneyimlerine dayanan ve temelde Türk ve Müslü-
man ordusu olmas› gereken orduda tümenlere tar›m uzman ve ö¤retmenleri konularak or-
dunun okul niteli¤inde olmas› sa¤lanmal› ve gösterilmelidir.

9 - Her fleyden önce özlük ifllerine deneyimli ve yetenekli olan ve ... denenmifl kimse-
ler görevlendirilerek siciller incelettirilmeli ve buna göre görevdeki subaylar dinç ve yurt-
sever ve çal›flkan bir duruma getirilmelidir. Son zamanlarda al›nan emekliler yeniden emek-
li edilmeli. Karada yetersizli¤i denenmifl olan deniz subaylar› ya as›l s›n›flar›na ya da baflka
önemsiz küçük görevlere al›nmal›d›r. Kadro saptanmal› ve yeteneksiz, ahlâks›z olanlar ç›-
kar›lmal›d›r, daha önemlisi kusursuzlar›n sadece yafll›l›k nedeniyle kadrodan hemen ç›kar›l-
mamas› uygundur..

10 - Kolordu, tümen ve alay komutanl›klar› bugünkü savaflta bilgisi, ahlâk›, çal›flkan-
l›¤› saptanm›fl ve denenmifl kiflilere verilmeli ve askeri flûra kararlar›n›n tam olarak uygulan-
mas›na savafl y›llar›nda ç›kan genç subaylar e¤itim ve ö¤retim yoluyla yükseltmeli ve ordu-
da disiplin ve ilerleme düflüncesinin ço¤almas›na olanak sa¤lanmal›d›r. Bütün alaylarda ve
buna eflit kurulufllarda haysiyet divan› kurulmas› zorunlu olmal›d›r..

12 - Emekli edilmifl ve edilecek olan subaylardan bilim ve ahlâk yönünden yüksek ol-
malar› ve yurtsever bulunmalar› nedeniyle istekli olanlar s›navla bucak müdürlüklerine,
okul ö¤retmenliklerine ve benzeri birçok görevlere atamakla iki yönlü yarar sa¤lanabilir.

13 - Bugün birliklerdeki erler tümüyle birbirine kar›flm›flt›r ve silâh alt›nda asker-
den...kaçak bulunan bütün kaçaklarla cezalan affedilmek üzere emsali silâh alt›nda bulunan
bütün kaçaklarla mazereti kalmam›fl bakaya silâh alt›na ça¤›r›lmal› ve bunlar›n hemen bir-
liklere yeniden yaz›l›p saptanmas› ve bundan böyle kaça¤›n kesinlikle kendi birli¤ine gön-
derilmesinin ilke olarak kabulü kesinlikle sa¤lanmal›d›r.

14 - Eskisi gibi Osmanl› ülkesinin üç müfettiflli¤e bölünmesi ve tümen komutanlar›n›n
da bölgelerinde iç güvenli¤i sa¤lamakla görevlendirilmeleri ülkenin düzeni bak›m›ndan çok
önemlidir.

15 - Al›nd›¤›n›n bildirilmesi.
K.O. 20 Komutan Vekili

Mahmut
BELGE, 156.
Çözülmüfl flifre Erzurum, 17/10/1919
1457 T Gelifli, 19/10/1919
40

Amasyada Tümen 5 Komutanl›¤›na
K: 14/19/1919 flifreye Temsilci Kurula:
‹ç politikam›zla ilgili ilkeler kongrelerde hemen hemen oldu¤u gibi saptanm›flt›r. Erzurum ko-



hakk›nda kat'iyyen bir milis ordusu kabul edilmiyerek mutlaka daimi bir ordu ipkas› ve
bu ordunun mevcudu ne olursa olsun mevcut kadrolar›n azalt›lmamas›d›r. Civar hükû-
matm daimi ordular› bulunmas› jandarma ve gönüllü bir vaziyet oldu¤u takdirde memle-
ketin vüs'ati ile mütenasip mevcuda bali¤ olamamas› mutlaka daimi ordunun kuvvetüz-
zahr olmas›na ihtiyaç gösterir. Bundan baflka her sene mühim m›ktarda yirmi yafl›ndaki
gencin oldukça talim ve terbiye görmesi de maarifi umumiyemiz hesab›na bir kârd›r ar-
zeylerim.

K.O.15 Kumandan›
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 156.
1577 T Erzurum, 18/10/1335
30
fiifre halli
Gayet müstaceldir.

Amasyada F›rka 5 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Bugünkü telgraf›ma zeyildir.
1 - ‹tilâf Devletleri ya halen veya sulh konferans›nda flark vilâyetlerindeki ordunun mü-

tarekename ahkâm›nca silâh teslim etmelerini istemeleri muhtemeldir. Komflu devletlerden
Gürcülerle bilhassa katliamda berdevam bulunan Ermenilerin hudutlar› fleraiti atiyeleri ve
terki silâh keyfiyeti ayr›ca takrir ve tespit edilmedikçe daima maruzu tehdit olan halk›m›z›n
bir tek silâh bile verme¤e müsaade etmiyecekleri bedihidir. Bu hususun ehemmiyetle nazar›
dikkate al›nmas›n› arzederim.

2 - Bundan baflka memaliki müstahlâsam›zda bir hayli Rus mühimmat› vard›r. Bunla-
r›n sevahilde teslimi taahhüt edildi¤i için hakl› olarak istiyorlard›. Halbuki meselâ Erzurum-
da bir ambarda mecut Rus mühimmat› yirmi bin arabal›kt›r. Binaenaleyh bunlar›n itas›na ne
vesaiti nakliyemiz ve ne de param›z kat'iyyen kifayet etmiyece¤inden bu hususta da dikkatli
davran›lmas› iktiza eder. Saniyen bunlar harben al›nm›fl csliha olup milletimizin hakk›d›r.

3 - Sulh konferans›na gidecek murahhaslar› Bahriye Nâz›r› Pafla Hazertleri bilece¤in-
den bu bapta tenvir buyurulmakl›¤›m› rica eder Salih Pafla Hazretlerine tazimat› mahsusa-
m›n takdimine lûtfen vetatatlar›n› istirham eylerim.

K.O. 15 Kumandan› 
Kâz›m

VES‹KA, 157
Kastamonu, 18/10/1335

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Selâm ve iltifat› alileri Salih Pafla Hazretlerine tebli¤ ettirildi. Teveccühü âlilerinden mü-

teflekkir ve hakk›nda Kuvayi Millîye taraf›ndan yap›lan mutantan istikbalden memnun kal-
d›¤›n› cevaben söylemifl olduklar› maruzdur.

Kastamonu Müdafaai Hukuk Heyeti
Reflit

VES‹KA, 158.
fiifre S›vas, 1/11/1335

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine 
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan› Cevdet Beyefendiye 

Amasyada Bahriye Nâz›r› Salih Pafla Hazretlerile vaki mülâkat neticesinde esas mukarrerat
ve lâhika, teklif ve hulâsai mütaleat olarak takarrür eden mevat aynen berveçhiati arzedilmifltir.
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nusunda bir milis ordusu kesinlikle kabul edilmiyerek her halde sürekli bir ordu b›rak›lma-
s› ve bu ordunun mevcudu ne olursa olsun bugünkü kadrolar›n azalt›lmamas›d›r. Komflu
devletlerin sürekli ordular› bulunmas› Jandarma ve gönüllü bir durum olursa memleketin
geniflli¤i ile orant›l› mevcuda yükselememesi kesinlikle sürekli ordunun destekleyici güç ol-
mas›na gereksinme gösterir. Dundan baflka her sene çok say›da yirmi yafl›ndaki gencin ol-
dukça ö¤renim ve e¤itim görmesi de genel e¤itimimiz hesab›na bir kazançt›r. Bilginize su-
nar›m.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 156.
1577 T Erzurum, 18/10/1919
30
Çözülmüfl flifre Çok ivedidir

Amasyada Tümen 5 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Bugünkü Telgraf›ma ektir.
1 - ‹tilâf Devletleri ya flimdi ya da bar›fl konferans›nda do¤u illerindeki ordunun atefl-

kes anlaflmas›na göre silâh teslim etmesini istemeleri olas›d›r. Komflu devletlerden Gürcü-
lerle özellikle k›y›m sürdüren Ermenilerin s›n›rlar› gelecekteki durumlar› ve silâh b›rakma-
lar› ayr›ca karara ba¤lan›p saptanmad›kça hep tehdit karfl›s›nda bulunan halk›m›z›n bir tek
silâh bile vermeye izin vermiyecekleri aç›kça bellidir. Bu konunun önemle göz önünde bu-
lundurulmas›n› dilerim.

2 - Bundan baflka kurtar›lm›fl olan illerimizde çok Rus savafl araç ve gereci vard›r.
Bunlar›n k›y›larda teslimi üstlenilmifl oldu¤u için hakl› olarak istiyorlard›. Oysa örne¤in Er-
zurumda bir ambarda bulunan Rus savafl araç ve gereçleri yirmi bin arabal›kt›r. Bu duruma
göre bunlar›n tafl›nmas›na ne tafl›t araçlar›m›z ve ne de param›z hiç yetmiyece¤inden bu ko-
nuda da dikkatli davran›lmas› gerekir. ‹kincisi bunlar savaflarak al›nm›fl silâhlar olup mille-
timizin hakk›d›r.

3 - Bar›fl konferans›na gidecek delegeleri Deniziflleri Bakan› Pafla Hazretleri bilece¤in-
den bu konuda ayd›nlat›lmam› ve Salih Pafla Hazretlerine özel sayg›lar›m›n sunulmas›na
arac›l›k etmenizi rica ederim.

K.O. 15 Komutan› 
Kâz›m

BELGE, 157.
Kastamonu, 18/10/1919

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yüksek selâm ve ilginiz Salih Pafla Hazretlerine bildirildi. Gösterdi¤iniz de¤erli yak›n-

l›¤a teflekkür etmifl ve kendisi için Ulusal Güçler taraf›ndan yap›lan görkemli karfl›lamadan
memnun kald›¤›n› yan›t olarak söylemifl olduklar› bilginize sunulur.

Kastamonu Haklar› Savunma Kurulu
Reflit

BELGE, 158.
fiifre S›vas, 1/11/1919
Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan› Cevdet Beyefendiye

Amasyada Deniziflleri Bakan› Salih Pafla Hazretlerile yap›lan görüflme sonunda temel karar-
lar ve eski, öneri ve düflünce özeti olarak kararlaflt›r›lan maddeler oldu¤u gibi afla¤›da sunulmufltur.



Sulh konferans›na gönderilecek zevat›n fleraiti lâzimeyi bulunmas› flartile intihab› tamamen
hükûmete terkolunmufltur. Hükûmet taraf›ndan gönderilmek üzere tasavvur olunan zevat
esamisi de ilave edilmifltir. Bu malûmat›n temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Heyeti Mer-
keziyesine bildirilmesini ve vusulünün ifl'ar›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

SURET
Merbuttur (Vesika 159-160)

VES‹KA, 159.
Askerin siyasetle meflgul oldu¤u fikri vermemeli hatta asker siyasetle ifltigal etmemeli.
1 - ‹ttihatç›l›¤›n, ‹ttihat ve Terakki fikrinin memlekette tekrar uyanmas› hatta baz› alâ-

iminin meflhut olmas› siyaseten gayet muz›rd›r. Çünkü bütün ‹tilâf Devletlerüe gayrimüslim
tebaa bu meslek ve bu fikrin aleyhindedirler ve bu halin vatan için mucibi felâket olaca¤›n›
ve konferansa fena tesir edece¤ini mümessiller yekzeban olarak beyan etmektedirler. Muhit
ve zaman suitevil ve suitefehhüme gayet müsait oldu¤undan en ufak bir hareket ve halden da-
hi tevakki lâz›md›r.

2 - Hükûmetle teflkilât› millîye aras›nda nikat› esasiyece itilâf hâs›l olmufl ve asla teba-
yün ve ihtilâf kalmam›flt›r. Binaenaleyh hükûmetin mevki ve kuvvetine halel getirecek edna
müdahaleden içtinap selâmeti memleket noktai nazar›ndan elzemdir. fiu halde kavanini mev-
cude ahkâm›na ittiba'› meslek ittihaz etmifl olan hükûmete karfl› filân›n azli, filân›n tayini, fi-
lân›n cezaland›r›lmas› gibi mutalebattan sarf›nazar olunmas› icap eder.

3 - ‹ntikam politikas› takip etmiyecekleri vukubulan taahhütleri iktizas›ndan bulundu-
¤undan vaktile teflkilâta muhalefet etmesinden dolay› tevkif edilmifl kimseler varsa bunlar›n
›tlak› ve bunlar meyan›nda ef'ali memnua mürtekibi olanlar hakk›nda müddeiumumilikçe ic-
ra olunacak takibat› kanuniyeye muhalefet olunmamas› ikt›za eder.

4 - Tehcir dolay›sile irtikâb› cürmedenlerin kanunen mücazat› adlen ve siyaseten elzem-
dir.

5 - Harbe ifltirakimizin musip olup olmad›¤› hakk›ndaki içtihadata hükûmet taarruz et-
mez. Fakat ifltirakin musip oldu¤una dair olan içtihadat›n flimdilik ketmi selâmeti memleket
icab›ndand›r. Çünkü isabeti içtihad›n› ilân edenler Düveli Mütelifeye düflman ve Almana
dost addolunarak mucibi tevahhufl oluyor.

6 - ‹ntihab› meb'usinin serbest cereyan›, aleyhimizde vukubulacak itirazat ve müdaha-
lât›n men'i ve tebea beyninde vukuu melhuz ihtilâfat›n selbi için lâz›m ve selâmeti vatan için
elzemdir. Çünkü müdahale vukuu baisi k›ylükal olmakla beraber meselâ meflhur ittihatç›la-
r›n meb'us intihab› itilâf Devletlerinin itiraz hatta müdahalelerini mucip olabilece¤i cihetle in-
tihabat›n reyi ahaliye terki muktaz›d›r. ‹sabet te andad›r. Zaten meclisi meb'usarula muhalif
f›rkalara da lüzum vard›r.

7 - Galeyanl› nümayifller ve makalelerden sarf›nazar olunmas›.
8 - ‹hlâli asayifli mucip halâta meydan verilmemesi ve evelce köprüde adam vurulmak

gibi vukua gelen harekât›n kendi tensiplerile yap›lmam›fl oldu¤unun ilân edilmesi.
9 - Hükûmetin ne leh ve ne aleyhinde bir fley yaz›lmamas›.

21 Teflrinievel 1919
Bahriye Naz›r›

Salih Hulûsi
VES‹KA, 160.
‹çtima edecek heyeti meb'usan meyan›nda flahsiyetleri ittihatç›l›¤›n mesavisile alâkadar ve

tehcir ve taktil mesailile ve menafii hakikiyei millet ve memlekete münafi sair mesavi ile lekedar
olan kimselerin bulunmas› caiz olmad›¤›ndan bu cihete mâni olmak için mümkün olan esbaba
tevessül edilebilir. Bu tarz› tevessül hukuku flahsiye ve ahkâm› kanuniyeye tecavüz mahiyetinde
olmamal›d›r. ‹stihdaf olunacak maksat nezih ve bitaraf zevat›n intihaplar›n› tercih ve bedhahan
ve ecanihin bir gûna itiraz ve müdahalelerine meydan vermemek için memleketimizde mevcut bil-
cümle firak› siyasîyeden ve anas›r› h›ristiyaniyesinin her noktai nazardan bütün memlekete flümu-
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Bar›fl konferans›na gönderilecek kiflilerin - gerekli nitelikte olmalar› kofluluyla - seçilmesi ifli
hükûmete b›rak›lm›flt›r.Hükûmet taraf›ndan gönderilmesi düflünülenlerin adlar› da eklen-
mifltir. Bu bilginin iliflkide bulundu¤unuz Haklar› Savvunma Merkez Kuruluna bildirilmesi-
ni ve al›nd›¤›n›n bildirilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

ÖRNEK
BELGE, 159.

‹lifliktir (Belge 159-160)
Askerin politikayla u¤raflt›¤› düflüncesi uyand›r›lmamak hatta asker politikayla u¤rafl-

mamal›.
1 - ‹ttihatç›l›¤›n, ‹ttihat ve Terakki düflüncesinin memlekette yeniden uyanmas› bir ta-

k›m belirtilerin görülmesi politika aç›s›ndan çok zararl›d›r. Çünkü bütün ‹tilâf Devletlerile
Müslüman olmayan uyruklar bu ideoloji ve bu düflünceye karfl›d›rlar ve bu durumun vatan
için y›k›ma neden olaca¤›n› ve konferansa kötü etki yapaca¤›n› temsilciler bira¤›zdan söy-
lemektedirler. Ortam ve zaman kötü yorumlamaya ve yanl›fl anlamaya çok elveriflli oldu-
¤undan en ufak bir eylem ve durumdan bile kaç›nmak gereklidir.

2 - Hükûmetle ulusal örgütler aras›nda temel konularda anlaflma olmufl ve hiç çeliflki
ve anlaflmazl›k kalmam›flt›r. Buna göre hükûmetin durumuna ve gücüne zarar verecek en
küçük bir kar›flmadan bile kaç›nmak ülke esenli¤i bak›m›ndan çok gereklidir. fiu halde yü-
rürlükteki kanunlar›n kurallar›na uymay› ilke edinmifl olan hükûmete karfl› filân›n görev-
den al›nmas›, filân›n atanmas›, filân›n cezaland›r›lmas› gibi isteklerden vazgeçilmesi gerekir.

3 - Öç alma politikas› gütmemeye söz vermifl olundu¤undan eskiden örgüte karfl› ç›k-
mak nedeniyle tutuklanm›fl kifliler varsa bunlar›n sal›verilmesi ve bunlar aras›nda yasak ifl-
ler yapanlar hakk›nda savc›l›kta yap›lacak yasal kovuflturmaya karfl› ç›k›lmamas› gerekir.

4 - Zorla göç ettirme dolay›sile suç ifllemifl olanlar›n yasal olarak cezaland›r›lmas› ada-
let ve politika aç›s›ndan çok gereklidir.

5 - Savafla kat›lmam›z›n yerinde olup olmad›¤› konusundaki inan›fllara hükûmet kar›fl-
maz. Fakat kat›lman›n yerinde oldu¤u yollu inan›fllar›n flimdilik gizli tutulmas› ülkenin
esenli¤i gere¤indendir. Çünkü yerinde bulduklar›n› duyuranlar ‹tilâf Devletlerine düflman
ve Almana dost say›larak ürküntüye neden oluyorlar.

6 - Meb'us seçimlerinin serbest yap›lmas›, bize karfl› yap›lacak itirazlar›n ve kar›flma-
lar›n önlenmesi ve uyruklar aras›nda ç›kmas› olas› bulunan anlaflmazl›klar› gidermek ve
yurdun esenli¤i için çok gereklidir. Çünkü kar›flmalar olmas› dedikodu yaratmakla birlikte
sözgelimi ünlü ‹ttihatç›lar›n meb'us seçilmesi ‹tilâf Devletlerinin karfl› ç›kmalar›na ve hatta
kar›flmalar›na yol açabilece¤inden seçimlerin halk›n oyuna b›rak›lmas› gereklidir. Uygun
olan da budur. Gerçekte meb'uslar meclisinde muhalif partilere de gereksinim vard›r.

7 - Coflkulu gösteri ve makalelerden vaz geçilmesi.
8 - ‹ç güvenli¤i bozacak olaylara meydan verilmemesi ve evvelce köprüde adam vur-

mak fleklinde oluflmufl davran›fllar›n kendi onaylar›yla yap›lmam›fl oldu¤unun duyurulmas›.
9 - Hükûmetten yana ya da ona karfl› bir fley yaz›lmamas›.

21 Ekim 1919
Deniziflleri Bakan›

Salih Hûlusi
BELGE, 160.
Toplanacak mebuslar aras›nda ittihatç›l›¤›n kötü iflleriyle ilgili ve zorla göç ettirme ve adam

öldürtme iflleriyle ve millet ve memleketin gerçek ç›karlar›na ayk›r› kötü ifllerle lekelenmifl olan-
lar›n bulunmas› do¤ru olmad›¤›ndan bunu önlemek için olabilen yollara baflvurulabilir. Bu yola
gidifl kiflisel haklar› ve yasa kurular›n› çi¤neyici nitelikte olmamal›d›r. Güdülecek amaç temiz ve
yans›z kiflilerin seçilmesini ye¤lemek ve kötülük dileyenlerle yabanc›lar›n herhangi bir itiraz›na ve
kar›flmas›na meydan vermemek için memleketimizdeki tüm siyasî partilerin ve H›ristiyanlar›n se-
çime kat›lmas›n› sa¤layarak toplanacak meclisin temsilcilik yetkisinin her bak›mdan bütün mem-



lünü ispat etmektir. Bu bapta zaman› teflebbüs teahhur etmifl oldu¤undan bundan sora al›na-
bilecek tedabir ile tamamen temini maksad›n mümkün olam›yaca¤› varidi hat›r olmakla be-
raber azami neticenin istihsaline bezli gayret olunacakt›r.

22 Teflrinievel 1919
Bahriye Naz›r›

Salih Hulûsi
VES‹KA, 161.
Müstaceldir

Amasya Mutasarr›fl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine takdim olunacakt›r:
1 - fieyh Recep ve rüfekas›n›n telgrafname meselesi oraya mübalâ¤al› surette aksettirilmifl

oldu¤u için izam edildi¤ini dünkü muhabereden istidlal ettim. Keyfiyeti tavzihan arzediyorum.
2 - Bu adamlar Salih Pafla Hazretlerinin mukaddema S›vasta menfiyyen bulunmas›n-

dan istifade ederek, Amasyaya kadar gelmiflken buraya da davet edilmeleri münasip olaca¤›
serrifltesile baz› sadedilân› bili¤fal bir telgrafname ihzar ve imza ettirmifllerdir. Mesele vakti-
le haber al›nm›fl oldu¤u gibi muahharen kendileri de makam› vilâyete gelerek böyle bir telg-
raf yazacaklar›n› söylemifllerdir. Durup dururken bilâsebep Salip Pafla Hazretlerinin daveti
elbette bir maksad› mahsusa matuf olaca¤›ndan memlekette dedikoduyu mucip olacak bu gi-
bi teflebbüsattan ve delâilile izah edildi. Kendileri de söyleflilen sözlere kanaat etmifl gibi gö-
rünerek gittiler.

3 - Evelki gece vasati saat on iki raddelerinde fieyh Recep ile Ahmet Kemal ve Zaral›-
zade Celâl nam›ndaki iki refiki telgrafhanede makine odas›na girerek Salih Paflaya yaz›lan
mezkûr telgrafnamenin keflidesini talep etmifllerdir. Müflarileyhin henüz Amasyaya gelmedi-
¤inden dolay› vürudunda çekilmek üzere telgrafnameyi b›rakmalar› teklif olunmufl ise de ›s-
rar ve tehditte bulunmufllar ve nihayet telgraf›n çekilmiyece¤ini anlamalar› üzerine kendileri-
ne münasebeti olan bir muhabere memurunu i¤fal ederek zat› flahaneye ve ‹stanbul muhabe-
re sermemuruna hitaben orada tertip ettikleri malûm telgraflar› yazd›rm›fllard›r.

4 - Geceyar›s› telgrafhanede geçen bu hâdiseden ne telgraf memurlar› ve ne de di¤er bir
kimse taraf›ndan hiçbir makama malûmat verilmemifltir.

5 - Ancak ertesi sabah telgraf baflmüdürü taraf›ndan evvelâ telefon badehu tezkerei res-
miye ile keyfiyetten vilâyetin haberdar edilmesi üzerine hemen bu üç flah›s derdest ettirilerek
polis idaresince tahkikat› iptidaiyesi bilicra adliye memurlar› da geceyar›s›na kadar dairede
al›konularak evrak› kendilerine tevdi ve kanunen icap eden tevkif müzekkereleri tastir ettiril-
mifl ve merkumlar da tevkifhaneye ilka olunmufltur.

6 - Bu hâdise yüzünden memlekette sükûn ve inzibat›n muhtel olmas› esasen melhuz ol-
mamakla beraber ihtiyaten lakayyüdat icra ve devriye teksir olunmufltur. Memleket bildikle-
ri hali tabiidedir.

7 - Tafsilât› maruzadan müsteban buyurulaca¤› veçhile alâkadar baz› memurlar›n la-
kaydisi yüzünden tahaddüs eden flu vakan›n haddi zatinde ehemmiyeti yok ise de devam ve
ehemmiyet ile tevessü eylemesi ihtimali varit iken önüne geçilmifl ve gösterilen icraat› seria ve
fledideden dolay› buna mümasil ahvalin badema ademi zuhûru derkâr bulunmufl oldu¤u ih-
tiramat› mahsusuma terdifen maruzdur.

20 Teflrinievel 1919
S›vas Valisi

Reflit
VES‹KA, 162.
fiifre mahlûlü ‹zmit, 20/10/1335
Pek acele 
Adet 
1367

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi Riyasetine: 
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leketi kapsad›¤›n› kan›tlamaktad›r.. Bu konudaki giriflimlerde gecikilmifl oldu¤undan bun-
dan sonra al›nabilecek önlemlerle amac›n tam olarak sa¤lanamayaca¤› akla gelmekle bir-
likte al›nacak en iyi sonucun elde edilmesine çaba harcanacakt›r.

22 Ekim 1919
Dcniziflleri Bakan›

Salih Hulûsi
BELGE, 161.
‹vedidir.

Amasya Mutasarr›fl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine sunulacakt›r:
1 - fieyh Recep ve arkadafllar›n›n telgrafhane sorunu oraya abart›larak yans›t›ld›¤› için

fazla önemsendi¤ini dünkü yaz›flmadan anlad›m. Durumu aç›kça bilginize sunuyorum.
2 - Bu adamlar Salih Pafla Hazretlerinin daha önceleri S›vasta sürgün olarak bulunma-

s›ndan yararlanarak, Amasyaya kadar gelmiflken buraya da ça¤›r›lmas› uygun olaca¤› dü-
flüncesiyle bir tak›m saf kiflileri aldatarak bir telgraf haz›rlat›p imza ettirmifllerdir. ‹fl önce-
den haber al›nm›fl oldu¤u gibi sonradan kendileri de valili¤e gelerek böyle bir telgraf yaza-
caklar›n› söylemifllerdir. Durup dururken hiç bir neden yokken Salih pafla Hazretlerinin ça-
¤›r›lmas› elbette özel bir amaca yönelik olaca¤›ndan memlekette dedikoduya yol açacak
böyle giriflimlerden vazgeçmenin elbette hay›rl› olaca¤› sürekli olarak bir saat boyunca ne-
denleri ve kan›tlar›yla anlat›ld›. Kendileri de söyleflilen sözlere inanm›fl gibi görünerek git-
tiler.

3 - Evvelki gece alafranga saat yirrnidört sular›nda fieyh Recep ile Ahmet Kemal ve
Zaral›zade Celâl ad›ndaki iki arkadafl› telgrafhanede makine odas›na girerek Salih Paflaya
yaz›lan bu telgraf›n çekilmiyece¤ini anlamalar› üzerine kendilerine yak›nl›¤› olan bir telgraf
memurunu aldatarak padiflaha ve ‹stanbul telgraf baflmemuruna orada yazd›klar› bildi¤iniz
telgraflar› çektirmifllerdir.

4 - Geceyar›s› telgrafhanede geçen bu olaydan ne telgraf memurlar› ve ne de baflka bi-
risi taraf›ndan hiçbir resmî görevliye bilgi verilmemifltir.

5 - Ancak ertesi sabah telgraf baflmüdürü taraf›ndan önce telefon ve ard›ndan resmî
yaz›yla durumun valili¤e bildirilmesi üzerine hemen bu üç kifli yakalanarak polis taraf›ndan
ilk soruflturmalar› yap›lm›fl ve adliye memurlar› da geceyar›s›na kadar dairede al›konularak
evrak› kendilerine verilmifl ve kanun gere¤i olan tutuklama yaz›s› yazd›r›lm›fl ve bu kifliler
de tutukevine gönderilmifltir.

6 - Bu olay yüzünden memlekette dinginlik ve düzenin bozulmas› gerçekten olas› gö-
rülmemekle birlikte ne olur ne olmaz önlem al›nm›fl ve devriye say›s› ço¤alt›lm›flt›r. Mem-
leket bildi¤iniz normal durumdad›r.

7 - Sunulan ayr›nt›l› bilgilerden anlayaca¤›n›z gibi ilgili baz› memurlar›n ald›rmazl›¤›
yüzünden ortaya ç›kan bu olay›n gerçekte önemi yok ise de sürmesi ve önemli ölçüde ge-
nifllemesi olas› iken önüne geçilmifl ve al›nan ivedi ve sert önlemler sayesinde buna benzer
olaylar›n bundan böyle ç›kamayaca¤›n›n aç›k oldu¤u özel sayg›lar›mla bilginize sunulur.

20 Ekim 1919
S›vas Valisi

Reflit
BELGE, 162.
Çözülmüfl flifre ‹zmit, 20/10/1919
Çok ivedi
Say›
1367

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baflkanl›¤›na:



Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde Talüstan Bey ve ‹stanbuldan para ve talimatla
gelerek süvari olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on befl lira vadeden Bekir nam›nda bir
flah›s ve Geyve alt›nc› daire tahsildar› Sapancan›n Akçay karyesinden Beslân nam adamlar›n
bafllar›na toplad›klar› atl›, yaya eflhas ile Adapazar› kasabas›n› bas›p ya¤ma edecekleri mahal-
lince haber al›narak kaymakam› kaza ve ‹zmitten gönderilen bir binbafl› ve Çerkez ve Abaza-
dan yirmi, yirmi befl kadar atl› ile iki yüz bin mikyas›ndaki haritada Lûtfiye köyü civar›ndaki
Çarka karyesinde bulufltuklar› ve esbab› hareketleri sual olundukta zat› padiflahinin hayatta ve
makam› muallâyi hilâfetlerinde olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na makine bafl›na
gelmek istedikleri ve Mustafa Kemal Paflay› padiflah makam›na kabul edemeyeceklerini bayan
eylediklerini kaymakam› makine bafl›nda mutasarr›f› livaya bildirmifl ve merkumlar›n maksa-
d›n›n bir taklibi hükûmet olup talimattan ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› oldu¤u ve hat-
ta merkumlar›n gûya padiflah›n da bu hareketlerinden haberdar oldu¤unu beyan eyledikleri
ifl'ar k›l›nm›flt›. Keyfiyet derhal kolorduya bildirilerek kuvvet talep edilmekle beraber kayma-
kam› kazan›n Adapazar›na gönderilmifl oldu¤u mukaddema arzedilmifl olan müfrezeyi ara-
balarla Hendek taraf›na tahrik ettirdi¤i ve kendisinin de da¤›lma¤a bafllayan merkumlar› Hen-
de¤e do¤ru takip eyledi¤i ve merkum Bekirin eflhasa ‹ngilizler bu ifl için bir hafta müddet ta-
yin eylediler, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli tacil edelim diye beyanatta bulundu¤unu kay-
makam› mumaileyh ilâveten bildirmifltir. ‹flin tevessüüne meydan kalmamak ve silâh patlama-
dan merkuman› yekdi¤erinden ay›r›p Bekir denilen mel'unu yakalamak üzere mutasarr›f› li-
va ile birlikte Jandarma Binbafl›l›¤›ndan Mütekait Haf›z ve kezalik Binbafl›l›ktan Mütekait ve
çiftlik eshab›ndan ve ‹zmit Heyeti Merkeziyesi Reisi Sanisi Çerkez Kâz›m ve Sapancadan Za-
fer Beyleri mahalli mezkûra gönderme¤e karar verdik. Mumaileyhimin teflhisinden bir netice
elde edilece¤i ümit ve maahaza kuvvet iraesile ink›yat ettirmek te pek lâz›m olup müfrezenin
hareketi neticesi ayr›ca arz olunacakt›r. Bu mesele hakk›nda Dersaadette Müdafaai Hukuk
Cemiyetinin mümessili veya pek namuslu, vicdanl›, bildi¤imiz muhaf›z ve f›rkam›n mensup
oldu¤u Yirmi beflinci Kolordunun Kumandan› ve ahiren esaretten gelen Sab›k Yemen K››va-
s› Kumandan› Mirliva Çerkez Ali Sait Pafladan bu meselenin nerelere ve kimlere kök sald›¤›-
n› istizah etmek münasip gibi mütalea olunmaktad›r. Ali Fuat Pafla Hazretler taraf›ndan da
Düzce taraflar›na bir m›ktar kuvvet flevki pek mühimdir. Arz› keyfiyet olunur Efendim.

Birinci F›rka Kumandan›
Mustafa As›m

VES‹KA, 163.
Adet Amasya, 23/10/1335
36
Tel
Gayet müstaceldir

Adapazar› Kaymakaml›¤›na
Talüstan, Bekir ve Beslân Beyler nam›nda birtak›m kesan›n baz› harekât› mefsedelkâ-

ranede bulunduklar› istihbar k›l›nm›flt›r. Bunlara karfl› tedabiri fledide ve serian›n tatbik›nda
kat'iyyen tereddüt gösterilmiyerek izalei mazarrallarile neticesinin ifl'ar› mercudur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal

VES‹KA, 164. 
Gayet müstaceldir Amasya, 23/10/1335
fiifre

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde ‹tilâf ve Hürriyet mensuplar›ndan çeteci Bekir Bey

ve rüfekas› ‹stanbuldan külliyetli para ve talimatla gelerek süvari olacaklara otuz ve piyade yaz›-
lacaklara on befl lira vadederek birtak›m eflhas› bafl›na toplama¤a k›yam eylemifltir. Ve kendisine
tesadüf edenlere zat› padiflahinin hayatta ve makam› hilâfette olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Ada-
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Adapazar› ilçesinin Akyaz› yöresinde Talüstan Bey ve ‹stanbuldan para ve direktifle ge-
lerek atl› olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on befl lira vaad eden Bekir ad›nda birisi ve
Geyve alt›nc› daire tahsildar› Sapancan›n Akçafl köyünden Beslân ad›ndaki adamlar›n bafllar›-
na toplad›klar› atl› ve yaya kiflilerle Adapazar› kasabas›n› bas›p ya¤ma edecekleri yerinden ha-
ber al›narak ilçe kaymakam› ve ‹zmitten gönderilen bir binbafl› ve Çerkez ve Abazadan yirmi,
yirmi befl kadar atl› ile iki yüz bin ölçe¤indeki haritada Lûtfiye köyü yak›n›nda Çarka köyün-
de bulufltuklar› ve bu davran›fllar›n›n nedeni soruldukta padiflah›n yaflamakta ve halifelik ko-
numunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na makine bafl›na gelmek istedikleri ve
Mustafa Kemal Paflay› padiflah olarak kabul edemiyeceklerini söylediklerini ilçe kaymakam›
makine bafl›nda sancak mutasarr›f›na bildirmifl ve bunlar›n amac›n›n yönetimi devirmek oldu-
¤u direktiften ‹stanbulda önemlice kiflilerle iliflkileri oldu¤u ve hatta bunlar›n sanki bu yapt›k-
lar›ndan padiflah›n da bilgisi oldu¤unu söyledikleri bildirilmifltir. Durum hemen kolorduya bil-
dirilerek kuvvet istenmekle birlikte ilçe kaymakam›n›n, Adapazar›na gönderilmifl oldu¤u ev-
velce bildirilmifl olan birli¤i arabalarla Hendek do¤rultusunda yola ç›kartt›¤› ve kendisinin de
da¤›lmaya bafllayan bu kiflileri Hende¤e do¤ru izledi¤i ve sözü geçen Bekirin toplanan kiflilere
‹ngilizler bu ifl için bir hafta süre tan›d›lar, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli çabuklaflt›ral›m
diye konufltu¤u o kaymakam taraf›ndan ek olarak bildirilmifltir. ‹flin genifllemesine meydan b›-
rakmamak ve silâh patlamadan bu kiflileri birbirinden ay›r›p Bekir denilen mel’unu yakalamak
için sancak mutasarr›f› ile birlikte Jandarma Binbafl›l›¤›ndan emekli Haf›z ve o da Binbafl›l›k-
tan emekli ve çiftlik sahiplerinden ve ‹zmit Merkez Kurulu ‹kinci Baflkan› Çerkez Kâz›m ve
Sapancadan Zafer Beyleri o yere göndermeye karar verdik. Bu kiflilerin girifliminden bir sonuç
al›naca¤› beklenmekte ise de kuvvet gösterisiyle bafl e¤dirmek de pek gerekli olup birli¤in gi-
diflinin sonucu ayr›ca bildirilecektir. Bu sorunla ilgili olarak ‹stanbulda Haklar› Savunma der-
ne¤inin temsilcisi ya da çok namuslu, vicdanl›, bildi¤imiz muhaf›z* ve tümenin ba¤l› oldu¤u
Yirmibeflinci Kolordunun Komutan› ve yeni tutsakl›ktan dönen eski Yemen Kuvvetleri Ko-
mutan› Tu¤general Çerkez Ali Sait Pafladan bu iflin nerelere ve kimlere kök sald›¤›n› sorup ö¤-
renmek uygun gibi düflünülmektedir. Ali Fuat Pafla Hazretleri taraf›ndan da Düzce taraflar›na
bir m›ktar kuvvet gönderilmesi çok önemlidir. Durum bilginize sunulur Efendim.

Birinci Tümen Komutan›
Mustafa As›m

BELGE, 163.
Say› Amasya, 23/10/1919
36
Tel
Çok ivedidir

Adapazar› Kaymakaml›¤›na
Talüstan, Bekir ve Beslân Beyler ad›nda birtak›m adamlar›n baz› bozguncu ifller yap-

t›klar› ö¤renilmifltir. Bunlara karfl› sert ve çabuk önlemler uygulanmas›nda kesinlikle durak-
sama gösterilmiyerek zararl› eylemlerinin yok edilmesi ve sonucun bildirilmesi rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 164.
Çok ivedidir. Amasya, 23/10/1919
fiifre

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretleri
Adapazar› ilçesinin Akyaz› yörelerinde ‹tilâf ve Hürriyet Partisinden çeteci Bekir Bey ve ar-

kadafllar› ‹stanbuldan pek çok para ve direktifle gelerek atl› olacaklara otuz ve piyade yaz›lacakla-
ra on befl lira vaadederek birtak›m adamlar› bafl›na toplamaya kalk›flm›flt›r. Ve kendisine rastlayan-
lara padiflah›n yaflamakta ve halifelik konumunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na
makine bafl›na gelmek istediklerini bildirdikleri ve amaçlar›n›n yönetimi devirmek oldu¤u ve elle-

* Bu ibarede “muhaf›z” kelimesinin ne anlamda kullan›ld›¤› anlafl›lmam›flt›r (B.Y.)



pazar›na makine bafl›na gelmek istediklerini bildirdikleri ve maksatlar›n›n bir taklibi hükû-
met oldu¤u ve ellerindeki talimattan ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› bulundu¤u ve hat-
ta merkumlar›n gûya zat› flahanenin de bu hareketlerinden haberdar oldu¤unu beyan eyle-
dikleri ve merkum Bekirin toplanan baz› eflhasa ‹ngilizler bu ifl için bir hafta müddet tayin
eylediler, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli tacil edelim diye beyanatta bulundu¤unun iflitil-
di¤i istihbar k›l›nm›flt›r. Hükûmeti seniyece bu gibi ef'al ve harekât› mefsedetkâraneye karfl›
vaktü zaman›nda tedabiri müessire al›nmay›p mesele teflkilât› millîyeye temas eyledi¤i takdir-
de en fledit tedabire tevessülde kendimizi mazur görece¤imizi arzederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 165.
Adet 13 Adapazar›, 23/10/1335
Pek aceledir.
Tehiri caiz de¤ildir.

Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
20/10/1335 tarih ve 1/367 numaral› flifreye zeyildir:
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Riyaseti Celilesine; ‹zmitte mevcut ve otuz

befl neferden mürekkep kuvvei askeriye ve Adapazar›nda ümeray› çerakizenin inz›mam› mu-
avenetile iltihak eden atl›lar ve mevcut jandarmalar ile eflhas› merhume üzerine sevkedilen
kaymakam› kaza ve ümeradan biri bilûlfihi tealâ tüfek patlatmam›z›n mühim m›ktarda top-
lanm›fl ve toplanmakta bulunmufl olan eflhas› flerireyi da¤›t›p Tahsildar Beslân ve biraderi ih-
san Çavufl derdestle Adaya getirtilmifl ve zabitlikten matrut Bal›kesirli ve Dersaadetten para ve
talimat ile geldi¤i anlafl›lan Bekir nam mel'un firar eylemifl ise de takibine müfreze ç›kar›lm›fl
ve Dersaadete savuflmas› ihtimaline mebni baz› mühimce istasiyonlara da memurîni mahsusa
izam edilmifltir. Tafsilât› lâzimeyi badehu arzederim. Netice ‹stanbuldan mühimce ve fakat he-
nüz buraca hüviyetleri meçhul eflhas›n sevk ve tahrikile pek müsait bulunan bu havalide bir
k›yam ve flurifl ç›karma¤a gönderilmifl olan Bekir nam yezidin teflebbüsat› mel'unanesi bu su-
retle ve inayeti hakla inkiflaf edememifltir. Mutasarr›f Beyle yar›n ‹zmite avdet ediyoruz. Yal-
n›z bu livan›n asayiflini temin için seyyar kuvvete ihtiyaç oldu¤unu Mazhar ve Süreyya Beye-
fendiler yakinen bilir ve tasdik buyururlar. Kuvvetimi evelce de arzetmifltim. Dersaadetteki sü-
variden hiç olmazsa üç bölü¤ün tesrii sevkine delâletlerini ehemmiyetle arz ve rica ederim.

Birinci F›rka Kumandan›
Kaymakam

Mustafa As›m
VES‹KA, 166.
Telgraf Adapazar›, 27/10/1335

Amasyada yahut S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
C: 23/10/1335
Emri âlilerini bugün ald›m. Hakikaten bir hafta evel ‹stanbuldan sureti mahsusada ge-

len Bekir Bey nam›ndaki flahs›n i¤vaat› neticesi olarak ‹zmitin Derbent nahiyesinden itibaren
Düzceye kadar Çerkez köylerinden müsellâh insanlar davet edilerek bir içtima akit ve harekâ-
t› mefsedetkâraneye teflebbüs ettikleri haber al›narak derhal livadan celbedilen askerî ve jan-
darma müfrezesile bizzat takiplerine ç›klm›fl, lûtfu hakla vatan›n hakikî evlâtlar› olan di¤er
ümeray› çerakizenin muavenetile bu, neticesi fena olaca¤› anlafl›lan içtima kâmilen da¤›t›lm›fl,
harekât akim kalm›flt›r. Müsebbiplerinden Beslân ve bir refiki derdestle merkeze getirilip tev-
kif ve pençei kanuna teslim edilmifltir. Bu gibilere kanunun fliddetle tatbikinde zerre kadar mü-
samaha edilmiyece¤i flüphesizdir. Mesele livadan taraf› âlilerine arzedilece¤i zehab›na binaen
arz› malûmat edilememifltir. Maahaza tevalisi ihtimaline binaen her türlü ihtimale karfl› hükû-
metin kavi bulunmas› pek lâz›md›r. ‹cap eden tedabirin ittihaz buyurulmasm› istirham eder ve
tekerrür etmemesi için lâz›mgelen mesaiden hiçbir vak›t geri d››rulm›yaca¤›n› arzeylerim.

Kaymakam
Tahir
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rindeki direktiften ‹stanbulda önemlice kiflilerle iliflkileri bulundu¤u ve hatta bunlar›n yap-
t›klar›nda sanki padiflah›n da bilgisi oldu¤unu söyledikleri ve sözü geçen Bekirin toplanan
baz› kiflilere ‹ngilizler bu ifl için bir hafta süre tan›d›lar, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli
çabuklaflt›ral›m diye konufltu¤unun ve davran›fllara karfl› hemen zaman›nda etkin önlem
al›nmay›p ifl ulusal örgütlere dokunursa en sert önlemlere giriflmekte kendimizi hakl› saya-
ca¤›m›z› bildiririz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 165.
Say› 13 Adapazar›, 23/10/1919
Çok ivedidir 
Geciktirilemez

Üçüncü Kolordu Komutan›
20/10/1919 tarih ve 1/367 say›l› flifreye ektir:
Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurul Yüksek Baflkanl›¤›na; ‹zmitte bulunan ve

otuz befl erden oluflan askeri kuvvet ve Adapazar›nda Çerkez ileri gelenlerinin yard›m›yla
kat›lan atl›lar ve mevcut jandarmalar ile sözü geçen adamlar üzerine gönderilen ilçe kayma-
kam› ve komutanlardan biri Tanr›n›n inayetile tüfek patlatmaks›z›n önemli say›da toplan-
m›fl ve toplanmakta bulunmufl olan eflk›yay› da¤›t›p tahsildar Beslân ve kardefli ‹hsan Ça-
vufl yakalanarak Adapazar›na getirilmifl ve subayl›ktan kovulma Bal›kesirli ve ‹stanbuldan
para ve direktifle geldi¤i anlafl›lan Bekir ad›ndaki mel'un kaçm›fl ise de izlenmesi için aske-
rî birlik ç›kar›lm›fl ve ‹stanbula savuflmas› olas›l›¤› düflünülerek baz› önemlice istasyonlara
da özel görevliler gönderilmifltir. Gerekli ayr›nt›lar› sunar›m. Sonuç olarak ‹stanbuldan
önemlice ve fakat kimlikleri buraca daha bilinmiyen kiflilerin yönetim ve k›flk›rtmas›yla çok
elveriflli olan bu yörede bir ayaklanma ve kargafla ç›karmaya gönderilmifl olan Bekir ad›n-
daki yezidin alçakça giriflimleri böylece Tanr›n›n yard›m›yla geliflememifltir. Mutasarr›f
Beyle yar›n ‹zmite dönüyoruz. Yaln›z bu sanca¤›n iç güvenli¤ini sa¤lamak için gezginci kuv-
vete gereksinim oldu¤unu Mazhar ve Süreyya Beyefendiler iyi bilirler ve do¤rularlar. Elim-
deki kuvveti önce de bildirmifltim. ‹stanbuldaki atl›lardan hiç olmazsa üç bölü¤ün gönderil-
mesinin çabuklaflt›r›lmas›na yard›m etmenizi önemle arz ve rica ederim.

Birinci Tümen Komutan› 
Yarbay

Mustafa As›m
BELGE, 166.
Telgraf Adapazar›, 27/10/1919

Amasyada yahut S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
K: 23/10/1919
Yüksek emrinizi bugün ald›m. Gerçekten bir hafta önce ‹stanbuldan özel olarak gelen

Bekir Bey ad›ndaki kiflinin k›flk›rtmalar› sonucu olarak ‹zmitin Derbent buca¤›ndan baflla-
y›p Düzceye kadar Çerkez köylerinden silâhl› insanlar ça¤›r›larak bir toplant› yap›p boz-
guncu ifllere girifltikleri haber al›narak gecikmeden sancaktan getirtilen asker ve jandarma
birlikleriyle kendim onlar› izlemeye ç›kt›m. Tanr›n›n ve vatan›n gerçek çocuklar› olan öte-
ki Çerkez ileri gelenlerinin yard›m›yla, sonucu kötü olaca¤› anlafl›lan bu topluluk tümüyle
da¤›t›lm›fl, giriflim baflar›s›z kalm›flt›r. Sebeb olanlardan Beslân ve bir arkadafl› yakalanarak
merkeze getirilmifl ve tutuklan›p adaletin pençesine tesim edilmifltir. Bu gibilere kanunun
sertlikle uygulamas›nda hiç mi hiç göz yumulmayaca¤› kuflkusuzdur. ‹flin sancaktan size bil-
dirilece¤ini sand›¤›mdan size bilgi sunulamam›flt›r. Bununla birlikte arkas› gelebilece¤i dü-
flünülerek her türden olas›l›¤a karfl› hükûmetin güçlü bulunmas› çok gereklidir. Gereken
önlemlerin al›nmas›n› diler ve yinelenmemesi için gereken çal›flmalardan hiçbir zaman geri
durulmayaca¤›n› bilginize sunar›m.

Kaymakam
Tahir



VES‹KA, 167. 
Tel S›vas, 31/10/1335

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beyefendiye
C: 27/10/1335
Ecnebî paras› ve vatan hainlerinin teflvikatile icray› mefsedete k›yam edenlere karfl› sat-

veti hükûmetin ibraz› hususundaki himemat› aliyeleri sezavan tebcildir. Tevkif olunanlar
kimlerdir. Neticei isticvabattan ne anlafl›lm›flt›r. O taraflara teflkilât› millîyenin teftifli maksa-
dile Dersaadetten gönderilen Erkân›harp Yüzbafl› Cemal Beyle temas edilmifl midir. ‹fl'ar› ri-
ca olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 168.

Adapazar›, 9/11/1335
S›vasta Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C; 1/11/1335
1 - Tahkikat ikmal edilmifl. Tevkif edilenler Akçay karyeli Beslân ve ‹hsan Çavufltur.

Müflevvik ve mürettipler meyan›nda oldu¤u tahakkuk ederek divan›harbe sevkedilmifller-
dir. Bunlardan baflka ‹zmitteki ‹ngiliz ‹brahim demekle maruf olan flahs›n nâz›m› oldu¤u
da tahakkuk ederek bu flah›s ile Talüstan Beyin ye¤eni Kâmil ve Kayalardan Tahir hakk›n-
da muvakkat tevkif müzekkeresi sad›r olmufltur. ‹brahimin derdestini livaya yazd›m. Di-
¤erlerini de takip ediyoruz. ‹nflallah yak›nda anlar› da tevkif edip pençei kanuna teslim ede-
ce¤iz.

2 - Cemal Bey ile görüfltük beraberce Karasuya Rüfltü Beyin nezdine de gittik, taaddi-
yat neticesini flifre ile Dersaadete yazm›flt›r.

3 - Emri âlilerini berayi devir nevahiden avdetimde bugün ald›m. Cevab›n›n tehiri arz›
bundan tevellüt etmifltir. Aff› âlilerini istirham eder teveccühü âlilerine arz› flükran eylerim.

Tahir
VES‹KA, 169.
fiifre Amasya, 26/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
‹stanbuldan para ve talimat ile Adapazar› havalisine gelip hempalarile birlikte flurifl ika-

ma çal›flt›¤›n› arzetmifl oldu¤um çeteci Bekirin mahallince ittihaz olunan tedabir neticesinde
teflebbüsünün akim kald›¤› ve kendisinin firar eyledi¤i malûmu devletleri olmufltur. Bekirin
tekrar ‹stanbula avdet ederek yeniden teflebbüsat› mel'unanede bulunmas› a¤lebi ihtimal ol-
du¤undan hakk›nda takibat› mahsusada bulunulmas› münasip mütalea k›l›nmakla arz› key-
fiyet olunur.

Heyeti Temsilîye Nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 170.
Heyeti Temsilîye Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› nam›nda bir fleririn maiyetinde iki zabit k›rk müsellâh
refiki oldu¤u halde Adapazar› civar›ndaki Abaza köylerine gelerek halk› hareketi millîye ve hü-
kûmeti haz›ra aleyhine teflvik ve bu u¤urda birçok para sarfolundu¤u ve meselede baz› ecnebî tah-
rikat› da mahsus ve belki muhakkak bulundu¤u ve tarikat› mezkûreye Çerkez, Abaza ve Lazlar-
dan pek çok kimselerin iltihaka devam eyledi¤i haber al›nm›flt›r. Düzce kazas›nda bulunan Çer-
kez, Abaza ve Laz kuras›n›n ötedenberi bu gibi harekât› cinayetkâraneye cür'et edegeldikleri bit-
tecrübe sabittir. Bu gibi ahvali elimenin hudusünü men ve mütecasirlerini tedip için yegâne vas›ta
jandarma kuvvetinden ibaret ise de kuvvei mezkûrenin mevcudu haz›r› ve jandarma efrad›n›n
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BELGE, 167.
Tel S›vas, 31/10/1919

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beyefendiye
K: 27/10/1919
Yabanc› paras› ve vatan hainlerinin k›flk›rtmalar›yla bozgunculu¤a giriflenlere karfl›

devlet gücünün gösterilmesi konusundaki yüksek çaban›z övgüye de¤er. Tutuklananlar
kimlerdir? Sorgulardan ne anlafl›lm›flt›r? O taraflara ulusal örgütleri denetlemek amac›yla
‹stanbuldan gönderilen Kurmay Yüzbafl› Cemal Beyle iliflki kurulmufl mudur? Bildirilmesi
rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Deme¤i
Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 168.

Adapazar›, 9/11/1919
S›vasta Temsilci Kurul ad›na Mustafa kemal Pafla Hazretlerine

K: 1/11/1919.
1 - Soruflturma tamamlanm›fl. Tutuklananlar Akçak köyünden Beslân ve ‹hsan Çavufl-

tur. K›flk›rt›c› ve düzenleyiciler aras›nda olduklar› saptanarak askerî mahkemeye verilmifl-
lerdir. Bunlardan baflka ‹zmitteki ‹ngiliz ‹brahim denmekle bilinen kiflinin düzenleyici ol-
du¤u da saptanarak onunla Talüstan Beyin ye¤eni Kâmil ve Kayalardan Tahir için geçici tu-
tuklama emri ç›kar›lm›flt›r. ‹brahimin yakalanmas›n› sanca¤› yazd›m. Ötekilerini de izliyo-
ruz. ‹nflallah yak›nda onlar› da tutuklay›p adaletin pençesine teslim edece¤iz.

2 - Cemal Bey ile görüfltük, birlikte Karasuya Rüfltü Beyin yan›na da gittik, sald›r›la-
r›n sonucunu flifre ile ‹stanbula yazm›flt›r.

3 - Yüksek emrinizi denetim için gitti¤im bucaklardan döndü¤ümde bugün ald›m. Ya-
n›t›n›n sunulmas›n›n gecikmesi bundand›r. Ba¤›fllanmam› diler, de¤erli ilginize teflekkürle-
rimi sunar›m.

Tahir
BELGE, 169.
fiifre Amasya, 26/10/1919
Özeldir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
‹stanbuldan para ve direktifle Adapazar› yöresine gelip kafadarlarile birlikte kargafla

ç›karmaya çal›flt›¤›n› bildirmifl oldu¤um çeteci Bekirin yerinde al›nan önlemler sonunda gi-
rifliminin baflar›s›z kald›¤›n› ve kendisinin kaçt›¤›n› ö¤renmiflsinizdir. Bekirin yeniden ‹stan-
bula dönerek yeniden mel'unca giriflimlerde bulunmas› büyük olas›l›k içinde oldu¤undan
hakk›nda özel kovuflturma yap›lmas› uygun görülmekle durum bilginize sunulur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 170.
27 Ekim 1919

Temsilci Kurul Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› ad›nda bir kötü kiflinin emrinde iki subay

k›rk silâhl› arkadafl› olarakdan Adapazar› yak›n›ndaki Abaza köylerine gelerek halk›
ulusal savafl›ma ve bugünkü hükûmete karfl› k›flk›rtmakta oldu¤u ve bu u¤urda birçok
para harcand›¤› ve iflde baz› yabanc› k›flk›rtmalar da sezildi¤i ve belki de kesin oldu¤u
ve bu k›flk›rtmalara Çerkez, Abaza ve Lazlardan pek çok kimselerin kat›lmas›n›n sürdü-
¤ü haber al›nm›flt›r. Düzce ilçesinde bulunan Çerkez, Abaza ve Laz köylerinin öteden-
beri bu gibi canice davran›fllara kalk›flt›klar› deneyimlerle saptanm›flt›r. Bu gibi ac› olay-
lar›n meydana gelmesini önlemek ve buna kalk›flanlar› bast›rmak için tek araç jandarma
kuvvetinden ibaret ise de bu kuvvetlerin flimdiki say›s› ve jandarma erlerinin ço¤unluk-
la kötü kifli ve eflk›yadan olmalar› ve jandarma subaylar›n›n sivil idareyi hiçe saymak



alelekser eflirra ve eflk›yadan mürekkep bulunmas› ve jandarma zabitan›n›n hükûmeti mülki-
yeyi hiçe saymak yolunda ihtiyar eyledikleri mesleki serkeflane her türlü tedabir imkân›n› sel-
betmekte ve sekiz aydanberi birçok vesilelerle nezareti celileye vukubulan ifl'ar› meyusanem
cayi kabul bulamamaktad›r. Vatan›m›z›n ifnas›na çal›flan birçok yerli, ecnebî anas›r›n mev-
cudiyeti derkâr ve iflin mebdeinde tenkil ve izalesine ehemmiyet verilmezse atiyen bir felâke-
ti azime zuhûra gelmesi tabii bulundu¤undan keyfiyeti nazargâh› devletlerine arzeylerim.

Bolu Mutasarr›f›
Ali Haydar

VES‹KA, 170.
fiifre S›vas, 31/10/1335
Müstacel

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyefendiye
C: 27/10/1335
Bekir S›tk› ve maiyetinin takip ve tenkilleri ve bu gibi ecnebî teflebbüsat›n›n sureti kat'iye-

de defi mazarrat› esbab›n›n istikmali hususunda zat› devletlerile bittemas müfltereken takarrür
ettirilecek bir plân dahilinde icray› hareket ve filen muavenet olunmas› lüzumu kemali ehem-
miyet ve müstaceliyetle ‹zmit Mutasarr›fl›¤›na ve ‹zmitte aramsaz Birinci F›rka Kumandanl›-
¤›na bildirilmifltir. Neticei icraattan peyderpey malûmat ita buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 170.
fiifre S›vas,31/10/1335
Müstacel

‹zmit Mutasarr›fl›¤›na
‹zmitte Birinci F›rka Kumandanl›¤›na

Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› nam›nda birinin maiyetinde iki zabit ve k›rk mü-
sellâh refiki oldu¤u halde Adapazar› civar›ndaki Abaza köylerine gelerek ahaliyi hareketi mil-
lîye ve hükûmeti haz›ra aleyhinde teflvik ve bu u¤urda birçok para sarzedilmekte oldu¤u ve me-
selede ecnebî parma¤› bulundu¤u tahakkuk eyledi¤i ve Düzce kazas›nda bulunan Çerkez,
Abaza ve Laz kuras›n›n bu teflvikata mütemayil olduklar› Bolu Mutasarr›f› Haydar Bey tara-
f›ndan ve mevcut jandarman›n kemmiyet ve keyfiyet itibarile maksad› temine kâfi olmad›¤› bil-
dirilmektedir. Miri mumaileyh ile derhal temas edilerek eflirrayi merhumenin bir an evel defi
mazarrat› ve vatan ve millet haini ecnebilerin bu gibi teflebbüsat›na sureti kat'iyede mümanaat
olunmas› esbab›n›n istikmali hususunda müfltereken icray› hareket ve muayeneti filiyede bulu-
nulmas› ve neticei icraattan malûmat ita buyurulmas› ehemmiyet ve müstaceliyetle rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 171.

Pangalt›, 20/10/1335 
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur.
1 - Hürriyet ve ‹tilâf ile Nigehbanc›lar ve ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin teflkil ettikleri blok

ve Ali Kemal ve Sait Molla gibi baz› eflhas, anas›r› gayrimüslimeyi mütemadiyen Kuvayi Millîye
aleyhine tahrik ediyorlar. Rum ve Ermeni patrikleri bu hususta mümessilleri müracaat etmifller-
dir. Adapazar›nda maslup Kâz›m›n kardefli Hikmet buradan ald›¤› talimat üzerine bafl›na topla-
d›¤› befl on müsellâh flah›sla Kuvayi Millîye aleyhine harekete bafllam›flt›r. Yine bu civarda De¤ir-
menderede para ile adam toplama¤a bafllam›fllar ve Geyve Hükûmetini basma¤a karar vermifller-
dir. Karacabeyde de ayni veçhile ufak tefek hareketleri görülmüfltür. Bursada Gümülcineli ‹sma-
ilin tertip etti¤i çeteler bütün vilâyetin asayiflini ihlâle ve Kuvayi Millîye aleyhine harekete baflla-
m›fllard›r. Biz halihaz›rda cebren ifl görmekten ziyade flerre alet olanlar› elde etme¤e gayret ediyo-
ruz. Bu kere Adapazar›na giden memuru talimat› lâzime verdi. Hatta Adapazar› ve ‹zmit Civa-
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yolunu tuttuklar›, baflkald›r›c› al›flkanl›klar› her türlü önlem alma olana¤›n› ortadan kald›r-
makta ve sekiz aydanberi birçok vesilelerle yüce bakanl›¤a yapt›¤›m›z umutsuzca baflvuru-
lar›m kabul edilmemektedir. Vatan›m›z›n yok edilmesine çal›flan birçok yerli, yabanc› un-
surlar›n varl›¤› aç›kt›r ve iflin bafllang›c›nda ezilip yok edilmesine önem verilmezse ileride
büyük bir y›k›m olabilmesi do¤al bulundu¤undan durumu dikkatinize sunar›m.

Bolu Mutasarr›f›
Ali Haydar

BELGE, 170.
fiifre S›vas, 31/10/1919
‹vedi

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyefendiye
K: 27/10/1919
Bekir S›tk›n›n ve emrindekilerin izlenip ortadan kald›r›lmalar› ve yabanc›lar›n bu gibi

giriflimlerinin yapaca¤› zararlar›n kesinlikle önlenmesi konusunda sizinle görüflerek ortak-
lafla saptanacak bir plâna göre davran›lmas› ve edimli olarak yard›m edilmesi gereklili¤i bü-
yük önem ve ivedilikle ‹zmit Mutasarr›fl›¤›na ve ‹zmitte bulunan Birinci Tümen Komutan-
l›¤›na bildirilmifltir. Yap›lan ifllerin sonuçlar›n› sürekli olarak bildirmeniz rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 170.
fiifre S›vas, 31/10/1919
‹vedi

‹zmit Mutasarr›fl›¤›na
‹zmitte Birinci Tümen Komutanl›¤›na

Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› ad›nda birinin emrinde iki subay ve k›rk silâhl›
arkadafl› olaraktan Adapazar› yöresindeki Abaza köylerine gelerek halk› ulusal savafl›ma
ve bugünkü hükûmete karfl› k›flk›rtt›¤› ve bu u¤urda birçok pare harcamakta oldu¤u ve iflin
içinde yabanc› parma¤› bulundu¤ununu saptand›¤› ve Düzce ilçesinde bulunan Çerkez,
Abaza ve Laz köylerinin bu k›flk›rtmalara e¤ilimli olduklar› Bolu Mutasarr›f› Haydar Bey
taraf›ndan yaz›lmakta ve eldeki jandarman›n nicelik ve nitelik bak›m›ndan amac› sa¤lama-
ya yeterli olmad›¤› bildirilmektedir. Kendisiyle gecikmeden iliflki kurularak sözü edilen kö-
tü kiflilerin zararl› eylemlerinin bir an önce önlenmesi ve millet haini yabanc›lar›n bu gibi
giriflimlerine kesinlikle engel olacak önlemlerin al›nmas› konusunda birlikte çal›flarak edim-
li yard›mda bulunulmas› ve yap›lacak ifllerden bilgi verilmesi önemle ve ivedilikle rica olu-
nur.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 171.

Pangalt›, 20/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir.
l - Hürriyet ve ‹tilâf ile Nigehbanc›lar ve ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin oluflturdukla-

r› blok ve Ali Kemal ve Sait Molla gibi baz› kifliler, Müslüman olmayan unsurlar› sürek-
li olarak Ulusal Güçlere karfl› k›flk›rt›yorlar. Rum ve Ermeni patrikleri bu konuda tem-
silcilere baflvurmufllard›r. Adapazar›nda as›lan Kâz›m›n kardefli Hikmet buradan ald›¤›
direktif üzerine bafl›na toplad›¤› befl on silâhl› adamla Ulusal Güçlere karfl› eyleme geç-
mifltir. Yine bu yörede De¤irmenderede para ile adam toplamaya bafllam›fllar ve Geyve
Hükûmetini basmaya karar vermifllerdir. Karacabeyde de bu gibi ufak tefek eylemler gö-
rülmüfltür. Bursada Gümülcineli ‹smailin düzenledi¤i çeteler bütün ilin iç güvenli¤ini
bozmaya ve Ulusal Güçlere karfl› eyleme bafllam›fllard›r. Biz flimdilik zorla ifl görmekten
çok  kötülü¤e alet olanlar› elde etmeye çabal›yoruz. Bu kez Adapazar›na giden görevli-



rmda dolaflan baz› çetelerin tehcir dolay›sile da¤lardan bulundu¤unu anlayarak kendilerine
teminat verece¤iz. Ancak bu meselenin hükûmet taraf›ndan takip edilmemesi elzemdir. Ayni
veçhile Adapazar›ndaki Hikmet ve saireyi de elde etme¤e çal›fl›yoruz. Bursan›n ve Ankara-
n›n nazar› dikkatini celbettik. Taraf› âlilerinden de tevessül buyurulmas›n› ve ‹zmit ve Ada-
pazar›nda teflkilât›n tevsiine giden memura emredildi¤inde mehâli mezkûreye de Ankaradan
nizamnamelerden gönderilmesi mercud››r. Giden memurumuz Erkân›harp Yüzbafl› Cemal
Efendidir. Muslihane bir surette buralarda takviyet bulamaz, eflhas› muz›rra maksuda imale
edilemez ise derhal icray› satvet mecburî olacakt›r.

2 - Kuvayi Millîye aleyhinde tertip olunan çetelerin faaliyete bafllamas› buradaki muha-
lif blokun alenî hareketi, Nigehbanc›lar›n bir günde hapisten ç›kar›lmas›, polis müdiriyetinin
Kuvayi Millîye taraftarlar›na geçmemesi makamat› mühimmede henüz aleyhtarlar bulunma-
s›, Türkiye ajans›ndaki ihmal ve teseyyüp bizim partinin ma¤lûbiyetile neticelenecek fikrini ve-
riyor. Hükûmet pek a¤›r gidiyor. Henüz Kemal yerine iade edilmedi¤i gibi Kastamonu valisi
olup harekât› millîyeden dolay› tevkif olunan ‹brahim Bey bile yerine iade edilmedi. Arkada-
fl›m›z Erkân›harp Edip pek âlâ polis müdiriyeti vazifesini yapabilir. Elhas›l hükûmet bu bati
hareketine devam ederse azas›ndan baz›lar›n›n tebdili ve belki cümlesinin sukutu zaruri ola-
cakt›r, zannediyoruz. Zat› Alilerinin ve Rauf Beyin Amerika gazetelerinde okunan (e h n t r v
v s a n c ç) ‹ngiliz mahafilinde suitesir etmifl ve (f r z s d r s d l h y) flüphelerini artt›rm›flt›r.

Adam Blokun kat’î ve samimî ifadesine nazaran ‹ngilizler Türkiyenin iflgali için hiçbir
karar vermemifl yaln›z mali idarî kontrol muhakkak imifl. ‹ngilizler zabitlerine Türklerle te-
mas eylememe¤i emretmifllerdir. Sebebi gûya kand›r›lmak korkusu imifl Efendim.

Çanakkale Mevkii Müstahkem
Kumandan› Miralay

fievket
VES‹KA, 172.
fiifre S›vas, 1/11/1335

Bursada 56. F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
Bursa havalisinde Gümülcineli ‹smail Beyin tertip etti¤i çetelerin hali faaliyette oldu¤u

Dersaadetten bildiriliyor. Bunlar tamamen tenkil olundu mu. Vilâyet dahilinde harekât› mil-
lîye aleyhinde hiçbir tohmu fesat b›rak›lmayaca¤› müsellem olan fatanet ve himmeti âlilerin-
den muntazard›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 173.
fiifre Amasya, 24/10/1335
Müstaceldir

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Harbiye Nâz›r›n›n vali hakk›ndaki son ›srarlar›na da taraf›m›zdan atideki cevap veril-

mifltir. Her halde zat› âlileri gibi muhterem ve k›ymettar bir arkadafl›m›z›n teessürünü mucip
olmak istemeyiz. Ve bunun için mümkün olan her türlü teflebbüsat dahi tabiidir. Hükûmeti
haz›ray› en çok müflkül vaziyette b›rakan ve her hükûmeti b›rakabilecek olan ve zaten bizim
de vahdeti millîyemize münafi bulunan tarz, ahalinin hiçbir programa tâbi de¤ilmifl gibi ay-
r›, ayr› hükûmete karfl› mutalebatta bulunmas›d›r. Çünkü hükûmet bir heyetle anlaflman›n
kolay›n› bulabilir. Fakat her vilâyetle ayr›, ayr› anlaflmak müstakildir.Bu takdirde istifa et-
mekten baflka çare bulamaz. Hükûmeti haz›ra ufak bir tazyik karfl›s›nda çekilme¤e mütema-
yildir. Gelecek hükûmetin kimlerden teflekkül edece¤i ve ne hatt› hareket takip edece¤i mefl-
kûktür. Binaenaleyh maksada emniyetle vâs›l oluncaya kadar icap ederse biraz da fedakâr-
l›k yapmak zaruridir.

Her halde Ankara vaziyetinin Cemal Pafladan al›nacak son cevaba ve arzetti¤im nika-
t› nazara göre hüsnü idare buyurulmas› müsellem olan dirayat ve vatanperverli¤inizden mun-
tazard›r Efendim.

Mustafa Kemal
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ye gerekli direktifi verdik. Hatta Adapazar› ve ‹zmit yöresinde dolaflan baz› çetelerin zorla
göç nedenile da¤larda bulundu¤unu anlayarak kendilerine güvence verece¤iz. Ancak bu
iflin hükûmet taraf›ndan kovuflturulmamas› zorunludur. Ayn› yoldan Adapazar›ndaki Hik-
meti ve öbürlerini de elde etmeye çal›fl›yoruz. Bursan›n ve Ankaran›n nazar› dikkatini çek-
tik. Sizin taraf›n›zdan da giriflimde bulunulmas›n› ve ‹zmit ve Adapazar›nda örgütün genifl-
letilmesi için giden görevliye emredildi¤inde bu yerlere de Ankaradan tüzüklerden gönde-
rilmesi rica olunur. Giden görevlimiz Kurmay Yüzbafl› Cemal Efendidir. Bar›flç› yoldan bu-
ralarda sonuç alamaz ve zararl› kifliler amac›m›za döndürülemezse gecikmeden fliddet kul-
lanmak zorunlu olacakt›r.

2 - Ulusal Güçlere karfl› düzenlenen çetelerin eyleme bafllamas› buradaki muhalif blo-
kun aç›k aç›k ifl görmesi, Nigehbanc›larm bir günde hapisten ç›kar›lmas›, polis müdürlü¤ü-
nün Ulusal Güçlerden yana olanlara geçmemesi önemli görevlerde hâlâ bize karfl› olanla-
r›n bulunmas›, Türkiye ajans›ndaki ald›r›fls›zl›k ve savsaklamalar bizim partinin yenilgisiyle
sonuçlanaca¤› düflüncesini uyand›r›yor. Hükûmet çok a¤›r gidiyor. Henüz Kemal daha geri
verilmedi¤i gibi Kastamonu valisi olup ulusal savafl›m nedenile tutuklanan ‹brahim Bey bi-
le yerine geri gönderilmedi. Arkadafl›m›z Kurmay Edip pek âlâ polis müdürlü¤ü görevini
yapabilir. K›sacas› hükûmet bu a¤›raksak davran›fl›n› sürdürürse bakanlardan baz›lar›n›n
de¤ifltirilmesi ve belki topunun düflmesi zorunlu olacakt›r, san›yoruz. Sizin ve Rauf Beyin
hakk›nda Amerikan gazetelerinde ç›kan yaz›, ‹ngiliz çevrelerinde kötü etki yapm›fl ve kufl-
kular›n› artt›rm›flt›r.

Adam Block'un kesin ve içtenlikli olarak söyledi¤ine göre ‹ngilizler Türkiyenin iflgali
için hiçbir karar vermemifl yaln›z, parasal ve yönetsel denetim kesin imifl. ‹ngilizler subay-
lar›na Türklerle iliflki kurmamay› emretmifllerdir. Nedeni sanki kand›r›lmak korkusu imifl
Efendim.

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› 
Albay fievket

BELGE, 172.
fiifre S›vas, 1/11/1919

Bursada 56. Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
Bursa yöresinde Gümülcineli ‹smail Beyin kurdu¤u çetelerin çal›flmakta oldu¤u ‹stan-

buldan bildiriliyor. Bunlar tümüyle yok edildi mi? ‹l içinde ulusal savafl›ma karfl› hiçbir boz-
gunculuk tohumu b›rak›lmamas› bilinen yüksek anlay›fl ve yurtseverli¤inizden beklenmek-
tedir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 173.
fiifre Amasya, 24/10/1919
‹vedidir

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Savafliflleri Bakan›n›n vali hakk›ndaki son direnmelerine de taraf›m›zdan afla¤›daki ya-

n›t verilmifltir. Her halde sizin gibi sayg›n ve de¤erli bir arkadafl›m›z› üzmeyi istemeyiz. Ve
bunun için elbette olabilecek her türden giriflimde bulunuruz. fiimdiki hükûmeti en çok zor
durumda b›rakan ve her hükûmeti b›rakabilecek olan ve asl›nda bizim de ulusal birli¤imize
ayk›r› düflen tutum, halk›n hiçbir programa ba¤l› de¤ilmifl gibi ayr›, ayr› hükûmete karfl› is-
teklerde bulunmas›d›r. Çünkü hükûmet bir kurulla anlaflman›n kolay›n› bulabilir. Fakat her
ille ayr›, ayr› anlaflmak olanaks›zd›r. Bu durumda çekilmekten baflka çare bulamaz. Bugün-
kü hükûmet ufak bir bask› karfl›s›nda çekilme e¤ilimlidir. Gelecek hükûmetin kimlerden
oluflaca¤› ve nas›l davranaca¤› bilinemez. Bu durumda amaca güvenle var›lana dek gerekir-
se biraz da ödün vermek zorunludur.

Her halde Ankara durumun Cemal Pafladan al›nacak son yan›ta ve bildirdi¤im görüfl-
lere göre iyi yürütülmesi bilinen yetenek ve yurtseverli¤inizinden beklenir Efendim.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 174.
Zata mahsustur Ankaradan, 28/10/1335

K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Miralay fievket Beyden nam› Alilerine gelen telgraf berveçhiatidir:
Adapazar› havalisindeki vak'a hakk›nda flimdiye kadar istihsal k›l›nan malûmat ber-

veçhizir arzolunur:
Bu vak'a ile alâkadar Kuvayi Millîye aleyhinde Adapazar› ve civar›nda mebdei isyan

ile bundan ne suretle istifade olunaca¤› hakk›nda "zat› flahane, Ferit Pafla, Adil Bey ve Sait
Molla ile Ali Kemalden mürekkep grupun tasam'uratm› havi mektup kurye ile S›vasa yola ç›-
k›yor." ayr›ca yola ç›kar›ld›¤›n› arzedece¤iz. Ada tahkikat› devam ediyor.

1 - Bundan iki mah mukaddem Amasyadan Adapazar›na gelen Çerkez Hikmet nam›n-
da bir zat ‹zmit ve civar›nda ve Adapazar› havalisinde ötedenberi kendisine ve ailesine mu-
halif Sait Bey ve sairenin orada Kuvayi Millîye teflkilât›n› kabul ve tatbik ettiklerine dair telg-
raf çektiklerini haber al›r, bu parti ayn› zamanda Kuvayi Millîye teflkilât›na istinat ile muha-
lif tarafa biraz nümayifl yaparlar. Hikmet Bey partisi kendisinin Amasyadan geldi¤ini ve
Mustafa Kemal Paflay› tan›d›¤›n›, ancak kendisinin böyle bir teflkilâta mezun oldu¤unu ileri
sürerek muhalefet eder. Hikmet S›vasla muhabere etmek ister. Muhalif taraf ettirmez. Esasen
Hikmet Mahmut fievket Pafla vak'as›ndan dolay› idama mahkûm oldu¤undan ve karfl›s›nda-
kilerin de ‹ttihat ve Terakki zaman›nda sahibi mevki ve servet olduklar›n› bildi¤inden bir his-
si rekabet ve havf ile Kuvayi Millîye taraftarlar›na muhalif bir hareket takibine bafllar ve mu-
halif teflkilât yapar. Bunu hisseden Sait Molla derhal ‹ngilizlere haber verir ve Hikmeti elde
ederler. H›ristiyanlar aleyhinde bir isyana teflvik ederler bu hususa müteallik evrak elde edil-
di. Derhal Fransa ve Amerika mümessillerine verildi. Mümessiller bunu kemali ehemmiyetle
al›p Frans›zlar derhal torpito ile Parise gönderdiler. Harbiye Nâz›r› Cemal Paflaya da veril-
di. Hükûmetin azas›na emniyet olmad›¤›ndan yaln›z sadrazama hususi olarak söylendi. Hik-
met te dün ‹stanbulda idi. Kendisi ile görüflüldü. Hakikat flöyle olarak tespit edildi:

a) Hikmet Kuvayi Millîyeyi kendisi teflkil edemedi¤inden müteessir.
b) Muhaliflerinin yapt›¤› bir teflkilâta dahil olma¤› küçüklük addediyor.
c) Muhalifleri bu teflkilâttan kuvvet alarak flahsî birtak›m menafi temin ediyorlarm›fl ve

tahakküme bafllam›fllar.
d) Hikmetin muhalifleri veya Kuvayi Millîyeyi temsil edenler ittihatç› imifl. 
Karar;
E¤er S›vas Adapazar›na ve ‹zmite bir telgraf yazarak derse ki Kuvayi Millîye teflkilât›n-

dan baz› eflhas›n menafii flahsiyelerini temine ve ahare tahakküme bafllad›klar›n› haber ald›k.
Bu gayr› meflru hareketi takbih ve reddederiz. Hikmet te badema muhalefet etmiyecek para al-
d›¤›n› ve alet oldu¤unu (.....) reddetti. Bu ‹ngiliz (a d d l l) tertibi flüyu buldu¤u için mevkii fi-
le art›k konamayaca¤›n› zannediyoruz. Bahrisefit Mevkii Müstahkem Kumandan›: fievket

K.O. 20 K.
Mirliva

Ali Fuat 
VES‹KA, 175.

TAM‹M
Tel S›vas, 31/10/1335

‹zmit, Adapazar›, Bursa, Konya, Bal›kesir, Heyeti Merkeziyelerine
Kuvayi Millîyeye mensubiyetlerinin iddia eden baz› eflhas›n menafii zatiyelerini temin

maksadile hareket ve tahakküm etmek teflebbüsat›nda bulunduklar› iflitildi. Gayrimeflru ve
gayrikanunî harekât›n teflkilât› millîyede yeri yoktur. Bu gibiler hakk›nda hükûmetin kanu-
nu tatbik eyliyece¤i muhakkakt›r.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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BELGE, 174.
Kifliye özel Ankaradan, 28/10/1919

K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Albay fievket Beyden sizin ad›n›za gelen telgraf afla¤›dad›r:
Adapazar› yöresindeki olay hakk›nda flimdiye kadar elde edilen bilgiler afla¤›da sunulur:
Bu olayla ilgili olarak Ulusal Güçlere karfl› Adapazar› ve yöresinde isyan bafllang›c› ile

bundan ne yoldan yararlan›laca¤› konusunda "Padiflah, Ferit Pafla, Adil Bey ve Sait Molla
ile Ali Kemalden oluflan grubun tasar›mlar›n› içeren mektup kurye ile S›vasa yol ç›k›yor."
ayr›ca yola ç›kar›ld›¤›n› bildirece¤iz. Adapazar› soruflturmas› sürüyor.

1 - Bundan iki ay önce Amasyadan Adapazar›na gelen Çerkez Hikmet ad›nda bir ki-
fli ‹zmit ve yöresinde ve Adapazar› dolaylar›nda ötedenberi kendisine ve ailesine karfl› olan
Sait Bey ve baflkalar›n›n orada Ulusal Güçler örgütünü kabul edip uygulad›klar›n› ve bu
bölge halk›n›n tümünün Ulusal Güçlere kat›ld›klar›na iliflkin telgraf çektiklerine haber al›r,
bu grup ayn› zamanda Ulusal Güçler örgütüne dayanarak karfl› olan tarafa biraz gösteri ya-
parlar. Hikmet Bey grubu kendisinin Amasyadan geldi¤ini ve Mustafa Kemal Paflay› tan›-
d›¤›n›, ancak kendisinin böyle bir örgüt yapmaya yetkili oldu¤unu ileri sürerek karfl› ç›kar.
Hikmet S›vasla haberleflmek ister. Karfl› olan taraf b›rakmaz. Asl›nda Hikmet Mahmut fiev-
ket Pafla olay› nedenile idama mahkûm oldu¤undan ve karfl›s›ndakilerin de ‹ttihat ve Te-
rakki zaman›nda görev ve servet sahibi olduklar›n› bildi¤inden bir rekabet ve korku duygu-
suyla Ulusal Güçlerden yana olanlara karfl› bir tutum izlemeye bafllar ve karfl› örgüt kurar.
Bunu sezen Sait Molla hemen ‹ngilizlere haber verir ve Hikmeti elde ederler. H›ristiyanla-
ra karfl› bir isyana k›flk›rt›rlar. Bu konuya iliflkin belgeler elde edildi. Gecikmeden Fransa
ve Amerika temsilcilerine verildi. Temsilciler bunu büyük önemle al›p Frans›zlar derhal
torpido ile Parise gönderdiler. Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya da verildi. Hükûmet üyele-
rine güvenilmedi¤inden yaln›z baflbakana özel olarak söylendi. Hikmet de dün ‹stanbulda
idi. Kendisi ile görüflüldü. Gerçe¤in flöyle oldu¤u saptand›:

a) Hikmet Ulusal Güçleri kendisi kuramad›¤›na üzgün.
b) Karfl› olanlar›n yapt›¤› bir örgüte girmeyi küçüklük say›yor.
c) Ona karfl› olanlar bu örgütten güç alarak kiflisel birtak›m yararlar sa¤l›yorlarm›fl ve

zorbal›¤a bafllam›fllar.
d) Hikmete karfl› olanlar veya Ulusal Güçleri temsil edenler ittihatç› imifl. 
Karar;
E¤er S›vas Adapazarma ve ‹zmite bir telgraf yazarak derse ki Ulusal Güçler Millî Ör-

gütünden baz› kiflilerin kiflisel yararlar›n› sa¤lamaya ve baflkalar›na zorbal›k etmeye baflla-
d›klar›n› haber ald›k. Bu Kanunsuz davran›fl› k›nar›z ve kabul etmeyiz. Hikmet de bundan
böyle muhalefet yapm›yacak para ald›¤›n› ve alet oldu¤unu kabul etmedi. Bu ‹ngiliz düze-
ni herkesçe duyuldu¤u için art›k uygulamaya geçilemiyece¤ini san›yoruz. Akdeniz Müstah-
kem Mevki Komutan›: fievket

K.O. 20 K.
Tu¤general

Ali Fuat
BELGE, 175.

GENELGE
Tel S›vas, 31/10/1919

‹zmit, Adapazar›, Bursa, Konya, Bal›kesir Merkez Kurullar›na
Ulusal Güçlerden olduklar›n› ileri süren baz› kimselerin kiflisel yararlar›n› sa¤lamak

amac›yla davrand›klar› ve zorbal›k etmeye girifltikleri iflitildi. Haks›z ve kanunsuz davran›fl-
lar›n ulusal örgütlerde yeri yoktur. Bu gibiler hakk›nda hükûmetin kanunu uygulayaca¤›
kesindir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal



VES‹KA, 176. 
fiifre S›vas, 2/11/1335
Gayet müstaceldir 

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Dersaadetten ald›¤›m›z malûmat› mevsukaya nazaran Kiraz Hamdi Pafla ile zat› flaha-

nenin bilistiflare Müflür Zeki Pafla riyasetinde bir kabine haz›rlad›klar› ve Sadrazam Paflaya
istifa etmesini teklif edece¤i bildirilmifltir. Buna asla ihtimal vermemekle beraber millet düfl-
man› eflhas›n mevkii iktidara gelmesi yüzünden bütün memaliki Osmanîyenin ‹stanbul ile su-
reti kat'iyede kat'› alâka eylemesi mecburiyetini mucip olacakt›r. Sadrazam Pafla Hazretleri-
nin hiçbir sebep ve behane ile mevkilerini terketmemeleri lüzumu kalbinin sureti münasibe-
de arz buyurulmas› istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 177.
fiifre S›vas, 2/11/1335
Aceledir 
Zata mahsustur

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hz.

Diyarbekir K.O. 13 Kumandan› Cevdet Beyefendiye
(Tezkere) K.O. 3 Kumandan› Salâhaddin Beyefendiye
Konyada K.O. 12 Kumandan› Fahrettin Beyefendiye

Amasyada F›rka 5 Kafkas Kumandan› Cemil Cahit Beyefendiye
Torulda Kaymakam Halit Beyefendiye

F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beye
Mardinde Beflinci F›rka Kumandan› Kaymakam Kenan Beye

1 - Pek mevsuk bir membaa atfen Dersaadetten bildirildi¤ine nazaran iki üç gündenbe-
ri Mütekait Ferikandan Kiraz Hamdi Pafla mabeyni humayuna giderek saatlerce huzuru fla-
hanede kald›¤› ve berveçhiati karar›n ittihhaz k›l›nd›¤›:

a) Teflkilât› millîyeyi imha maksadile eski Dördüncü Ordu Müflürü Zeki Pafla riyase-
tinde bir kabine teflkili, Kiraz Hamdi Pafla harbiye naz›r›, Prens Sabahattin hariciye, Tevfik
Hamdi dahiliye nâz›r›, Eflref ve Mahir Sait ve sair zevat›n di¤er nezaretlere tayini.

b) Zat› flahanenin sadr› haz›ra bugünlerde istifa etmesini teklif etmek niyetinde oldu¤u.
2 - Heyeti Temsilîye taraf›ndan Harbiye Naz›r› Cemal Pafla vas›tasile sadrazama hiçbir

sebep ve behane ile istifa etmemesi tefhim k›l›nm›flt›r.
3 - Dersaadette Ayandan Müflür Fuat Pafla siyasî ifllere müdahale etmemesi hakk›nda

zat› flahaneye maruzatta bulunacakt›r.
4 - Temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyelerine lüzumu veç-

hile ve sureti münasibede malûmat ita buyurulmas› muvaf›k olur.
Heyeti Temsilîye nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 178. 
fiifre S›vas, 13/10/1335
Zata mahsustur

Dersaadette Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beye

Bir buçuk aya kadar meb'usan intihab› hitam bulup inflallah meclis küflat olunacakt›r.
Kuvvei teflriiyenin gerek ecnebi ve gerekse dahilî düflmanlara karfl› taht› emniyet ve muhafazada
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BELGE, 176.
fiifre S›vas, 2/11/1919
Çok ivedidir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
‹stanbuldan ald›¤›m›z güvenilir bilgilere göre padiflah›n Kiraz Hamdi Pafla ile dan›fla-

rak Müflür Zeki Pafla baflkanl›¤›nda bir kabine haz›rlad›klar› ve Baflbakan Paflaya çekilme-
sini önerece¤i bildirilmifltir. Bunu hiç olas› görmemekle birlikte millet düflman› kimselerin
iktidara gelmesi tüm Osmanl› ülkesinin ‹stanbul ile kesinlikle iliflki kesmesini zorunlu k›la-
cakt›r. Baflbakan Pafla Hazretlerinin hiçbir gerçek ve uydurma nedenle görevlerini b›rak-
mamalar› konusundaki kesin zorunlu¤un uygun yoldan bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 177.
fiifre S›vas, 2/11/1919
‹vedidir
Kifliye özeldir

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hz. 

Diyarbak›r K.O. 13 Komutan› Cevdet Beyefendiye (resmî yaz›)
K.O. 3 Komutan› Salâhaddin Beyefendiye

Konyada K.O. 12 Komutan› Fahrettin Beyefendiye
Amasyada Tümen 5 Kafkas Komutan› Cemil Cahit Beyefendiye

Torulda Yarbay Halit Beyefendiye Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beyefendiye

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beye
Mardinde Beflinci Tümen Komutan› Yarbay Kenan Beye

1 - Çok güvenilir bir kayna¤a dayan›larak ‹stanbuldan bildirildi¤ine göre iki üç gün-
denberi emekli korgenerallerden Kiraz Hamdi Pafla padiflaha gidip saatlerce padiflah›n ya-
n›nda kald›¤› ve afla¤›daki karar›n al›nd›¤›:

a) Ulusal örgütleri yok etmek amac›yla eski Dördüncü Ordu Komutan› Mareflal Zeki
Pafla baflkanl›¤›nda bir kabine kurulmas›, Kiraz Hamdi Pafla savafliflleri bakan›, Prens Saba-
hattin d›fliflleri, Tevfik Hamdi içiflleri bakan›, Eflref ve Mahir Sait ve öbür kiflilerin baflka ba-
kanl›klara atanmas›.

b) Padiflah›n flimdiki baflbakana bugünlerde çekilmesini önermek iste¤inde oldu¤u.
2 - Temsilci Kurul taraf›ndan Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla arac›l›¤›yla baflbakana

hiçbir gerek ve uydurma nedenle görevden çekilmemesi bildirilmifltir.
3 - ‹stanbulda Senato üyelerinden Mareflal Fuat Pafla politik ifllere kar›flmamas› konu-

sunda padiflaha ricada bulunacakt›r.
4 - ‹liflkide bulundu¤unuz Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurullar›na gere¤i gibi ve

uygun yoldan bilgi verilmesi uygun olur.
Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 178.
fiifre S›vas, 13/10/1919
Kifliye özeldir

‹stanbulda Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket Beye

Bir buçuk aya kadar meb'uslar›n seçimi sonuçlan›p inflallah meclis aç›lacakt›r. Yasama gü-
cünün gerek yabanc› ve gerekse iç düflmanlara karfl› güven ve koruma alt›nda görev yapmas› bu-
günün düflünülmeye de¤er ve çok önemli bir sorunudur. ‹stanbulda bu bak›mdan iç durumu



olarak ifay› hizmet eylemesi bugünün flayan› teemmül ve pek mühim bir meselesidir. Dersa-
adette bu noktai nazardan dahilî vaziyeti nas›l görüyorsunuz? Mütelifin taraf›ndan bir teca-
vüz ihtimali mevcut olabilir mi? Her iki ihtimale karfl› hafî ve celi ne gibi tertibat› tahaffuzi-
ye ve tedafüiye ittihaz› düflünülmektedir? Zab›ta, jandarma millî ve hafî teflkilât ve askeri va-
ziyetimiz bugün ne haldedir ve ne yap›lmak tasavvur buyurulmaktad›r. ‹fl'ar›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 179. 
Adet Pangalt›, 20/10/1335
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S›vas Üçüncü Kolordu K.
C: 13/10/1335 flifreye:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine flifre suretidir.
1 - Meb'usan›n toplanmas›nda hiçbir mahzur ve tehlike yoktur. Efkâr› umumiye ve hat-

ta dahilî düflmanlar da meb'uslar›n toplanmas›nda Düveli Mütelifeye gizlice umum meclise
karfl› herhangi bir hareketlerinin cihan› medeniyete karfl› suitesir edece¤ine nazaran yapma-
lar› imkân dahilinde de¤ildir. Ancak kuvvei teflriiyenin hali haz›r salâhiyetinin tevsii s›ras›n-
da zat› flahanenin meclisi feshetme¤e kalk›flmas› ve muhaliflerin tehlikeli vaziyet almalar› ve
Düveli Mütelifenin de bundan bilistifade Zat› Devletleri gibi zevat› marufeye ve bafll›ca Ku-
vayi Millîyei âlilerine taarruz etme¤e içtisarlar› muhtemeldir. Buna karfl› da muahedei sulhi-
yeyi bile imza etmek üzere Meclisi Meb'usan›n toplanmas›na karar vermesinin ve Kanunu
Esasî tadilât›n›n bunlara yapt›r›lmas›n›n ve Kuvayi Millîyeye mensup zevat› mühimmenin
akti sulhe kadar ikinci ve dördüncü maddede arzedilen tarzda hareket eylemesinin muvaf›k
olaca¤› düflünülmektedir.

2 - Kuvvei teflriiyenin her türlü ihtimale karfl› dahilî ve haricî düflmanlara karfl› muha-
fazas›na ancak akti sulhe hatta Meclisi Mebusan›n vazifesini bitirmesine kadar Kuvayi
Millîyenin her kuvvetin fevkinde olarak kemali mehabet ve hamiyetle vazifesine devam› kâ-
fidir mütaleas›nday›z.

3 - ‹stanbulda üç flubemiz vard›r. Bunlar›n azas› kesirdir. Asker ve jandarma, sivillerin,
memurînin k›sm› küllisi, k›taat›n hemen kâffesi elde edilmifl fikri millî tezyit ve millî ahrar›-
m›z› Kongrece ve vahdeti millîye gibi tekmil millî gruplar ve namuslu zevat› meflhure ve mü-
nevvere maksada imale edilmiflti. fiimdiye kadar mühim mesailde kendilerine hissettirmeden
mütalealar› al›nm›fl ve velhas›l ekseriya millî hususat ta buradaki heyeti hafiyenin taflradaki
millî cemiyetlerin alenî vas›tai icraiye ve faaleleri haline getirilmifl ve hali hamiyette de ayni
usul ile vazifelerine devam ettirilmekte bulunulmufltur. Hükûmeti sab›ka zaman›nda teflkilâ-
t› bir dereceye kadar ilerletilen ve bilâtefrik bütün islâmlar dahil edilen...ikmal edilmesine ve
teflkilât›m›z›n tevsiine ayr›ca çal›fl›lmakta ve Kuvayi Millîye ilerledikçe alenî teflkilât yap›l-
makta ve düflünülmektedir. Fakat evelce arzedilen mütaleattan dolay› berveçhibalâ kuvayi
idare edecek heyetin hafî kalmas› ve Anadoluda sonuna kadar vazifesinde devam edecek
olan Kuvayi Millîyeye istinat ve ayr›ca hafi teflkilât yap›lma¤a kalk›s›tmas›n›n muvaf›k olaca-
¤› fikrindeyiz. Muhalifleri de peyderpey iflbu daireye celbeylemek te ahass› amalimizdir.

4 - Velhas›l her ihtimale karfl› Zat› Devletleri, Ali Fuat, Rauf, Refet Pafla ve Beyler gibi
Kuvayi Millîyeyi alenen idare edenlerin akti sulhe kadar ‹stanbula ayak basmalar› ve gazete-
lerde görülen meb'us olmak ve hatta silki askeriye girmek arzular›n› derhal tekzip ettirerek
her kuvvetin fevkinde olarak Kuvayi Millîyenin büyük vazifei vataniyesini idarede devam
buyurmalar›n›n elzem oldu¤u kanaatinde bulundu¤umuzu arzeyleriz.

Çanakkale Mevkii Müstahkem K.
fievket

VES‹KA, 180.
230 Pangalt›, 30/10/1335

S›vasta K.O.3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur.
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nas›l görüyorsunuz? ‹tilâf Devletleri taraf›ndan bir sald›r› olas›l›¤› var m›d›r? Her iki olas›-
l›¤a karfl› gizli ve aç›k ne gibi korunma ve savunma önlemleri al›nmas› düflünülmektedir?
Güvenlik güçleri, jandarma ulusal ve gizli örgütler ve askerî durumumuz bugün ne haldedir
ve ne yap›lmak tasarlanmaktad›r? Bildirilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 179.
Say› Pangalt›, 20/10/1919
108

S›vas Üçüncü Kolordu K.
K: 13/10/1919 flifreye:
1 - Meb'uslar›n toplanmas›nda hiçbir sak›nca ve tehlike yoktur. Meb’uslar toplan›nca,

‹htilâf Devletlerinin tüm meclise karfl› herhangi gizli bir davran›fl› kamu oyunda hatta düfl-
manlarla uygarl›k dünyas›nda bile kötü etki yapaca¤›ndan, bunu yapmalar› olas› de¤ildir.
Ancak yasama meclisi bugünkü yetkisini geniflletmesi s›ras›nda, bize karfl› olanlar›n tehli-
keli tav›r tak›nmalar› ve ‹tilâf Devletlerinin de bundan yararlanarak sizin gibi ünlü kiflilere
ve belli bafll› Ulusal Örgütlere sald›rmaya kalk›flmalar› olas›d›r.

Bu olas›l›k karfl›s›nda da, bar›fl andlaflmas›mn imzas› için meclisin toplant›ya ça¤›r›l-
mas›n›n kararlaflt›r›lmas› ve anayasa de¤iflikli¤inin böylece toplanacak meclise yapt›r›lmas›
durumunda, Ulusal Güçlerden olan önemli kiflilerin bar›fl yap›lana kadar ikinci ve dördün-
cü maddelerde belirtilen yolda davranmalar›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.

2 - Yasama gücünün her türlü olas›l›¤a göre iç ve d›fl düflmanlara karfl› korunmas›na
bar›fl yap›lana hatta Mebuslar Meclisi görevini bitirene de¤in ancak Ulusal Güçlerin her
kuvvetin üstünde olarakdan tam bir ululuk ve yurtseverlikle görevini sürdürmesi yeter dü-
flüncesindeyiz.

3 - ‹stanbulda üç flubemiz vard›r. Bunlar›n üyeleri çoktur. Asker ve jandarma, siville-
rin, memurlar›n büyük ço¤unlu¤u, askeri birliklerin hemen tümü elde edilmifl ulusal düflün-
ce güçlendirilmifl ve ateflli yurtseverlerimizin kongredeki ulusal birlikleri gibi tüm ulusal
gruplar ve namuslu ünlü kifliler ve ayd›nlar›n amac›m›za e¤ilimleri sa¤lanm›flt›. fiimdiye ka-
dar önemli konularda kendilerine sezindirmeden görüflleri al›nm›fl, k›sacas› ulusal konula-
r›n ço¤unda da buradaki gizli kurul taflradaki ulusal derneklerin aç›kça eylem arac› duru-
muna getirilmifl ve yurtseverlik ifllerinde de ayn› yoldan görevlerini sürdürmüfllerdir. Eski
hükûmet zaman›nda örgütlenmesi bir ölçüde ilerletilen ve ayr›ms›z tüm müslümanlar içine
al›nan birli¤in... tamamlanmas›na ve örgütümüzün geniflletilmesine ayr›ca çal›fl›lmakta ve
Ulusal Güçler ilerledikçe aç›ktan örgüt kurulmakta ve düflünülmektedir. Fakat daha önce
bildirilen düflüncelerden ötürü yukar›da belirtilen güçleri yönetecek kurulun gizli kalmas›
ve Anadoluda sonuna kadar görevini sürdürecek olan Ulusal Güçlere dayanmas› ve ayr›ca
gizli örgüt kurmaya kalk›fl›lmas›n›n uygun olaca¤› düflüncesindeyiz. Bize karfl› olanlar› da
yavafl yavafl bu yöne çekmek de en büyük iste¤imizdir.

4 - K›sacas› her olas›l›¤a karfl› siz, Ali Fuat, Rauf, Refet Pafla ve Beyler gibi Ulusal
Güçleri aç›kça yönetenlerin bar›fl yap›lana kadar ‹stanbula ayak basmalar› ve gazetelerde
görülen meb’us olmak ve hatta orduya girmek isteklerini gecikmeden yalanlatarak her gü-
cün üzerinde Ulusal Güçlerin büyük yurt görevinin yönetimini sürdürmelerinin çok gerek-
li oldu¤u konusunda oldu¤umuzu bildiririz.

Çanakkale Müstahkem Mevki K. 
fievket

BELGE, 180.
230 Pangalt›, 30/10/1919

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir.



1 - Ahmet ‹zzet Pafla, Sadrazam, Harbiye Naz›r›, Erkân›harbiye Reisi, Naf›a Nâz›r› ve
programlara bihakk›n sad›k ve hadim olan fakat maatteessüf baz› kardefllerimizin suizann›-
na duçar olan ve sadakatile beraber mühim de bir kufleti bulunan Göz Tabibi Esat Pafla ile
ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve sair zevatla gerek talepleri ve gerek münasebet itibarile görüfltüm.
Bütün efkâr›n ittihat etti¤i noktalar berveçhiatidir:

a) Meclisi meb'usan›n sureti mutlakada ‹stanbulda içtima› zarureti mücbirei siyasîye ve
mukadderat› memleket icab›d›r. Ben de buna inand›m. Yaln›z Pafla, Rauf, Bekir Sami Bey-
ler ‹stanbula gelmemelidir. Çünkü sak›t hükûmet te evelce Paflan›n ‹stanbula celbi halinde
kendisine katiyyen iliflilmemesini vait etmesini ‹ngilizden talep etmifl iken söz vermediler. Son
vakayi ise garezlerini teyit etti. Sadrazam Pafla meclisin ‹stanbulda huzuru vicdan ile kavaidi
meflrutiyete muvaf›k ittihaz› karar etmelerini ecanibe karfl› söz alarak vadetti. Fakat üç zat›n
temini mümkün olamayaca¤›ndan meb'us olurlarsa mezun olarak hariçte kalmalar› veyahut
meb'us olmayarak daha âli mahbubu kulüp kalmalar›, vazifelerine devam eylemeleri.

b) Zaten hükûmet aktedilecek muahedede temsili nisbiyi ekalliyetlerin hukuku nam›na
kabule mecburdur, flu halde meclisi millinin ekalliyetlerin de yeniden ifltiraki için da¤›t›l›p
tekrar toplanmas› mahafilce kat'iyetle ümit edildi¤inden (a y t n) (h r a. t) kal›nmas› reyinize
vabestedir.

c) Hükûmeti devirmek yeniden eski soydan getirmek için ‹ngiliz yardakç›lar› çok çal›-
fl›yor. Hükûmet hakikaten hüsnüniyet sahibi ve müsta¤nidir binaenaleyh istifas› halinde mu-
haliflerin mevkii iktidara geçmesi muhakkakt›r. fiu halde umumen (......)

2 - ‹ntihabatta en güzide insanlar› ç›karmak, lekeli veya maruf ‹ttihatç›lar ihmal olun-
mak, mümkün mertebe sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve ‹tilâfç› ilâ... ç›karmak ve intihabat-
ta bunlar›n gürültülerini hakl› gösterecek tazyik ve müdahaleler göstermemek,

3 - Hükûmeti müflkülâta düflürmemek,
4 - Bize zarar› dokunacaklar› her suretle temin ederek elde etmek istiyorum. Her taraf

ta bunu bana tavsiye ediyor. Meselâ Refi Cevat ve sosyalistler gibi, hürmet. ‹mza: Vas›f
Çanakkale Mevkii Müstahkem K.

Miralay fievket
VES‹KA, 181.
fiifre S›vas, 1/11/1335

Dersaadet: Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beyefendiye

C: 20/10/1335 tarih 108/812 numaraya.
1 - Meb'usan›n Dersaadette içtima› tamamen tehlikeli ve mahzurludur. Çünkü mukadde-

rat› millet ve memleket hakk›nda söz söyliyecek meb'uslar›n emniyeti mutlaka olan bir mahal-
de içtimalar› flartt›r. Halbuki ahalisine alelade bir miting yapma¤a bile müsaade olunmayan,
camilerinde tazallümü hale mecbur olan bir flehirde bahusus ‹ngilizlerin her türlü tesiri alt›nda
olan ‹stanbulda hür bir Meclisi Meb'usan in'ikad› adimülimkân görülmektedir. Avrupal›lar
milletimizi meflrutiyeti müdrik, reflit bir millet olarak tan›m›fl olsalard› o zaman Meclisi Millî-
ye karfl› bir tecavüz ve taarruz belki memul bulunmazd›. Halbuki ‹tilâf Devletleri milletimizi
insan yerine saymamakta, mütarekedenberi envai hakflikenliklerile, Türke karfl› verilen aht ve
sözün tutulmamas›n› bir namussuzluk addeylemediklerini filen ispat eylemektedirler. Vak›a
hariçte içtima›n birtak›m propagandalara yol açaca¤› bedihidir. Fakat bunu yapacaklar baflta
Venizelos olmak üzere heyeti meb'usan›n emin bir mahalde ittihaz› mukarrcrat›ndan endifle-
nak olan itilâfç›lar olacakt›r. Buna mukabil hariçte içtima ile millet, makam hilâfet ve taht› sal-
tanat› taht› tehlikede addeyledi¤ini ve oradaki iflgali vakii asla kabul eylemcdi¤ini ve tan›mad›-
¤›n› bütün efkâr› umumiyei cihana ve âlemi islâma filen göstermifl ve protesto eylemifl olacak-
t›r. Bu bapta vaki olan müracaat üzerine Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine müdellelen
ve mufassalan vaki olan cevabî ifl'arat›m›z hututu mühimmesinin hulâsas› berveçhiatidir.

a) Düflman donanma toplar› tesirinde, kuvayi iflgaliyesi ayaklar› alt›nda, polis ve jandarma-
s›n›n müflterek müdahale ve tahakkümü içinde, matbuat› düflmanlar›n kontrolü alt›nda, kabine
erkân›na var›ncaya kadar giren ç›kanlar düflman murakabe ve teftifl ve mümanaat› karfl›s›nda
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1 - Ahmet ‹zzet Pafla, Baflbakan, Savafliflleri Bakan›, Genelkurmay Baflkan›, Bay›nd›r-
l›k Bakan› ve programlara tam ba¤l› ve yard›mc› olan ama ne yaz›k ki baz› kardefllerimizce
kuflku ile karfl›lanan ve ba¤l›l›¤›yla birlikte büyük bir gücü de bulunan Göz Doktoru Esat
Pafla ile ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve öbür kimselerle kendileri istedi¤i ve iliflki gere¤i görüfl-
tüm. Bütün düflüncelerin birleflti¤i noktalar flunlard›r:

a) Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› politik zorunluklar ve ülke kaderi bak›-
m›ndan gereklidir. Be›, de buna inand›m. Yaln›z Pafla,* Rauf, Bekir Sami Beyler ‹stanbula gel-
memelidir. Çünkü düflük hükûmet de daha önce Paflan›n ‹stanbula getirilmesi durumunda
kendisine kesinlikle iliflilmemesine söz vermesini ‹ngilizden istemiflken söz vermediler. Son
olaylar ise kinlerini artt›rd›. Baflbakan Pafla meclisin ‹stanbulda vicdan rahatl›¤› ile ve meflru-
tiyet kurallar›na uygun karar alabilece¤ine yabanc›lardan söz alarak söz verdi. Fakat üç kifli
için güvence al›namayaca¤›ndan meb'us olurlarsa izinli olarak d›flar›da kalmalar› ya da meb'us
olmayarak daha yüksek gönüllerin sevgilisi durumunda kalmalar›, görevlerini sürdürmeleri.

b) Esas›nda hükûmet yap›lacak antlaflmada nisbî temsil yöntemini az›nl›klar›n hakla-
r› aç›s›ndan kabul etmek zorundad›r. fiu durumda Ulusal Meclisin az›nl›klar›n da yeniden
kat›lmalar› için da¤›t›l›p tekrar toplanmas› çevrelerce kesin say›lmaktad›r.

c) Hükûmeti devirmek, yeniden eski soydan getirmek için ‹ngiliz yardakç›lar› çok ça-
l›fl›yor. Hükûmet gerçekten iyi niyetlidir ve istekli de¤ildir. Böyle olunca çekilirse muhalif-
lerin iktidara gelmesi kesindir.

2 - Seçimlerde en seçkin insanlar› seçtirmek, lekeli veya tan›nm›fl ‹ttihatç›lar› bir yana
b›rakmak, olabildi¤ince sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve ‹tilâlç› ve benzerlerini seçtirmek
ve seçimlerde bunlar›n gürültülerini hakl› gösterecek bask›lar yapmamak ve kar›flmamak,

3 - Hükûmeti güç duruma düflürmemek,
4 - Bize zarar› dokunacak olanlar› ne yoldan olursa olsun güvence vererek elde etmek

istiyorum. Her taraf da bana bunu sal›k veriyor. Örne¤in Refi Cevat ve sosyalistler gibi, say-
g›. ‹mza: Vas›f.

Çanakkale Müstahkem Mevki K.
Albay fievket

BELGE, 181.
fiifre S›vas, 1/11/1919

‹stanbul: Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket Beyefendiye

K: 20/10/1919 tarih 108/812 numaraya.
1 - Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas› büsbütün tehlikeli ve sak›ncal›d›r. Çünkü mil-

let ve memleketin kaderi hakk›nda söz söyliyecek meb'uslar›n tam güven içinde olan bir
yerde toplanmalar› zorunludur. Oysa halk›na s›radan bir miting yapmak için bile izin veril-
meyen, camilerine durumlar›ndan Allaha yakarmak zorunda kal›nan bir flehirde özellikle
‹ngilizlerin her türden etkisi alt›nda olan ‹stanbulda ba¤›ms›z Meb'uslar Meclisi toplanma-
s› olanaks›z görülmektedir. Avrupal›lar milletimizi meflrutiyete al›flm›fl, ergin bir millet ola-
rak tan›m›fl olsalard› o zaman Millî Meclise karfl› bir sald›r› ve el uzatma belki beklenmez-
di. Oysa ‹tilâf Devletleri milletimizi insan yerine koymamakta, ateflkesten bu yana çeflitli
haks›zl›klar›yla, Türke karfl› anlaflmalara ve verilen sözlere uyulmamas›n› bir namussuzluk
saymad›klar›n› edimli olarak kan›tlamaktad›rlar. Gerçi taflrada toplan›lmas›n›n birtak›m
propagandalara yol açaca¤› aç›kça bellidir. Ama bunu yapacaklar, baflta Venizelos olmak
üzere, meb'uslar meclisinin güvenli bir yerde kararlar almas›nan tasaya düflen ‹tilâfç›lar ola-
cakt›r. Buna karfl›l›k millet, taflrada toplanmakla, halife ve padiflah›n bulundu¤u yeri tehli-
keli sayd›¤›n› ve oradaki edimli iflgali hiçbir zaman kabul etmedi¤ini ve tan›mad›¤›n› tüm
dünya kamu oyuna ve islâm dünyas›na edimli olarak göstermifl ve bunu protesto etmifl ola-
cakt›r. Bu konuda yap›lan baflvuru üzerine Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine ka-
n›tlar›yla ve ayr›nt›lar›yla verdi¤imiz yan›t›n ana çizgileri özet olarak flöyledir:

a) Düflman donanmas›n›n toplar›n›n etkisinde, iflgalci güçlerin ayaklar› alt›nda, polis ve
jandarmas›n›n ortaklafla yapt›¤› kar›flmalar› ve bask›s› alt›nda, bas›n› düflmanlar›n denetimi alt›n-
da, kabine üyelerine var›ncaya kadar giren ç›kanlar düflman denetim ve teftifl ve engellemesi kar-
fl›s›nda bulunan baflkent bugün tam anlam›yla kuflat›lm›fl durumdad›r. Burada Osmanl› egemen-

* Mustafa Kemal Pafla



bulunan payitaht› saltanat› seniye tam manasile bugün mahsurdur. Hakimiyeti Osmanîye bura-
da imanen ve filen gayricaridir. Buna Rum, Ermenilerin vaziyeti isyaniyelerini ilâve edersek ‹s-
tanbulda Millet Meclisinin emin olamayaca¤›n›, ifl göremiyece¤ini anlamakta tereddüt edilmez.

b) Birkaç kiflinin flah›slar›na vaki olacak ecnebî taarruzu, ayni ruh ve kanaatte bulunan
di¤er meb'usana da vaki olabilece¤i muhakkakt›r. Hatta tekmil meclisin ayni ak›bete u¤ram›-
yaca¤›na dair bizi temin edecek elimizde hiçbir fley yoktur. Hüsnüzan, tehlikenin bertaraf
edilmesine kâfi gelmez.

c) Baz› nâz›rlar›n gidip gelmesi veya komiser b›rakmas› mümkündür. Esasen mukad-
derat› meflkûk olan ‹stanbul, mukadderat› malûm ve emin bir mahalden kurtar›labilir. Veni-
zelosun Selânikte kuvvei icraiyeyi bile teflkil eylemesi Atinay› tahlis etmifl ve hiçbir vak›t pa-
yitaht›n nakli manas›n› tazammun eylememifltir.

d) Zat› padiflahinin makam hilâfetleri ‹stanbul olmak itibarile s›rf milleti temsil eden he-
yetin taflrada toplanm›fl bulunmas› iftirak manas›n› tazammun edemez. Zat› humayun küflat
için arzu ederlerse bir vekil de tayin buyurabilirler.

e) Firak› sairei siyasîyemizden bir k›sm›n›n harici istememeleri Kuvayi Millîye tesirin-
de kalmak endiflesinden ibarettir. Halbuki as›l milletin mümessilleri olarak k›sm› azîmi
meb'usan da ecnebî tesirinde kalmamak için taflray› istemektedirler. Ekseriyeti kahire nerede
ise nisap oradad›r. Fazla zan ve tereddüde düflecek ve kabil meb'uslar›n menafii mülk ve mil-
let nam›na istifa eylemeleri memul ve muntazard›r.

2 - Meclisi Meb'usan var iken ayr›ca bir kuvvei millîyenin hali faaliyette olmas› mena-
fii memlekete muz›r olur. Meclisin Dersaadette içtima etti¤i faraziyesine göre taht› tesirde bu-
lunacak meb'uslar›n menafii memlekete mugayir bir karar› tasdik eyledikleri halde, taflrada-
ki Kuvayi Millîye bunu tabiî tan›mayacak ve bu suretle milletin kendi vekillerine karfl› isyan
etmifl bulunmas› gibi garip ve mant›ks›z bir flekil hâs›l olacakt›r. Vatan›m›z›n tahlisi ancak
meflru ve meflrut bir tarzda mümkündür. Bu ise milletin istiklâlini, vatan›n tamamisini gaye
edinmifl zevat›n bilaistisna meb'us olmas› ve sarf› mesai eylemesi ile kabildir. Bugün vatana
ve millete yap›lacak en son ve büyük iyilik memleketi kurtarma¤a azmetmifl eflhas›n emin bir
mahalde, meflru bir vaziyetle meclisi millîye girmelerine sarf› mesai etmektir. Bunu bilhassa
Dersaadette sizler gibi hamiyetli, münevver rüfekam›zdan bekleriz.

3 - Teflkilât›n›z›n tevsi ve tarsini hususundaki mesaii cemileleri flayan› fahrü flükrand›r.
Vaziyetin hâs›l eyledi¤i f›rsat pek büyüktür. Bundan bilistifade sars›lmaz, y›k›lmaz, kuvvetli te-
miz bir millî teflkilât›n Dersaadette kökleflmesi hayati bir meseledir. Harekât› millîyeyi idare
edenler ve bizler gibi flevki talile bunun resikârmda bulunmak mazhariyeti ilâhiyesine nail olan-
lar hakk›ndaki fikrinize bidayette cümleten ifltirak edilmekte idi. Yanl›z, vakayiin do¤urdu¤u
vaziyeti ahire Heyeti Temsilîyenin bu kanaatini muhik olarak tamamen de¤ifltirmifltir. Akli sul-
he kadar ‹stanbula ayak basmamak de¤il bizim için hatta yukarda arzeyledi¤imiz veçhile bü-
tün millet vekilleri için nazar› dikkate al›nacak bir meseledir. Fakat bir ferdi millet olarak
meb’us olmak ve mecliste ayni ruh ve kanaatin hâkim olmas›na çal›flmak hakimiyeti millîye ve
istiklâli vatan için iktitaf› semerat olunacak bir zamanda azamî gayret ve fedakârl›¤› sarfeyle-
mek bugün için Heyetimizce farz› ayin telâkki olunmaktad›r. Bunda yegâne saik endiflei vatan
ve istikbali millettir. Çünkü Heyeti Temsilîye yukarda arzetti¤imiz veçhile meclisi millînin fev-
kinde bir kuvvel tan›mamakta ve bunu vatan için tehlikeli addey temektedir. Binaenaleyh hal
böyle iken yine âcizleri ile Rauf Beyefendi ve Refet Beyin ve daha kimler varsa bu zevat›n se-
yirci mevkiinde kalmas› behemehal arzu buyuruluyor ve hassaten selâmeti millet bu noktada
görülüyorsa icab› teemmül olunmak üzere esbab› mucibesile ifl'ar›n› hassaten rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 182. 
fiifre S›vas, 4/11/1335

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beyefendiye

C: 30/10/1335 tarih 230 numaral› flifre:
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li¤i tinsel ve nesnel olarak geçersizdir. Buna Rum, Ermenilerin ayaklanm›fl durumlar›n› ek-
lersek ‹stanbulda Millet Meclisinin güvenli olamayaca¤›n›, ifl göremiyece¤ini anlamakta du-
raksanamaz.

b) Birkaç kifliye yap›lacak yabanc› sald›r›s›n›n, ayn› ruh ve inanc› tafl›yan öteki meb'us-
lara da yap›labilece¤i kesindir. Dahas› bütün meclisin ayn› ak›bete u¤ram›yaca¤›na dair bi-
zi güvendirecek elimizde hiçbir fley yoktur. Bir fleyin iyi oldu¤unu sanmak tehlikenin yok
edilmesine yetmez.

c) Baz› bakanlar›n gidip gelmesi veya komiser* b›rakmas› olabilir. Temelde kaderi bi-
linmeyen ‹stanbul, kaderi bilinen ve güvenli bir yerden kurtar›labilir. Venizelos'un Selânik-
te hükûmet bile kurmas› Atinay› kurtarm›fl ama hiçbir zaman baflkentin baflka yere tafl›n-
mas› anlam›na gelmemifltir.

d) Padiflah›n halifelik yapt›¤› yer ‹stanbul'dur diye salt milleti temsil eden kurulun tafl-
rada toplanm›fl bulunmas› ayr›l›k anlam›na gelemez. Padiflah isterse meclisi açmak için bir
vekil atayabilir de.

e) Öteki siyasî partilerimizin bir bölümünün taflray› istememeleri Ulusal Güçlerin et-
kisi alt›nda kalmak kuflkusundan baflka birfley de¤ildir. Oysa milletin gerçek temsilcileri
olan meb’uslar›n büyük ço¤unlu¤u da yabanc› etkisinde kalmamak için taflray› istemekte-
dir. Büyük ço¤unluk nerede ise yeter say› oradad›r. Aflk›n kuflku ve duraksamaya kap›lacak
bu gibi meb’uslar›n yurt ve ülke yarar› için görevden çekilmeleri umulur ve beklenir.

2 - Meb'uslar Meclisi varken ayr›ca bir millî gücün edimli olarak ifl görmesi memleket
yararlar›na zararl› olur. Meclisin ‹stanbulda topland›¤› varsay›m›na göre etki alt›nda kala-
cak meb'uslar›n ülke yararlar›na ayk›r› bir karar› onaylamalar› durumunda, taflradaki Ulu-
sal Güçler bunu elbette tan›mayacak ve böylece milletin kendi vekillerine karfl› isyan etmifl
bulunmas› gibi tuhaf ve mant›ks›z bir durum ortaya ç›kacakt›r. Vatan›m›z›n kurtar›lmas› an-
cak kanunî ve meflrutî bir yöntemle olabilir. Bu ise salt milletin ba¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n bö-
lünmezli¤ini amaç edinmifl kiflilerin meb'us olmas› ve çabas›yla olabilir. Bugün vatan ve mil-
lete yap›lan en son ve büyük iyilik memleketi kurtarmaya kesin kararl› kiflilerin güvenli bir
yerde, yasal bir durumda ulusal meclise girmelerine çal›flmakt›r. Bunu özellikle ‹stanbulda
bulunan sizler gibi yurtsever, ayd›n arkadafllar›m›zdan bekleriz.

3 - Örgütünüzün geniflletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda güzel çal›flmalar›n›z övgü
ve teflekküre de¤er. Durumun yaratt›¤› f›rsat çok büyüktür. Bundan yararlanarak sars›lmaz,
y›k›lmaz, güçlü temiz ulusal bir örgütün ‹stanbulda kökleflmesi yaflamsal bir ifldir. Ulusal Sa-
vafl›m› yönetenler ve bizler gibi kader güdüsüyle bunun bafl›nda bulunmak tanr›sal mutlulu-
¤una eriflmifl olanlar hakk›ndaki düflüncenize bafllang›çta herkes kat›lmakta idi. Ancak, olay-
lar›n yaratt›¤› son durumlar Temsilci Kurulun bu kan›s›n› hakl› olarak büsbütün de¤ifltirmifl-
tir. Bar›fl yap›lana de¤in ‹stanbula ayak basmamak de¤il bizim için yukarda belirtti¤imiz gibi
bütün millet vekilleri için bile göz önünde bulundurulacak bir sorundur. Ama bir millet bire-
yi olarak meb'us olmak ve mecliste ayn› ruh ve düflüncenin egemen olmas›na çal›flmak ulusal
egemenlik ve yurdun ba¤›ms›zl›¤› yolunda sonuç al›nacak bir zamanda çaba ve özverinin en
yücesini harcamak bugün için Kurulumuzca vazgeçilmez bir görev say›lmaktad›r. Bunda tek
itici güç vatan kayg›s› ve milletin gelece¤idir. Temsilci Kurul yukarda belirtti¤imiz gibi millî
meclisin üstünde bir kuvvet tan›mamakta ve bunu vatan için tehlikeli saymaktad›r. Bu duru-
ma göre benimle Rauf Beyefendi ve Refet Beyin ve daha kimler varsa bu kiflilerin seyirci du-
rumunda kalmam›z kesinlikle isteniyorsa ve özellikle ulusun esenli¤i buna ba¤l› görülüyorsa
gere¤i düflünülmek üzere gerekçeli olarak bildirilmesini özellikle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 182.
fiifre S›vas, 4/11/1919

‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket Beyefendiye

K: 30/10/1919 tarih 230 say›l› flifre:

* Temsilci



1 - Vas›f Beyefendiye: a) Görüflüldü¤ü ifl'ar buyurulan zevattan Rauf Ahmet ve Ferit
Beylerin ‹stanbulun ancak ‹stanbuldan kurtulaca¤› fikrinde bulunduklar›n› zannederiz. Ah-
met ‹zzet Pafla Hazretleri de esasen harekât› millîyenin de ‹stanbulda katliama sebep olabi-
lece¤i zann›nda idi. Sözlerinin mesmu olmas› evelemirde bu itikatlar›n›n tebeddül edip etme-
di¤ini bilmekle kaimdir. Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine gelince, müflarileyhin de
mütereddit oldu¤u meçhulünüz de¤ildir. Abuk Pafla da ayni evsafve haleti ruhiyededir. Göz
Tabibi Esat Pafla hakk›nda ise kat’î bir fikrim yoktur. Yaln›z kendisini yak›ndan tan›yan bir
k›s›m rüfekam›z bu zat› son derce mahdudülfikir, pek fazla harisi flan ve flöhret gösteriyor-
lar. Velhas›l azim ve fikirlerinde istikrar ve isabet mevcut olmayan ve ‹stanbulda düflman taz-
yiki alt›nda düflünen rical ve zevat müflar ve mumaileyhimin nasayihi flayan› tetkiktir. Tekra-
ren arzedelim ki, Meclisi Meb’usan›n her noktai nazardan flayan› emniyet bir mahalde top-
lanmas›, flart› evel ve esasidir. ‹stanbulda emniyet olmad›¤›n› ve olam›yaca¤›n› gerek Harbi-
ye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine ve gerekse Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine mufassalan ve
hatta fievket Dey biraderimize de telhisen izah ettik zannederiz. Vak›a birçok mehazir gayri-
kabili inkârd›r. Fakat zarureti kat'iye ve karfl›s›nda bunlar›n ne dereceye kadar nazar› dikkat
ve hesaba al›nmas› lâz›mgelece¤ini efkâr› selime ve muhakemei mant›k›yenize havale ederiz.
As›l flayan› isti¤rap nokta malûmülesami üç kifliyi teminde izhar› aczeden hükûmetin di¤er
meb'uslar› nas›l vikaye edebilece¤i meselesidir. Bizde yavafl, yavafl hâs›l olma¤a bafllayan fi-
kir ve kanaat maalesef ecnebiler de¤il belki onlardan ziyade hükûmet ricali haz›ras› ile, ze-
vat› saireden baz›lar›n›n marülarz üç kifliyi mahzurlu addeylemekte olmalar›d›r. Hakk›m›z-
da salifen gayrikanunî, gayrimeflru ittihaz k›l›nm›fl mukarrerat ve evamirin el'an tashihi cihe-
tine gidilmemifl olmas› da bu fikir ve kanaatimizi takviye eylemektedir. Maahaza meclisin
mahalli içtima› hakk›ndaki mütaleat Heyeti Temsilîyenin efkâr› olup bu bapta heyeti merke-
ziye vas›tasile efkâr› umumiyei millet istimzaç edilmekte bulundu¤undan muhassalai efkâra
ve bundan tevellüt edecek karara göre hareket tabiidir. Siz de pek iyi biliyorsunuz ki bütün
gayret ve mesaimiz hükûmeti haz›ray›, mevkiinde tutmak, onu haricen ve dahilen kuvvetli
k›lmakt›r. Aksi hat›r›m›zdan geçmedi.

b) Temsili nisbinin kabulü zarureti karfl›s›nda meclisin da¤›t›lmas›n› flimdiden düflünen
bir muhitte ve avamil taht› tesirinde Meclisi Meb'usan›n içtimada beyan› mazeret edece¤i de
tabiî görülmek iktiza eder zann›nday›z. Temsili nisbiyi bizim esasat›m›z›n dördüncü madde-
si kabul etmedi¤inden bizim prensiplerimizi müdafaa edecek meb'uslar›n evleviyetle da¤›t›-
laca¤› meydandad›r.

c) Hükûmetin hüsnüniyetinden flüphe etmek istemeyiz. Ve dileriz ki icraat› ile bizim bu
arzumuzu tarsin ve takviye eylesin. Fakat müsta¤ni bulundu¤u kayd›ndan bir fley anlayama-
d›k, gaye müttehiden ve müttefikan bu vatana hakiki hizmet etmek midir, yoksa müflkül za-
manlarda bizi yaln›z b›rakmak m›d›r? Bunun flimdiden tavazzuh eylemesi lâz›md›r. Muha-
liflerin mevkii iktidara geçmesinden korkmak faide vermez. Binaenaleyh bundan dolay› teb-
dili meslek ve meflrep edilemez.

2 - ‹ntihabat hakk›nda tuttu¤umuz mesleki bitaraf› birlikte çal›flt›¤›n›z için sizce malûm-
dur. Arz› hürmet ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 183.
fiifre mahlülü Harbiye, 6/11/1335
Müstacel 193/31

S›vasta K.O. 3 K.
Heyeti Temsilîyeye: Meclisi Millînin hariçte içtima› mehazirini arzetmifltim. Tabiî o me-

hazir meyan›nda imkân› içtima da nazar› dikkatinize arzedilmiflti. Malûmu âlileri olan meha-
ziri siyasiye var. Saniyen mehaziri idariye var. Salisen de imkân› içtima yoktur. Çünkü
meb'uslar›n büyük bir k›sm› bu fikre taraftar olsa da ehemmiyetli bir k›sm› da muhalif olacak
ve kanuna ve mehaziri siyasiye ve idariyeye istinaden ‹stanbulda içtima› mus›rran istiyecektir.

Hükûmet ve ayan da umumen bilaistisna bu fikirdedir. O halde hariçte kim ve ne flekilde iç-
tima edebilir. Malûmu âlileridir ki meclisin serbestisini temin endiflesi de benim en çok yüre¤imi
s›zlat›yor. Fakat zaruret hisse hâkim oluyor. Pek istirham ederim, bu bapta muvaf›k cevab›n›z›
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1 - Vas›f Beyefendiye: a) Görüflüldü¤ü bildirilen kiflilerden Rauf Ahmet ve Ferit Bey-
lerin ‹stanbulun ancak ‹stanbuldan kurtulaca¤› düflüncesinde bulunduklar›n› san›r›z. Ah-
met ‹zzet Pafla Hazretleri de asl›nda ulusal savafl›m›n da ‹stanbulda k›y›ma neden olabile-
ce¤ini san›yordu. Sözlerine uyulmas› herfleyden önce bu inan›fl›n›n de¤iflip de¤iflmedi¤ini
bilmeye ba¤l›d›r. Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine gelince, onun da karars›z ol-
du¤unu bilirsiniz. Abuk Pafla da ay›n nitelik ve ruhsal durumdad›r. Göz Doktoru Esat Pa-
fla hakk›nda ise kesin bir görüflüm yoktur. Yanl›z kendisini yak›ndan tan›yan bir k›s›m ar-
kadafllar›m›z onu son derecede k›s›r düflünceli, pek fazla ün düflkünü gösteriyorlar. K›saca-
s› kararl›l›klar›nda ve düflüncelerinde oturmuflluk ve tutarl›l›k bulunmayan ve ‹stanbulda
düflman bask›s› alt›nda düflünen bu devlet adamlar› ve kiflilerin ö¤ütleri incelenmek gerekir.
Yine bildirelim ki, Meb'uslar Meclisinin her bak›mdan güvenli bir yerde toplanmas›, ilk ve
temel kofluldur. ‹stanbulda güven olmad›¤›n› ve olam›yaca¤›n› hem Savafliflleri Bakan› Ce-
mal Pafla Hazretlerine hem de Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine ayr›nt›l› olarak ve dahas› fiev-
ket Bey kardeflimize de özetliyerek aç›klad›k san›r›z. Gerçi birçok sak›nca bulundu¤u yad-
s›namaz. Ama kesin zorunluk karfl›s›nda bunlar›n ne ölçüde dikkate al›nmas› ve hesaba ka-
t›lmas› gerekece¤ini sa¤duyunuza ve mant›kl› düflüncenize b›rak›r›z. As›l flafl›lacak fley isim-
leri bilinen üç kiflinin güvenli¤ini sa¤lamaya gücünün yetmeyece¤i belirlenen hükûmetin
öteki meb'uslar› nas›l koruyabilece¤i sorunudur. Bizde yavafl, yavafl oluflmaya bafllayan dü-
flünce ve kan› ne yaz›k ki yabanc›lar›n de¤il belki onlardan çok flimdiki hükûmet üyeleri ile,
baflka kiflilerden baz›lar›n›n bildirilen üç kifliyi sak›ncal› saymakta olmalar›d›r. Hakk›m›zda
eskiden yasaya ayk›r› ve haks›z olarak al›nm›fl olan kararlar›n ve verilen emirlerin hâlâ dü-
zeltilmesine giriflilmemifl olmas› da bu düflünce ve kan›m›z› güçlendirmektedir. Bununla bir-
likte meclisin toplant› yeri konusundaki görüfller Temsilci Kurulun düflüncesi olup bu ko-
nuda merkez kurulu arac›l›¤›yla ulusun kamu oyu sorulmakta bulundu¤undan oylar›n sonu-
cuna ve bundan do¤acak karara göre davran›lmas› do¤ald›r. Siz de pek iyi biliyorsunuz ki
bütün çaba ve çal›flmalar›m›z bugünkü hükûmeti yerinde tutmak, onu d›flar›ya ve içeriye
karfl› güçlü k›lmakt›r. Tersi akl›m›zdan geçmedi.

b) Nisbî temsilin kabulü zorunlulu¤u karfl›s›nda meclisin da¤›t›lmas›n› flimdiden düflü-
nen bir çevrede ve olaylar›n etkisi alt›nda Meb'uslar Meclisinin toplanmak istemiyece¤ini
de do¤al saymak gerekir san›r›z. Nisbî temsili bizim ilkelerimizin dördüncü maddesi kabul
etmedi¤inden bizim ilkelerimizi savunacak meb'uslar›n öncelikle da¤›t›laca¤› bellidir.

c) Hükûmetin iyi niyetinden kuflkulanmak istemeyiz. Ve dileriz ki yapt›klar›yla bizim
bu iste¤imizi pekifltirsin ve güçlendirsin. Fakat "istekli de¤ildir" sözlerinden bir fley anlaya-
mad›k, amaç birlikte ve elele bu vatana gerçekten hizmet etmek midir yoksa s›k›fl›k zaman-
larda bizi yaln›z b›rakmak m›d›r? Bunun flimdiden ayd›nlanmas› gerekir. Karfl› görüfllü
olanlar›n iflbafl›na geçmesinden korkmak yarar sa¤lamaz. Böyle olunca tutum ve gidifl de-
¤ifltirilemez.

2 - Seçim konusundaki yans›z tutumumuz, bizimle birlikte çal›flt›¤›n›z için sizce bilin-
mektedir. Sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 183.
Çözülmüfl flifre Harbiye, 6/11/1919
‹vedi 193/31

S›vasta K.O. 3 K.
Temsilci Kurula: Millî Meclisin taflrada toplanmas›n›n sak›ncalar›n› bilginize sunmufl-

tum. Elbette o sak›ncalar aras›nda toplanma olana¤› da dikkatinize sunulmufltu. Bildi¤iniz
politik sak›ncalar var. ‹kinci olarak yönetim sak›ncalar› var. Üçüncü olarak da toplanma
olana¤› yoktur. Çünkü meb'uslar›n büyük bir k›sm› bu düflünceden yana olsa da önemli bir
k›sm› da buna karfl› olacak ve kanuna ve politik ve yönetsel sak›ncalara dayanarak ‹stan-
bulda toplanmay› istemekte direnecektir.

Hükûmet ve senato üyeleri de genellikle ayr›ks›z olarak bir düflüncededir. O halde taflrada
kim ve nas›l toplanabilir? Bilirsiniz ki meclisin özgürlü¤ünü sa¤lama kayg›s› da benim yüre¤imi
pek çok s›zlat›yor. Ama zorunluk duyguya üstün oluyor. Çok rica ederim, bu konuda olumlu
yan›t›n›z› ivedilikle kabineye bildiriniz. Japon R›za Bey ile pek yak›nda iyi haberlerle yan›n›za



kabineye acilen ifl'ar buyurunuz. Japon R›za Bey ile pek yak›nda iyi haberler ile size mülâki
olaca¤›m. Rauf Bey isterse Haflim Beyi de alay›m. Sulh ve Selâmeti tamamen kazand›k de-
mektir. Millî Türk keza bizim Millî Ahrar› y›k›yoruz. Millî Kongre yola gelecek cümleye de-
rin hürmet. Vas›f

6/11/1335 tarih ve 73 numaral›d›r.
Harbiye Naz›r›

Cemal
VES‹KA, 184.

Pangalt›, 19/11/1335 
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Meb’usan›n ‹stanbulda içtima›nda meb’uslar›n dermeyan edece¤i efkâr dolay›sile hiçbir

tehlike mutasavver de¤ildir. Meb'usandan en müfritini sulh meselesi mevzuubahs oldukta hü-
kûmeti Ermenistan teflkilinden, Arabistana istiklâl vermekten, Iraktan feragat etmekten, Ana-
doluda menat›k› nüfuz tefrikinden tahzir edecek diyelim. ‹ngiltere, Fransa, ‹talyay› gücendir-
mek lâz›mgelen bu mütaleat ‹stanbul gazetelerinin dahi hükûmetin salâhiyettar, mes'ul a¤›zla-
r› taraf›ndan yüzlerce defa söylenmifl ve söylenmekte bulunmufltur. Bilâmuhaberat tasavvurat
vadisinde kald›¤›ma düflmanlar›m›z›n kimseyi düflünmediklerini söylemekten menetmiyecek-
leri münakaflaya bile de¤mez. Fakat yine bilfarz Arabistan›n mutlaka bizden ayr›lmas› konfe-
ransça takarrür ederse hükûmetimize vaki olacak böyle bir teklifi hükûmet ya kabul veya mu-
halefetin kuvvei teyidiyesini haz›rlayarak reddedecektir. Padiflah, Avrupa muhalefet taraf›n› il-
tizam etmeyip uyuflmak cihetini ihtiyar eder ve meclis buna karfl› giderse meclis ister burada is-
ter Anadoluda olsun Padiflah an› fesheyler, fikrine muvaf›k bir kabineyi resikâra getirir ve Ku-
vayi Millîye ile hemfikir olan meclis padiflaha karfl› ilân› husumet eylerse Anadolu kimin arka-
s›ndan gider. Sulhü iltizam eyliyen halife ile (m y y s y v r a s d s b a l y n h a v r n h ) olsun
halen kendisini fedakârl›¤a mecbur tutan Kuvayi Millîyeye mi tâbi olsun. Bunu iyice tart›p ana
göre hareket zarurî olaca¤›na ve takdirde ç›kaca¤› muhik bulundu¤una nazaran meclisi Ana-
doluda toplamak fikrinden feragat bir farizai vataniyedir fikrindeyiz.  Kara Vas›f

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket

VES‹KA, 185. 
fiifre S›vas, 29/10/1335
Zata mahsustur 
Gayet müstaceldir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan› Cevdet Beyefendiye

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan› Fahri Beyefendiye
Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima›, badeliçtima Heyeti Temsilîye ve teflkilât› millîyenin

alaca¤› flekil ve tarz› faaliyeti, Paris Sulh Konferans›n›n hakk›m›zda müspet veya menfi bir
karar vermesi haline karfl› tarz› hareket gibi mühim mukarrerat hakk›nda 15, 13, 12, 20 ve 3
üncü Kolordu Kumandanlarile müdavelei efkâr edilmesi görüflülmüfltür. Sizce bir mahzur
görülmedi¤i takdirde m›ntakai âlilerini teftifl bahanesile merkezden ayr›larak teflrinisaninin
yedisi ile onuncu günü aras›nda S›vasta bulunmak üzere hareketinizini ifl'ar›n› rica ederiz.
(Yaln›z Cevdet Beye; vaziyeti ahireden dolay› Diyarbekirden ayr›lmak imkân› mevcut olma-
d›¤› takdirde Erkân›harbiye Reisinizin gönderilmesi reyi âlilerine menuttur). Telgraf›n vâs›l
oldu¤unun ifl'ar› müsterhamd›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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gelece¤im. Rauf Bey isterse Haflim Beyi de alay›n›, Sulh ve Selâmeti* tümüyle kazand›k de-
mektir. Millî Türk* gibi bizim Millî Ahrar›* y›k›yoruz. Millî Kongre yola gelecek herkese
derin sayg›. Vas›f

6/11/1919 tarih ve 73 say›l›d›r.
Savafliflleri Bakan›

Cemal
BELGE, 184.

Pangalt›, 19/11/1919
S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas›nda meb'uslar›n ileri sürece¤i düflünceler bak›m›n-

dan, hiçbir tehlike düflünülemez. Meb'uslardan en afl›r›s› bar›fl sorunu sözkonusu oldukta
hükûmeti Ermenistan kurulmas›ndan, Arabistana ba¤›ms›zl›k vermekten, Iraktan vaz geç-
mekten, Anadoluda söz geçirme bölgeleri ayr›lmas›ndan dolay› sak›nd›racak diyelim. ‹ngil-
tere, Fransa, ‹talyay› gücendirecek bu düflünceler ‹stanbul gazetelerinin ve hükûmetin yet-
kili, sorumlu a¤›zlar› taraf›ndan yüzlerce defa söylenmifl ve söylenmekte bulunmufltur. Ya-
z›flma yapmadan varsay›mlar ortas›nda kald›¤›ma düflmanlar›m›z›n kimseyi düflünmedikle-
rini söylemekten al›koymayacaklar› tart›flmaya bile de¤mez. Fakat yine bir varsay›m olarak
Arabistan›n kesinlikle bizden ayr›lmas› konferansça kararlaflt›r›l›rsa hükûmetimize yap›la-
cak böyle bir öneriyi hükûmet ya kabul edecektir ya da buna karfl› olman›n gerekçesini ha-
z›rlayarak geri çevirecektir. Padiflah, Avrupaya karfl› gelmek düflüncesini tutmay›p uyufl-
mak, yolunu ye¤ler ve meclis buna karfl› durursa meclis ister burada, ister Anadoluda olsun
Padiflah onu da¤›t›r ve düflüncesine uygun bir kabineyi iflbafl›na getirir ve Ulusal Güçlerle
ayn› düflüncede olan meclis padiflaha karfl› düflmanl›¤›n› aç›¤a vurursa Anadolu kimin arka-
s›ndan gider. Bar›fltan yana olan halife flimdi kendisinin özveriye zorlayan Ulusal Güçlere
mi ba¤l› olsun? Bunu iyice tart›p ona göre davranmak zorunlu olaca¤›na ve iflin de¤erlen-
dirmesinden ç›kacak sak›ncalar yerinde oldu¤una göre meclisi Anadoluda toplamak düflün-
cesinden vazgeçmek bir vatan borcudur düflüncesindeyiz. Sayg› sunar›z.  Kara Vas›f

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket

BELGE, 185.
fiifre S›vas, 29/10/1919
Kifliye özeldir
Çok ivedidir
Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan› Cevdet Beyefendiye

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan› Fahri Beyefendiye
Meb'uslar Meclisinin toplanma yeri, toplant›dan sonra Temsilci Kurulla Ulusal Örgüt-

lerin alaca¤› biçim ve çal›flma yöntemi, Paris Bar›fl Konferans›n›n hakk›m›zda olumlu veya
olumsuz bir karar vermesi üzerine nas›l davranrfaca¤› gibi önemli kararlar konusunda
15,13, 12, 20 ve 3 üncü Kolordu Komutanlar›yla düflünce al›flveriflinde bulunulmas› görüflül-
müfltür. Sizce bir sak›nca görülmezse bölgenizi denetleme görüntüsü alt›nda merkezden ay-
r›larak Kas›m›n yedisi ile onuncu günü aras›nda S›vasta bulunmak üzere yola ç›kt›¤›n›z›n
bildirilmesini rica ederiz. (Yaln›z Cevdet Beye; son durum nedeniyle Diyarbak›rdan ayr›l-
mak olana¤› bulunmazsa Kurmay Baflkan›n›z›n gönderilmesi sizin karar›n›za ba¤l›d›r).
Telgraf›n vard›¤›n›n bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

* Parti



VES‹KA, 186.
fiifre

K. O. 15 Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Fuat Pafla geldi. Gözlerinizden öper. Hasretle hareketiniz haberine muntaz›r›z. Yeni ve

pek mühim bir vaziyet karfl›s›nday›z. Cümleten takdimi hürmet ederiz.
Mustafa Kemal 

fiifre
Edirnede Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye

Bal›kesirde Kumandan Yusuf ‹zzet Pafla Hazretlerine
Band›rmada F›rka Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye

Diyarbekirde K.O. 13 Kumandan› Cevdet Beyefendiye
Halit Beyefendiye

Berayi müzakere Ali Fuat Pafla S›vasa geldi. Kaz›m Kara Bekir Pafla geliyor. Zat› âli-
lerini budiyeti mesafeden ve m›ntakan›z›n ehemmiyetinden nafli davete cesaret edemedik, gö-
rüflece¤imiz hususat› birer, birer zat› âlinize de arzederek k›ymettar mütaleantz› istifsar ede-
ce¤iz. Cümleden arz› hürmet ederiz. Kardeflim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 187.
Kara Hasan O¤lumuza

Selâm eder gözlerinizden öperim. Millet ve devlet için en mühim vazife inzibat oldu¤u
cümlece malûmdur. Zira nerede asayifl berkemal olursa adaleti islâmiye oradad›r. Senin ile
Savafltepeyi çevirdi¤im zaman cuma namaz› k›lmayan Çerkezlerden birçoklar›n› gördük ne
hal ile gezdi¤imi bil. ‹flte Koca Süleyman mahsulü bugün k›yam eden müslümanlar firkai
Muhammediyeden baflka f›rkalar›n umumuna lânet ederek sevgili padiflah›m›z›n hilâfeti ba-
fl›na toplanarak ittihatç› ve farmason mel'unlar›n on senedenberi bu muazzam hükûmeti is-
lâmiyeyi çetecilik ve haydutlukla ne hallere getirdiklerini en âdil ak›l sahibi anlar. Ve bunla-
ra lânet eder. Cümlenizi eflk›ya diyerek ne fliddetli hallere koydular. Hakk›n›zda istimal ettik-
leri kuvveti unutma. fiüheda evlâtlar›, kad›nlar› ot, toprak yedikleri vak›t, açl›kla flehit ettik-
leri vak›t anlar›n hanesinde hükûmet memurlar› ve flube hainleri helvalar, kuzu ziyafetleri ve
ahali üç yüz kurufla bir arfl›n basma ald›klar› vak›t kendilerinin evinde Musevî Nesim ve sa-
irenin rüflvet olarak ald›klar› kumafllar denklerini haneleri için idi o¤lum, bunlar› Cenab› Ha-
ka hesap verecek olan befl vak›t namaz› k›lanlar› muhakemesile hüküm vermek isterim bu-
nun için o koca,....rahmane secde etmiyen Suphi ve Kara ‹brahim ve Con Mehmetlerin ve sa-
irenin fikrilasidelerine kap›lmayarak bu katil, hain güruhundan hükûmette ve sair mahalde
bulduklar›na aman verme mallar› size helâldir. Müftiye müracaat et do¤ru fetvas›n› al bun-
lardan daha eflet müslümanlar için bir fert yâr olmam›flt›r. Rica ederim müslümanlar›n k›b-
legâh› olan Kâbei muazzamadan ve huzuru hazreti risaletpenah efendimiz hazretlerinden,
mukaddesat› diniyemizden bizi mahrum eden Çanakkale Bo¤az›ndan milletin islâm evlâtla-
r›n› denize dökeni ve Kafkas da¤lar›nda Arabistan çöllerinde Acemistanda ve Yanya ve Ro-
manya da¤lar›nda helak eden ve bugün ‹stanbulda yüz bin islâm kad›nlar›n› ve k›zlar›n› ve-
sika verip fahifle eden bu canlar farmason de¤ildir de kimdir. Allah ve resulullah aflk›na müs-
lüman ve dini Muhammedi kardefllerimiz firkai naciyei Muhammediden baflka bir f›rka bi-
zim için kat'iyyen caiz olamaz bu mel'unlardan bu beldei islâm halifemizin bafl›na toplana-
rak bunlar› defedelim. Adil olan fleriatimizin ahkâm›na göre kul ve hükûmet sahibi olal›m.
‹flte bunlar olmak için senin befl vak›t namaz k›lan silâhflor büyük Türklerin ve müslümanla-
r›n gayretlerine mütevakk›ft›r. Bu hainlerin k›rk gündenberi benim ve arkadafllar›n müslü-
manlar›n mahv›na tam iki kolordunun toplar› ve mitralyözleri k›rk dört saat fliddetli muha-
rebe ettikleri iki flehit ve iki mecruhtur. Ziyade yapmayarak Cenab› Hak lûtfu keremini ruha-
niyeti hazreti risaletpenahi ve bayra¤›n duasile kendileri münhedim ve yedi yüzü mütecaviz
asker de ellerinden al›n›p memleketlerine gönderilmifltir. Oralarda da bu mel'unlar›n cebren
toplad›klar› masum askercikleri toplayarak memleketlerine gönderiniz hükûmette bu
mel'unlardan b›rakmay›n. Hele jandarma zabitlerinden kuyru¤u kesik namzetler denilen
kazlar› hemen gebertiniz bu yoldaki müslümanlar›n ittifak ettiklerine dair hilâfete telgraf
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BELGE, 186.
fiifre

K.O. 15 Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Fuat Pafla geldi. Gözlerinizden öper. Yola ç›kt›¤›n›z haberini hasretle bekliyoruz. Ye-

ni ve çok önemli bir durum karfl›s›nday›z. Hepimiz sayg› sunar›z.
Mustafa Kemal

fiifre
Edirnede Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye

Bal›kesirde Komutan Yusuf ‹zzet Pafla Hazretlerine
Band›rmada Tümen Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye

Diyarbak›rda K.O. 13 Komutan› Cevdet Beyefendiye
Halit Beyefendiye

Görüflmek üzere Ali Fuat Pafla S›vasa geldi. Kâz›m Kara Bekir Pafla geliyor. Sizi yo-
lun uzakl›¤›ndan ve bölgenizin öneminden ötürü ça¤›rmay› göze alamad›k, görüflece¤imiz
konular› birer, birer size de bildirerek de¤erli düflüncelerinizi soraca¤›z. Hepimiz sayg› su-
nar›z. Kardeflim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 187.
Kara Hasan O¤lumuza

Selâm eder gözlerinizden öperim. Millet ve devlet için en önemli görevin güvenlik ol-
du¤u herkesçe bilinmektedir. Çünkü nerede güvenlik tam olursa islâm adaleti oradad›r. Se-
nin ile Savafltepeyi çevirdi¤im zaman Cuma namaz› k›lmayan Çerkezlerden birçoklar›n› gör-
dük. Ne durumda gezdi¤imi bil. ‹flte Koca Süleyman kufla¤› bugün ayaklanan Müslümanlar
Muhamediye Partisinden baka partilerin tümüne lânet ederek sevgili padiflah›m›z›n halife-
li¤i çevresinde toplanarak ittihatç› ve farmason mel'unlar›n on senedenberi bu yüce islâm
devletini çetecilik ve haydutlukla ne durumlara getirdiklerini en adaletli ak›l sahibi anlar. Ve
bunlara lânet eder. Hepinizi eflk›ya diyerek ne kötü durumlara koydular. Size karfl› kullan-
d›klar› kuvveti unutma. fiehit çocuklar›, kad›nlar› ot, toprak yedikleri vak›t, açl›kla flehit et-
tikleri vak›t onlar›n evlerinde hükûmet memurlar› ve flube hainleri helvalar, kuzu ziyafetle-
ri ve halk üç yüz kurufla bir arfl›n basma ald›klar› vak›t kendilerinin evinde Musevî Nesim ve
benzerlerinin rüflvet olarak ald›klar› kumafl denkleri evleri için idi o¤lum, bunlar› Yüce Tan-
r›ya hesap verecek olan befl vak›t namaz› k›lanlar›n yarg›lanmas›yla mahkûm etmek isterim
bunun için o koca,...Tanr›ya secde etmeyen Suphi ve Kara ‹brahim ve Con Mehmetlerin ve
öbürlerinin kötü düflüncelerine kap›lmayarak bu katil, hain güruhundan hükûmette ve bafl-
ka yerde bulduklar›na aman verme mallar› size helâldir. Müftüye baflvur do¤ru fetvas›n› al
bunlardan daha afl›r› Müslümanlar için kimse yâr olmam›flt›r. Rica ederim Müslümanlar›n
k›blesi olan yüce Kâbeden ve Tanr›n›n elçisi Peygamberimiz efendimiz hazretlerinin huzu-
rundan, dinimizin kutsal de¤erlerinden bizi yoksun eden Çanakkale Bo¤az›ndan milletin
Müslüman çocuklar›n› denize dökeni ve Kafkas da¤lar›nda Arabistan çöllerinde Acemistan-
da ve Yanya ve Romanya da¤lar›nda yere seren ve bugün ‹stanbulda yüz bin ‹slâm kad›n-
lar›n› ve k›zlar›n› vesika verip fahifle yapan bu conlar farmason de¤ildir de kimdir. Allah ve
Peygamber aflk›na Müslüman ve Muhammed dininden olan kardefllerimiz Muhammedin
kurtar›c› partisinden baflka bir parti bizim için kesinlikle yasakt›r. ‹slâm halifemiz etraf›nda
toplanarak bu Müslüman flehrinden bu mel'unlar› koval›m. Adaletli olan fleriatimizin kural-
lar›na göre kul ve hükûmet sahibi olal›m. ‹flte bunlar olmak için senin befl vak›t namaz k›lan
silâhflor büyük Türklerin ve Müslümanlar›n çabalar›na ba¤l›d›r. Bu hainlerin k›rk günden-
beri benim ve arkadafllar›n Müslümanlar›n yok edilmesi için tam iki kolordunun toplar› ve
makineli tüfekleri k›rk dört saat sert savaflt›lar iki flehit ve iki yaral› var. Daha çok yapma-
yarak Tanr›n›n iyilik ve yard›m› peygamber hazretlerinin manevî deste¤i ve bayra¤›n duasi-
le kendileri periflan olmufl ve yedi yüzü aflk›n asker de ellerinden al›n›p memleketlerine gön-
derilmifltir. Oralarda bu mel'unlar›n zor kullanarak toplad›kl›r› suçsuz askercikleri toplaya-
rak memleketlerine gönderiniz hükûmette bu mel'unlardan b›rakmay›n. Hele jandarma su-
baylar›ndan kuyru¤u kesik adaylar denilen kazlar› hemen gebertiniz bu yoldaki Müs-



yazd›r gayretli müslüman mahsulü Cenab› Hak muinimiz olsun. Amin bihürmeti seyyidül
mürselin. 

30 Teflrinisani 1335
Bunun aksini zinhar iflleme o¤lum sonra milletin huzurunda hesap vereceksin.

‹zmit Mutasarr›f› Sab›k› ve Muhammedi
F›rkas› Kumandan›

Ahmet Anzavur
Di¤er mektup

Orada baz› ‹ttihatç› Çerkezler vard›r. Zinhar bunlar›n size söyliyece¤i ifadei kâzibele-
rine kat'iyyen sem'i itibar etme di¤er size yazd›¤›m uzun mektuptaki hakikati anlat›p biribi-
rinizden ayr›lm›yaca¤›n›za ve bu dinü devlete ve padiflah›m›z›n u¤runda fedai can edece¤i-
mize birleflerek bunlara sen riyaset et veyahut ulemadan birini reis yap herhalde oradaki hal-
k›n huzur ve rahat›na son derecede dikkat ediniz o¤lum icraat ve muvaffak›yetinize dair telg-
raflar›n›z› Kirmasti ve Karacabey ve Bursa cihetlerinde intizar ederim.

Ahmet Anzavur
VES‹KA, HAF‹, MÜH‹M, 188.

MÜDAFAA‹ HUKUK CEM‹YET‹ TEfiK‹LAT
N‹ZAMNAMES‹NE LAH‹KT‹R (1)

Yaln›z alâkadarana mahsus ve mahremdir
1 - ‹stiklâllerini muhafaza u¤runda teflekkül ve taazzuv etmifl olan millî kuvvetler her

türlü müdahale ve tecavüzden masundur. Devlet ve milletin mukadderat›nda iradei millîye
amil ve hâkimdir. Ordu makam› muallây› hilâfetin masuniyetini dahi kâfil olan iflbu iradei
millîyenin tâbi ve hadimidir.

2 - Ordu bir tecavüz vukuunda plân›na tevfikan harekât›n› idare edece¤inden ayr›ca
berveçhiati teflkilât yap›l›r.

3 - Teflkilât› millîyemizle ordu aras›ndaki irtibat› Heyeti Temsilîye muhafaza eder. An-
cak bir tehlike an›nda her merkez mücavirinde bulunan k›t'a kumandanlarile dahi irtibatta
bulunur.

Millî müfrezeler
4 - Millî müfrezeler Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti ‹dare ve Heyeti Merkeziyele-

ri taraf›ndan teflkil olunur. Bu hususta icap eden muaveneti ahz› asker rüesas› ve m›ntaka ku-
mandanlar› ifa ederler. Bu teflkilâtta atideki hususat nazar› dikkate al›n›r:

a) Anas›r› gayrimüslimenin kesreti;
b) Harekât› ihtilâliyede mahsus kuvvetleri;
c) S›rf soygunculuk ve intikamc›l›k ve saire gibi esbap ile ika› cinayat ve icray› flekavet

eyleyen müslim ve gayrimüslim çetelerin azl›¤› ve çoklu¤u.
5 - Millî müfrezeler sabit ve seyyar olmak üzere iki türlüdür. Umumiyetle mücadele ve

emniyet ve asayifli temin ve idame icab›nda ordunun harekât›n› teshil maksadile seyyar müf-
rezeler teflkil olunur. Bundan baflka eflk›yan›n taarruzundan ve anas›n gayrimüslimenin ihti-
lâl ve tecavüzat›ndan kasaba ve köyleri muhafaza ve müdafaa için mahalle, köy ve m›ntaka-
larda sabit müfrezeler vücuda getirilir.

6 - Seyyar müfrezeler silâh alt›nda ifay› vazife eden efrattan maada bütün milletin eli si-
lâh tutan gençlerinden teflkil olunur. Bir tehlike an›nda vukubulacak davet üzerine orduyu se-
ferber edecek olanlar orduya iltihak eder.

Mütebaki kuvvet mahalli tehlikelere karfl› olup bunlara lüzumunda makineli tüfek ve
top dahi ilhak olunur. Efrad›n muharebe görmüfl olmas› müreccaht›r. Amir zaptü rapta ka-
dir ve meharetli ve müfrezeler flekavetkâr bir kuvvet olmay›p selâmeti mülkü millete vakf›
hizmet ve hayat etmifl kanaatkâr, hamiyetperver zevattan mürekkep olmal›d›r. Müfrezelerin
teflkili ve emri kumanda ve idaresi t›pk› askerî manga, tak›m ve bölük gibidir.

Mükâfat, mücazat› dahi t›pk› askerlikteki gibi olur.
7 - Müfrezeler yaln›z kendi m›ntakalar›nda de¤il ledelicap mücavir m›ntaka müfrezele-

rile tevhidi mesai için di¤er m›ntakalara da geçerler.
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lümanlar›n birlefltiklerine iliflin halifeli¤e telgraf yazd›r gayretli Müslüman çocu¤u Tanr›
yard›mc›m›z olsun. Amin.

30 Kas›m 1919 
Bunun tersini hiçbir zaman yapma o¤lum sonra milletin karfl›s›nda hesap vereceksin.

Eski ‹zmit Mutasarr›f› ve Muhamedi
Tümeni Komutan›

Ahmet Anzavur
Öteki Mektup

Orada baz› ‹ttihatç› Çerkezler vard›r. Bunlar›n size söyliyece¤i yalan sözlere hiçbir za-
man kesinlikle kulak verme ve size yazd›¤›m öteki uzun mektuptaki gerçe¤i anlat›p birbiri-
nizinden ayr›lm›yaca¤›n›za ve bu din ve devlet ve padiflah›m›z u¤runda can vermek için bir-
leflerek bunlara sen baflkanl›k et ya da din bilginlerinden birini bafl yap herhalde oradaki
halk›n huzur ve rahat›na son derecede dikkat ediniz o¤lum yapt›klar›n›za ve baflar›n›za ilifl-
kin telgraflar›n›z› Kirmasti ve Karacabey ve Bursa yörelerinde beklerim.

Ahmet Anzavur
BELGE, G‹ZL‹, ÖNEML‹, 188.

MÜDAFAA‹ HUKUK DERNE⁄‹
ÖRGÜT TÜZÜ⁄ÜNE EKT‹R (1)

Yaln›z ilgililere özel ve gizlidir
1 - Ba¤›ms›zl›klar›n› koruma u¤runda kurulmufl ve örgütlenmifl olan ulusal güçler her

türlü kar›flmaya ve sald›r›ya karfl› korunmufltur. Devlet ve milletin kaderinde ulusun iste¤i
etken ve egemendir. Ordu yüce halifelik makam›n›n dokunulmazl›¤›n›n da güvencesi olan
bu ulusal iste¤e ba¤l› ve onun hizmetindedir.

2 - Ordu bir sald›r› olunca kendi plân›na göre ifllerini yönetece¤i için ayr› olarak afla-
¤›daki örgütler kurulur.

3 - Ulusal örgütlerimizle ordu aras›ndaki ba¤lant›y› Temsilci Kurul sa¤lar. Ancak bir
tehlike an›nda her merkez yak›n›nda bulunan birlik komutanlar›yla da ba¤lant› kurar.

Ulusal Birlikler
4 - Ulusal birlikler Haklar› Savunma Derne¤inin yönetim kurullar› ve merkez kurul-

lar› taraf›ndan oluflturulur. Bu konuda gereken yard›m› askerlik flubeleri baflkanlar› ve böl-
ge komutan› yapar. Bu örgütlenmede afla¤›daki noktalar dikkate al›n›r:

a) Müslüman olmayan unsurlar›n bollu¤u;
b) Baflkald›rma eylemlerinde etkisi duyulan güçler;
c) Salt soygunculuk ve öç almac›l›k yapan ve bu gibi baflka nedenlerle cinayeti iflleyen

ve eflkiyal›k yapan Müslüman ve Müslüman olmayan çetelerin azl›¤› ve çoklu¤u.
5 - Ulusal birlikler durucu ve gezginci olmak üzere iki türlüdür. Genellikle çat›flmak

ve güven ve düzen sa¤lay›p sürdürmek ve gerekti¤inde ordunun iflini kolaylaflt›rmak ama-
c›yla gezginci birlikler kurulur. Bundan baflka eflk›yan›n sald›r›s›ndan ve Müslüman olma-
yan unsurlar›n baflkald›rmalar›ndan ve sald›r›lar›ndan kasaba ve köyleri koruyup savunmak
için mahalle, köy ve bölgelerde durucu birlikler oluflturulur.

6 - Gezginci birlikler silâh alt›nda görev yapan erlerden baflka bütün milletin eli silâh
tutan gençlerinden oluflturulur. Bir tehlike an›nda yap›lacak ça¤›n üzerine orduyu seferber
duruma getirecek olanlar orduya kat›l›r.

Geri kalan güçler yerel tehlikelere karfl› olup bunlara gerekti¤inde makineli tüfek ve
top da verilir. Erlerin savafl görmüfl olmas› ye¤lenir. Komutan disiplin kurmaya yetenekli ve
becerikli olmal› birlikler eflk›yal›k yapacak kuvvetler olmay›p hizmetini ve hayat›n› ülkenin
ve ulusun esenli¤ine adam›fl azla yetinen, yurtsever kiflilerden oluflmal›d›r. Birliklerin kuru-
lufl, emir ve komuta iflleri ve yönetimi t›pk› askerî manga, tak›m bölük gibidir. Ödüllendir-
me ve cezaland›rma da t›pk› askerlikteki gibi olur.

7 - Birlikler sade kendi bölgelerinde de¤il gerekti¤inde yak›n bölge birliklerile iflbirli-
¤i için öteki bölgelere de geçerler.



Bu vazaif mahallî heyeti idare ve merkeziyelerin emrile olur. Ancak ahvali mühimme-
de müfrezeler kendiliklerinden muavenete koflmakla mükelleftirler. "Yaln›z bu halde men-
sup olduklar› heyeti idare ve merkezler haberdar ederler. Mühim görülen mevak›a icab›nda
bir k›t'ai askeriye dahi kuvvelüzzahr olarak gönderilir.

8 - Vilâyet heyeti merkeziyelerile Heyeti Temsilîye lüzum gördü¤ü m›ntakalarm müfre-
zelerini muhatarada bulunan herhangi bir mücavir m›ntakaya sevk ve cemi ile ifay› vazifeye
davet edebilir. Bu halde m›ntakalar kendilerine mensup müfrezelerin noksanlar›n› ikmal ve
sevketmekle mükelleftir.

9 - Sabit müfrezeler, seyyar müfrezeleri teflkil edenlerden maadas›ndan teflekkül eder ve
bunlar taraf›ndan lüzum görülen köylerde, nahiyelerde; kasabalarda kasaba ve flehirlerin her
mahallesinde müdafaa tertibat› yap›larak h›ristiyanlar›n katliam yapmak ve asayifli ihlâl gibi
mel’unca maksatlar›na ve eflk›ya çetelerinin taarruz ve cinayetlerine karfl› tedabir al›n›r.

10 - Sabit ve seyyar millî müfrezelere muktazi eslihai mütenevvian›n teminin tedariki
mühimdir, eflk›yadan al›nan silâhlar, zenginler taraf›ndan para, tedariki mümkün olan tüfek,
rovelver bomba teslihata medar olabilir. Bu hususta ordunun dahi muaveneti talep olunur.
Hayatlar›n› ve iaflelerini temin dahi ayni tarzda olur.

11 - Her nevi fazla esliha mühimmat ve malzeme münasip mahallere depo edilir. Eca-
nip eline, düflman yedine geçmesi melhuz depolar muhataral› m›ntakalarda hafiyyen nakil
veya mecburiyet an›nda, ya¤ma halinde kald›r›l›p emin mahallere depo edilir veyahut muha-
taral› m›ntakalarda ahaliye tevzi edilir.

12 - Esliha daima milletin mal› ve z›ya› hazinei milletin zarar› demek oldu¤udan esliha
tevziat› k›taat› askeriyedeki usule tevfikan icra olunaca¤› gibi seyyar ve sabit müfrezeler tev-
ziatta kefaletle ve muntazam numara taht›nda kuyut ile müfreze âmirlerinin mes’uliyeti tah-
t›nda icra olunur.

13 - Millî müfrezeleri teflkil edecek her fert Kuran› azimüflflan üzerine el basarak tahlif
olunur.

14 - Müfrezelerin s›hhiye umuru için evelce askerlikte ders görmüfl olanlardan istifade
olunmal›d›r. ‹cap eden silâh ve sarg› tak›mlar› ordudan talep olunur.

15 - ‹flbu lahika bir talimatname mahiyetinde olup mahallin icap ve fleraitine tevfikan
tatbik olunur.

VES‹KA, 189.
fiifre S›vas, 5/11/1335
Seryaver Salih Bey taraf›ndan küflat olunacakt›r.

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Atideki hususat, mahza zat› devletleri kabinede Heyeti Temsilîyemiz Murahhas› bulun-

malar› itibarile arz ve istifsar k›l›n›r. Ahmet Fevzi Pafla Riyasetinde Mahkemei Temyiz Aza-
s›ndan Cafer ‹lhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden mürekkep bir heyetin Ankara, S›-
vas, Erzurum vilâyetlerine izam edilmifl olduklar›na dair Heyeti Temsilîye, taraf› devletlerin-
den haberdar edilmemifltir. Bu heyetin maksad› izam› ve bilhassa Fetva Emini ile Kâmil Pa-
fla Kabinesi zaman›nda polis müdürü olan zevat›n böyle bir heyetteki hikmeti vücutlar› anla-
fl›lamam›flt›r. Daha bu gibi heyetler izam olumufl veya olunacak m›d›r? Tenvir buyurulmak-
l›¤›m›z› istirham ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 190.
Gayet aceledir Bab›ali, 8/11/1335
Adet
8084

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
"Dahiliye Nâz›r›n›n flüphe celbedebilecek tarz›ndaki muamelelerine nazar› dikkatinizi

celbe lüzum görürüz" f›kras›ndan maksat ne oldu¤u anlafl›lamad›. Buras›n›n acilen, muvaz-
zahan iflar›.

Harbiye Nâz›r›
Cemal
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Bu görevler oran›n yönetim kurullar›n›n ve merkez kurullar›n›n emrile yap›l›r. Ancak
önemli durumlarda birlikler kendiliklerinden yard›ma koflmakla yükümlüdürler. Ancak bu
durumda ba¤l› bulunduklar› yönetim ve merkez kurullar›na bilgi verirler. Önemli say›lan
yerlere gerekti¤inde yard›mc› güç olarak bir ordu birli¤i de gönderilir.

8 - ‹l merkez kurullar›yla Temsilci Kurul gerekli gördü¤ü bölgelerin birliklerini tehli-
ke alt›nda bulunan herhangi bir komflu bölgeye gönderip orada toplayarak görev yapmaya
ça¤›rabilir. Bu durumda bölgeler kendilerine ba¤l› birliklerin noksanlar›n› tamamlay›p gön-
dermekle yükümlüdür.

9 - Durucu birlikler, gezginci birlikleri oluflturanlar›n d›fl›nda kalanlardan kurulur ve
bunlar taraf›ndan gerekli görülen köylerde, bucaklarda; kasabalarda kasaba ve flehirlerin
her mahallesinde savunma düzeni kurarak H›ristiyanlar›n k›y›m yapmak ve iç güvenli¤i
bozmak gibi mel'unca amaçlar›na ve eflk›ya çetelerinin sald›r› ve cinayetlerine karfl› önlem-
ler al›n›r.

10 - Durucu ve gezginci ulusal birliklere gerekli çeflitli silâhlar›n sa¤lanmas› önemlidir,
eflkiyadan al›nan silâhlar, zenginler taraf›ndan para ile elde edilebilecek olan tüfek, rovel-
ver bomba silahlanmaya yard›mc› olabilir. Bu konuda ordunun da yard›m› istenir. Hayatla-
r›n› ve beslenmelerini sa¤lamak da ayn› yoldan olur.

11 - Her türden fazla silâhlarla cephaneli erle araç ve gereçler elveriflli yerlerde depo
edilir. Yabanc›lar›n eline, düflman eline geçmesi olas›l›¤› bulunan depolar tehlikeli bölgeler-
den gizlice baflka yere tafl›n›r ya da zorunluk do¤arsa, ya¤ma biçiminde kald›r›l›p güvenli
yerlerde depo edilir ya da tehlikeli bölgelerde halka da¤›t›l›r.

12 - Silâhlar herzaman milletin mal› ve bunlar›n yitirilmesi millet varl›¤›n›n kayb› de-
mek oldu¤undan silâh da¤›t›m› askerî birliklerdeki yönteme göre yap›laca¤› gibi gezginci ve
durucu birlikler da¤›t›mda kefillikle ve düzgün numara alt›nda kay›tlarla birlik komutanla-
r›n›n sorumlulu¤u alt›nda yap›l›r.

13 - Ulusal birlikleri oluflturacak herkese Yüce Kuran'a el bast›r›larak yemin ettirilir.
14 - Birliklerin sa¤l›k iflleri için daha önce askerlikte ders görmüfl olanlardan yararla-

n›lmal›d›r. Gereken silâh ve sarg› tak›mlar› ordudan istenir.
15 - Bu ek de bir yönetmelik niteli¤inde olup yerin gerekleri ve koflullar› gözetilerek

uygulan›r.
BELGE, 189.
fiifre S›vas, 5/11/1919
Baflyaver Salih Bey taraf›ndan aç›lacakt›r

Savafliflleri Bakan› Cemla Pafla Hazretlerine
Afla¤›daki noktalar, salt sizin kabinede Temsilci Kurulumuzun delegesi bulunman›z

dolay›s›yla sunulup sorulmufltur. Ahmet Fevzi Pafla Baflkanl›¤›nda Yarg›tay üyelerinden
Cafer ‹lhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden oluflan bir kurulun Ankara, S›vas, Erzu-
rum illerine gönderilmifl olduklar›na iliflkin Temsilci Kurula sizin taraf›n›zdan bilgi verilme-
mifltir. Bu kurulun gönderilmesindeki amaç özellikle Fetva Emini ile Kâmil Pafla Kabinesi
zaman›nda polis müdürü olan kiflilerin böyle bir kurulda bulunmalar›n›n anlam› anlafl›lama-
m›flt›r. Bu gibi daha baflka kurullar gönderilmifl ya da gönderilecek midir? Ayd›nlat›lmakl›-
¤›m›z› rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 190.
Çok ivedidir Bab›ali, 8/11/1919
Say› 
8084

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
"‹çiflleri Bakan›n›n kuflku uyand›rabilecek davran›fllar›na dikkatinizi çekmeyi gerekli

görürüz" sözleriyle ne demek istendi¤i anlafl›lamad›. Bu noktan›n ivedi olarak aç›kça bildi-
rilmesi.

Savafliflleri Bakan›
Cemal



VES‹KA, 191. 
Numara 325 Harbiyeden, 9/11/1335

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - ‹ntihabat›n dairei selâmette cereyan› ve Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›

ve teflkilât› millîye nam›na umuru hükûmete müdahale edilmemesi hakk›nda hükûmetin ta-
raf›n›za evvel ve âhir vaki olan tebligat› kat’îdir. Nerelerde ne yolda müdahalât vaki oldu¤u
istifsar olunmakta ise de müdahalâtt vak›a misal irad›na ihtiyaç göstermiyecek derecede afli-
kâr ve müteaddit telgrafnamelerimizde dermeyan olunan metalibin de ayni mahiyette oldu¤u
derkârd›r. Hükûmet beyannamesinde tespit ve ilân edilen bitarafl›ktan ayr›lm›yaca¤› cihetle
teflkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar›n tazyik ve tecziyesi cihetine gidemez. Fakat
bunlar meyan›nda birtak›m kimselerin muhalifi kanun ef'ale cür'et edecekleri sabit olursa
haklar›nda lâz›mgelen muamelei kanuniyeyi de bilâ tereddüt tatbik eder. Maahaza teflkilât›
millîyeye mensup olanlar›n müdahalât›na nihayet verilemedi¤i halde yaln›z muhaliflerle u¤-
raflmak hükûmetin taht› tesir ve nüfuzda oldu¤una delâlet edece¤inden evelemirde teflkilât›
millîyenin itilâf› vaki mucibince kabineye tamamen itimat ve icraat› hükûmete ink›yat eyle-
mesi zaruridir. Zaten bu maksat temin olunmad›kça ve memlekette yaln›z bir hükûmet mev-
cut oldu¤una kanaat husule gelmedikçe Sulh Konferans›na davet olunmakl›¤›m›z mümkinat-
tan de¤ildir. Düveli Mütelife mümessillerinin beyanat› da bunu müeyyittir. fiimdiki hal bir
müddetçik daha devam edecek olursa heyeti vükelân›n çekilece¤i muhakkakt›r.

2 - Kabinenin fikrini berveçhibalâ arzederim Efendim.
Harbiye Nâz›r›

Cemal
VES‹KA, 192.
fiifre S›vas, 12/13,11, 1335
Müstacel
Seryaver Salih Bey taraf›ndan
Aç›lacakt›r

Harbiye Nâz›r› Camal Pafla Hazretlerine
C: 9/11/1335 tarih ve 325 numara.
Teflkilât› millîyenin memleket ve millet için hayat ve memat meselesi oldu¤u pek muhik

olarak hükûmeti seniyece de tasdik ve kabul buyurulmufl ve hatta Meclisi Millînin içtima›n-
dan sora dahi baka ve devam› arzusu ile endiflei vatana matuf hissiyat› millîyetperverane ve
efkâr› flaibe ve durbinane izhar k›l›nm›flt›r.

‹ntihabat mücadelesi o derece serbest cereyan etmektedir ki en müterakki ve medenî
memleketlerde bile bu suretle müdahalesiz bir intihap vaki olmam›flt›r zann›nday›m. Müda-
faai Hukuk Cemiyetinin ve Heyeti Temsilîyemizin gayrimeflru bir tesir ve müdahalesi al›n-
m›flt›r ve al›nacakt›r. Her flah›s namzetli¤ini kendisi vazetmektedir.

Meclisi Meb'usan hakk›ndaki mütaleat›m›z› arzetmifltik. Bu mütalean›n kabul ve ade-
mi kabulünde bittabi hükûmet tamamen serbesttir. Heyeti merkeziyeler vas›tasile efkâr› umu-
miyei milletin istimzaç k›l›nd›¤› ve neticesinin arzedilece¤i evelce bildirilmiflti. Bundan sona
da hükûmeti seniyece karar›nda sebat etmek veya etmemek yine hükûmete ait bir husustur.

Asayifl ve inzibat›n teminine, vahdeti millîyeyi ihlâl ve teflkilât› millîyeyi imhaya çal›flan
‹ngilizler ve muhipleri, Nigehbanc›lar ve Hürriyet ve ‹tilâf gibi milletin mahv›na teflebbüs
edenlere dair kabine nezdinde murahhas›m›z olan zat› devletleri vas›tasile vukubulmakta
olan maruzat›m›z›n müdahale mahiyetinde telâkki buyurulmas› her halde hulûbu niyetimiz-
le kabili telif görülmemektedir.

Teflkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar ancak memleket ve millete düflman
olanlard›r. Hükûmeti seniyenin bunlar›n menafii memleketi ›zrar eden içtihatlar›n› hüsnüte-
lâkki etmemesi pek tabii ve lâz›md›r. fiüphesizdir ki bu içtihadat ef'ale geçmedikçe müdaha-
le edilemez. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r hadiselerinin ef'ali cürmiyeden olduklar› müsta¤-
nii arzd›r.

Müdafaai Hukuk Cemiyetine ve teflkilât›na gelince; hükûmeti seniye ile yapt›¤› itilâfa sad›k
ve amali hükûmete her hususta müzahirdir. Hükûmetin flayan› itimat göremedi¤i ef'alinin önünü
alma¤a teflebbüs etmesini ink›yats›zl›kla ittiham pek haks›zl›k olur. Meselâ Ni¤deden ahali tara-
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BELGE, 191.
Say› 325 Harbiyeden, 9/11/1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Seçimlerin iyi ve dürüst yap›lmas› ve Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›

ve ulusal örgütler ad›na hükûmet ifllerine kar›fl›lmamas› yolunda hükûmetin size öteden be-
ri yapt›¤› bildiriler kesindir. Nerelerde ne yolda kar›flmalar yap›ld›¤› sorulmakta ise de ya-
p›lan kar›flmalar örnek göstermeyi gerektirmiyecek ölçüde aç›k ve birçok telgraflar›m›zda
ileri sürülen isteklerin de ayn› nitelikte oldu¤u bellidir. Hükûmet belirtilip ilân edilen taraf-
s›zl›ktan ayr›lm›yaca¤› için ulusal örgütlere karfl› görüflte olanlara bask› yap›lmas› ve bunla-
r›n cezaland›r›lmas› yönüne gidemez. Ama bunlar aras›nda birtak›m kimselerin kanuna ay-
k›r› ifller yapmaya kalk›flacaklar› saptan›rsa haklar›nda gereken yasal ifllemi de duraksama-
dan uygular. Bununla birlikte ulusal örgütlere ba¤l› olanlar›n ifllere kar›flmalar›na son veril-
mezse yaln›z örgütlere karfl› olanlarla u¤raflmak hükûmetin etki alt›nda bulundu¤unu gös-
terece¤inden önce ulusal örgütlerin yap›lm›fl anlaflma uyar›nca kabineye tam güven göster-
mesi ve hükûmetin yapt›klar›na uymas› zorunludur. Asl›nda bu amaç sa¤lanmad›kça ve
memlekette yaln›z tek bir hükûmet bulundu¤u inanc› do¤mad›kça Bar›fl Konferans›na ça-
¤›r›lmakl›¤›m›z olabilecek fleylerden de¤ildir. ‹tilâf Devletlerinin temsilcilerinin demeçleri
de bunun do¤rulamaktad›r. fiimdiki kurum birazc›k daha sürecek olursa hükûmetin çekile-
ce¤i kesindir.

2 - Kabinenin görüflünü yukar›da belirttim Efendim.
Savafliflleri Bakan›

Cemal
BELGE, 192.
fiifre S›vas, 12-13/11/1919
‹vedi
Baflyaver Salih Bey taraf›ndan 
Aç›lacakt›r

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
K: 9/11/1919 tarih ve 325 say›.
Ulusal örgütlerin memleket ve millet için ölüm kal›m sorunu oldu¤u pek hakl› olarak

yüksek hükûmetçe de onaylanm›fl ve kabul edilmifl ve dahas› Ulusal Meclisin toplanmas›n-
dan sonra da kal›p sürmesi iste¤i ile vatan kayg›s›na yönelik milliyetçi duygular ve yerinde
ve uzak görülü düflünceler aç›klanm›flt›r.

Seçim mücadelesi o kadar serbest yap›lmaktad›r ki en iyi ve uygar ülkelerde bile böy-
le kar›flmas›z bir seçim yap›lmam›flt›r san›r›m. Haklar› Savunma derne¤inin ve Temsilci Ku-
rulumuzun yasaya ayk›r› bir etki ve kar›flmas› olmam›flt›r ve olmayacakt›r. Herkes adayl›¤›-
n› kendisi koymaktad›r.

Meb'uslar Meclisi ile ilgili görüflümüzü bilginize sunmufltuk. Bu görüflleri kabul edip
etmemekte elbette hükûmet tamamiyle serbesttir. Merkez kurullar› arac›l›¤›yla ulusun ka-
mu oyunun soruflturuldu¤u ve sonucunun bilginize sunulaca¤› daha önce bildirilmiflti. Bun-
dan sonra da yüksek hükûmetin karar›nda durup durmamas› yine hükûmeti ilgilendiren bir
konudur.

‹ç güvenlik ve disiplin sa¤lanmas›na, ulusal birli¤i bozmaya ve ulusal örgütleri yok et-
meye çal›flan ‹ngilizler ve ‹ngiliz Muhipleri Derne¤i, Nigehbanc›lar ve Hürriyet ve ‹tilâf gi-
bi milletin y›k›m›na giriflenlere iliflkin olarak kabinede delegemiz sizin arac›l›¤›n›zla yap›l-
makta olan baflvurular›m›z›n ifle kar›flma niteli¤inde say›lmas› her halde iyi niyetimizle ba¤-
dafl›r görülmemektedir.

Ulusal örgütlere karfl› görüflte bulunanlar ancak memleket ve millete düflman olanlar-
d›r. Yüce hükûmetin bunlar›n ülke yararlar›na zarar veren düflüncelerini iyi karfl›lamamas›
çok do¤al ve gereklidir. Kuflku yoktur ki bu düflünceler eylemlere dönüflmedikçe kar›fl›la-
maz. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r olaylar›n›n suç eylemi olduklar›n› aç›klamaya de¤mez
bile.

Haklar› Savunma derne¤ine ve örgütlerine gelince; yüce hükûmetle yapt›¤› anlaflmaya ba¤l›
ve hükûmetin isteklerine her konuda destekçidir. Güvenilir saymad›¤› hükûmet eylemlerinin önü-



f›ndan tardolunmufl Mutasarr›f Cavit Beyin Ayd›n Mutasarr›fl›¤›na tayin edilmifl olmas›n›
do¤ru görmemek binaenaleyh bu pek sakim ve hatarnâk muamelenin tashihini istirham ey-
lemek bu zat›n gitti¤i yerde halk taraf›ndan ademi kabulü suretile tahassul edecek vaziyeti eli-
menin hudusuna mümanaat kaygusundan baflka bir fley de¤ildir.

Beyanat› vak›alar›ndan anlad›¤›m›za göre hükûmeti seniye teflkilât› millîyenin mevcu-
diyetini ihtimal ki zait görüyor. Filhakika keyfiyet bu merkezde olup teflkilât› millîyeye ihti-
yaç olmaks›z›n memleketi tahlis edecek kuvvete malik bulunuluyorsa ana nazaran esbab›na
tevessül edilmek üzere vaz›han emrü ifl'ar›n› arada her türlü suitefehhümün izalesi için arz ve
istirham eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 193.
Harbiye Nezareti

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur
Maruzu âcizidir.
Bu âne kadar vukubulan muhaberat, serdedilen mütaleat atideki nikata münhas›rd›r:
1 - Meclisi Meb’usan ‹stanbuldan baflka bir mahalde tecemmü etmeli,
2 - Kuvayi Millîye ruhile mütehassis olmayan memurlar tebdil edilmeli,
3 - Hürriyet ve ‹tilâfa mensup sab›k kabine erkân›ndan bâz›lar› ile bâz› zevat› saire mü-

cazat edilmeli.
a) Bu birinci mesele kabinenin müteaddit müzakerat günlerini tamamen iflgal etti. Me-

hafili ecnebîye Paris Konferans›n›n Rumeli ile ‹stanbul m›ntakas›n›n beynelmilel bir hale if-
ra¤› tasavvurlar›n› ihtar ederek tehlikeyi ihsas ettiler. Muhaliflerin ‹stanbulda bile meclise ifl-
tirak etmezlerken harice gitmiyecekleri gün gibi aflikâr ve bu hali nelere vesile ittihaz›ndan çe-
kinmiyecekleri ise derkâr görüldü.

Zât› flahanenin bu meseleye r›za gösteremiyecekleri tamamen anlafl›ld›.
Kuvayi iflgaliyenin Meclisi Meb'usana taarruzlar›n›n belki devleti aliye için hay›rl› neti-

celer verebilece¤ini Amerikal›lar ihsas ve hatta izhar ettiler. Ve bu taarruzu ihtimal dairesin-
de göremediler.

b) Kuvayi Millîye ruhile mütehassis olm›yan memurlar›n kodamanlar› iflgal ordular›na
adeta istinat etmifl vaziyettedirler. Derhal bunlar hakk›nda yap›lacak muamele mümanaata
maruz kalacak, hükûmet fena bir vaziyete girecekti. Zaten intikam siyaseti bu vatan› seneler-
ce ne hale koymufl idi. fiahsî içtihatlara hürmetle beraber asayifle taallûk edecek derecedeki
ef'alin men'i delâilin vücudile beraber kabil ve nâfi olacakt› ve kabine bu bapta tedricî bir sil-
sile takibini düflünmüfl ve tatbik›na teflebbüs etmifl idi.

Ne çare ki birinci maddede arzetti¤im gibi Kuvayi Millîye itilâf esaslar›n› kabul etti¤i
halde Ankara valisini kabul etmemekle, Bozk›r hâdisesindeki muvaffakiyeti kendi vatandafl-
lar›m›za karfl› müntekim ve kahir bir muvaffak›yet halinde ilân etmesile, Antalya Mutasarr›-
f› hakk›nda, merhum Kemal aleyhine flehadet etmek cürmünü esas tutarak tebdilinde ›srar
göstermekle ve bilhassa ve en mühim hususiyetle Meclisi Millînin ‹stanbulda ademi in'ikad›
fikrinde devam etmekle kabineyi günlerce bu ifllerin müzakeresine mecbur ve icraat›nda te-
enniye sevketti.

Heyeti Temsilîye hariçteki memurlar için resmî memurlar›n flikâyetlerini usul kabul
ederse hükûmet hâkim veyahut iki hükûmet mevcut oldu¤u fikirin tadil etmifl olur. Meclisi
Millînin mahalli içtima›na çabuk karar vermekle muzaheret vadeyledi¤i kabineyi bütün müfl-
külâttan kurtarm›fl olur. fiimdi hükûmet hiçbir kuvvete müstenit de¤ildir ve bu hali umum
hissetmifltir.

c) Sab›k kabine erkân›n›n derhal tecziyesi de¤il delâili kanunîye bularak usulü kanunî
dairesinde muameleleri muvaf›k olaca¤›n›n zaruri bulundu¤unu arzetmifltim. Çünkü ekseri
müstenittir. Meselâ polis müdürünün tebdilinde bu hal tamamile tezahür etti. Ayd›n valisinin
tebdili halinde yerine tayin olunacak zat›n kabul ettirilmesi gibi bir mesele karfl›s›nda kal›na-
ca¤› anlafl›ld›. Nitekim Adanada bu hal görüldü.

Zaten kabineyi müflkül vaziyete sokmak için ecanip ve muhalifler fledit çal›flmaktalarken ka-
binenin Kuvayi Millîye taraf›ndan da müflkülâta u¤rat›lmas› baflka bir flekilde neticeler veremezdi.
Çünkü Mütelifin mümessilleri de bunu böylece his ve kabul etmifllerdir ve hatta memleketi normal
bir vaziyette görmedikçe sulh müzakerat›na bafllanamayaca¤› da ihsas ve hatta ihtar ettiler. Kabi-
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nü almaya giriflmesini hükûmeti saymamak diye suçlamak büyük haks›zl›k olur. Örne¤in
halk taraf›ndan Ni¤deden kovulmufl olan Mutasarr›f Cavit Beyin Ayd›n Mutasarr›fl›¤›na
atanm›fl olmas›n› do¤ru görmemek bu nedenle de bu pek sakat ve tehlikeli ifllemin düzeltil-
mesini dilemek bu kiflinin gitti¤i yerde halk taraf›ndan kabul edilmemesi yüzünden do¤acak
ac› durumu önleme kayg›s›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Sözlerinizden anlad›¤›ma göre hükûmet ulusal örgütlerin varl›¤›n› belki gereksiz görü-
yor. Gerçekten durum böyle olup, ulusal örgütlere gereksinim olmaks›z›n memleketi kur-
tarma gücüne sahip bulunuluyorsa ona göre gere¤i yap›lmak üzere aç›kça bildirilmesini ara-
da her türlü yanl›fl anlamalar›n ortadan kald›r›lmas›n› çok rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 193.
Savafliflleri Bakanl›¤›

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir
Bilginize sunuyorum.
Bu ana kadar geçen yaz›flmalar ve ileri sürülen görüfllerin içeri¤i afla¤›daki noktalar-

dan ibarettir:
1 - Meb'uslar Meclisi ‹stanbuldan baflka bir yerde, toplamal›,
2 - Ulusal Güçler ruhu tafl›mayan görevliler de¤ifltirilmeli,
3 - Hürriyet ve ‹tilâfa ba¤l› eski kabine üyelerinden bazdan ile öbür kifliler cezaland›-

r›lmal›.
a) Bu birinci sorun kabinenin birçok görüflme günlerini bafldan bafla doldurdu. Yaban-

c› çevreler Paris Konferans›n›n Rumeli ile ‹stanbul bölgesinin uluslararas› bir duruma ge-
tirmeyi tasarlad›klar›n› hat›rlatarak tehlikeyi duyurdular. Muhaliflerin ‹stanbulda bile mec-
lise kat›lmazken taflraya gitmiyecekleri gün gibi aç›k ve bu durum nelere bahane yapmak-
tan çekinmiyecekleri ise kuflkusuz görüldü.

Padiflah›n buna raz› olmayaca¤› kesin olarak anlafl›ld›.
‹flgal kuvvetlerinin Meb’uslar Meclisine sald›rmalar›n›n belki de Osmanl› devleti için

hay›rl› sonuçlar verebilece¤ini Amerikal›lar sezinlediler ve dahas› aç›klad›lar. Ve böyle bir
sald›r›y› olas›l›k içinde görmediler.

b) Ulusal Güçler ruhu tafl›mayan görevlilerin kodamanlar› sanki iflgal ordular›na da-
yanm›fl durumdad›rlar. Bunlarla ilgili olarak yap›lacak ifllem hemen engelenmeye u¤raya-
cak ve hükûmet kötü bir duruma düflecekti. Zaten öç alma politikas› bu vatan› senelerce ne
duruma sokmufltu. Kiflisel görüfllere sayg›l› olmakla birlikte iflgüvenli¤i ilgilendirecek ölçü-
deki davran›fllar›n önlenmesi kan›tlar›yla birlikte olas› ve yararl› olacakt› ve kabine bu ko-
nuda yavafl yavafl ve dizi biçiminde uygulamaya geçmeyi düflünmüfl ve buna giriflmifl idi.

Neye yarar ki birinci maddede bildirdi¤im gibi Ulusal Güçler anlaflma ilkelerini kabul
etmifl olmas›na karfl›n Ankara valisini kabul etmemekle, Bozk›r olay›ndaki baflar›y› kendi va-
tandafllar›m›za karfl› öç al›c› ve ezici bir baflar› olarak duyurmas›yla, Antalya Mutasarr›f›n›n -
rahmetli Kemal'e karfl› tan›kl›k etmek suçunu ele alarak - de¤ifltirilmesinde direnmekle ve
özellikle en önemli olarak Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmamas› düflüncesini sürdürmek-
le kabineyi günlerce bu ifllerin görüflülmesine zorlad› ve ifllerini a¤›rdan almaya yöneltti.

Temsilci Kurul taflradaki memurlar için resmî memurlar›n flikâyetlerini yöntem olarak
kabul ederse hükûmetin egemen oldu¤u ya da iki hükûmet bulundu¤u konusundaki görü-
flünü de¤ifltirmifl olur. Ulusal Meclisin toplanaca¤› yer konusunda çabuk karar verirse des-
tekleyece¤ine sözverdi¤i kabineyi bütün güçlüklerden kurtarm›fl olur. fiimdi hükûmet hiç-
bir güce dayanmamaktad›r ve bu durumu herkes sezmifltir.

c) Eski kabine üyelerinin hemen cezaland›r›lmalar›n›n de¤il yasal kan›tlar bularak ka-
nunî yöntemler uyar›nca ifllem görmelerinin uygun olaca¤›n›n zorunlu oldu¤unu bildirmifl-
tim. Çünkü ço¤u belli oldu. Ayd›n valisinin de¤ifltirilmesi dorumunda yerine atanacak ola-
n›n kabul ettirilmesi gibi bir sorun karfl›s›nda kal›naca¤› anlafl›ld›. Nitekim Adanada bu du-
rum görüldü.

Zaten kabineyi güç duruma sokmak için yabanc›lar ve muhalifler yo¤un olarak çal›flmakta
iken kabinenin Ulusal Güçler taraf›ndan da zora sokulmas› baflka bir flekilde sonuçlar veremezdi.
Çünkü ‹tilâf Devletlerinin temsilcileri de bunu böyle sezmifl ve kabul etmifllerdir ve dahas› mem-
leketi normal bir durumda görmedikçe bar›fl görüflmelerine bafllanamayaca¤›n› da sezdirdiler ve
bu konuda uyard›lar bile. Kabine polis müdürüne iliflkin bu güçlükleri, örne¤in yan›na bir yard›m-



ne polis müdürü hakk›ndaki bu müflkülât› meselâ yan›na bir muavin tayin etmek, ‹stanbul
muhaf›zl›¤›n›n fleklini tan› bir idarei örfiye haline muvaf›k bir flekle sokarak ‹stanbulun asa-
yiflini tamamen muhaf›zl›k uhdesine vermek suretlerile ‹stanbul zab›tas›n› eline almak çare-
lerini de düflündü. Fakat arzetti¤im gibi esasl› bir teflebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyeti-
ne hâlâ inanamad›.

Meselâ Dahilîye Nâz›r› bu kuvvete ihtiyaç gösterenlerin bafl›nda desem mübalâ¤a ol-
maz. Ancak bu zatta hükûmetçilik hissi galiptir. Bu his okflanmak suretile bu zat›n azmin-
den, fikrinden pek mühim istifadeler temin olunabilece¤ine ben kaniim.

d) Anadoluya gönderilen Fevzi ve Hurflit Paflalar heyetleri Bozk›r hâdisesi ve hatta in-
tihabat gürültüleri hakk›ndaki flikâyetleri behane ile tahkikata k›yam eden Mütelifinin hare-
ketlerine mümanaat maksad›ndan tevellüt etmifltir.

Zat› devletlerile rüfekayi muhteremeye takdimi ihlâs ve ihtiramat eyler ve ‹stanbul mu-
hitindeki mesainin maruz bulundu¤u müflkülât› adide derpifl buyurularak ana nazaran aza-
mî muavenet ve muzahereti devletlerini rica eylerim Efendim.

10 Teflrinisani 1335 Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 194.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Harbiye, 24/11/1335
1 - Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesi kat'iyyen ifltirak kabul etmez. Evvel ve âhir

mevrut telgrafnamelerinden bu bapta müdahalâtta bulunulmad›¤› ifl'ar k›l›nmakta ise de hü-
kûmetçe tayin olunan baz› memurînin mahalli memuriyetlerine gidememesi ve Mentefle mu-
tasarr›f› gibi kanunen taht› muhakemeye al›nmas› lâz›mgelenlerin mahalli memuriyetlerinde
ipkas›nda ›srar olunmakla beraber murahhas s›fatile S›vasa gönderilmesi ve Antalya muta-
sarr›f›n›n Nazilliye azimete icbar k›l›nmas› Ayd›n vilâyetinden Haricîye, Dahilîye Nezaretle-
rine çekilecek flifre telgrafnamelerin telgrafhanece ademi kabulüne dair Nazilli Kuvayi Millî-
ye kumandan› taraf›ndan emrolunmas› gibi hadisat umuru hükûmete müdahaleden gayr›
manay› tazammun edemez.

fiu ahval taahhüdat ve teminat› vak›an›n icap eden mahallere tebli¤ olunmad›¤›na veya-
hut tebligat› vak›an›n mahallerince ›sga edilmiyerek istenildi¤i veçhile hareket olundu¤una
delâlet edece¤inden hakikati madde herneden ibaret ise sürati mümkine ile ifl'ar buyurulma-
s›.

2 - Kabinenin noktai nazar› berveçhibalâd›r. Suitefehhümat› izale edecek tatminkâr ce-
vab› âlilerine muntaz›r›m Efendim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 195.
fiifre S›vas, 27/11/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Kabinenin noktai nazar›n› müfl'ir 24/11/1335 tarihli telgrafname Heyetimizce müta-

lea olundu. Bugünü kadar arada cereyan etmifl olan muhaberata nazaran vaziyetin; he-
yeti haz›rai hükûmetçe tamamen anlafl›lm›fl ve Heyeti Temsilîyenin yegâne emelini hükû-
metin takviyei nüfuzuna ve bu baptaki mesaii masrufemizin hükûmeti sak›tadan mevrus
intizams›zl›klar›n düzeltilmesine matuf bulundu¤una kanat getirilmifl oldu¤u ümidinde
idik.

Vatan ve milletin halâs ve necat› u¤runda hükûmeti seniyeye kemali samimiyetle muza-
heret ve muavenet düsturulharekât›m›z oldu¤undan her türlü suitefehhümat›n izalesi maksa-
dile ita k›l›nan berveçhiati cevab›m›z›n heyeti celîleye arz›na tavassutu devletlerini istirham
eyleriz:
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c› atamak, ‹stanbul muhaf›zl›¤›n›n biçimin tam s›k› yönetim durumuna uygun bir biçime so-
karak ‹stanbulun iç güvenlik iflini tümüyle muhaf›zl›k yönetimine vermek yollar›yla ‹stan-
bul güvenlik ifllerini eline almak yollar›n› da düflündü. Ama söyledi¤im gibi köklü bir giri-
flim için dayand›¤› gücün sa¤laml›¤›na hâlâ inanamad›.

Örne¤in ‹çiflleri Bakan› bu güce gereksinim gösterenlerin bafl›nda desem abartma ol-
maz. Ancak bu kiflide yöneticilik duygusu üstündür. Bu duygu okflanarak bu kiflinin kesin
kararl›l›¤›ndan, düflüncelerinden çok önemli yararlar sa¤lanabilece¤ine ben inan›yorum.

d) Anadoluya gönderilen Fevzi ve Hurflit Paflalar kurullar› Bozk›r olay› ve seçim gü-
rültülerine iliflkin yak›nmalar› bile ileri sürerek soruflturma yapmaya kalk›flan ‹tilâf Devlet-
lerinin yapt›klar›n› engellemek amac›ndan do¤mufltur.

Size ve sayg›de¤er arkadafllara içten ba¤l›l›k ve sayg›lar›m› sunar ve ‹stanbul çevresin-
deki çal›flmalar›n karfl› karfl›ya bulundu¤u güçlü¤ü gözönünde bulundurarak ona göre ola-
bildi¤ince çok yard›m ve deste¤inizi rica ederim Efendim.

10 Kas›m 1919 Savafliflleri Bakan›
Cemal

Özet: Kabine düflerse gelecek kabinenin biçim ve rengi flimdiden saptanamaz. O da
bizden önceki kabine biçim ve renginde olursa vatan kesinlikle zarar görür ve hep y›k›ma
sürüklenir ve bu durumu bekliyenler çoktur.

Vatan›n bar›fl›n çabuk yap›lmas›na gerçekten gereksinimi vard›r. Sürüp gitmesi en
az›ndan ekonomi aç›s›ndan y›k›m getirir. Dize göre ise bar›fl Ulusal Güçlerin hükûmetle
tam anlaflmas›yla elde edilecektir. ‹kinci olarak da seçimlerin yap›l›fl› ve meb’uslar›n kiflilik-
leri memlekette dinginlik sa¤layacakt›r. Muhalifler ve yabanc›lar meclisin aç›lmas›n› engel-
lemeye karar vermifllerdir. Temsilci Kurul da bu engellemeyi seçim yeri çekiflmesiyle sür-
dürürse iflimiz Allaha kal›yor demektir.

Hepinize sayg›m büyük içtenlikle sürmektedir Efendim.
10 Kas›m 1919 Savafliflleri Bakan›

Cemal
BELGE, 194.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Harbiye, 24/11/1919

1 - Devletin iç iflleri ve siyaset iflleri hiç ortakl›k kabul etmez. Önce ve sonra gelen telg-
raflar›n›zdan bu konuda kar›flmalar yapmad›¤›n›z bildirilmekte ise de hükûmetçe atanan
baz› memurlar›n görev yerlerine gidememesi ve Mu¤la mutasarr›f› gibi kanun gere¤i muha-
kemeye verilmesi gerekenlerin görev yerlerinde al›konmalar› için direnmekle birlikte dele-
ge kimli¤iyle S›vasa gönderilmesi ve Antalya mutasarr›f›n›n Nazilliye gitmeye zorlanmas›
Ayd›n ilinden D›fliflleri ve ‹çiflleri Bakanl›klar›na çekilecek flifre telgraflar›n telgrafhane ta-
raf›ndan kabul edilmemesi için Nazilli Ulusal Güçler komutan› taraf›ndan emir verilmesi gi-
bi olaylar hükûmetin ifllerine kar›flmaktan baflka anlam tafl›yamaz.

Bu olaylar verilen söz ve güvencelerin gereken yerlere bildirilmedi¤ini ya da yap›lan
bildirinin o yerlerce yerine getirilmiyerek istenildi¤i gibi davran›lmakta oldu¤unu göstere-
ce¤inden gerçek durum ne ise olabildi¤ince çabuk bildirilmesi.

2 - Kabinenin görüflü yukar›da belirtildi¤i gibidir. Yanl›fl anlamalar› giderecek doyu-
rucu yan›t›n›z› beklerim Efendim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 195.
fiifre S›vas, 27/11/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Kabinenin görüflünü belirten 24/11/1919 tarihli telgraf Heyetimizce incelendi. Bugüne

kadar arada geçmifl olan yaz›flmalara göre durumun bugünkü kabine taraf›ndan iyice anla-
fl›lm›fl ve Temsilci Kurulun tek iste¤inin hükûmetin etkisinin güçlendirilmesi ve bu yolda
harcad›¤›m›z çabalar›n düflük hükûmetten kalma düzensizliklerin düzeltilmesine yönelik
bulundu¤una inanm›fl oldu¤unuz umusundayd›k.

Vatan ve milletin kurtuluflu ve esenli¤i u¤runda hükûmete bütün içtenli¤imizle destek
ve yard›mc› olmak ilkemiz oldu¤undan her türlü yanl›fl anlamalar›n giderilmesi amac›yla ve-
rilen bu karfl›l›¤›m›z›n yüksek kabineye sunulmas›na arac›l›k etmenizi dileriz:



1 - Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesinin kat'iyyen ifltirak kabul etmedi¤i bir hakikat
olmakla beraber emsali namesbuk vaziyeti hâzarada, vatan ve milletin mukadderat›n› ancak
temin edecek olan ve hükûmeti seniyenin de lüzumu mevcudiyetini takdir ve vücubu temadi-
sini tasdik eyledi¤i teflkilât› millîyeyi bilerek bilmiyerek zâfa duçar eyliyecek ve vahdeti millî-
yeyi ihlâl edecek hiçbir muameleye milletin muvafakat edemiyece¤i de pek meflru ve tabiidir.

2 - Evvel ve âhir arzolundu¤u veçhile umuru hükûmete müdahale olunmamaktad›r.
Mahalli memuriyetine gidemiyen yaln›z Ankara valisidir ki bunun da sebep ve illeti ...tarih...
numaral› flifre ile mufassalan arzedilmiflti.

Milletin, esasen kendisi ile hemefkâr oldu¤unu ve istinatgah›n› azim ve iradei millîye tefl-
kil eyledi¤ini ilân eden hükûmeti hâz›radan her fleyden evvel hükûmeti sak›ta taraf›ndan ha-
rekât› meflruai millîye aleyhinde tatbik edilmifl olan gayr›kanunî muamelât›n tashihini bekler
iken aleyhtar› oldu¤undan dolay› tamimen teflhir ve Ni¤deden tard eyledi¤i Mutasarr›f Cavit
Beyin... mahalle, Kayseride iflten el çektirdi¤i Ali Ulvi Beyin tayin edildi¤ini görmesi velhas›l
baz› ikinci tabaka memurînin flekli sab›k›n› muhafaza ile Ferit Pafla zihniyetini el'an yaflat-
makta oldu¤unu hisseylemesi Heyeti Temsilîyenin aradaki vifak ve itilâf› tamme dair tebliga-
t› mükerreresine ra¤men milleti müteessir etmekte ve Heyeti Temsilîyemizi müflkül bir vaziye-
te sokmaktad›r. Bu yüzden vaki olacak müdahalâtla nüfuzu hükûmetin kesredilmemesi için
her f›rsatta istirahamatta bulunulmufl, Dahilîye Nezaretinin vaziyeti müdrik olarak bir hatt›
hareket tayin eylemesini s›rf selâmeti millet ve vatan endiflesi ile mükerreren arzeylemifltik.

Ayn› sebebe müpteni olmak üzere Antalya mutasarr›f›n›n da...tarih... numara ile kald›-
r›lmas› lüzumunu istirham eylemifltik. Halbuki bu zat da el'an makam›nda ipka ediliyor.
Ahiren Antalya heyeti millîyesinden mevrut raporla mutasarr›f› mumaileyhin mel'anetiyü-
zünden ‹talyanlar›n nihayet emellerine nail olarak Antalyada "Banko di Roma" flubesini kü-
flat eyledikleri, dairei aidesinden tohumluk ihtiyac› defedilmedi¤inden ahalinin meyusiyeti ve
hükûmeti mahallîyenin lâkaydisi yüzünden yirmi sene müddetle, faizle, bedeli icarla ahalii
müslimenin arazisini kableliflgal Trablusgarpta oldu¤u gibi ellerinden almakta olduklar› bil-
dirilmektedir. Tabiî bu hal böyle devam ederse Antalya mutasarr›f›n›, hayat ve memat› için
düflmanla pençeleflmekte bulunan Ayd›n Kuvayi Millîyesi pek hakl› olarak Nazilliye celbe-
der ve buna Heyeti Temsilîyece de art›k itiraz imkân› kalmaz.

3 - Demirci Mehmet Efe taraf›ndan S›vasa gönderilmifl olup avdet eyliyen Hilmi Beyin
mahkûmiyeti ve memuriyeti sab›kas› bizce meçhuldür. Hükûmeti sak›tan›n aciz ve ihaneti
yüzünden kendi ›rz ve namuslar›n› bilfiil ve bizzat müdafaaya mecbur olan Ayd›n cephesi
Kuvayi Millîyesinin makam› akdesi hilâfete sâd›k ve vahdeti millîyeye kaviyen merbut olan
fedakâr bir cüz'ü taraf›ndan gönderilen murahhasa bizce gayr›malûm esbapdan dolay› bir
fley yap›lamayaca¤› da aflikârd›r. Mumaileyhin kanunen taht› muhakemeye al›nmas› icab edi-
yorsa hükûmet icraat ve harekât›nda bittabi muhtard›r.

4 - Ayd›n vilâyetinin flifreli telgrafnamelerinin ademi kabulüne dair malûmat yoktur.
Tahkik ediyoruz. Neticeye göre hareket edece¤iz.

Hulasaten arzedelim ki Heyetimiz imzas› taht›ndaki taahhüdat›na tamamile sâd›kt›r. Ve
bu taahhüdat› aynen ifa etmektedir. fiu kadar ki taahhüdat mütekabil olmak gerekir. Halbu-
ki hükûmeti celileleri Salih Pafla Hazretlerinin imzas› taht›ndaki taahhüdat ve notlar›n henüz
hiçbirisi ifa eylememifl ve varsa esbab› mania dahi bildirilmemifltir. Arz› tazimat eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 196.
S›vas, 17/11/1335

Çürüksulu Mahmut Pafla Hazretlerine
31 Teflrinievel 1335 tarihli Tasviri Efkâr gazetesinde "Bosphore" gazetesi muharrirlerinden

birine vaki beyanat› devletlerinde "Ermenilerin fazla mutalebat›na hak vermeksizin hudutlarda
baz› tashihat›n icraas›na raz› oluruz" denildi¤ini okuduk. fiarkî Anadoluda Ermenistan lehine ta-
vizat› arziyede bulunulaca¤› vadini mutazamm›n olan bu cümlenin sulh komisyonu azas›ndan
bir recülü devlet taraf›ndan sarfedilmifl bulunmas›n›n fiarkî Anadolu ahalisinin pek muhik olarak
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1 - Devletin iç iflleri ve siyaset ifllerinin hiç ortakl›k kabul etmedi¤i bir gerçek olmakla
birlikte benzerine rastlanmam›fl bugünkü durumda, vatan ve milletin kaderini sa¤lama ala-
cak olan ve hükûmetin de varl›¤›n›n gereklili¤ini anlay›p sürmesi zorunlu¤unu kabul etti¤i
Ulusal Örgütleri bilerek bilmiyerek zay›flatacak ve ulusal birli¤i bozacak hiçbir ifli milletin
kabul edemiyece¤i de çok hakl› ve do¤ald›r.

2 - Ötedenberi bildirildi¤i gibi hükûmet ifllerine kanfl›lmamaktad›r. Görev yerine gide-
miyen yaln›z Ankara valisidir ki bunun da neden ve etkeni ....tarih ve ....say›l› flifre ile ay-
r›nt›l› olarak bildirilmiflti.

Milletin, gerçekte kendisi ile ayn› görüflte oldu¤unu ve dayana¤›n›n milletin kararl›l›-
¤› ve iradesinden olufltu¤unu ilân eden bugünkü hükûmetten her fleyden önce düflük
hükûmet taraf›ndan ulusun hakl› davran›fllar›na karfl› uygulanm›fl olan yasad›fl› ifllemlerin
düzeltilmesini bekler iken ona karfl› olmas› nedenile genelgeyle teflhir edilen ve Ni¤deden
kovdu¤u Mutasarr›f Cavit Beyin...yere, Kayseride iflden el çektirdi¤i Ali Ulvi Beyin atand›-
¤›n› görmesi k›sacas› baz› ikinci derecedeki memurlar›n eski durumlar›n› koruyarak Ferit
Pafla kafas›n›n flimdi de yaflamakta oldu¤unu sezinlemesi Temsilci Kurulun aradaki tam
uyum ve anlaflma oldu¤una iliflkin arka arkaya bildirimlere karfl›n milleti üzmekte ve Tem-
silci Kurulumuzu zor bir duruma sokmaktad›r. Bu yüzden yap›lacak kar›flmalarla
hükûmetin etkisinin k›r›lmamas› için her f›rsatta ricalarda bulunulmufl, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
durumu anlay›flla karfl›lay›p ona göre bir tutum saptamas›n› salt milletin ve vatan›n esenli-
¤i kayg›s›yla arka arkaya bildirmifltik.

Ayn› nedene ba¤l› olmak üzere Antalya mutasarr›f›n›n kald›r›lmas› gereklili¤ini ....ta-
rih...say› ile rica etmifltik. Oysa bu kifli de hâlâ koltu¤unda tutuluyor. Sonralar› Antalya ulu-
sal kurulundan gelen raporla o mutasarr›f›n mel'unlu¤u yüzünden ‹talyanlar›n sonunda
amaçlar›na kavuflarak Antalyada "Banco di Roma" flubesini açt›klar›, ilgili daire taraf›ndan
tohumluk gereksinimi giderilmedi¤inden halk›n büyük üzüntüsü ve yerel hükûmetin ald›r-
mazl›¤› yüzünden yirmi sene süreyle, faizle, kira ile Müslüman halk›n topraklar›n›, iflgalden
önce Libyada oldu¤u gibi ellerinden almakta olduklar› bildirilmektedir. Elbette bu durum
böyle sürerse Antalya mutasarr›f›n›, ölüm ve kal›m› için düflmanla pençeleflmekte bulunan
Ayd›n Ulusal Güçleri çok hakl› olarak Nazilliye getirtir ve buna Temsilci Kurul taraf›ndan
karfl› ç›kma olana¤› da kalmaz.

3 - Demirci Mehmet Efe taraf›ndan S›vasa gönderilmifl olup geri dönen Hilmi Beyin
hükümlülü¤ü ve eski görevi bizce bilinmektedir. Düflük hükûmetin güçsüzlü¤ü ve hainli¤i
yüzünden kendi ›rz ve namuslar›n› edimli olarak ve kendi elleriyle savunmak zorunda ka-
lan Ayd›n cephesi Ulusal Güçlerinin en kutsal halifelik makam›na sâd›k ve ulusal birli¤e s›-
k› s›k›ya ba¤l› olan özverili bir bölümünce gönderilen delegeye bilmedi¤imiz nedenlerden
dolay› bir fley yap›lamayaca¤› da aç›kça bellidir. Onun kanun gere¤i yarg›lanmas› gerekiyor-
sa hükûmet yapaca¤› iflde ve davran›fl›nda do¤al olarak serbesttir.

4 - Ayd›n ilinin flifreli telgraflar›n›n kabul edilmemesine iliflkin bilgi yoktur. Araflt›r›-
yoruz. Sonuca göre davranaca¤›z.

Özet olarak bildirelim ki Kurulumuz imzas› alt›ndaki yüklenimleriyle yüzdeyüz ba¤l›-
d›r. Ve bu yüklenimleri eksiksiz yerine getirmektedir. fiu da unutulmamal›d›r ki yüklenim-
ler karfl›l›kl› olmak gerektir. Oysa hükûmetiniz Salih Pafla Hazretlerinin imzas› alt›ndaki
yüklenim ve notlar›n hâlâ hiçbirisini yerine getirmemifl ve varsa engelleyici nedenler bile
bildirilmemifltir. Sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 196.
S›vas, 17/11/1919

Çürüksulu Mahmut Pafla Hazretlerine
31 Ekim 1919 tarihli Tasviri Efkâr gazetesinde "Bosphore" gazetesi yazarlar›ndan birine ver-

di¤iniz demeçte "Ermenilerin afl›r› isteklerine hak vermeksizin s›n›rlarda bir tak›m düzeltmeler ya-
p›lmas›na raz› oluruz" denildi¤ini okuduk. Do¤u Anadoluda Ermenistan yarar›na toprak b›rak›la-
ca¤›na söz verme anlam›na gelen bu cümlenin bar›fl komüsyonu üyelerinden bir devlet büyü¤ü ta-
raf›ndan söylenmifl bulunmas›n›n Do¤u Anadolu halk›n› pek hakl› olarak son derece k›zd›rd›¤›n›



son derece mucibi infial ve teessüfü oldu¤unu beyan eyleriz. Milletin Erzurum ve S›vas
Kongreleri mukarrerat› ile Ermenistana bir kar›fl toprak bile terketmiyece¤ini ve hatta hükû-
met bu kabil bir mecburiyeti elîmeye serfüru eylemek ›zt›rar›nda bulundu¤u cihana ilân edil-
mifl oldu¤undan bu azim ve karar› millînin herkesten evvel ihzarat› sulhîye komisyonu aza-
y› kiram›nca malûm ve muta bulunmas› lüzumunu arzederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
31 Teflrinievel 1335 tarih ve 2887 numara

Çürüksulu Mahmut Paflan›n beyanat›
Ayan azas›ndan Çürüksulu Mahmut Pafla "Bosphore" gazetesi muharrirlerinden biri-

sine vaziyeti siyasîyemiz hakk›nda berveçhiati beyanatta bulunmufltur: Sulh haz›rl›klar›:
- fiimdilik konferans›n davetine intizar ediyoruz. Bu davetin yak›nda vukuunu ümit

edelim. Memleketin o kadar halecanla bekledi¤i bu zamana kadar aradaki vak›ttan istifade
etmeye çal›fl›yoruz. Sulh komisyonu bütün mesaili tetkik etmektedir. Komisyonda en iyi mü-
tehass›slar vard›r ve mesaisini teshil için tâli encümenler de teflkil etmifltir.

Türkiyeye b›rak›lacak arazi:
- Türkiyeye b›rak›lacak arazinin nelerden ibaret olaca¤›na ihtimal veriyorsunuz?
- Bunu söylemek öyle bir faraziye olur ki, herzaman do¤ru ç›kmaz. Yaln›z Arap vilâ-

yetlerinin imparatorluktan fekkine dair ecnebî matbuat›n›n bafll›ca bize verdi¤i umumî ifl'ara-
ta vâk›f›z. Erivan payitaht olmak üzere müstakil bir Ermenistan ise art›k teflkil edilmifltir. Er-
menilerin fazla mutalebat›na hak vermeksizin hudutlarda baz› tashihat›n icras›na raz› olu-
ruz. Batum serbest liman oldukça, Ermenistan için denize iyi bir mahreç olur. Ayn› suretle
Azerbaycan ve Gürcü hükûmetleri de istifade ederler. Mutedilâne idare edilecek bir tarz› hal,
bu memleketlerden bir cemahiri müttefika meydana getirebilir.

Trakya ve ‹zmir meseleleri:
Trakyaya gelince, Bulgarlardan al›nan arazi üzerinde bir (état tampon) vücuda getiril-

mifl olmas› hoflumuza gider. Trakya Türktür. Wilson prensiplerine nazaran da bugünkü gibi
Türk kalmas› lâz›md›r.

‹zmir ve Ayd›n vilâyeti için haklar›m›z gayr›kabili münakaflad›r. ‹zmire malikiyet,
memleketimiz için bir ihtiyac› hayatidir. Kat'iyyen ecnebîlere karfl› bir hareketi hasmane ma-
hiyeti haiz olmayan harekât› millîyenin Yunan iflgalinin neticei tabiîyesi oldu¤unu temin ede-
rim.

Türkiyenin müstakbel idaresi:
- Türkiyenin müstakbel idarei siyasîyesi hakk›nda kanaatiniz nas›ld›r?
- Emelimiz, düveli muazzama taraf›ndan istenilen teminat› ita etmekle beraber onlar›n

müflaveret ve muavenetlerinden istifadedir. Konferans, kendili¤inden bir manda meselesinin
ciheti tatbik›yesini düflündü¤ü için bunun derecei imkân›n› tetkik ettik. Fransa veyahut ‹ngil-
tere bu vazifenin icras›na muktedir olamad›klar›ndan veya istemediklerinden konferans, ge-
riye kalan Amerikaya müracaat etmifltir. Bize göre Amerika mandas› tayin edilecek baz› fle-
rait dahilinde kabili kabuldür. Fakat Washington Kongresinin bu bapta bir karar itas›ndan
evvel bir fley kestirmek kabil de¤ildir. Beynelmüttefikin bir kontrol meselesine gelince, gerek
iktisaden, gerek hukukan bunun keyfiyeti tatbiki müflküldür.

VES‹KA, 197.
Pangalt›, 20/11/1335

S›vas ta K.O. 3 K.
‹zmit ve havalisine giden memurumuzun bak›yei raporu: Gebze kaymakam› muhalif olarak

ötedenberi tan›nm›flt›r. Sak›t kabine zurnamda Gebzeye Kuvayi Millîye gelince korkusundan kaç-
m›fl ve bilâhare gelmifl ise de kaza kaymakam vekili ve müftü sab›k›n da bir mevki sahibi olmas›
arzusu, hakk›nda flikâyet etmelerini mucib olmufltu. Bilâhare kaymakam›n da fl›mar›kl›¤›ndan do-
lay› enva› fecayie cür’et eden Yahya Kaptan›n fenal›klar›n› örtmeye ve evelce Gebzeye gelen ve
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ve üzdü¤ünü bildiririz. Erzurum ve S›vas Kongreleri kararlar› uyar›nca milletin Ermenista-
na bir kar›fl toprak bile b›rakmayaca¤›n› ve hükûmet bu yolda ac› bir zorunlu¤a boyun e¤-
se bile milletin, kendi meflru haklar›n› kendi savunmaya kesin karar verdi¤ini ve bunun
dünyaya ilân edilmifl oldu¤unu milletin bu kesin kararl›l›¤›n›n herkesten önce Bar›fl Haz›r-
l›klar› Komüsyonunun soylu üyelerince bilinmesi ve buna uymalar› gerekti¤ini bildiririz.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
31 Ekim 1919 tarih ve 2887 say›

Çürüksulu Mahmut Paflan›n demeci
Senato üyelerinden Çürüksulu Mahmut Pafla "Bosphore" gazetesi yazarlar›ndan biri-

ne politik durumumuzla ilgili olarak afla¤›daki demeci vermifltir: Bar›fl haz›rl›klar›:
- fiimdilik konferans›n ça¤›rmas›n› bekliyoruz. Bu ça¤›r›n›n yak›nda yap›laca¤›n› uma-

l›m. Memleketin o kadar yürek çarp›nt›s›yla bekledi¤i bu ça¤›r›n›n gekce¤i zamana kadar,
aradaki vak›ttan yararlanmaya çal›fl›yoruz. Bar›fl komüsyonu tüm sorunlar› incelemektedir.
Komüsyonda en iyi uzmanlar vard›r ve çal›flmas›n› kolaylaflt›rmak için altkomüsyonlar da
kurmufltur.

Türkiyeye b›rak›lacak topraklar: - Türkiyeye b›rak›lacak topraklar›n neler olabilece-
¤ini düflünüyorsunuz?

- Bunu söylemek öyle bir varsay›m olur ki, herzaman do¤ru ç›kmaz. Yaln›z Arap ille-
rinin imparatorluktan ayr›lmas›yla ilgili olarak yabanc› bas›n›n bize verdi¤i bafll›ca genel bil-
giler var elimizde. Erivan baflkent olmak üzere ba¤›ms›z bir Ermenistan ise art›k kurulmufl-
tur. Ermenilerin afl›r› isteklerine hak vermeksizin s›n›rlarda birtak›m düzeltmeler yap›lma-
s›na raz› oluruz. Batum serbest liman oldukça, Ermenistan için denize iyi bir ç›k›fl olur. Böy-
lece Azerbaycan ve Gürcistan devletleri de yararlan›r. Il›ml› yönetilecek bir çözüm yolu, bu
memleketlerden bir birleflik cumruriyetler oluflturabilir.

Trakya ve ‹zmir sorunlar›:
Trakyaya gelince, Bulgarlardan al›nan topraklar üzerinde bir tampon devlet oluflturul-

mufl olmas› hoflumuza gider. Trakya Türktür. Wilson ilkelerine göre de bugünkü gibi Türk
kalmas› gereklidir.

‹zmir ve Ayd›n illeri için haklar›m›z tart›fl›lamaz. ‹zmire sahip olmak, memleketimiz
için kesin bir gereksinimdir. Kesinlikle yabanc›lara karfl› düflmanca davran›fl niteli¤i olma-
yan ulusal savafl›m›n Yunan iflgalinin do¤al sonucu oldu¤unu kesinlikle bildiririm.

Türkiyenin gelecekteki yönetimi:
- Türkiyenin gelecekteki siyasal yönetimi ile ilgili olarak ne düflünüyorsunuz?
- Amac›m›z, büyük devletler taraf›ndan istenilen güvenceyi vermekle birlikte onlar›n

dan›flmanl›klar›ndan ve yard›mlar›ndan yararlanmakt›r. Konferans, kendili¤inden bir man-
da sorununun uygulanabilirli¤i konusunu düflündü¤ü için bunun ne ölçüde uygulanabilece-
¤ini inceledik. Fransa veya ‹ngiltere bu görevi yapamayacaklar›ndan ya da istemediklerin-
den konferans, geriye kalan Amerikaya baflvurmufltur. Bize göre Amerika mandas› sapta-
nacak bir tak›m koflullarla kabul edilebilir. Ama Washington'daki Kongre bu konuda karar
vermeden önce bir fley kestirilemez. ‹tilâf devletleri aras›nda ortaklafla denetim konusuna
gelince, gerek ekonomi aç›s›ndan, gerek hukuk aç›s›ndan bunun uygulanabilmesi güçtür.

BELGE, 197.
Pangalt›, 20/11/1919

S›vasta K.O. 3 K.
‹zmit ve yöresine giden görevlimizin raporunun devam›: Gebze kaymakam› ötedenberi bize

karfl› olarak tan›nm›flt›r. Düflük kabine zaman›nda Gebzeye Ulusal Güçler gelince korkusundan
kaçm›fl ve sonradan gelmifl ise de kaza kaymakam vekili ve eski müftünün de bir görev sahibi ol-
mak istemeleri, kaymakam› flikâyet etmelerine neden olmufltu. Sonradan kaymakam›n da fl›mar›k-
l›¤›ndan dolay› türlü ac› olaylara kar›flan Yahya Kaptan›n kötülüklerini örtmeye ve daha önce



Nigehbanc›l›¤› tevatür derecesini bulan ahlâks›z Mülâz›m Hakk› Efendi ile teflriki mesaiye ve
Üsküdar Mutasarr›fl›¤› ile gizli muhaberata bafllayarak Kuvayi Millîyeye leke sürmeye sai ol-
du¤u anlafl›lm›fl olmakla becayiflinin ezhercihet müfit olaca¤› kanaati dairesindedir Efendim.
(Kara Vas›f).

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay
fievket

VES‹KA, 198.
fiifre S›vas, 24/11/1335

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beyefendiye

C: 20/11/1919
Gebze kaymakam› hakk›ndaki teklif bizce de pek muvaf›k görülmektedir. Harbîye Na-

z›r› Cemal Pafla Hazretleri vas›tasile icab edenlere anlat›n›z ve yerine sahibi namus ve flaya-
n› itimat bir zat›n tayin ve izam›n› temin buyurunuz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 199.
Mühim ve gayet müstaceldir

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bendeniz size iki gün evvel ‹zmitten tavsiye edilen Yahyay›m. Emriniz üzerine telgraf

bafl›nda emirlerinizi telâkki etmeye geldim. Nihayet yar›n akflama kadar Kuflçal› telgrafhane-
sindeyim.

Yahya
VES‹KA, 200.

‹zmit merkezi vasat›sile Kuflçal› telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz havalide kuvvetli bir teflkilât yap›n›z. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey

vas›tasile bizim ile tesis ve temini irtibat eyleyiniz. fiimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Cemiyeti Reisi
Mustafa Kemal

VES‹KA, 201.
Gayet müstaceldir Kartal, 24/11/1335

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Köy içinde bilâ kabahat katil, nahiye müdürünü alâmeleinnas darp, köylerde gasp me-

selesinden dolay› Yahya Kaptan› hükûmete teslime mecburiyet elvermifltir. Dahilîye Nezare-
ti ehemmiyetle bu meseleyi takip ediyor. Hükûmetin müflkül vaziyette kalmamas› Yahya
Kaptan›n teslimini iktiza ettiriyor. Emri Devletlerinize makine bafl›nda muntaz›r›m.

Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Heyeti Temsilîyesi Reisi Binbafl›

Ahmet Necati
VES‹KA, 202.
fiifre S›vas, 8/12/1335
Müstaceldir

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Kartal ve Gebze havalisinde ötedenberi devam edegelmekte olan asayiflizlik son derece cali-

bi dikkat görülmüfl ve keyfiyetin tahkik ve ifl'ar› sureti hususîyede Birinci F›rka Kumandan› Rüfl-
tü Beyden rica edilmiflti. Miri mumaileyhten al›nan cevabî flifrede; Maltepe endaht mektebinde mu-
vazzaf bir memur oldu¤u halde Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi s›fat›n› tak›nan Binbafl›
Necati Beyin Kuvayi Millîye namile bafl›na toplad›¤› Arnavut Küçük Aslan çetesile halk› soydur-
makta oldu¤u ve Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin de mumaileyhin fleriki cürmü bulun-
du¤una flüphe kalmad›¤›; Dar›ca Rum bekçilerinin katli, ‹stelyanos isminde bir zenginin da¤a kal-
d›r›lmas› vakayiinin tamamen Aslan çetesine ait oldu¤u halde hükûmeti seniyeye sâd›k ve tefl-
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Gebzeye gelen ve Nigehbanc›l›¤› herkesçe bilinen ahlâks›z Te¤men Hakk› Efendi ile iflbir-
li¤i yapmaya ve Üsküdar Mutasarr›fl›¤› ile gizli haberleflmelere bafllayarak Ulusal Güçlere
leke sürmeye çal›flt›¤› anlafl›lm›fl olmakla de¤ifltirilmesinin her bak›mdan yararl› olaca¤›
inanc› vard›r Efendim. (Kara Vas›f).

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket

BELGE, 198.
fiifre S›vas, 24/11/1919

‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› 
Albay fievket Beyefendiye

K: 20/11/1919
Gebze kaymakam› ile ilgili öneri bizce de çok uygun görülmektedir. Savafliflleri Baka-

n› Cemal Pafla Hazretleri arac›l›¤›yla gerekenlere anlat›n›z ve yerine namuslu ve güvenilir
birinin atan›p gönderilmesini sa¤lay›n›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 199. 
Önemli ve çok ivedidir Kuflçal›, 24/11/1919

S›vasat Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Ben kulunuz size iki gün önce ‹zmitten sal›k verilen Yahya'y›m. Emretti¤iniz için telgraf

bafl›nda emirlerinizi almaya geldim. En geç yar›n akflama kadar Kuflçal› telgrafhanesindeyim.
Yahya 

BELGE, 200.
24/11/1919

‹zmit merkezi arac›l›¤›yla Kuflçal› telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz bölgede güçlü bir örgüt oluflturunuz. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey

kanal›yla bizimle ba¤lant› kurunuz. fiimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Haklar›

Savunma Derne¤i Baflkan›
Mustafa Kemal

BELGE, 201.
Çok ivedidir Kartal, 24/11/1919

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Köy içinde suçsuz adamlar› öldürmek, bucak müdürünü herkesin gözü önünde döv-

mek, köylerde zorla para ve mal almaktan ötürü Yahya Kaptan›n hükûmete teslim edilme-
si zorunlu olmufltur. ‹çiflleri Bakanl›¤› bu konuyu önemle izliyor. Hükûmetin güç durumda
kalmamas›, Yahya Kaptan›n teslimini gerektiriyor. Emrinizi makine bafl›nda bekliyorum.

Kartal Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Temsilci Kurulu Baflkan›

Binbafl› Ahmet Necati
BELGE, 202.
fiifre S›vas, 8/12/1919
‹vedidir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Kartal ve Gebze yöresinde ötedenberi süregelmekte olan içgüven yoklu¤u çok dikkat çekici

görülmüfl ve durumun araflt›r›l›p bildirilmesi özel olarak Birinci Tümen Komutan› Rüfltü Beyden
rica edilmiflti. Ondan al›nan karfl›l›k flifrede; Maltepe at›fl okulunda muvazzaf bir görevli oldu¤u
halde Kartal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› kimli¤ini tak›nan Binbafl› Necati Beyin Ulusal
Güçler ad›yla bafl›na toplad›¤› Arnavut Küçük Aslan çetesile halk› soydurmakta oldu¤u ve Gebze
Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin de onun suç orta¤› oldu¤una kuflku kalmad›¤›; Dar›ca Rum
bekçilerinin öldürülmesi, ‹stilyanos ad›nda bir zenginin da¤a kald›r›lmas› olaylar›n›n tümüyle As-
lan çetesinin ifli oldu¤u halde hükûmete ba¤l› ve Ulusal örgütlerin temiz bir üyesi olan Yahya



kilât› millîyenin nezih bir uzvu olan Yahya Kaptana muamileyhim taraf›ndan bu vakayii ca-
niyanenin atfü isnat edilmekte amas›n›n ve bu iki zabitin hükûmet için tehlikeli birer unsur
oldu¤u ve Gebze kaymakaml›¤›n›n bu baptaki ifl'arat› resmîyesinin de bu fikri müeyyit bu-
lundu¤u bildirilmektedir. Necati Efendinin bir yerden aras›ra para almakta olmas› Sait Mol-
la tavassutu ve ‹ngilizlerin tertibi ile alâkadar oldu¤u hissini vermektedir. Binaenaleyh bu iki
zabitin bir an evvel mahallerinden kald›r›larak mazarrat edemiyecek mahallere tayin olun-
mas› ehemmiyetle maruzdur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 203.
fiifre S›vas, 8/12/1335
Zata mahsustur

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay fievket Beyefendiye
Kartal ve Gebze havalisindeki asayiflsizli¤i Maltepe endaht mektebinde memur iken

kendisine Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi s›fat›n› veren Binbafl› Necati Beyle, Gebze
Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin himaye ve idaresi alt›ndaki Arnavut Küçük Aslan çetesi
taraf›ndan ika edilmekte oldu¤u ve Binbafl› Necati Beyin ‹stanbul ile muhabere etti¤i ve bir
yerden para almakta bulundu¤u mevsuken istihbar edilmifltir. Keyfiyet kemali ehemmiyetle
Harbiye Nâz›r› Cemal Paflaya bildirildi. Ve bu zabitlerin hemen mahallerinden kald›r›larak
mazarrat ika edemiyecek bir mahalle tayinleri istirham olundu. Taraf›n›zdan da keyfiyetin
mahrem olarak takip olunmas› ve bunlar›n Kartal ve Gebzeden kald›r›lmas›n› müteak›p mefl-
ru ve nezih bir tarzda teflkilât› millîyenin o havalide taazzuv ve teflmili için icab›na flimdiden
tevessül buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 204.
Befliktafl, 27/12/1335 

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Kartal ve Gebze havalisindeki asayiflsizli¤in bafll›ca müsebbibi Gebzedeki Yahya Kap-

tanla refiki Kara Aslan ve Alemda¤› cihetinde dolaflan Sâd›k çeteleridir. Bizim flimdiye ka-
dar yapt›¤›m›z tahkikat ve gönderdi¤imiz en müstakim zevat›n raporlar› bunu müeyyittir.
Esasen evvelce yapt›¤› cüz’î hizmete mukabil flimdiki halde Gebze heyeti idaresini tan›mayan
ve hükûmetin nüfuzunu suistimal ile ahaliye zulüm yapmaya kalkan Yahyah›n son zaman-
larda gönderilen muhtelif zevat›n nasayihini dinlememesi ötedenberi Kuvayi Millîye aleyhin-
de bulunmakla flöhret kazanan Üsküdar mutasarr›f› ile pek s›k› münasebeti olan Gebze kay-
makam›n›n kuca¤›na at›lmas› bizi art›k bu fleriri ika› mazarrat edemiyecek bir hale getirme-
sine teflebbüs ettirmiflti. Son zamanlarda bunu iflitmesi ve ötedenberi aralar› iyi olm›yan Kü-
çük Aslan çetesinin teveccühte olmas› kendisini muhtelif vas›talarla böyle setri kabay›ha sev-
ketmifltir. Yüzbafl› Nail Yahyan›n aleyhindedir. Necati Beye gelince hükûmeti sak›ta zama-
n›nda Kartal kazas›nca reis intihap olunarak Kuvayi Millîye nam›na merkezle kat'› alâka et-
mifl ve flimdiye kadar Kartal Gebze civar›nda ve Üsküdar müttehiden Ömerli ve fiile civar›n-
da teflkilât› millîyeyi esasland›r›n›fl ve nizamnameyi takip etmifltir. Yeniköy Rumlar›n›n etra-
fa sark›nt›l›klar› üzerine Küçük Aslan çetesini dolaflt›rma¤a bafllam›fl ve bunlar›n da flimdiye
kadar hiçbir fenal›klar› duyulmam›fl ve hatta köylüye barolmamalar› için de Necati Bey va-
sat›sile taraf›n›zdan para dahi verilmifltir. De¤il bu memurlar›, her f›rsattan bilistifade Kuva-
yi Millîyeyi lekeleme¤e ve fedakâr ve çal›flkan olan Üsküdar Jandarma Tabur Kumandan›
Binbafl› Remzi Beyi bir behane ile azletme¤e çal›flan Üsküdar mutasarr›f› flimdiye kadar fe-
dakârl›¤› ve Rum eflk›yas›na karfl› fedakârl›¤› görülen ve son defa Üsküdar köylerinde teflki-
lâtta bulunan endaht mektebindeki Yüzbafl› Hulûsi Efendiyi de Sad›k çetesinin da¤a kald›r›p
para ald›¤› bir Rumu katletti. Para ald›¤› behanesile lekelemeye dolay›sile teflkilât› büsbütün
bozmaya ve bu veçhile her teflebbüsü akim b›rakmak manevras›na müracaat etmektedirler.

Hulâsa:
l - Üsküdar livas›nca teflkilât meflru ve nezih bir tarzda yap›lm›flt›r. Binbafl› Necati biraz

idaresiz ise de cezaya müstahak de¤ildir.
2 - Teflkilât yapmaya çal›flarak birer birer lekelenmemesi teflkilât›m›z›n müsmir olmas› için
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Kaptan›n onlar taraf›ndan bu canice olaylarla haks›z olarak suçlan›lmakta olmas›n›n ve bu
iki subay›n hükûmet için tehlikeli birer kifli oldu¤u ve Gebze kaymakaml›¤›n›n bu konuda-
ki resmî bildirisinin de bu düflünceyi do¤rulad›¤› bildirilmektedir. Necati Efendinin bir yer-
den aras›ra para almakta olmas› Sait Molla arac›l›¤› ve ‹ngilizlerin düzenlemesi ile ilgili ol-
du¤u izlenimi vermektedir. Bu duruma göre bu iki subay›n bir an önce yerlerinden al›narak
zarar veremiyecekleri yerlere atanmalar›n› önemle sunar›m.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal 

BELGE, 203.
fiifre S›vas, 8/12/1919
Kifliye özeldir

‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› Albay fievket Beyefendiye
Kartal ve Gebze yöresindeki içgüvenlik yoklu¤unun Maltepe at›fl okulunda görevli

iken kendisine Kartal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› niteli¤ini veren Binbafl› Necati
Beyle, Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin korumas› ve yönetimi alt›ndaki Arnavut
Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yarat›lmakta oldu¤u ve Binbafl› Necati Beyin ‹stanbul ile ha-
berleflti¤i ve bir yerden para almakta bulundu¤u inan›l›r kaynaklardan ö¤renilmifltir. Du-
rum Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya önemle bildirildi. Ve bu subaylar›n hemen yerlerin-
den al›narak zarar veremiyecekleri bir yere atanmalar› rica edildi. Taraf›n›zdan da duru-
mun gizlice izlenmesi ve bunlar›n Kartal ve Gebzeden al›nmalar›ndan sonra o yörede Ulu-
sal Örgütün hukuka uygun ve temiz bir yoldan kurulup yay›lmas› için gerekenin yap›lmas›-
na flimdiden bafllan›lmas› rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 204.
Befliktafl, 27/12/1919

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Kartal ve Gebze yöresindeki güvensizli¤in bafll›ca yarat›c›lar› Gebzedeki Yahya Kap-

tanla arkadafl› Kara Aslan ve Alemda¤› yönünde dolaflan Sad›k çeteleridir. Bizim flimdiye
kadar yapt›¤›m›z soruflturma ve gönderdi¤imiz en namuslu kiflilerin raporlar› bunu do¤ru-
lamaktad›r. Zaten önceleri yapt›¤› pek küçük hizmete karfl›l›k flimdi Gebze yönetim kuru-
lunu tan›mayan ve hükûmetin etkisini kötüye kullanarak halka zulüm yapmaya kalkan
Yahyan›n son zamanlarda gönderilen birçok kiflinin ö¤ütlerini dinlememesi ötedenberi
Ulusal Güçlere karfl› olmakla ün kazanan Üsküdar mutasarr›f› ile pek s›k› iliflkisi olan Geb-
ze kaymakam›n›n kuca¤›na at›lmas› bizi art›k bu haydutu kötülük yapam›yacak bir duruma
getirmeye giriflmek zorunda b›rakm›flt›. Son zamanlarda bunu iflitmesi ve ötedenberi arala-
r› iyi olmayan Küçük Aslan çetesine güler yüz verilmesi kendisini türlü yollarla böylece ka-
bahatlar›n› örtmeye yöneltmifltir. Yüzbafl› Nail Yahya'ya karfl›d›r. Necati Beye gelince dü-
flük hükûmet zaman›nda Kartal ilçesine baflkan seçilerek Ulusal Güçler ad›na ‹stanbulla
iliflki kesmifl ve flimdiye kadar Kartal Gebze yöresinde ve Üsküdarda birlikte Ömerli ve fii-
le yöresinde Ulusal Örgütleri köklcfltirmifl ve tüzü¤e uymufltur. Yeniköy Rumlar›n›n sark›n-
t›l›k yapmalar› üzerien Küçük Aslan çetesini dolaflt›rmaya bafllam›fl ve bunlar›n da flimdiye
kadar hiçbir fenal›klar› duyulmam›fl ve dahas› köylüye yük olmamalar› için de Necati Beyin
arac›l›¤›yla taraf›n›zdan para da verilmifltir. Yanl›z bu görevlileri, her uygun durumdan ya-
rarlanarak Ulusal Güçleri lekelemeye ve özverili ve çal›flkan olan Üsküdar Jandarma Ta-
bur Komutan› Binbafl› Remzi Beyi sözde nedenle görevden ç›karmaya çal›flan Üsküdar mu-
tasarr›f› flimdiye kadar özverisi ve Rum eflkiyas›na karfl› özvesiri görülün ve son defa Üskü-
dar köylerinde örgütte bulunan at›fl okulundaki Yüzbafl› Hulusi Efendiyi de Sad›k çetesinin
da¤a kald›r›p para ald›¤› bir Rumu öldürdü. Para ald› diye sözde bir nedenle lekelemek do-
lay›sile örgütü büsbütün bozmak ve bölece her giriflimi sonuçsuz b›rakmak manevras›na
baflvurmaktad›rlar.

Özet:
l - Üsküdar sanca¤›nca örgüt yasal ve dürüst bir yolda yap›lm›flt›r. Binbafl› Necati bi-

raz idaresiz ise de cezay› hak etmemifltir.
2 - Örgüt kurmaya çal›flarak birer birer lekelenmemesi örgütümüzün verimli olmas› için



Nail, Necati, Hulûsi Efendiler aleyhinde verilen raporlar›n bilâtetkik nazar› dikkate al›nma-
mas›, hükûmetçe yap›lmaya bafllan›lan tebdil ve tevkif muamelesinden sarf› nâz›r olunmas›-
n›n temin buyurulmas›.

3 - Gebze kaymakam›n›n, Üsküdar mutasarr›f›n›n bir an evvel memuriyetinden kald›-
r›larak tevvirata ve Rum, ecnebî entrikalar›na nihayet verilmesi.

4 - Yahya Kaptan ve refiki Büyük Aslan›n evvelce verilen silâhlar› vermek ve cepheye
gitmek flartile aff› ile fenal›k yapamayacak bir hale getirilmesi aksi halde tedibi ve keza Sad›-
k›n tedibi lâz›m ve muvaf›kt›r fikrindeyiz Efendim. Maruzdur. (Vas›f)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 205.
fiifre Ankara, 2/1/1336
Zata mahsustur

‹zmit, Birinci F›rka Kumandan› Rüfltü Beyefendiye
Kartal Müdafaai Hukuk Reisi Binbafl› Necati Bey hakk›nda Dersaadet heyeti merkezi-

yesinden verilen malûmatta Üsküdar livas›nca teflkilât› millîyenin meflru ve nizamnameye
muvaf›k yap›ld›¤›, Binbafl› Necati Beyin biraz idaresizli¤i varsa da asla müstahakk› ceza ol-
mad›¤›, Necati Beyle Nail, Hulûsi Efendiler hakk›ndaki verilen raporlar›n muhtac› tetkik ol-
du¤u, Gebze kaymakam› ve Üsküdar mutasarr›f›n›n flahsen muz›r olduklar›, Yahya Kaptan
ve Büyük Aslan›n ve Sad›k›n müstahakk› tedip olduklar› zikrolunmaktad›r. Bu bapta evvel-
ce vaki olan istilâmata cevaben Yahya Kaptan ve Necati Bey hakk›nda ...tarihli flifrelerile ita
buyurulan izahat ile marüzzikir ifl'arat aras›nda tezat görülmektedir. Keyfiyetin bir kere da-
ha flayan› emnü itimat zevat vas›tasile tahkik ve tetkik ettirilerek heyeti umumîyesi hakk›nda-
ki kanaati âlilerinin muvazzahan ifl'ar›n› ehemmiyet ve müstaceliyetle rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 206.
fiifre Ankara, 7/1/1336
Makine bafl›nda

‹zmitte Birinci F›rka Kumandanl›¤›na
Yahya Kaptan›n Tavflanc›lda taht› muhasaraya al›nd›¤› havadisinin derecei s›hhati ne

mertebededir. Keyfiyet filhakika bu merkezde ise oradaki ‹stanbuldan geldi¤i bildirilen k›t'a
kumandan›na mumaileyhin bizim adam›m›z oldu¤u ve e¤er bir kusur ve kabahati varsa ta-
raf›m›zdan icab›n›n yap›lmas› tabiî bulundu¤u, hiçbir suretle Yahya Kaptan›n muhasara ve
tevkif edilmesine raz› olmad›¤›m›z›n ifl'ar›n› ve neticenin bize sürati iblâ¤›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 207.
fiifre halli Düzce, 7/1/1336
Mühim ve müstaceldir. Tehiri Mucibi mes'uliyettir

Ankara K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîye Riyasetine:
Bu gece saat dokuzda iki bin kiflilik bir kuvvetin Tavflanc›la ç›karak Yahya Kaptan›

muhasara ettikleri ‹zmitten Birinci F›rka Vekâletinden bildirilmektedir. Ç›kan kuvvetin cinsi
‹zmitten istifsar edilmifl ise de cevap al›n›p oraya ifl'ar› vakte muhtaç idü¤ünden icab ederse
yap›lacak muamele için do¤ruca ‹zmitle muhabere edilmesi mercudur.

Birinci F›rka Bolu ve havalisi Kumandan›
Rüfltü

1128 1129

Nail, Necati, Hulusi Efendilere karfl› verilen raporlar›n incelenmeden dikkate al›nmamas›,
hükûmetçe yap›lmaya bafllan›lan de¤ifltirme ve tutuklama iflinden vazgeçilmesinin sa¤lan-
mas›.

3 - Gebze kaymakam›n›n, Üsküdar mutasarr›f›n›n bir an önce görevden al›narak ya-
lan dolana Rum ve yabanc› entrikalar›na son verilmesi.

4 - Yahya Kaptan ve arkadafl› Büyük Aslan›n evvelce kendilerine verilmifl olan silâh-
lar› geri vermek ve cepheye gitmek kofluluyla ba¤›fllamalar› ve kötülük yapamayacak bir
duruma getirilmeleri söz dinlemezlerse usland›r›lmalar› ve Sad›k'›n cezaland›r›lmas› gerek-
li ve uygundur düflüncesindeyiz Efendim. Sunulur. (Vas›f)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 205.
fiifre Ankara, 2/1/1920
Kifliye özeldir

‹zmit, Birinci Tümen Komutan› Rüfltü Beyefendiye
Kartal Haklar› Savunma Baflkan› Binbafl› Necati Bey ile ilgili olarak ‹stanbul merkez

kurulundan verilen bilgilerde Üsküdar sanca¤›nca ulusal örgütün yasa ve tüzü¤e uygun ola-
rak kuruldu¤u, Binbafl› Necati Beyin biraz idaresizli¤i varsa da cezay› hiç hak etmedi¤i, Ne-
cati Beyle Nail, Hulûsi Efendilerle ilgili olarak verilen raporlar›n incelenmek gerekti¤i,
Gebze kaymakam› ve Üsküdar mutasarr›f›n›n kendilerinin zararl› olduklar›, Yahya Kaptan
ve Büyük Aslan›n ve Sad›k›n cezaland›r›lmay› hak ettikleri bildirimektedir. Bu konuda da-
ha önce yöneltilen sorulara yan›t olarak Yahya Kaptan ve Necati Bey hakk›nda... tarihli flif-
relerinizle verdi¤iniz aç›klamalarla yukar›da bildirilen bilgiler aras›nda çeliflki görülmekte-
dir. Durumu bir kere daha güvenilir kifliler arac›l›¤›yla soruflturup inceleterek konunun tü-
mü ile ilgili düflüncelerinizin aç›kça bildirilmesini önemle ve ivedilikle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 206.
fiifre Ankara, 7/1/1920
Makine bafl›nda

‹zmitte Birinci tümen Komutanl›¤›na
Yahya Kaptan›n Tavflanc›lda kuflatma alt›na al›nd›¤› haberi ne ölçüde do¤rudur. Du-

rum gerçekten böyle ise oradaki ‹stanbuldan geldi¤i bildirilen birlik komutan›na onun bi-
zim ad›m›m›z oldu¤u ve e¤er bir kusur ve suçu varsa taraf›m›zdan gere¤inin yap›lmas› do-
¤al bulundu¤u, hiçbir türlü Yahya Kaptan›n kuflat›lmas›na ve tutuklanmas›na raz› olmad›-
¤›m›z›n bildirmesini ve sonucun bize h›zla iletilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 207.
Çözülmüfl fiifre Düzce, 7/L/I920
Önemli ve ivedidir.
Geciktirilmesi sorumluluk do¤urur

Ankara K.O. 20 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na:
Bu gece saat dokuzda iki bin kiflilik bir kuvvetin Tavflanc›la ç›karak Yahya Kaptan›

kuflatt›klar› ‹zmitten Birinci Tümen Komutan Vekilince bildirilmektedir. Ç›kan kuvvetin
türü ‹zmitten sorulmufl ise de yan›t al›n›p oraya bildirilmesi zaman alaca¤›ndan gerekirse
yap›lacak ifl için do¤ruca ‹zmitle haberleflilmesi rica olunur.

Birinci Tümen Bolu ve Yöresi Komutan›
Rüfltü



VES‹KA, 208.
‹zmit, 7/8, 1, 1336

K.O. 20 K.
C: 7/1/1336 flifreye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Müfreze, Umum Jandarma Kumandan Muavini Hilmi Beyin Kumandas›ndad›r. Gerçi

kuvvet iki bin oldu¤u bir köylüden istihbar edilmifl ise de Hereke Müfreze Kumandanl›¤›n-
dan ald›¤›m raporda tahminen üç yüz oldu¤u bildirilmifltir. Yahya Kaptan henüz ele geçme-
mifltir. Mevkii meçhul oldu¤u gibi Tavflanc›l›n taht› muhasaraya al›nd›¤› ve bu gece kendi
maiyetindeki Kuvayi Millîye ile müfreze aras›nda bir musademe olaca¤› muhtemel bulundu-
¤u ve miri mumaileyhe bermucibi emir icab eden müracaatte bulunulaca¤› maruzdur,

F›rka 1 Kumandan Vekili
Kaymakam Fevzi

VES‹KA, 209. 
Müstaceldir. ‹zmit, 9/1/1336

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Mesmuat› âcizaneme nazaran Tavflanc›lda dün Yahya Bey maiyetile jandarmalar ara-

s›nda müsademe vukua gelmifl ve gerek bura hükûmetinde gerek Dersaadette mühim tertibat
al›nm›fl ve Yahya Bey ve maiyeti efrad›n›n kâmilen derdestine sarf› gayret edilmekte bulunul-
du¤u berayi malûmat arzolunur.

Birinci F›rka Kumandan Vekili
Fevzi

‹zmit, 10/1/1336
K.O. 2O Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Müfreze ile edilen iki müsademeden sonra Yahya Kaptan›n meyyiten istisal edildi¤i ar-

zolunur Efendim.
F›rka 1 Kumandan Vekili

Fevzi
VES‹KA, 210.
fiifre Ankara, 11/1/1336
C: 9 ve 10/1/1336
Yahya Kaptan›n harekât› millîyeye hadim oldu¤u evvelce F›rka Kumandan› Rüfltü Be-

yin tahkikatile tebeyyün etmifl idi. Bu defa meyyiten istisal olundu¤u ifl'ar edilmektedir. Sebe-
bi takip ve muhasaras› ne oldu¤unun ve taraf›n›zdan takip müfrezesi kumandan›na tebligat-
ta bulunulup bulunulmad›¤›n› sürati ifl'ar›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 211.
‹zmit, 14/1/1336

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Yahya Kaptan›n sureti katli hakk›nda flimdiye kadar rapor ve haberler kâmilen yekdi-

¤erini mütenak›zd›r. Bizzat icra etti¤im tahkikattan Yahya Kaptan taraf›ndan müfrezeye ve
müfreze taraf›ndan bunlara atefl edilmedi¤i ve yaln›z Yahya Kaptan›n bilmecburiye teslimin-
den sonra köy haricinde aleti cariha ile katledildi¤i ve kafatas›n›n olmamas› bunun müeyyit
oldu¤u anlafl›lm›fl ise de bu hususta tamik› tahkikat edilmekte bulunuldu¤undan istihsal k›l›-
nacak netayiç arzedilecektir Efendim.

F›rka 1 Kumandan Vekili
Kaymakam

Fevzi

1130 1131

BELGE, 208.
‹zmit, 7-8/1/1920

K.O. 20 K. 
K: 7/1,1920 flifreye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Birlik, Genel Jandarma Komutan Yard›mc›s› Hilmi Beyin Komutas›ndad›r. Herneka-

dar kuvvetin iki hin oldu¤u bir köylüden ö¤renilmifl ise de Hereke Birlik Komutanl›¤›ndan
ald›¤›m raporda yaklafl›k üç yüz oldu¤u bildirilmifltir. Yahya Kaptan daha ele geçmemifltir.
Yeri bilinmedi¤i gibi Tavflanc›l›n kuflatmaya al›nd›¤› ve bu gece kendi emrindeki Ulusal
Güçler ile birlik aras›nda bir çat›flma olabilece¤i ve ona emrinize uygun olarak gerekli bafl-
vuruda bulunulaca¤› bilginize sunulur.

Tümen 1 Komutan Vekili 
Yarbay Fevzi

BELGE, 209.
‹vedidir ‹zmit, 9/1/1920

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Duydu¤uma göre Tavflanc›lda dün Yahya Beyin emrindekilerle jandarmalar aras›nda

çat›flma olmufl ve iki ölü ve dört yaral›, befl de canl› olarak ele geçirilmifl ve gerek bura hü-
kûmetinde gerek ‹stanbulda önemli önlemler al›nm›fl ve Yahya Bey ve emrindeki erlerin
tümüyle elegeçirilmesine çaba harcanmakta oldu¤u bilgi için sunulur.

Birinci Tümen Komutan Vekili
Fevzi

‹zmit, 10/1/1920
K.O. 20 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Birlikle yap›lan iki çat›flmadan sonra Yahya Kaptan›n ölü olarak ele geçirildi¤i bilgi-

nize sunulur Efendim.
Tümen 1 Komutan Vekili

Fevzi
BELGE, 210.
fiifre Ankara, 11/1/1920
K:9 ve 10/1/1920
Yahya Kaptan›n ulusal savafl›ma yard›mc› oldu¤u daha önce Tümen Komutan› Rüfltü

Beyin soruflturmas›yla anlafl›lm›flt›. Bu kez ölü olarak ele geçirildi¤i bildirilmektedir. Ken-
disinin niçin izlenip kuflat›ld›¤›n›n ve taraf›n›zdan izleme birli¤i komutan›na bildirimde bu-
lunup bulunulmad›¤›n› çabuk bildirmenizi rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 211.
‹zmit, 14/1/1920

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Yahya Kaptan›n öldürülüfl flekli ile ilgili olarak flimdiye kadar al›nan rapor ve bilgile-

rin tümü birbiriyle çeliflkilidir. Kendi yapt›¤›m soruflturmadan Yahya Kaptan›n zorunlu ola-
rak teslim olmas›ndan sonra köy d›fl›nda kesici âletle öldürüldü¤ü ve kafatas›n›n olmamas›-
n›n bunu do¤rular oldu¤u anlafl›lm›fl ise de bu konuda soruflturma derinlefltirmekte bulunul-
du¤undan al›nacak sonuçlar bilginize sunulacakt›r Efendim.

Tümen 1 Komutan Vekili
Yarbay

Fevzi



VES‹KA, 212.
fiifre halli Düzce, 17/18, 1, 1336

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîye Riyasetine:
C: 14/15, 1, 1336 flifreye
Gebze ve Hereke ‹stanbul vilâyetine merbut olmakla beraber teflkilât› millîye itibarile

de ‹stanbul heyeti merkezîyesi taraf›ndan idare edilmekte meselâ oraya müracaat eden Dok-
tor Enis Fahri imzas› sahibi de ‹stanbulca oraya konmufl bir flahsiyet olmas› muhtemeldir.
Yahya Kaptana elden gelen muavenet yap›lm›fl ve di¤er telgrafla arzedildi¤i veçhile ‹stanbu-
la karfl› himaye edilmek de istenilmifl ise de maatteessüf müsmir olmam›flt›r. En son ‹stanbul-
dan Yahya Kaptana yap›lan tebligatta da ora Kuvayi Millîyesinin ‹stanbul heyeti merkezîye-
sine merbut oldu¤u bildirilmifl ve zannederim ki muamileyhin bu tebli¤e cevab› ret vermesi
mucibi tedibi olmufltur. Bu hususat flayan› dikkat oldu¤u ve maamafih ihtiyaten Enis Fahri
Beyle temas edilerek duçar oldu¤u müflkülât›n mahiyetinin ö¤renilmesi ve muaveneti müm-
kine ifas› ‹zmitteki vekilime bildirilmifl idü¤ü maruzdur.

Birinci F›rka Bolu ve havalisi 
Kumandan›

Rüfltü
VES‹KA, 212. 
fiifre Ankara, 18/1/1336

Dersaadette Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket Beyefendiye

Gebze ve Kartal heyeti idareleri evvelce hükûmeti merkezîye ile kat'› münasebet edildi-
¤i zamanlar do¤rudan do¤ruya Heyeti Temsilîyeye raptedilmiflti. Son günlerde zuhûr eden
hadisat sebebile nazar› dikkati celbeden havalinin ‹stanbul vilâyeti hududu dahilinde bulun-
mas› dolay›sile Dersaadet heyeti merkezîyesince idare edilmeye baflland›¤› istihbar k›l›nm›fl-
t›r. Mahallerine tebligat› lâzime icras› için bu baptaki mukarrerat›n ve baz› müflkülâta maruz
kald›¤›ndan bahis ile müracaatte bulunan Doktor Enis Fahri bey nam›nda bir zat›n Dersa-
adet heyeti merkezîyesince bu civara memur edilip edilmedi¤inin ifl'ar› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 213.
17 Kânunuevel 1335

TAM‹M
Meclisi Meb'usan›n ‹stanbul in'ikad›ndan evvel istiklâli millî ve tamamîyeti mülkîyemi-

zin temeni esasat› gibi mühim mesaili ehemmiyetle tezekkür ve bu bapla icap eden esbaba te-
vessül Heyeti Temsilîye için en mühim vazifedir. Heyeti Temsilîye bu hususat›n müzakeresi-
ni millet nam›na sahibi salâhiyet olan meb'usini kiram ile takviye olunduktan sonra icra et-
meyi menafii millîye ve vatanîye iktizas›ndan addeder. Buna binaen her liva meb'uslar› ma-
hallî heyeti merkezîye veya heyeti idarelerile müfltereken meb'us arkadafllar›ndan birini tefl-
kilât nizamnamemizin dokuzuncu maddesine tevfikan Heyeti Temsilîyeye aza olarak intihap
ve ismini imba edecektir. ‹flbu aza bir iki günlük k›sa bir müzakere ve münakafladan sora
Dersaadette Meclisi Millîye hareket edeceklerdir. Zevat› mumaileyhimin Heyeti Temsilîyenin
bulunaca¤› mahalde zaman› içtima› isim ve adresleri malûm olduktan sonra bilmuhabare ka-
rarlaflt›r›lacakt›r. Heyeti Temsilîye kariben ‹stanbula yak›n bir mahalle nakledilecektir.

Azayi mezkûrenin sürati intihabile isim ve adreslerinin hemen ifl'ar buyurulmas› mer-
cudur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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BELGE, 212.
Çözülmüfl fiifre Düzce, 17-18/1/1920

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na: 
K: 14-15,1/1920 flifreye
Gebze ve Hereke ‹stanbul iline ba¤l› olmakla birlikle Ulusal Örgütler bak›m›ndan da

‹stanbul merkez kurulu taraf›ndan yönetilmektedir; örne¤in oraya baflvuran Doktor Enis
Fahri imzas›n›n sahibi de ‹stanbulca oraya konmufl bir kifli olabilir. Yahya Kaptana elden
gelen yard›m yap›lm›fl ve öteki telgrafla bilginize sunuldu¤u üzere ‹stanbula karfl› korun-
mak da istenilmifl ise de ne yaz›k ki sonuç al›namam›flt›r. En son ‹stanbuldan Yahya Kap-
tana yap›lan bildiride de ora Ulusal Güçlerinin ‹stanbul merkez kuruluna ba¤l› oldu¤u bil-
dirilmifl ve san›r›m ki onun bu bildirime red cevab› vermesi haddinin bildirilmesini gerekli
k›lm›flt›r. Bu konular dikkate de¤er; bununla birlikte bir önlem olarak Enis Fahri Beyle ilifl-
ki kurup u¤rad›¤› güçlüklerin niteli¤inin ö¤renilmesi ve elden gelen yard›m›n yap›lmas›n›n
‹zmitteki vekilime bildirmifl oldu¤u bilginize sunulur.

Birinci Tümen Bolu ve yöresi
Komutan›

Rüfltü
BELGE, 212.
fiifre Ankara, 18/1/1920

‹stanbulda Müstahkem Mevki Komutan› 
fievket Beyefendiye

Gebze ve Kartal yönetim kurullar› daha önce ‹stanbul hükûmeti ile iliflkiler kesildi¤i
zamanlarda do¤rudan do¤ruya Temsilci Kurula ba¤lanm›flt›. Son günlerde ç›kan olaylar ne-
denile dikkati çeken yörenin ‹stanbul ili s›n›rlar› içinde bulunmas› dolay›sile ‹stanbul mer-
kez kurulu taraf›ndan yönetilmeye baflland›¤› ö¤renilmifltir. ‹lgili yerlere gerekli bildirimle-
rin yap›lmas› için bu konudaki kararlar›n ve baz› güçlüklerle karfl›laflt›¤›ndan söz ederek
baflvuruda bulunan Doktor Enis Fahri Bey ad›nda bir kiflinin ‹stanbul merkez kurulu tara-
f›ndan bu yörede görevlendirilip görevlendirilmedi¤inin bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 213.
17 Aral›k 1919

GENELGE
Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›ndan önce ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve ül-

kemizin bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ilkeleri gibi önemli sorunlar›n önemle görüflülmesi ve bu
konuda gereken önlemlerin al›nmas› Temsilci Kurul için en önemli ödevdir. Temsilci Kurul
bu konular›n görüflülmesini millet ad›na yetki sahibi say›n meb'uslar ile güçlendirildikten
sonra yapmay› millet ve vatan yarar› gere¤i sayar. Bu nedenle her sanca¤›n meb'uslar› ilgi-
li yerin merkez kurullar› veya yönetim kurullar›yla ortaklafla olarak meb'us arkadafllar›n-
dan birini örgüt tüzü¤ümüzün dokuzuncu maddesi uyar›nca Temsilci Kurula üye olarak se-
çecek ve ad›n› bildirecektir. Bu üyeler bir iki günlük k›sa bir görüflme ve tart›flmadan sonra
‹stanbula Millî Meclise gideceklerdir. Bu kiflilerin Temsilci Kurulun bulunaca¤› yerde top-
lanmalar› zaman› isim ve adresleri ö¤renildikten sonra haberleflmeyle kararlaflt›r›lacakt›r.
Temsilci Kurul yak›nda ‹stanbula yak›n bir yere tafl›nacakt›r.

Bu üyelerin h›zla seçilmesi isim ve adreslerinin gecikmeden bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar›

Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 214.
fiifre Ankara, 29/12/1335
Gayet müstaceldir
17/12/1335 tarih ve bilâ numara flifreye zeyildir:
1 - Bir suretinin Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyelerine itas› rica olunur. An-

kara-Eskiflehir hatt›n›n ifllemekte bulunmas› cihetile sühulet noktai nazar›ndan müzakere
mahalli olarak Ankara intihap edilmifltir. Binaeneleyh Heyeti Temsilîye azas› olarak intihap
k›l›nm›fl olan meb'usîni muhteremenin Kânunusaninin beflinden itibaren Ankaraya muvasa-
latlar›na intizar olunur. Hareketleri hakk›nda Heyeti Temsilîyeye itay› malûmat buyurulma-
s› rica olunur.

2 - Heyeti Temsilîye her livadan aza s›fatile gelecek meb'uslarla icra edece¤i müzakere-
ye di¤er meb'usîni kiramdan mümkün oldu¤u kadar fazla m›ktarda di¤er zevat›n da müza-
kerata ifltiraki son derecede arzu edilmektedir. Bu hususta icap edenlere tabligat› lâzimede
bulunulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 215.
fiifre Ankara, 30/12/1335
Müstaceldir

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› fievket Beyefendiye
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m Beyin taflra meb'uslar›na telgrafnameler keflide ederek

en seri vas›l› ile Dersaadete vürutlar›n› talep eyledi¤i vaki olan müracaatten anlafl›ld›. Miri-
mumaileyhin Bekir Sami Bey nezdinde bulunan Heyeti Temsilîye tebligat›ndan haberdar
edilmesini ve meb'usîni kiramla meclisin küflad›ndan evvel vukubulacak müzakerattan haz›r
bulunmak arzu buyuruyorlarsa lûtfen ve serian Ankaraya teflrifleri lüzumunun kendilerine
ifham› istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 216.
Harbiye Nezareti Dersaadet, 31 Kânunuevel, 1335
Nezaret flubesi
Kalemi mahsus

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Maruzdur.
Teflkilât› millîyenin vatan› kurtarmaya hadim bir tarzda idamei mevcudiyetine flahsen

ne dereceye kadar sai bulundu¤um zannederim malûmdur. Bu meseleden benim de Heyeti
Temsilîye kadar alâkadar oldu¤umu ve yap›lan ifllerde bu gayenin temini tamamii masuniye-
tini hiçbir zaman pifli nazardan ay›rmamaya vicdanen ve vazifeten mecbur bulundu¤umu
zikre lüzum görmem. Buraca yap›lan her iflin yanl›fl oldu¤u ve do¤ru kararlar›n ancak He-
yeti Temsilîyeden sâd›r olabilece¤i gibi bir manay› tazammun eden cevapnameleri flahs›ma
karfl› nev'ama ademi itimad› tazammun ediyor. Böyle bir vaziyet bu vazifeyi deruhde eyledi-
¤im gündenberi arada tahassul eden ihtilâflar›n halli için bin müflkülât ile masruf olan mesa-
imi akamete mahkûm etmektedir.

Nurettin Paflan›n On ‹kinci Kolorduya tayini için ‹stanbula gelen bilûmum ‹zmir ve
Ayd›nl›lar mütevaliyen müracaatlerde bulundular. Ayd›n cephesinde pek karmakar›fl›k bir
halde bulunan Kuvayi Millîyenin tanzim ve tensiki ve âtiyen maruz kalabilece¤imiz ihtima-
lâta göre esasl› ve ciddî istihzarat icras› elzemdir. Bunun için de bu iflin bafl›nda Nurettin Pa-
fla gibi bir zat›n bulunmas›n› Erkân›harbiye ve ben muvaf›k gördük.

Ahmet Fevzi Pafla hakk›nda da flimdiye kadar muhtelif zamanlarda fikrimi söylemifl-
tim. Ordunun mühim kumanda makamlar›nda son harekât› millîye ile ayan olarak meflgul
olmufl zevat›n bizzat ve resmen bulunmalar› harice ve bilhassa ecanîbe karfl› orduda siyase-
tin hükümran oldu¤u manzaras›n› verir ve bu da her halde suitesiri mucip oluyor. Nezaret
bilfiil bu tesirat›n filî tesiri karfl›s›ndad›r. Halbuki harekât› millîye ile bilfiil alâkadar zevat
gayr›resmî olarak daha nâfi ve daha mahzurdan salim bir flekilde ifay› vazife edebilirler.

Gerek Nurettin Pafla ve gerekse Ahmet Fevzi Pafla menafii millîyeyi müdrik ve an› ha-
lelden vikayeye âzim kimselerdir ve teflkilât› millîye ile tevhidi mesai eyliyeceklerdir.
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BELGE, 214.
fiifre Ankara, 29/12/1919
Çok ivedidir
17/12/1919 tarihli olup say›s› yaz›lmayan flifreye ekdir:
1 - Bir örne¤inin Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurullar›na verilmesi rica olunur.
Ankara-Eskiflehir hatl›n›n ifllemekte bulunmas› dolay›s›yla kolayl›k bak›m›ndan gö-

rüflme yeri olarak Ankara seçilmifltir. Bu nedenle Temsilci Kurul üyesi olarak seçilmifl olan
say›n meb'uslar›n Oca¤›n beflinden bafllamak üzere Ankaraya varmalar› beklenir. Yola ç›k-
t›klar›n›n Temsilci Kurula bildirilmesi rica olunur.

2 - Temsilci Kurul her sancaktan üye kimli¤iyle gelecek meb'uslarla yapaca¤› görüfl-
meye öteki say›n meb'uslar›n olabildi¤ince çok say›da kat›lmas› son derecede istenmekte-
dir. Bu konuda gerekenlere gerekli bildirinin yap›lmas› rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 215.
fiifre Ankara, 30/12/1919
‹vedidir
‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› fievket Beyefendiye
Ayd›n Meb'usu Hüseyin. Kâz›m Beyin taflra meb'uslar›na telgraflar çekerek en çabuk

yoldan ‹stanbula ulaflmalar›n› istedi¤i yap›lan baflvurudan anlafl›ld›. Bu kifliye Bekir Sami
Beyde bulunan Temsilci Kurul genelgesinden bilgi verilmesini ve meclisin aç›lmas›ndan ön-
ce say›n meb'uslarla yap›lacak görüflmelerde bulunmak istiyorlarsa lûtfen ve çabucak An-
karaya gelmeleri gere¤inin kendilerine duyurulmas› rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 216.
Savafliflleri Bakanl›¤› ‹stanbul, 31 Aral›k 1919 Bakanl›k flubesi Özel kalem

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Sunulur.
Ulusal Örgütlerin vatan› kurtarmaya yard›mc› olmak yolunda varl›¤›n› sürdürmesine

benim ne ölçüde çal›flt›¤›m› bilirsiniz san›r›m. Bu konuyla benim de Temsilci Kurul kadar
ilgili oldu¤umu ve yap›lan ifllerde bu amac›n tam olarak sa¤lanmas›n› hiçbir zaman gözden
ay›rmamaya vicdan›m ve görevim gere¤i zorunlu bulundu¤umu söylemeyi gerekli görmem.
Buraca yap›lan her iflin yanl›fl oldu¤u ve do¤ru kararlar›n ancak Temsilci Kuruldan ç›kabi-
lece¤i gibi bir anlam tafl›yan yan›t›n›z bana karfl› bir bak›ma güvensizlik anlam› tafl›yor. Böy-
le bir durum bu görevi üstlendi¤im gündenberi arada do¤an anlaflmazl›klar›n çözümü için
bin güçlükle harcad›¤›m çabalar›m› sonuçsuz b›rakmaklad›r.

Nurettin Paflan›n On ‹kinci Kolorduya atanmas› için ‹stanbula gelen tüm ‹zmir ve Ay-
d›nl›lar sürekli olarak baflvuruda bulundular. Ayd›n cephesinde pek karmakar›fl›k bir du-
rumda bulunan Ulusal Güçlerin düzene sokulmas› ve ileride karfl›laflabilece¤imiz olas›l›kla-
ra göre köklü ve sa¤lam haz›rl›klar yap›lmas› çok gereklidir. Bunun için de bu iflin bafl›nda
Nurettin Pafla gibi birinin bulunmas›n› Genelkurmay ve ben uygun gördük.

Ahmet Fevzi Pafla ile ilgili düflüncemi de flimdiye kadar de¤iflik zamanlarda söylemifl-
tim. Ordunun önemli komuta yerlerinde son ulusal savafl›mda aç›kça çal›flm›fl olanlar›n do¤-
rudan do¤ruya ve resmî olarak bulunmalar› d›fla ve özellikle yabanc›lara karfl› orduya poli-
tikan›n egemen oldu¤u görünümünü verir ve bu da her halde kötü etki yap›yor. Bakanl›k
da edimli olarak bu etkinin bask›s› alt›ndad›r. Oysa ulusal savafl›mla edimli olarak ilgili bu-
lunanlar resmî olmayan yoldan daha yararl› ve daha sak›ncas›z bir biçimde görev yapabilir-
ler.

Gerek Nurettin Pafla gerek Ahmet Fevzi Pafla ulusal ç›karlar› bilen ve onu zarardan
korumaya kesin kararl› kimselerdir ve ulusal örgütlerle iflbirli¤i yapacaklard›r.



Hal böyle iken ve bahusus Fevzi Pafla tayini iradei seniyeye iktiran etmifl iken böyle ne-
zih zevat›n ademi kabulünde ›srar edilmesi beni cidden müflkül vaziyete sokuyor. Hiç olmaz-
sa Meclisi Meb'››san›n küflad›na kadar olsun kabinenin devam› için göstermekle kusur etme-
di¤im mesaiye kelâl vermektedir. ‹zzetinefis meselesi halini alan bu vaziyet ›slah edilmedi¤i
ve bu zevat›n tayinine muvafakat buyurulmad›¤› takdirde meclisin küflad›n› dahi beklemeden
hemen istifaya mecbur olaca¤›m› arz ve bu halde art›k Meclisi Meb'usan›n in'ikad› bir haya-
li muhal olaca¤›n› ve bundan da vicdan›m›n mes'ul olam›yaca¤›na nazar› dikkati devletleri-
ni celbeder ve bu vesile ile de arz› hürmet eylerim Efendim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 217.
Tahrirat Ankara, 4 Kânunusani 1336
Gayet mahremdir

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Seryaver Salih Bey vedaatile irsal buyurular› 31/12/1335 tarihli iki k›ta emirnamei dev-

letleri vâs›l› desti tazim oldu. Salih Beyin de huzurile tezekkür edildi. Mevadd› esasiyeye da-
ir nikat› nazar›m›z veçhiati arzolunur.

1 - Heyetimizce Düveli Mütelifenin vatan›m›z› menat›k› nüfuza tabiim etmeleri keyfiyeti o
derece kuvvetli bir ihtimal halinde görülmemektedir. Temaslar›m›zdan ve vaziyeti umumîyeden
anlad›¤›m›za göre bunlardan herbirisi umum vatanda azamî menafi i temin etmek gayesini ta-
kip ediyor ve bunun için flayan› itimat bir müracaat ve istinat noktas› ar›yor. ‹ngiliz siyasetinin
tamamen aleyhimizde oldu¤u muhakkakt›r. Fakat bunlar›n aç›ktan aç›¤a muar›z görünmeleri
esbab›n› kabinenin vaz'› bitarafîsi ile ecanibe izhar eylemekle oldu¤u istinats›zl›kta aramal›d›r.

2 - Kariben neflri mukarrer olan beyanname hususuna gelince bu ancak hükûmetin her
noktai nazardan Kuvayi Millîyeye müstenit oldu¤u kanaatini verecek bir tariki hareket kabu-
lü ve bunu âleme ihsas ve izhar eylemesi suretile mevkiini siyaseti hariciyede kuvvetli k›ld›k-
tan sonra ve sulh murahhaslar›n›n azimetinden evvel ve fakat Meclisi Millî içtima etmifl ve
mecliste esasat› millîyeyi kabul eylemifl ekseriyetin yani "Müdafaai Hukuk Cemiyeti Grubu-
nun" muvafakat ve ifltiraki tammile yapmas› muvaf›k ve müessir olabilecektir. Çünkü Mecli-
si Millîde ekseriyet fikrine istinat etmedikçe bu beyannameye düflmanlar›m›zca haizi k›ymet
ve itibar addedilmiyecektir. Mütaleat› âcizanemize nazaran bu hususta ifle evvelâ kabul olu-
nacak ›slahattan de¤il belki milletin istiklâl ve mülkün tamamisinden bafllamak, ancak bunun
teminine muallâk ve meflrut olmak üzere umuru idarenin hululü esasîyesi takrir edilmek mu-
vaf›k olacakt›r. Millete istinat etti¤ini iddia eden hükûmeti haz›ra için de bu beyannameye
esas olacak S›vas Umumî Kongresi beyanname ve nizamnamesindeki hululü mühimmedir ki
bunlarda müstakbel hudutlar, devlet ve milletin istiklâli, ekalliyetlerin hukuku, muzaheretin
milletçe tarz› telâkkisi gibi hususatttr. Bunun flimdiden ihzar› pek lâz›m ve Meclisi Millinin
küflad›nda da ekseriyet grubile bilmüzakere ilân› zarurî telâkki olunmaktad›r.

3 - Dahilîye Nâz›r›n›n istifasile kabinede bir buhran husulüne sebep görülememektedir.
Bundan olsa olsa heyeti umumîyenin makam› riyaseti sadrazam yerine Dahiliye Nâz›r›n›n flah-
s›nda görmekte olmalar› manas› ç›kar›labilir. Malûmu samileridir bir kabinede buhran ancak
sadrazam›n istifasile hâs›l olur ki böyle bir halin arzu edilmemesinden dolay› da Ali R›za Pafla-
n›n istifa etmemesi evvelce bilmünasibe istirham olunmufltu. Fakat izahat› devletlerinden öyle
anl›yoruz ki, kabine Dahiliye Nâz›r› fierif Paflaya tâbi kalmakta ve müflarileyh de sak›t Damat
Ferit Paflaya merbut bulunmaktad›r. Polis müdürünün el'an makam›nda oturmas›, memurîni,
dahilîyenin tarz› tayini bu irtibat›n en bariz alâmetleridir. Halbuki gerek zât› devletleri ve gerek-
se Ahmet ‹zzet Pafla Hazretleri bu kabine resikâra geçti¤i zaman eski kabineden müdevver ze-
vat hakk›ndaki endiflemize cevaben teminat› kat'iye ve kefaleti vicdanîyede bulunmufllard›. ‹s-
titrat olarak flunu da arzedelim ki polis müdürü yerinde kald›kça flahs›n›z da taht› tehlikededir.

4 - Meclisin küfladile dahilîye ve haricîye nâz›rlar›n›n tebdilinin muhakkak oldu¤u hak-
k›ndaki iflareti devletlerini iyice anlayamad›k. Keyfiyetin tahakkuk için bu iki nâz›r›n meclis
huzuruna ç›kmadan evvel istifa edeceklerini flimdiden vadeylemifl olmalar› veyahut Sadra-
zam Paflan›n zât› flahane ile bu bapla anlaflm›fl bulunmas› lâz›md›r. Meclisin kabineye itimat
reyi vermesi haline göre de bunlar›n tebdili meclisin padiflahla anlaflmas›na mütevakk›ft›r.
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Durum böyle iken ve özellikle Fevzi Paflan›n atanmas› padiflah taraf›ndan onanm›fl
iken böyle temiz kimselerin kabul edilmemesinde direniln›esi beni çok zor duruma soku-
yor. Hiç olmazsa Meb'uslar Meclisinin aç›lmas›na kadar olsun kabinenin görevini sürdür-
mesi için göstermekte kusur etmedi¤im çabalarda bana bezginlik vermektedir. Onur soru-
nu durumu alan bu tutum düzeltilmez ve bu kiflilerin atanmas›n› kabul etmezseniz meclisin
aç›lmas›n› bile beklemeden hemen görevden çekilmek zorunda kalaca¤›m› bildirir ve bu du-
rumda art›k Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n›n eriflilmez bir hayal olaca¤›na ve bundan da
vicdan›m›n sorumlu olam›yaca¤›na dikkatinizi çeker ve bu vesile ile de sayg› sunar›m.

Savafliflleri Hakan›
Cemal

BELGE, 217
Resmî Yaz› Ankara 4 Ocak 1920
Çok gizlidir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Baflyaver Salih Bey eliyle gönderilen 31/12/1919 tarihli iki emir yaz›n›z elime ulaflt›.

Salih Beyin de yan›nda okundu. Ana noktalara iliflkin görüfllerimiz afla¤›da sunulmufltur.
1 - ‹tilâf Devletlerinin vatan›m›z› etki bölgelerine ay›rmalar› kurulumuzca o kadar

kuvvetli bir olas›l›k içinde görülmemektedir. ‹liflkilerimizden ve genel durumdan anlad›¤›-
m›za göre bunlardan herbirisi tüm vatanda ençok ç›kar sa¤lamak amac›n› güdüyor ve bu-
nun için güvenilir bir baflvuru ve dayanak noktas› ar›yor. ‹ngiliz politikas›n›n tümüyle bize
karfl› oldu¤u kesindir. Ancak bunlar›n aç›ktan aç›¤a bize karfl› görünmelerinin nedenlerini
kabinenin yans›z tutumu ile yabanc›lar› desteklememekte olmas›nda aramal›d›r.

2 - Yak›nda yay›mlanmas› kararlanm›fl olan bildiri konusuna gelince bu ancak hükûme-
tin her bak›mdan Ulusal Güçlere dayand›¤› inanc›n› verecek bir tutumun kabulü ve bunu
herkese duyurup aç›klamas› yoluyla d›fl politikada hükûmeti güçlü k›ld›ktan sonra ve bar›fl
delegelerinin yola ç›kmalar›ndan önce ve fakat Ulusal Meclis toplan›p ve mecliste ulusal il-
keleri kabul etmifl ço¤unlu¤un yeni "Haklar› Savunma Derne¤i Grubunun" onay› ve tam ka-
t›lmas›yla yapmas› uygun ve etkin olabilecektir. Çünkü Ulusal Meclisteki ço¤unlu¤un düflün-
cesine dayanmad›kça bu bildiriye düflmanlar›m›zca de¤er verilmiyecek ve sayg› gösterilmi-
yecektir. Bizim düflüncemize göre bu konuda ifle önce kabul olunacak reformlardan de¤il
belki milletin ba¤›ms›zl›¤›ndan ve ülkenin bölünmezli¤inden bafllamak, ancak bunun sa¤lan-
mas› kofluluna ba¤l› olmak üzere yönetim ifllerinin ana çizgilerini saptamak uygun olacakt›r.
Millete dayand›¤›n› ileri süren bugünkü hükûmet için de bu bildiriye temel olacak fley S›vas
Genel kongresi bildiri ve tüzü¤ündeki önemli çizgilerdir ki bunlar da gelecekteki s›n›rlar,
devlet ve milletin ba¤›ms›zl›¤›, az›nl›klar›n haklar›, yard›mlar›n millet taraf›ndan nas›l karfl›-
lanaca¤› gibi konulard›r. Bunun flimdiden haz›rlanmas› çok gereklidir ve Ulusal Meclis aç›-
l›nca da ço¤unluk grubu ile görüflülerek duyurulmas› (ilân edilmesi) zorunlu say›lmaktad›r.

3 - ‹çiflleri Bakan›n›n görevden çekilmesinin kabinede bir bunal›m oluflmas›na neden
olabilece¤i anlafl›lamamaktad›r. Bundan olsa olsa herkesin baflbakanl›¤›n baflbakan yerine
‹çiflleri Bakan›n›n kendisinde görmekte olmas› anlam› ç›kar›labilir. Bilirsiniz ki bir kabine-
de bunal›m ancak baflbakan›n›n görevden çekilmesinden do¤ar ki böyle bir durum istenme-
di¤inden Ali R›za Paflan›n görevden çekilmemesini de yeri gelmifl rica etmifltik. Ama yap-
t›¤›n›z aç›klamalardan öyle anl›yoruz ki, kabine ‹çiflleri Bakan› fierif Paflaya ba¤l› kalmakta
ve o da düflük Damat Ferit Paflaya ba¤l› bulunmaktad›r. Polis müdürünün hâlâ yerinde
oturmas›, içiflleri bakanl›¤› görevlilerinin atan›fl biçimleri bu ba¤lant›n›n ‹zzet Pafla Hazret-
leri bu kabine ifl bafl›na geçti¤i zaman eski kabineden kalma kiflilerle ilgili kayg›lar›m›z kar-
fl›s›nda kesin güvence vermifl ve vicdan kefili olmufltunuz, Bu arada flunu da söyleyelim ki
polis müdürü yerinde kald›kça siz de tehlike alt›ndas›n›z.

4 - Meclisin aç›lmas›yla içiflleri ve d›fliflleri bakanlar›n›n de¤ifltirilmesinin kesin oldu¤u
yolundaki iflaretinizi iyice anlayamad›k. Böyle bir durumun gerçekleflmesi için bu iki baka-
n›n meclis önüne ç›kmadan önce görevden çekileceklerine flimdiden söz vermifl olmalar› ya
da Baflbakan paflan›n padiflahla bu konuda anlaflm›fl bulunmas› gerekir. Meclisin kabineye
güven oyu vermesi durumuna karfl›n da bunlar›n de¤ifltirilmesi meclisin padiflahla anlaflma-
s›na ba¤l›d›r.



5 - Düflmanlar›n meclisi küflat ettirmemek istiyecekleri ve her türlü vesileye müracaat
edecekleri tabiidir. Yaln›: meclisin içtimama irade etmifl olan zât› flahanenin, bu içtima› gay-
r›meflru telâkki etmesi, iradesini nakzeylemesi ihtimali varidi hat›r m›d›r? Filhakika padifla-
h›n Meclisi Millînin gayr›meflru oldu¤una dair bir kanaati varsa o halde meclis, ‹stanbulda
da¤›tma ve milleti meb'usans›z b›rakmak için mi toplan›yor. Binaenaleyh zât› flahanenin bu
baptaki noktai nazarlar›n›n Heyetimizce kat’î olarak flimdiden bilinmesi lâz›md›r ki meb'us-
lar› hariçte, emin bir mahalde toplamak için teflebbüsatta bulunal›m. Aksi halde meclis ‹stan-
bulda içtima yüzünden berveçhibalâ ahvale duçar olursa bunun mes'uliyeti Dersaadette içti-
ma› hususunda ›srar edenlere raci olacakt›r.

6 - Meb'uslar›n Ankaraya gelmeleri memleketin halâs› u¤runda ayn› kanaatte olan efl-
has›n mecliste müttefikan çal›flmalar›n› temin gayesine matuftur. Mecliste kuvvetli Milliyet-
perver bir grubun teflekkülü mecburiyeti vard›r. Bu zaruret de meclisin Dersaadette içtima›
yüzünden hâs›l olmufltur. Esasen bunun için umumi bir içtima yap›lacak de¤ildir. Gelenler-
le müdavelei efkâr sureti tercih olunmufl ve bu suretle zaman›n ziyama meydan verilmemesi
takarrür etmifltir. Bu ekseriyet grubunun Kuvayi Millîye ile yak›ndan anlaflmas› ve ancak bu
suretle mecliste milleti temsil eylemesi en mühim bir noktad›r. Aksi halde Meclisi Meb'usan
nazar› ecanipte milleti temsil edemez. Arada maazallah ihtilâf› efkâr husulü ise vatan›n pek
büyük zarar›n› mucip olur. Binaenaleyh düflmanlar›n tezvirat›, memleketin hayat ve mema-
t›na müteallik bu gibi mesailde haizi tesir ve k›ymet olamaz.

7 - Nurettin ve Ahmet Fevzi Paflalar hakk›ndaki mütaleai devletlerine gelince, evvelki
cevapnamemizde her do¤ru fleyin Heyeti Temsilîyeden sudur etti¤ini iddia eylemifl de¤iliz.
Tatbiki takrir buyurulan prensip hakk›ndaki mütaleat› âcizanemizi suat etmifl oldu¤unuzdan
bu baptaki mülâhazat›m›z› arzetmifltik. Mütaleat›m›zda isabet oldu¤una ait kanaatimizi tek-
rar ederiz.

Heyeti Temsilîyemiz kabinenin mevkii iktidara geldi¤i tarihte sak›t Damat Ferit Pafla-
n›n miras› seyyiat› olan Ayd›n cephesi ve m›ntakas›n›n oralardaki Kuvayi Millîyenin hal ve
âtisini son derece alâka ile nazar› dikkate alm›fl, hükûmetin siyaseti haricîyesine münasip ve
o m›ntakan›n vaziyet ve ihtiyacal› dahiliyesine muvaf›k âti için ümitbahfl bir vaziyetin temi-
nini düflünmüfl idi. Tasavvuat›n› karara raptetmeden evvel nezareti celileleri ve erkân›harbi-
yei umumîyesinin nikat› nazar›n› bilmeyi bir vazife addeyliyerek....tarih...numaral› maruzat›
ile Ali Fuat Paflan›n millî kumandan olmas›n› istizan ve Konyaya Cemal Beyin ifsadatile hu-
sul bulan vaziyeti ›slah ve mevcut fenal›klar› itfa edebilecek ve cephe umurunu tanzim eyli-
yecek bir kumandan tayinini istirhamla bu meyanda Refet Beyin de tavzifi münasip olaca¤›-
n› arzetmiflli...tarih... numaral› emirnamei cevabîlerinde "Fuat Paflay› Ankarada Kolordusu
bafl›nda görmek islerim. Refet Bey ismini zayi etmek flartile Ayd›n cephesi Kuvayi Millîye
Kumandanl›¤›na tayini muvaf›kt›r" buyurulmufltu. Miralay Fahrettin Beyin behemehal On
‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na tayinini temin için delâletimiz talep k›l›nm›fl ve ilâveten Fah-
rettin Beyin nikat› nazar›m›za göre Ayd›n cephesinin temini ihtiyac› için her türlü tedabiri ic-
ra etmeye taraf› devletlerinden talimat ahzeylemifl bulundu¤u da zikrolunmufl idi. Binaena-
leyh ifl'arat› devletleri ayd›n cephesinin esbab› müdafaas›n› tanzim için heyetimizce tertip k›-
l›nan plân›n esas›n›, kaidesini teflkil eylemiflti. Buna istinaden cephe ile alâkadar olan resmî
ve millî kumandanlar ve eshab› ihtisas ile muhabere ve k›smen de muhtelif cephelerden davet
olunan zevat ile müzakere edilerek, Ayd›n cepheyi hakk›nda bir plân tertip olundu. Bu plâ-
na nazaran Refet Bey Ayd›n ve Salihli cephelerinin ve bu cephelerle alâkadar olan geri me-
nat›¤›n, Konya da dahil oldu¤u halde, millî kumandanl›¤›n› deruhde etmifl ve Fahrettin Bey
de Konyada Kolordusu bafl›nda olarak ayn› noktai nazara tevfikan nâfi ve müsmir muave-
net ve faaliyet izhar etmekte bulunmufltur. Ali Fuat Pafla da emri devletlerine tevfikan kolor-
dusu bafl›nda bulunmak üzere Ankaraya gelmiflti. Tertibat› maruza neticesi olmak üzere bu-
günkü vaziyet flayan› memnuniyet bir flekle girmifltir. Binaenaleyh baflka bir kumandana lü-
zum olmad›¤› gibi Nurettin Paflan›n tayini halinde de namus ve hayatlar›n› ortaya koymufl iki
k›ymetli arkadafl›m›z›n kesri kalbine Heyeti Temsilîyeye tamamen münkat, makam› akdesi
hilâfete merbut Demirci Efe ve maiyetinin memleket için muz›r bir flekle girmesine sebebiyet
verilmifl olacakt›r.

Ahmet Fevzi Pafla meselesine gelince: Yirminci Kolordu m›ntakas› dahilinde mevcut Kuvayi
Millîyenin bir vaziyeti hususiyeti vard›r ki umum teflkilât› millîye üzerine müessir bulunmaktad›r.
Bu vaziyetin hiçbir sebep ve suretle tebeddülüne hal ve vaziyet müsait de¤ildir. Maruz vaziyetin mu-
hafaza ve idamesini temin için bütün bu m›ntakada Ali Fuat Paflan›n devlet nazar›nda, umum na-
zar›nda, vaziyetinin her türlü tenkitten, mahzurdan muarra bulundu¤u kanaatinin mahfuziyeti
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5 - Düflmanlar›n meclisi açt›rmamak istiyecekleri ve her türlü yola baflvuracaklar› do-
¤ald›r. Yaln›z meclisin toplanmas›n› buyurmufl olan padiflah›n, bu toplant›y› yasaya ayk›r›
saymas› kendi buyru¤unu kendi bozmas› olas›l›¤› akla gelebilir mi? Padiflah gerçekten Ulu-
sal Meclisin yasad›fl› oldu¤u kan›s›ndaysa o halde meclis, da¤›t›lmak ve milleti meclissiz b›-
rakmak için mi ‹stanbulda toplan›yor. fiu halde padiflah›n bu konudaki görüfllerinin Kuru-
lumuz taraf›ndan flimdiden kesin olarak bilinmesi gereklidir ki meb'uslar› taflrada, güvenli
bir yerde toplamak için giriflimlerde bulunal›m. Bu yap›lmaz da meclis ‹stanbulda toplan-
mak yüzünden yukar›da belirtilen durumlara düflerse bunun sorumlulu¤u ‹stanbulda top-
lanmas› için direnenlere düflecektir.

6 - Meb'uslar›n Ankaraya gelmeleri memleketin kurtar›lmas› u¤runda ayn› kan›da
olanlar›n mecliste birlik halinde çal›flmalar›n› sa¤lama amac›na yöneliktir. Mecliste güçlü
ulussever bir grubun oluflmas› zorunlu¤u vard›r. Bu zorunluk da meclisin ‹stanbulda toplan-
mas› yüzünden do¤mufltur. Gerçekte bunun için genel bir toplant› yap›lacak de¤ildir. Ge-
lenlere düflünce al›flverifli yapma yolu ye¤lenmifl ve böylece zaman kayb›na meydan veril-
memesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu ço¤unluk grubunun Ulusal Güçlerle yak›ndan anlaflmas› ve
ancak bu yoldan mecliste milleti temsil etmesi çok önemli bir noktad›r. Bu olmazsa Meb'us-
lar Meclisi yabanc›lar›n gözünde milleti temsil edemez. Allah korusun arada düflünce ayr›-
l›¤› do¤mas› vatan için çok büyük zarar do¤urur. fiu halde düflmanlar›n yalan ve dolanlar›,
memleketin ölüm ve kal›m›yla ilgili bu gibi konularda etkili ve de¤erli olamaz.

7 - Nurettin ve Ahmet Fevzi Paflalarla ilgili görüfllerinize gelince, daha önceki yan›t›-
m›zda her do¤ru fleyin Temsilci Kuruldan ç›kaca¤›n› ileri sürmüfl de¤iliz. Uygulanmas›n› bil-
dirdi¤iniz prensiple ilgili görüflümü sordu¤unuz için bu konudaki görüfllerimizi bilginize
sunmufltuk. Görüfllerimizin yerinde oldu¤una iliflkin kan›m›z› yineleriz.

Temsilci Kurulumuz kabinenin iktidara geldi¤i tarihte düflük Damat Ferit Paflan›n kö-
tülük miras› olan Ayd›n cephesi ve bölgesinin oralardaki Ulusal Güçlerin bugününü ve ge-
lece¤ini büyük ilgi ile göz önünde bulundurmufl, hükûmetin d›fl politikas›na uygun ve o böl-
genin iç durum ve gereksinimine elveriflli, gelecek için umut veren bir durumun sa¤lanma-
s›n› düflünmüfl idi. Düflündüklerini karara ba¤lamadan önce yüksek bakanl›¤›n›z›n ve genel-
kurmay›n›n görüfllerini ö¤renmeyi bir ödev sayarak tarih say›l› yaz›s› ile Ali Fuat Paflan›n
ulusal komutan olmas›n› önermifl ve Konyaya, Cemal Beyin bozgunculu¤undan do¤an du-
rumu düzeltip oradaki kötülükleri giderebilecek ve cephe ifllerini düzenleyecek bir komu-
tan atanmas›n› rica ederek o arada Refet Beyin de görevlendirilmesinin uygun olaca¤›n› bil-
dirmiflti.... tarih... say›l› yan›t buyurunuzda "Fuat Paflay› Ankarada Kolordusu bafl›nda gör-
mek isterim. Refet Beyin ad›n› gizlemek kofluluyla Ayd›n cephesi Ulusal Güçler Komutan-
l›¤›na atanmas› uygundur" buyurmufltunuz. Albay Fahrettin Beyin herhalde, On ‹kinci Ko-
lordu Komutanl›¤›na atanmas›n› sa¤lamak için yard›m›m›z istenmiflti ve ek olarak Fahret-
tin Beyin Ayd›n cephesinin gereksinimini görüflümüze uygun olarak sa¤lamak için her tür-
lü önlemleri almaya sizden direktif alm›fl bulundu¤u da bildirilmifl idi. fiu halde sizin bildir-
dikleriniz Ayd›n cephesinin savunmas›n› sa¤lamak için kurulumuzca düzenlenen plân›n te-
melini taban›n› oluflturmufltu. Buna dayanarak cephe ile ilgili bulunan resmî ve ulusal ko-
mutanlar ve uzmanlarla haberleflerek ve çeflitli cephelerden ça¤›r›lan bir k›s›m kiflilerle gö-
rüflülerek, Ayd›n cephesi iel ilgili bir plân oluflturuldu. Bu plâna göre Refet Bey Ayd›n ve
Salihli cephelerinin ve bu cephelerle iliflkili olan geri bölgelerin, Konya da içinde olmak
üzere, ulusal komutanl›¤›n› üzerine alm›fl ve Fahrettin Beyde Konyada Kolordusu bafl›nda
olarak ayn› görüfle göre yararl› ve etkili yard›m yapmakta ve çaba harcamakta bulunmufl-
tur. Ali Fuat Pafla da emrinize uygun olarak kolordusu bafl›nda bulunmak üzere Ankaraya
gelmiflti. Bu düzenleme sonucunda bugünkü durum sevindirici bir hal alm›flt›r. fiu halde
baflka bir komutana gereklilik olmad›¤› gibi Nurettin Paflan›n atanmas› durumunda da na-
mus ve hayatlar›n› ortaya koymufl iki k›ymetli arkadafl›m›z›n gönül k›r›kl›¤›na u¤ramas›na
Temsilci Kurulun buyruklar›na eksiksiz uyan, en kutsal halifeye ba¤l› bulunan Demirci Efe-
nin ve emrindekilerin memleket için zararl› bir biçime girmesine neden olunmufl olacakt›r.

Ahmet Fevzi Pafla sorununa gelince: Yirminci Kolordu bölgesi içinde bulunan Ulusal Güç-
lerin özel bir durumu vard›r ki bütün ulusal örgütler üzerine etkili bulunmaktad›r. Bu durumun ne
sebep ve ne yoldan olursa olsun de¤ifltirilmesine zaman ve ortam elveriflli de¤ildir. Bu durumun
korunup sürdürülmesini sa¤lamak içn bütün bu bölgede Ali Fuat Paflan›n devlet önünde, kamu
önünde, durumunun her türlü elefltiriden, sak›ncadan aklanm›fl bulundu¤u inanc›n›n yerleflmesi



flart› esasîdir. Binaenaleyh müflarileyhin Yirminci Kolordu bafl›ndan herne flekil ve suretle
olursa olsun infisali harekât› millîye esnas›nda ileri at›lm›fl, ibraz› fedakârî etmifl bulunmas›
sebebine atfolunacakt›r ki, mahfuziyeti müemmen olmas› zarurî bulunan nikat› nazara göre
asla kabili tecviz de¤ildir. Esasen hükûmetçe vârid siyasî mehaziri bertaraf k›lmak için yap›-
lacak her fley vap›lm›flt›r. Binaenaleyh Ali Fuat Paflan›n bu mmlakada ve bütün ordu naza-
r›nda Yirminci Kolordu kumandan› olarak bilinmesi ve kolordunun da filen bugün oldu¤u
gibi kifayet ve iktidar› ve amal ve makas›d› hakikî ile tamamen mutab›k oldu¤u müsellem bu-
lunan 24 üncü F›rka Kumandan› Kaymakam Mahmut Reyin uhdei vekâletinde kalmas› hal
ve vaziyetin icabat› zarurîyesindendir. Ahmet Fevzi Pafla hakk›nda menfi bir mütaleada bu-
lunmak arzu etmeyiz. Fakat flunu da ilâveye mecburuz ki, müflarileyh tasavvur buyurdu¤u-
nuz nikat› nazardan teflriki mesai kabiliyetini haiz de¤ildir. Müflarileyhin daha bidayette va-
zifei mahsusa ile gefllügüzar eyledi¤i zamanlarda vaki mant›ks›z ifadat›n›... tarihli flifre ile ar-
zeylemifltik. Bunun memul olam›yaca¤›na dair cevab› samileri al›nd›ktan sonra idi ki müfla-
rileyhin bizzat Rauf ve Bekir Sami Beyefendilere yazd›¤› cevabî flifrede ordu bugünkü anar-
fli halinde kald›kça memleket için felâket muhakkak bulundu¤u tarz›ndaki ifadesi ile teflkilâ-
t› millîyenin ve bunun zahiri olan ordu münasebetinin kendi içtihad›na göre anarfli telâkki
edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Halbuki malûmu devletleridir ki ordu, teflkilât› millîye kadrosu ha-
ricinde de¤il, belki onun ruh ve esas›n› teflkil eylemektedir.

Son al›nan raporlarda müflarileyh Fevzi Paflan›n Gönende ilk ifl olarak Anzavur mese-
lesinden dolay› bin müflkülâtla ele geçirilebilen canilerin tahliyesini talep eyledi¤i bildirilmek-
tedir. Binaenaleyh vatan ve milletin halâs› mevzuubahs oldu¤u flu hengâmede ayn› maksat
u¤runda fedakârane çal›flan zât› samilerinin vaziyet ve kabiliyeti mahallîyeyi yak›ndan bilen
heyeti âcizanemizle müdavelei efkâr eylemeden tayin buyurmufl olduklar› iki zat›n ademi ka-
bulüne ait serd k›l›nan zarurî ve muhik mütelat› bir izzetinefis meselesi yapmak isteyecekle-
rini, vatana olan sadakat, millete olan merbutiyetleri itibarile noktai nazar›na matuf maruza-
t› vak›am›z›n hüsnütelâkki buyurulaca¤›ndan emin oldu¤umuzu samimiyetle arzeyleriz.

‹stifalar› halinde Meclisi Meb'usan in'ikad›n›n bir hayali muhal olaca¤› kayd›na naza-
ran sadrazam da dahil oldu¤u halde kabinenin meflrutiyeti idarenin aleyhtar› bulundu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Pek mühim olan bu noktan›n tamamile teflrih ve izah› Heyetimizce zât› devlet-
lerinden rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 218.
(Zarf›n üstü)

Harbiye Nezareti
Devletlû Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Mektup
Erkân›harbiyei Umumiye Dairesi
fiube
Numara
24/12/1335 tarihile muta müflterek takririn vusulünü tasdik eder. Ve bu bapta atideki taf-

silât›n ‹ngiltere, Fransa, ‹talya Hükûmat› müfahhamesi fevkalâde komiserlerinin enzar› adli-
ne vaz'›na kemali hürmetle müsaadeler rica ederim:

Malûmu asilâneleridir ki, ‹zmirin müptedayi iflgali mahallinde Amiral Galtrop'un notasile
bafllam›fl ve bu notada iflgalin Düveli Mütelife k›taat› taraf›ndan vukubulaca¤› ve bunun da biz-
zat ‹zmir flehrile tahkimat hatt›na maksur kalaca¤› bildirilmifl ve k›sa bir fas›ladan sonra da emri
iflgal sadece Yunan k›taat›na havale ve emanet edilmiflti. Yunan k›taat› taraf›ndan yap›lan iflgal ve
avak›b›n›n bizi davet eyledi¤i medit tazallüm ve flikâyetlerimiz binnetice muhtelit bir komisyonun
‹zmir havalisinde icray› tahkikat eylemesini icab ettirdi. Ancak flu icab›n teslim ve husulüne de¤in
takdir edemiyece¤im esbap ile hâs›l olmufl fas›lai teahhur içinde pek canh›rafl bir flekil ve seyralan
Yunan y›rt›c›l›¤› karfl›s›nda esasen da¤lara derelere ç›plak ve sefil bir halde da¤›larak s›¤›nm›fl
olan halk› art›k h›fz› hayat ve s›yaneti namus kayd›na düflürmüfltü. Hükûmet ve ordu daima tah-
kik komisyonunun adlü n›sfetine nasb› itimat etmekle beraber bir taraftan da hiç olmazsa bu
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temel kofluldur. Bu nedenle onun herne biçimde ve her ne yoldan olursa olsun Yirminci
Kolordunun bafl›ndan ayr›lmas› ulusal savafl›m s›ras›nda ileri at›lm›fl, özverilerde bulun-
mufl olmas›ndan ileri gelmifltir denilecektir ki, korunmas›n›n güvence alt›nda bulunmas›
zorunlu olan düflünceye göre hiçbir surutte do¤ru de¤ildir. Zaten hükûmetin akl›na gelen
politik sak›ncalar› ortadan kald›rmak için yap›lacak her fley yap›lm›flt›r. Bu duruma göre
Ali Fuat Paflan›n bu bölgede ve bütün ordu önünde Yirminci Kolordu komutan› olarak bi-
linmesi ve kolordunun da edimli olarak bugün oldu¤u gibi yetenek ve bilgisi ve gerçek is-
tek ve amaçlar›yla tam uyum içinde oldu¤u herkesçe bilinen 24 üncü Tümen Komutan›
Yarbay Mahmut Beyin vekilli¤inde kalmas› zaman ve durumun gere¤i yönünden zorunlu-
dur. Ahmet Fevzi Pafla ile ilgili olarak olumsuz bir görüfl bildirmek istemeyiz, ama flunu
da eklemek zoruday›z ki, kendisinin düflündü¤ünüz aç›dan iflbirli¤i yapmak yetene¤i yok-
tur. Onun daha ilk günlerde özel görevle gezdi¤i zamanlarda söyledi¤i mant›ks›z sözleri ...
tarihli flifre ile bildirmifltik, sonra idi ki kendisinin do¤rudan do¤ruya Rauf ve Bekir Sami
Beyefendelere yazd›¤› yan›tsal flifrede ordu bugünkü anarfli durumunda kald›kça memle-
ket için y›k›m›n kesin bulundu¤u yolundaki sözleri ile Ulusal Örgütlerin ve onun yard›m-
c›s› olan ordu iliflkisinin kendi görüflüne göre anarfli say›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Oysa bilir-
siniz ki ordu, ulusal örgüt kadrosu d›fl›nda de¤il, belki onun ruh ve temelini oluflturmakta-
d›r.

Son al›nan raporlarda Fevzi Paflan›n Gönende ilk ifl olarak Anzavur olay›ndan dolay›
bin güçlükle ele geçirilebilen canilerin sal›verilmesini istedi¤i bildirilmektedir. Bu nedenle
vatan ve milletin kurtulmas› söz konusu oldu¤u flu kavgada ayn› amaç u¤runda özveriyle ça-
l›flan sizin yerel durum ve yetenekleri yak›ndan bilen kurulumuzla dan›flmadan atad›¤›n›z
iki kiflinin kabul edilemiyece¤i yolundaki zorunlu ve hakl› görüflümüzü bir onur sorunu yap-
mak isteyece¤inizi, vatana olan sadakat, millete olan ba¤l›l›¤›n›zla ba¤daflamaz gördü¤ümü-
zü ve salt vatan ve milletin ç›karlar› düflüncesine yönelik bildirimlerimizi iyi karfl›layaca¤›-
n›za güvendi¤imizi içtenlikle bildiririz.

Görevden çekilirseniz Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n›n gerçekleflemiyecek bir ha-
yal olaca¤› konusundaki sözünüze göre Baflbakan da içinde olaraktan kabinenin meflrutiyet
yoluyla yönetime karfl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çok önemli olan bu noktan›n tam olarak
aç›klanmas›n› Kurulumuz sizden rica eder.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 218.
(Zarf›n üstü)

Savafliflleri Bakanl›¤›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Mektup
Genelkurmay Dairesi
fiube
Say›
24/12/1919 tarihile verilen ortak yaz›n›n geldi¤ini do¤rular›m. Ve bu konuda afla¤›da-

ki aç›klamalar›n yüce ‹ngiltere, Fransa, ‹talya Devletlerinin ola¤anüstü komiserlerinin ada-
letli gözleri önüne konulmas›na izin vermenizi üstün sayg› ile rica ederim:

Soylu bilginiz içindedir ki, ‹zmirin iflgali bafllang›çta orada Amiral Galtrop'un nota-
sile bafllam›fl ve bu notada iflgalin ‹tilâf Devletleri birliklerince yap›laca¤› ve bunun da sa-
dece ‹zmir flehriyle tahkimat hatl›yla s›n›rl› kalaca¤› bildirilmifl ve k›sa bir aradan sonra
da iflgal ifli salt Yunan birliklerine b›rak›lm›flt›. Yunan birlikleri taraf›ndan yap›lan iflgal
ve bunu izleyen olaylar bizim bundan sürekli s›zlanma ve yak›nmalar›m›z sonunda kar-
ma bir komüsyonun ‹zmir yöresinde soruflturma yapmas›n› gerektirdi. Ancak bu gerekli-
li¤in kabulüne ve gerçeklefltirilmesine de¤in bilemiyece¤im nedenlerle do¤mufl olan ge-
cikme s›ras›nda çok yürek parçalay›c› bir biçim ve yolda yürüyen Yunan y›rt›c›l›¤› karfl›-
s›nda asl›nda da¤lara derelere ç›plak ve periflan bir durumda da¤›larak s›¤›nm›fl olan hal-
k› art›k can›n› koruma ve namusunu savunma kayg›s›na düflürmüfltü. Hükûmet ve ordu
her zaman soruflturma komüsyonunun adalet ve insafl›¤›na güvenmekle birlikte bir yan-
dan da hiç olmazsa bu bo¤uflman›n ak›tt›¤› kanlar› geçici bile olsa dindirmek için Savaflifl-



bo¤uflman›n ak›tt›¤› kanlar› muvakkaten olsun dindirmek için Harbiye Nezaretimiz 23/8/1335 ta-
rih ve 5037 numaral› tezkere ile General Milne cenaplar›na (A) iflaretli merbut teklifte bulunmufltu.

Kuvayi Millîye ile Yunan k›taat› aras›na Osmanl› k›taat› vaz'›ndan ibaret olan iflbu tek-
life reddi cevap edilmesi üzerine yine Harbiye Nezaretince suretleri merbut 20 ve 27/8/1335 ta-
rih ve 4963, 5142 numaral› R, C teklifleri yap›lm›fl, ve m›ntakai iflgalin Yunan k›taat›ndan gay-
r› ‹tilâf k›taat› taraf›ndan iflgalini mütemenni iflbu iki teklif de tamamen cevaps›z b›rak›lm›flt›.

Hüsnüniyete makrun her gûna teflebbüslerinin neticesizli¤ile akan kan karfl›s›nda gerek
hükûmetin ve gerek ordunun uzun müddet seyirci kald›¤› bir s›rada idi ki General Milne ce-
naplar› Harbiye Nezaretine tahdidi hududu gösterir 3 Teflrinisani 1335 tarih ve 23/4114 numa-
ral› sureti merbut tezkereyi göndermifl ve halbuki böyle bir tebli¤in ahkâm›n› tatbika Harbiye
Nâz›r› resen salâhiyettar bulunmad›¤› için usulen hükûmete sepkeden müracaat› üzerine hü-
kûmetçe de Zât› Asilânelerinize sureti merbut ...tarih ve ... numaral› nota ile arz› hal olunmufl-
tu. Hernekadar iflbu vukuat› Harbiye Nâz›r›m›z bir münakaflai ûtiyeden içtinaben suretleri
merbut F, G 5 ve 15/11/1335 tarih ve 6338, 6501 numaral› tezkerelerile General Milne cenap-
lar›na hemen ve tamamen ilân eylemifl ise de; fakat iflbu tezkereler üzerine müflarileyh Gene-
ral cenaplar›ndan gerek cevaben ve gerek resen yine suretleri merbut H, ‹ iflaretli ve fakat yek-
di¤erini mütenak›z tezakir vürut etmifltir. Binaenaleyh gerek suretleri merbut evrak› muhabe-
renin lûtfen mütaleas› ve gerek arzedilmifl balâdaki tafsilât›n n›sfet ve mürüvvetleri pek müsel-
lemimiz bulunan Zât› Asilânelerinizi Harbiye Nezaretimize karfl› en küçük suitefehhümden
tenzih edece¤ine âcizlerince pek büyük bir kanaat vard›r. Bununla beraber mücerret Harbiye
Nezaretinin hükûmetçe meclisi âli mukarrerat›n› tatbikle resen âmiri takrir ve icra bulunama-
mas› kaidei düveliyesinin tevlit eyledi¤i flu gayr›kabili içtinap suitefehhümden dolay› ayr›ca ve
fevkalhat arz› teessürat eylemekte asla teahhur etmek istemem. Muvakkat hatt› hududun Yu-
nanl›lar taraf›ndan tamamii iflgaline mümanaat eden kuvvete gelince iflbu kuvvetin gördü¤ü
zulmü taaddi karfl›s›nda himayesiz kalm›fl ve kan›na susam›fl ahali kütlesinden ibaret bulun-
du¤u Zât› Asilânelerinzce pek zahirdir. Hükûmetin ve ordunun iflbu mazlum halka karfl› hi-
maye göstermemesi gibi mukavemet ibraz edemiyece¤indeki aczinin de lûtfen takdirini pek te-
menniler ederim ve iflte iflbu aczin sevk ve tesiriledir ki gerek hükûmet ve gerek Harbiye Ne-
zareti flimdiye kadar akm›fl ve akmakta bulunmufl olan iflbu fuzulî kan›n önünü almak için da-
ima makamat› asilânelerinize istimdatlar ya¤d›rm›fl ve meselenin bir an evvel çarei hal ve ad-
lini niyazlar eylemifltir. Bilhassa ve bilvesile iflbu niyazlar› yine tekrar eder ve gerek hükûmet
ve gerek Harbiye Nezareti gûya meclisi âli mukarrerat›n› tatbik etmiyor gibi bir töhmetten ar-
t›k tahlise mürüvveten delâlet buyurulmas› niyazlar›ma da ihtiramalt faikam› ilâve evlerim.

VES‹KA, 219.
Harbiye Nezareti
Nezaret flubesi
Kalemi mahsus
Arz› mahsustur.
Fevzi ve Nurettin Paflalar hakk›nda di¤er ariza ile vaki olan izahat›ma ilâveten vaziye-

ti umumîyei haricîye ve dahilîye hakk›nda berveçhiaü arz› malûmata lüzum gördüm:
1 - Düveli Mütelife hakk›m›zda henüz kat’î bir karar vermediler. Fakat en çok korku-

lan cihet memleketimizi m›ntakai nüfuzlara taksim eylemeleri hususudur. ‹ngilizler aç›ktan
aç›¤a bize muar›z vaziyettedirler. Frans›zlar zahirî bir yaltakl›k gösteriyorlarsa da Adana
meselesi ortaya sürülünce derhal tebdili tavrediyorlar. Hatta bir Frans›z muhipler cemiyeti
teflkili için Celâlettin Arif Beye müracaat ettiler. Adanan›n tahliyesi flartile böyle bir teflebbü-
se, muvafakat olunaca¤› cevab›n› ald›lar. Ve bu mesele bu suretle muallâkta kald›. Amerika-
l›lar da bizim kendi memleketimiz için ne gibi metalibimiz oldu¤unu soruyorlar.

Elhas›l Düveli Mütelifeden herbiri bizim ortaya at›lmam›z› bekliyor. Herhangi birisine
gösterece¤imiz bir tamcyüle karfl› di¤eri bütün kuvvetile vaz'› muhalefet alm›ya müheyya bir
haldedir.

‹stihbarat› Sulhîye Komisyonu vesaika müsteniden birçok istihzarat yap›yor. Bizim her
flubei idarîye için arzu etti¤imiz ve kabul edebilece¤imiz ›slahat› tespit ediyorlar. Vahdeti Os-
manîye ve Wilson prensipleri esas› dahilinde kabul edebilece¤imiz ›slahat› müfl'ir kariben bir
beyanname neflredece¤iz.

2 - Vaziyeti dahilîyeye gelince kabinede Dahilîye Nâz›r› bir iki defa istifaya teflebbüs etti. Fa-
kat Meclisi Millî aç›l›ncaya kadar bir buhrana sebebiyet vermemek için bütün kuvvetin sarfile
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leri Bakanl›¤›m›z. 23/8/1919 tarih ve 5037 say›l› yaz›yla General Milneye (A) iflaretli iliflik
öneride bulunmufltu.

Ulusal Güçler ile Yunan birlikleri an›s›na Osmanl› birlikleri yerlefltirmekten baflka bir
fley olmayan bu önerinin kabul edilmemesi üzerine yine Savafliflleri Bakanl›¤›nca örnekleri
iliflik 20 ve 27/8/1919 tarih ve 4963,5142 say›l› B,C öneriler yap›lm›fl ve iflgal bölgesinin Yu-
nan birlikleri d›fl›nda ‹tilâf Devletleri birliklerince iflgalini dileyen bu iki öneri de tümüyle
karfl›l›ks›z b›rak›lm›flt›.

‹yiniyetle yap›lan her giriflimin sonuçsuz kalmas›yla akan kan karfl›s›nda gerek hükû-
metin ve gerek ordunun uzun süre seyirci kald›¤› bir s›rada idi ki General Milne Savafliflle-
ri Bakanl›¤›na beklenen s›n›rlar› gösterir 3 Kas›m 1919 tarih ve 23/4114 say›l› örne¤i iliflik
yaz›y› göndermifl ve oysa böyle bir bildirinin hükümlerini uygulamaya Savafliflleri Bakan›
tekbafl›na yetkili olmad›¤›ndan yöntem gere¤i hükûmete yapt›¤› baflvuru üzerine hükûmet-
çe de sizlere örne¤i iliflik ... tarih ve ... say› nota ile durum bildirilmiflti. Hernekadar bu ol-
gular› Savafliflleri Bakan›m›z ileride ç›kabilecek bir tart›flmay› önlemek için, örnekleri iliflik
F, G 5 ve 15/11/1919 ve 6338, 6501 say›l› yaz›lar›yla General Milne'ye hiç gecikmeden ve
tam olarak duyurmak ise de; fakat bu yaz›lar üzerine General'den gerek yan›t olarak ve ge-
rek do¤rudan do¤ruya örnekleri iliflik H, ‹ iflaretli ve fakat birbiriyle çeliflkili yaz›lar gelmifl-
tir. Bu duruma göre örnekleri iliflik yaz›flmalar›n incelenmesi iyili¤inde bulunman›n ve ge-
rek yukar›da verilmifl olan ayr›nt›l› bilginin insaf ve insanl›¤› bizce iyi bilinen sizi Savafliflle-
ri Bakanl›¤›m›za karfl› en küçük yanl›fl anlamadan kurtaraca¤›na kesinlikle inan›yorum. Bu-
nunla birlikte sadece Savafliflleri Bakanl›¤›n›n hükûmetçe yüksek meclis kararlar›n› uygula-
makta kendi bafl›na karar ve icra âmiri bulunamamas› konusundaki devlet hukukunun yar-
ratt›¤› flu kaç›n›lmaz yanl›fl anlamadan dolay› ayr›ca ve pek büyük üzüntülerimi bildirmek-
te hiç gecikmek istemem. Geçici s›n›r çizgisinin Yunanl›lar taraf›ndan tümüyle iflgaline en-
gel olan kuvvete gelince bu kuvvetin, gördü¤ü k›y›m ve k›r›m karfl›s›nda korumas›z kalm›fl
ve kan›na susanm›fl halk y›¤›nlar›ndan baflka bir fley olmad›¤› sizce iyi bilinmektedir. Hükû-
metin ve ordunun bu boynu bükük halka karfl› korumakta da karfl› durmakta da güçsüz kal-
d›¤›n› göz önünde bulundurman›z› çok dilerim ve iflte flimdiye kadar boflyere akm›fl ve ak-
makta bulunmufl olan bu kan›n önünü olmak için durmadan size yard›m dilekleri ya¤d›rm›fl
ve sorunun bir an önce adaletli bir çözüme ba¤lanmas› için yakarm›flt›r. Yeri gelmiflken bu
yakar›lar› özellikle yineler ve hem hükûmetin ve hem de Savafliflleri Bakanl›¤›n›n sanki yük-
sek meclis kararlar›n› uygulam›yor gbi bir suçlamadan art›k kurtar›lmas›na iyi yürekle yar-
d›mc› olman›z konusundaki yakar›lar›m›za da üstün sayg›lar›m› eklerim.

BELGE, 219.
Savafliflleri Bakanl›¤›
Bakanl›k fiubesi
Özel kalem
Özel sunudur.
Fevzi ve Nurettin Paflalarla ilgili olarak öteki yaz›mla yapt›¤›m aç›klamalara ek olarak

d›fl ve iç genel durumla ilgili olarak afla¤›daki bilgileri sunmay› gerekli buldum:
1 - ‹tilâf Devletleri bizimle ilgili olarak daha kesin bir karar vermedi. Fakat en çok

korkulan nokta memleketimizi etki bölgelerine ay›rmalar› konusudur. ‹ngilizler aç›ktan aç›-
¤a bize karfl› durumdad›r. Frans›zlar d›fl görünüflleriyle bir yaltakl›k gösteriyorlarsa da Ada-
na sorunu ortaya konunca hemen tutumlar›n› de¤ifltiriyorlar. Dahas› bir Frans›z dostlar›
derne¤i kurulmas› için Celâlettin Arif Beye baflvurdular. Adanan›n boflalt›lmas› kofluluyla
böyle bir giriflimin onaylanaca¤› yan›t›n› ald›lar. Ve bu sorun böylece ask›da kald›. Ameri-
kal›lar da bizim kendi memleketimiz için ne gibi isteklerimiz oldu¤unu soruyorlar.

K›sacas› ‹tilâf Devletlerinden herbiri bizim ortaya at›lmam›z› bekliyor. Herhangi birisi-
ne gösterece¤imiz bir e¤ilime karfl› öbürü bütün gücüyle karfl› durmaya haz›r bir durumdad›r.

Bar›fl Haz›rl›klar› Komüsyonu belgelere dayanarak birçok haz›rl›klar yap›yor. Bizim
her yönetim kolu için istedi¤imiz ve kabul edebilece¤imiz reformlar› sapt›yorlar. Osmanl›
Birli¤i ve Wilson prensipleri ilkeleri içinde kabul edebilece¤imiz reformlar› gösterir bir bil-
diri yay›mlayaca¤›z yak›nda.

2 - ‹ç duruma gelince kabinede ‹çiflleri Bakan› bir iki defa görevden ayr›lmaya kalk›flt›. Ama
Ulusal Meclis aç›l›ncaya kadar bir bunal›ma neden olmamak için bütün çaba harcanarak önüne



önüne geçildi. Bu heyeti hükûmetin Meclisi Meb'usan aç›l›nca tasfiye olunaca¤› kanaati kabi-
ne heyetince tamamen malûm bir keyfiyettir. Hele Dahilîye ve Haricîye Nâz›rlar›n›n de¤ifle-
ce¤i muhakkakt›r. Fakat Hürriyet ve ‹tilâf partisi ve ‹ngilizler Meclisi Meb'usan› açt›rmamak
için bütün kuvvetlerile çal›fl›yorlar. Hatta ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin zât› flahaneye müra-
caatle bu meclisin meflru olmad›¤›n› beyan ve feshini istirham eyliyecekleri haber al›nd›.

Hükûmetin bütün mesaisi Kânunusaninin onuna do¤ru aç›lacak olan Meclisi Meb'usan
toplan›ncaya kadar bu gibi tesirata mukavemet ve meclisin küflad›n› temin etmektir. Binaena-
leyh bu on gün için hükûmetin en kuvvetli bir flekilde mevcudiyeti elzemdir.

3 - Meb'usan›n intihab›nda hiçbir suretle müdahale vaki olmad›¤› kanaati maaflflükran
heryerde hâs›l olmufltur. Ancak taflra meb'uslar›n›n ‹stanbula gelmezden evvel Ankarada hu-
susî bir içtima aktedecekleri haberi intihabat›n her türlü müdahaleden azade kald›¤› hakk›n-
daki hüsnü kanaati tamamen zirü zeber edecek bir flekildedir. Her taraftan bu keyfiyet ileri
sürülmekte ve tezvirat için alet ittihaz edilmektedir. Meb'uslar›n böyle toplu bir manzara gös-
termemelerinin teminini ve kendilerine vaki olacak izahat›n nazar› dikkati celbetmiyecek su-
rette temini itas›n› hassaten rica eylerim.

Zat› devletlerine ve rüfekay› muhteremeye ayr›, ayr› ihdayi selâm ve takdimi ihtiram ey-
lerim Efendim.

31 Kânunuevel 1335
Harbiye Naz›r› 

Cemal
VES‹KA, 220.

Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin Ankaray› ilk
teflriflerinde memleket eflraf ve mütehayyizan›na

irat buyurduklar› nutkun suretidir. 
Heyeti Temsilîye zaman›nda
Muhterem Efendiler!
Heyeti âcizanemizi Ankaraya muvasalatam›z günü umum ahalinin erkek, kad›n, çocuk

tekmil halk›n samimî ve vatanperverane tezahürat› fevkalâdesile taltif buyurdunuz. Bugün
müçtemian flerefi ziyaretinizle de bahtiyar k›ld›n›z. Bu münasebetle de heyeti âcizanemizin
derin hürmet ve teflekkürlerini takdim etmekle kespi mübahat eylerim.

Muhterem vatandafllar›m›z› böyle müçtemi bir halde selâmlamak bizim için k›ymetli bir
f›rsatt›r. Müsaade buyurursan›z, bu f›rsattan istifade ederek k›sa bir hasb›halde bulunmak is-
terim. 

Efendiler! Cümlenizin malûmudur ki...harbin son devresinde Amerika Reisicümhuru
Wilson, on dört maddeden ibaret bir programla ortaya ç›kt›. Bu program milletlerin kendi
mukadderat›na hakimiyetini temin ediyordu. Program›n on ikinci maddesi ise münhas›ran
Türkiyeye, devletimize ve milletimize aittir. Wilson bu madde ile Türkiyenin, milletimizin ha-
kimiyeti tammeye malik olmas› lüzumunu dermeyan ettikten sonra buna bir iki kay›t da ilâ-
ve etmifltir. O kuyut flunlard›r: Aram›zda yaflayan anas›r› gayr›müslimenin emniyetlerini ve
serbestîi inkiflaflar›n› temin etmek...Bir de Bo¤azlar›n küflade bulundurulmas›d›r. Umum ‹ti-
lâf Devletleri Wilsonun prensiplerini kendi menfaatleri için muvaf›k gördükleri gibi bizim
devletimiz de bu on ikinci maddeyi kabulde hiçbir beis görmedi. Ve kabul etti. Hakikaten ka-
bul edilebilecek bir prensiptir. Çünkü Mister Wilsonun istedi¤i anas›r› gayr›müslimenin em-
niyeti can ve mallar› ve her türlü hukuk ve esbab› inkiflaflar› için icab eden her fleye zaten öte-
denberi devletimiz ve milletimiz taraf›ndan riayet edilmifl idi. Filhakika anas›r› gayr›müslime-
nin Osmanl› Devleti ve milleti aguflunda mazhar olduklar› imtiyazat üç asr› mütecaviz bir za-
mandanberi ziyadesile mevcuttur. Binaenaleyh bu kay›t bizim için yeni bir fley de¤ildir.

Bo¤azlar›n serbestîsi meselesine gelince:
Bu güzergâhta payitaht›m›z, kalpgâh› devletimiz vard›r. Bunun emniyetini badelistihsal

umum ticarete amade olarak küflad edilmesi de lâzimeden görülür. ‹flte devletimiz ancak bu esasat
dairesinde muharebeden ç›kmak ve mütareke yapmak karar›n› verdi. Bunun neticesi olarak ‹tilâf
Devletlerile 30 Teflrinievel 1334 de mütareke aktetti. (Mütarekenameyi göstererek) malûmunuz
olan mütarekename budur. Tabiî cümleniz bunun muhteviyat›n› bilirsiniz. Muhteviyat› ile tatbikat›
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geçildi. Bu bakanlar kurulunun Meb’uslar Meclisi aç›l›nca görevden al›naca¤› inanc› kabi-
ne üyelerince hep bilinen bir durumdad›r. Hele ‹çiflleri ve D›fliflleri Bakanlar›n›n de¤iflece-
¤i kesindir. Fakat Hürriyet ve ‹tilâf partisi ve ‹ngilizler, Meb'uslar Meclisini açt›rmamak
için bütün güçleriyle çalrfl›yarlar. Dahas› ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin padiflaha baflvurarak
bu meclisin yasal olmad›¤›n› bildirip da¤›t›lmas›n› dileyecekleri ö¤renildi.

Hükûmetin bütün çabas› Oca¤›n onuna do¤ru aç›lacak olan Meb'uslar Meclisi topla-
n›ncaya kadar bu gibi bask›lara dayanmak ve meclisin aç›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bu duruma
göre bu on gün için Hükûmetin en güçlü bir durumda bulunmas› çok gereklidir.

3 - Meb'uslar›n seçiminde hiçbir yoldan kar›flma yap›lmad›¤› inanc› çok flükür heryer-
de oluflmufltur. Ancak taflra meb'uslar›n›n ‹stanbula gelmezden önce Ankarada özel bir
toplant› yapacaklar› haberi seçimlerin her türlü kar›flmadan uzak kal›narak yap›ld›¤› ile il-
gili iyi inanc› tümüyle y›kacak niteliktedir. Her yandan bu durum ileri sürülmekte ve arabo-
zuculuk için alet olarak kullan›lmaktad›r. Meb'uslar›n böyle toplu bir görünümde olmama-
lar›n›n sa¤lanmas›n› ve kendilerine verilecek bilgilerin dikkati çekmeyecek yoldan verilme-
sinin sa¤lanmas›n› özellikle rica ederim.

Siz ve sayg›de¤er arkadafllara ayr›, ayr› selâm yollar ve sayg› sunar›m Efendim.
31 Aral›k 1919

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 220.
Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin

Ankaraya ilk gelifllerinde flehrin ileri gelen ve
önemli kiflilerine verdikleri nutkun örne¤idir

Temsilci Kurul döneminde
Muhterem Efendiler!
Kurulumuzu Ankaraya geliflimiz günü tüm halk›n erkek, kad›n, çocuk tüm halk›n iç-

ten ve yurtseverce ve ola¤anüstü gösterileriyle ödüllendirdiniz. Bugün de toplu olarak ziya-
ret ederek mutlu k›ld›n›z. Bu nedenle de kurulumuzun derin sayg› teflekkürlerini sunmakla
onur duyuyorum.

Sayg›de¤er vatandafllar›m›z› böyle topluca selâmlamak bizim için de¤erli bir f›rsatt›r.
‹zin verirseniz, bu f›rsattan yararfanarak k›sa bir söyleflide bulunmak isterim.

Efendiler! Hepiniz bilirsiniz ki... savafl›n son döneminde Amerika Cumhurbaflkan›
Wilson, on dört maddeden oluflan bir programla ortaya ç›kt›. Bu program milletlerin kendi
kaderlerine egemen olmalar› güvencesi veriyordu. Program›n on ikinci maddesi ise sadece
Türkiyeye, devletimize ve milletimize iliflkindir. Wilson bu madde ile Türkiyenin, milletimi-
zin tam egemenli¤e sahip olmas› gereklili¤ini belirttikten sonra buna bir iki koflul da ekle-
mifltir. O kay›tlar flunlard›r: Aram›zda yaflayan Müslüman olmayan unsurlar›n güvenlikleri-
ni ve serbestçe geliflmelerini sa¤lamak... Bir de Bo¤azlar›n aç›k bulundurulmas›d›r. Tüm ‹ti-
lâf Devletleri Wilson'un prensiplerim kendi ç›karlar› için uygun gördükleri gibi bizim dev-
letimiz de bu on ikinci maddeyi kabulde hiç bir sak›nca görmedi. Ve kabul etti. Gerçekten
kabul edilebilecek bir prensiptir. Çünkü Mister Wilson'un istedi¤i Müslüman olmayan un-
surlar›n can ve mal güvenli¤i ve her türlü haklar› ve geliflme olanaklar› için gereken her fle-
ye zaten ötedenberi devletimiz ve milletimiz taraf›ndan sayg› gösterilmifl idi. Gerçekten
Müslüman olmayan unsurlar›n Osmanl› Devleti ve milletinin ba¤r›nda edinmifl olduklar›
ayr›cal›klar üç yüz y›l› aflk›n bir süreden beri fazlas›yla vard›r. Bu nedenle bu koflul bizim
için yeni bir fley de¤ildir.

Bo¤azlar›n aç›k olmas› konusuna gelince:
Bu geçitte baflkentimiz, devletimizin yüre¤i vard›r. Bunun güvenli¤ini sa¤lad›ktan sonra her-

kesin ticaretine haz›r olarak aç›lmas› da gerekli görülür. ‹flte devletimiz ancak bu ilkeler çerçeve-
sinde savafldan ç›kmak ve ateflkes anlaflmas› yapmak karar›n› verdi. Bunun sonucu olarak ‹tilâf
Devletlerile 30 Ekim 1918 de ateflkes anlaflmas› yapt›. (Ateflkes anlaflmas›n› göstererek) bildi¤iniz
ateflkes anlaflmas› budur. Elbette hepiniz bunun içeri¤ini bilirsiniz. ‹çeri¤i ile uygulanmas› aras›n-



aras›nda nekadar azîm farklar oldu¤unu bir daha umumun nazar› dikkatine vazetmek iste-
rim. Mütarekenamenin baz› mühim maddelerini hat›rlataca¤›m:

Meselâ beflinci maddeye nazaran hudutlar›n muhafazas› ve asayifli dahiliyenin idamesi
için lüzum görülecek kuvayi askerîyeden maadas› terhis olunacak...‹flbu kuvvetlerin m›ktar
ve vaziyetleri tarafeynin müzakeresile takarrür ettirilecek idi.

Pek mühim olan yedinci madde "‹tilâf Devletlerinin herhangi sevkulceyfl noktas›n› ifl-
gal hakk›n› haiz olmalar›n›, Müttefiklerin emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhûrunda"
flart› sarihile tayin etmifltir.

Onuncu madde yaln›z "Toros tünellerinin Müttefikler taraf›ndan iflgali" ne ilâ..münha-
s›rd›r.

On ikinci madde "hükûmet muhaberat› müstesna olmak üzere telsiz telgraf ve kablola-
r›n murakabesini ilâ..." tecviz ediyor.

On beflinci maddede, "memaliki Osmanîye dahilindeki hututu hadidiyenin" yaln›z ve
ancak murakabesi mevzuusbahstir. On alt›nc› maddede "Kilikyadaki ordular›m›zdan ma-
hallinin inz›bat› için ikt›za eden kuvvetin orada terki ve mütebakisinin beflinci maddeye tev-
fikan terhisi" pek sarih olarak mezkûrdur. Ve bundan baflka hiçbir kay›t ve flart yoktur.

Yirmi dördüncü madde "vilâyat› sittenin herhangi bir k›sm›n›n iflgali hakk›n› ‹tilâf Dev-
letlerine muhafaza ettiren sebep, bu vilâyetlerde i¤tiflafl zuhûru hali olaca¤›" sarihtir.

‹flte Efendiler; mütarekenamenin en çok nazar› dikkati calip noktalar› bunlard›r,
Bu maddelerin mazmunlarile tatbikat› aras›nda tetabuk var m›d›r? Meselâ mütarekena-

menin ilk aktolundu¤u zamanlarda ‹ngilizler Musulu iflgal etti. Mütarekenamenin aktinde bi-
zim ordumuz Musulda, ‹ngilizler cenupta idi. Mütarekeden sonra oradaki kumandanla i¤-
falkârane temas ederek askerlerini Musula soktular. ‹stanbulu berrî ve bahrî kuvvetlerile ifl-
gal ettiler. Bu hususta mütarekenamede müsaade var m›d›r?

Adana havalisini, Urfay›, Ay›ntap ve Marafl› evvelâ ‹ngilizler ve badehu Frans›zlar ifl-
gal ettiler. Buna dair de mütarekede bir madde yoktur. Kilikyada bizim kuvayi askerîyemiz-
den beflinci madde mucibince mahalli inz›bat›n› temin edecek kadar› b›rak›ld›ktan sonra faz-
las› terhis edilecekti. O halde bu tatbik edilmifl olan flekil nedir?

‹talyanlar Antalyay› iflgal ettiler, muharip bulunmad›¤›m›z Yunanl›lar da ‹zmir ve ha-
valisini iflgal ettiler, hulâsa mütarekenameyi bafltan bafla hurdahafl ettiler, bu tecavüzata, bu
hakflikenane muamelâta karfl› ‹stanbuldaki hükûmeti merkezîyeler maatteessüf âciz bir vazi-
yet ald›. Hatta yap›lan haks›zl›klar› protesto bile etmemifllerdir.

Evet ‹stanbulun, Antalyan›n, Kilikyan›n haks›z iflgallerini protesto dahi etmemifllerdir.
Bunu yapmad›ktan baflka ‹stanbulda meselâ henüz sulh aktetmedi¤imiz bir milletten jandar-
mam›za kumandan tayin ettiler. Kömür tedarikindeki müflkülât› iktiham edememek aczi yü-
zünden ‹stanbulun tramvaylar›n›, su kumpanyas›n›, bütün flimendifer hatlar›m›z› henüz hali
mütarekede bulundu¤umuz ‹tilâf Devletlerinin taht› idaresine verdiler. Halbuki biliyorsunuz,
mütarekenamede yaln›z flimendiferler için kontrol mevzuubahstir. Yoksa idaresini sulh ya-
pamad›¤›m›z Düveli Mütelifeye tevdi etmek ak›l ve vicdan›n kabul edemiyece¤i hususattan-
d›r. Hatta Efendiler! büyük bir teessürle söylemeye mecburum ki, Bab›alinin muhafazas›n›
bile Ferit Pafla son zamanlarda ecnebîlere terketmifltir. Memleketin dahilî asayiflini, hudutla-
r›n› temin ve muhafaza için lüzumu kadar asker silâh alt›nda terkedilecekti. ‹lk zamanlarda
seksen bini mütecaviz bir kuvvet kâfi görüldü. Bilâhare ‹tilâf Devletleri k›rk üç bine tenzil et-
tiler, bir müddet sonra da birçok vas›talarla bu m›ktar›n da dununa indirildi. Bütün esliha-
m›z›n sürgü kollar›n› ç›kararak sand›klarla gönderdiler. Milletimizi, memleketimizi tama-
men müdafaas›z b›rakmak maksad›n› takip ettiler.

Görülüyor ki Efendiler! ‹tilâf Devletleri iki noktalarda hanis bulunuyorlar. Birincisi:
Wilson prensiplerini Versailles Konferans›nda kabul ve ilân ettiler. Buna nazaran on ikinci
maddeyi ve bunun hükmünce bizim hukukumuzu kabul ettiler. Halbuki filî hareketlerile
Wilson prensiplerini, Türkiyenin hayat ve mukadderat›n› zâmin ve kâfil olan on ikinci mad-
deyi nazar› dikkatten dur tuttular. ‹kincisi: fieref ve namuslar› üzerine imza etmifl olduklar›
mütarekenamenin hiçbir noktas›na riayet etmedikten baflka on ikinci maddenin ahkâm›na
muhalif olmak üzere devletimizi manda alt›na almak ve halta büsbütün ink›sama u¤ratmak
kararlar›na kadar ileri gittiler.

Bittabi Efendiler bu hal flayan› dikkattir. ‹tilâf Devletlerinde büyük bir zihniyet tebeddülü
görülüyor. Mütarekenamenin aktinde hür ve müstakil yaflama¤a lây›k bir Osmanl› milleti kabul
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da ne denli büyük farklar oldu¤unu bir daha herkesin dikkatine sunmak isterim. Bar›fl an-
laflmas›n›n baz› önemli maddelerini an›msataca¤›m:

Örne¤in beflinci maddeye göre s›n›rlar›n korunmas› ve iç güvenli¤in sürdürülmesi için
gerekli görülecek askerî güçlerin d›fl›ndakiler terhis* olunacak.. Bu güçlerin say›s› ve du-
rumlar› iki taraf›n görüflmeleriyle saptanacak idi.

Çok önemli olan yedinci madde "‹tilâf Devletlerinin herhangi stratejik noktay› iflgal
hakk›na sahip olmalar›n›, Müttefiklerin** güvenliklerini tehdit edecek durum ç›kt›¤›nda"
biçimindeki aç›k koflula ba¤layarak saptam›flt›r

Onuncu madde yaln›z "Toros tünellerinin Müttefikler taraf›ndan iflgali" ne vb. özgüdür.
On ikinci madde "hükûmet haberleflmeleri d›fl›ndaki telsiz telgraf ve kablolar›n kont-

rolüne vb..." izin veriyor, yaln›z ve ancak denetimi sözkonusudur. On alt›nc› maddede "Ki-
likyadaki ordular›m›zdan oralar›n güvenli¤i için gereken kuvvetin orada b›rak›lmas› ve ge-
risinin beflinci madde uyar›nca terhisi" çok aç›k olarak belirtilmifltir. Ve bundan baflka hiç-
bir ba¤l›l›k ve koflul yoktur.

Yirmi dördüncü madde "yedi ilden herhangi bir bölümünün iflgali hakk›n›n ‹tilâf Dev-
letlerinde kalmas›n› tan›yan neden, bu illerde kar›fl›kl›k ç›kmas› durumu olaca¤›" aç›kça be-
lirtilmifltir.

‹flte Efendiler; ateflkes anlaflmas›n›n en çok dikkat çeken noktalar› bunlard›r.
Bu maddelerin içerikleriyle uygunlanmalar› aras›nda uyumluluk var m›d›r?. Örne¤in

ateflkes anlaflmas›n›n yap›ld›¤› ilk zamanlarda ‹ngilizler Musulu iflgal etti. Ateflkes anlaflma-
s› yap›ld›¤› zaman bizim ordumuz Musulda, ‹ngilizler güneyde idi. Ateflkesten sonra orada-
ki komutanla aldat›c› ilflki kurarak askerlerini Musula soktular. ‹stanbulu kara ve deniz
kuvvetlerile iflgal ettiler. Bu konuda ataflkes anlaflmas›nda izin var m›d›r?

Adana yöresini, Urfay›, Gaziantep ve Marafl› önce ‹ngilizler ve sonra Frans›zlar iflgal
ettiler. Bu konuda da ateflkeste bir madde yoktur. Kilikyada bizim askerî güçlerimizden be-
flinci madde gere¤ince oran›n güvenli¤ini sa¤layacak kadar› b›rak›ld›ktan sonra fazlas› ter-
his edilecekti. O halde ugulanm›fl olan bu biçim nedir?

‹talyanlar Antalyay› iflgal ettiler, savafl durumunda bulunmad›¤›m›z Yunanl›lar da ‹z-
mir ve yöresini iflgal ettiler, k›sacas› ateflkes anlaflmas›n› paramparça ettiler, bu sald›r›lara,
bu hukuka ayk›r› eylemlere karfl› ‹stanbuldaki hükûmetler ne yaz›k ki güçsüz bir tutum ta-
k›nd›lar. Dahas› yap›lan haks›zl›klar› protesto bile etmemifllerdir.

Evet ‹stanbulun, Antalyan›n, Kilikyan›n haks›z iflgallerini protesto bile etmemifllerdir.
Bunu yapmad›ktan baflka ‹stanbulda örne¤in daha bar›fl yapmad›¤›m›z bir milletten jandar-
mam›za komutan atad›lar. Kömür sa¤lamaktaki güçlü¤ü yenememek güçsüzlü¤ü yüzünden
‹stanbulun tramvaylar›n›, su flirketini, bütün demiryollar›m›z› daha ateflkes durumunda bu-
lundu¤umuz ‹tilâf Devletlerinin yönetimine verdiler. Oysa biliyorsunuz, ateflkes anlaflma-
s›nda demiryollar› için yaln›z denetim sözkonusudur. Yoksa yönetimini bar›fl yapamad›¤›-
m›z ‹tilâf Devletlerine vermek ak›l ve vicdan›n kabul edemiyece¤i ifllerdendir. Dahas› Efen-
diler! büyük bir üzüntüyle söylemek zorunday›m ki, Bab›alinin*** korunmas›n› bile Ferit
Pafla son zamanlarda yabanc›lara b›rakm›flt›r. Memleketin iç güvenli¤ini, s›n›rlar›n› koru-
mak ve güven alt›nda bulundurmak için gere¤i kadar asker silâh alt›nda tutulacakt›. ‹lk za-
manlarda seksen bini aflk›n bir kuvvet yeter görüldü. Sonradan ‹tilâf Devletleri k›rk üç bi-
ne indirdiler, bir süre sonra da çeflitli yollardan bu say›n›n da alt›na indirildi. Bütün silâhla-
r›m›z›n sürgü kollar›n› ç›kararak sand›klarla gönderdiler. Milletimizi, memleketimizi büs-
bütün savunmas›z b›rakmak amac›n› güttüler.

Görülüyor ki Efendiler! ‹tilâf Devletleri iki noktada yeminlerini bozup içinden ç›k›la-
maz duruma düflüyorlar. Birincisi: Wilson prensiplerini Versailles Konferans›nda kabul ve
ilân ettiler. Buna göre on ikinci maddeyi ve bunun içeri¤ine göre bizim haklar›m›z› kabul
ettiler. Oysa yapt›klar›yla Wilson prensiplerini, Türkiyenin hayat›n›n ve kaderinin güvence-
si ve kefili olan on ikinci maddeyi gözden uzak tuttular. ‹kincisi: Onur ve namuslar› üzeri-
ne imza etmifl olduklar› ateflkes anlaflmas›n›n hiçbir noktas›na uymad›ktan baflka on ikinci
maddenin hükümlerine ayk›r› olarak devletimizi manda alt›na almak ve daha büsbütün par-
çalamaya karar vermeye kadar ileri gittiler.

Efendiler bu durum elbette dikkate de¤er. ‹tilâf Devletlerinde büyük bir düflünce de¤iflikli¤i
görülüyor, ateflkes anlaflmas› yap›l›rken özgür ve ba¤›ms›z yaflamaya yarafl›r bir Osmanl› milleti

* Sal›verilecek
** Bize karfl› birleflmifl olanlar
*** Baflbakanl›k



ettikleri halde aradan bir iki ay geçtikten sonra bu kanaatlerden tecerrüt ediyorlar. Baflka
renk ve manada kararlar veriyorlar. Bunun sebebi flu suretle izah olunabilir: Ecnebîler ken-
di menafii iktisadiye ve siyasîlerini tatmin edebilmek için aleyhimizde icat ettikleri iki müta-
leay› yürütmeye bafllad›lar, bu mütalealardan birincisi gûya milletimizin anas›r› gayrimüsli-
meyi müsavat ve adalet düsturuna tevfikan idareye gayr›muktedir oldu¤u.

‹kincisi de gûya milletimiz heyeti umumîyesile kabiliyetten mahrum bulundu¤undan
bahçe halinde bulunan yerlere girmifl ve oralar›n› harabezara çevirmifl. Birincisi ile millete
zalimlik at›f ve isnat ediyorlar. ‹kincisi ile kabiliyetsizlik... E¤er bu iki mütalea cidden varid
olsa idi, milletimizin müstakil yaflamaya hakk› iddia olunamazd›. Hakikaten zulüm medeni-
yetle kabili telif de¤ildir. ‹stidats›zl›k da flayan› af bir fley olamaz. Çünkü milletler iflgal ettik-
leri arazinin sahibi hakikîsi olmakla beraber befleriyetin vekilleri olarak da o arazide bulu-
nurlar. O arazinin menabii servetinden hem kendileri istifade eder ve dolay›sile bütün befle-
riyeti istifade ettirmekle mükelleftirler. Bu düstura göre bundan âciz olan milletler hakk› be-
ka ve istiklâle lây›k olamamak lâz›mgelir.

Halbuki bu mütaleat bizim hakk›m›zda kat'iyyen gayr›varittir. Her ikisi de mahz› ifti-
rad›r. Milletimizin kabiliyetsiz olmad›¤› tarihen ve mant›ken sabittir. Bunun delilini yine eca-
nibin kendi muamelelerinde bulabiliriz. Avrupa devletleri mütarekeden evvel ve mütareke
an›nda mütarekename ile "kendi hududu millîsi dahilinde yaflamaya lây›k Türkiye kabul et-
mifllerdir" aradan bir sene geçmeden nas›l oluyor da bir millet zalim ve kabiliyetsiz oluyor.
Ve bundan dolay› hakk› hayattan mahrum edilmek isteniliyor. Avrupa devletleri milletimizi
evvelce bilmiyorlar m›yd›?. Wilson prensiplerini kabul ve mütarekenameyi imza ettikleri za-
man alt› as›rl›k bir milletin mahiyeti, kabiliyeti hakk›ndaki malûmatlar› noksand› da bir iki
ay zarf›nda m› ikmal ettiler?. Hakk›m›zda tatbik edecekleri kararlar› bilmiyorlard› da sonra
m› hat›rlar›na geldi?.

Halbuki düflününüz Efendiler! Milletimiz ufak bir afliretten, anavatanda müstakil bir
devlet tesis ettikten baflka garp âlemine, düflman içine girdi ve orada azîm müflkülât içinde bir
imparatorluk vücuda getirdi. Ve bunu, bu imparatorlu¤u alt› yüz senedenberi kemali flevket
ve azametle idame eyledi. Buna muvaffak olan bir millet elbette âli hasaisi siyasîye ve idarî-
yeye maliktir. Böyle bir vaziyet yaln›z k›l›ç kuvvetile vücuda gelemezdi. Cihan›n malûmudur
ki Devleti Osmanîye pek vâsi olan ülkesinde bir hududundan di¤er hududuna ordusunu sü-
rati fevkalâde ile ve tamamen mücehhez olarak naklederdi. Ve bu orduyu aylarca ve belki de
senelerce hüsnü iafle ve idare ederdi. Böyle bir hareket yaln›z ordu teflkilât›n›n de¤il, bütün
fluabat› idarîyenin fevkalâde mükemmeliyetine ve kendilerinin kabiliyeti oldu¤una delâlet
eder.

Milletimizin zalim olmas› meselesine gelince, bu da s›rf iftiradan, mahz› kizipten ibaret-
tir.

Efendiler, hiçbir millet, milletimizden ziyade ecnebî unsurlar›n itikadat ve âdât›na riayet
etmemifltir. Hatta denilebilir ki edyan› saire erbab›n›n dinine ve milletine riayetkâr olan yegâ-
ne millet bizim milletimizdir.

Fatih ‹stanbulda buldu¤u dinî ve millî teflkilât› oldu¤u gibi b›rakt›. Rum patri¤i, Bulgar
eksarh› ve Ermeni kategigosu gibi h›ristiyan rüesay› dinîye haizi imtiyaz oldu. Kendilerine
her türlü serbesti bahfledildi.

‹stanbulun fethindenberi, gayrimüslimlerin mazhar bulunduklar› bu imtiyazat› vasia
milletimizin dinen ve siyaseten dünyan›n en müsaadekâr ve civanmert bir milleti oldu¤unu is-
bat eder en bariz delildir.

Milletimize bu isnadatta bulunan muar›zlar insaf etsinler de dünyan›n en büyük ve me-
denî milleti oldu¤unu iddia edenlerden, dini islâm› sureti resmîyede tan›mayan, islâmlar› pa-
zar gününü yevmi tatil ve mubarek suretinde tan›maya icbar eden ve islâmlar›n yevmi mah-
susu olan cuma gününü resmen tan›mayan milletler oldu¤unu unutmas›nlar.

Memleketimizde yaflayan anas›r› gayr›müslimenin bafl›na ne gelmifl ise, kendilerinin ec-
nebî entrikalar›na kap›larak ve imtiyazlar›n› suiistimal ederek sureti vahfliyanede takip ettik-
leri iftirak siyaseti neticesidir.

Her halde Türkiyede zuhûra gelmifl flayan› arzu olmayan baz› ahval birçok esbap ve
mazerete istinat etmektedir. Bunu da kati olarak arzedebilirim ki bu ahval, Avrupa devletle-
rinde mazeretsiz irtikâp edilmifl bunca itisafattan pek dun bir mertebededir.

Rusyan›n Polonyaya karfl› bir buçuk as›r müddet takip etti¤i hunrizane siyaset, Kafkas-
yada Çerkezlere, ve pogrom namile Musevilere tatbik etti¤i mezalim bu meyanda say›lacak
misallerdendir.
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kabul ettikleri halde aradan bir iki ay geçtikten sonra bu düflüncelerinden ayr›l›yorlar. Bafl-
ka renk ve anlamda kararlar al›yorlar. Bunun nedeni flöyle aç›klanabilir: Yabanc›lar kendi
ekonomik ve politik ç›karlar›n› sa¤layabilmek için kendi bulduklar› iki görüflü bize karfl› yü-
rütmeye bafllad›lar, bu görüfllerden birincisi sözde milletimizin Müslüman olmayan unsur-
lar› eflitlik ve adalet ilkesine uygun olarak yönetemiyecek oldu¤u.

‹kincisi de sözde milletimiz tümüyle yetenekten yoksun bulundu¤undan bahçe duru-
munda bulunan yerlere girmifl ve oralar›n› y›k›nt› yerine çevirmifl. Birincisi ile milleti k›y›m
yapmakla suçluyorlar. ‹kincisi ile yeteneksizlik.. E¤er bu iki düflünce gerçekten yerinde ol-
sa idi, miilletimizin ba¤›ms›z yaflamaya hakk› oldu¤u ileri sürülemezdi. Gerçekten y›k›m uy-
garl›kla ba¤daflmaz. Yeteneksizlik de ba¤›fllan›r bir fley olamaz. Çünkü milletler ellerindeki
topraklar›n gerçek sahibi olmakla birlikte o topraklarda insanl›¤›n vekilleri olarak da bulu-
nurlar. O topraklar›n zenginlik kaynaklar›ndan hem kendileri yararlan›r ve hem de dolayl›
olarak tüm insanl›¤› yararland›rmakla yükümlüdürler. Bu kurala göre bunu yapamayan
milletler yaflama ve ba¤›ms›zl›k hakk›na yarafl›r olamamak gerekir.

Oysa bu görüfller bizim için kesinlikle sözkonusu olamaz. Her ikisi de su kat›lmam›fl
iftirad›r. Milletimizin yeteneksiz olmad›¤›n› tarih ve mant›k kan›tlar. Bunun kan›t›n› yine
yabanc›lar›n kendi yapt›klar›nda bulabiliriz. Avrupa devletleri ateflkesten önce ve ateflkes
anlaflmas› yap›l›rken anlaflmayla "kendi ulusal s›n›rlar› içinde yaflamaya yarafl›r Türkiye ka-
bul etmifllerdir" aradan bir sene geçmeden nas›l oluyor hakk›ndan yoksun b›rak›lmak iste-
niliyor. Avrupa devletleri milletimizi önceleri bilmiyorlar m›yd›?. Wilson prensiplerini ka-
bul ve ateflkes anlaflmas›n› imzalad›klar› zaman alt› yüzy›ll›k bir milletin niteli¤i, yetene¤i
hakk›ndaki bilgileri eksikdi de bir iki ay içindemi tamamlad›lar?. Bize uygulayacaklar› ka-
rarlar› bilmiyorlard› da sonra m› ak›llar›na geldi?.

Oysa düflününüz Efendiler! Milletimiz ufak bir afliretten; anavatanda ba¤›ms›z bir
devlet kurduktan baflka bat› dünyas›na, düflman içine girdi ve orada büyük güçlükler içinde
bir imparatorluk oluflturdu. Ve bunu, bu imparatorlu¤u alt› yüz seneden beri parlakl›k ve
görkemiyle ayakta tuttu. Bunu baflaran bir millet elbette siyasal ve yönetsel üstün yetenek-
lere sahiptir. Böyle bir durum yaln›z k›l›ç gücüyle olamazd›. Dünya bilir ki Osmanl› Devle-
ti çok genifl olan ülkesinde bir s›n›r›ndan öbür s›n›r›na ordusunu ola¤anüstü h›zla ve tam do-
nat›lm›fl olarak tafl›rd›. Ve bu orduyu aylarca ve belki de senelerce iyi besler ve yönetirdi.
Böyle bir durum yaln›z ordu örgütünün de¤il, tüm yönetim kollar›n›n ola¤anüstü ölçüde ek-
siksiz ve yetenekli oldu¤unu kan›tlar.

Milletimizin k›y›mc› olmas› konusuna gelince, bu da salt iftiradan, tam bir yalandan
baflka birfley de¤ildir.

Efendiler, hiçbir millet yabanc› unsurlar›n inanç ve törelerine milletimizden daha çok
sayg›l› olmam›flt›r, Dahas›, denilebilir ki baflka dinden olanlar›n dinine ve halk›na sayg›l›
olan tek millet bizim milletimizdir.

Fatih ‹stanbulda buldu¤u dinî ve millî örgütleri oldu¤u gibi b›rakt›. Rum patri¤i, Bul-
gar eksarh› ve Ermeni kategigosu gibi bafltaki h›ristiyan din adamlar› ayr›cal›kl› oldu. Ken-
dilerine her türlü özgürlük tan›nd›.

‹stanbulun al›nmas›ndan bu yana, Müslüman olmayanlara tan›nan bu genifl ayr›cal›k-
lar milletimizin din ve politika bak›m›ndan dünyan›n en hoflgörülü ve cömert bir milleti ol-
du¤unu do¤rulayan en aç›k kan›tt›r.

Milletimize bu yersiz suçlamada bulunan düflmanlar insaf etsinler de dünyan›n en bü-
yük ve uygar milleti oldu¤unu ileri sürenlerden, islâm dinini resmî olarak tan›mayan, Müs-
lümanlar› Pazar gününü tatil günü ve kutsal gün olarak tan›maya zorlayan ve Müslümanla-
r›n özel günü olan Cuma gününü resmî olarak tan›mayan milletler oldu¤unu unutmas›nlar.

Memleketimizde yaflayan Müslüman olmayan unsurlar›n bafl›na ne gelmifl ise, kendi-
lerinin yabanc› entrikalar›na kap›larak ve ayr›cal›klar›n› kötüye kullanarak vahflice güttük-
leri ayr›lma politikas›n›n sonucudur.

Her halde Türkiyede meydana gelen ve istenmeyen baz› olaylar birçok nedenlere ve
özürlere dayanmaktad›r. Bunu da kesin olarak söyleyebilirim ki bu olaylar, Avrupa devlet-
lerinde özürsüz ifllenmifl bunca k›y›mdan çok daha düflük düzeydedir.

Rusyan›n Polonyaya karfl› bir buçuk yüzy›l süreyle izledi¤i kanl› politika, Kafkasyada
Çerkezlere, ve pogrom ad›yla Musevilere uygulad›¤› k›y›m bu arada say›lacak örneklerden-
dir.



Tekrar ediyorum, aleyhimizde serdedilen mütaleat yanl›flt›r. Bu hakikat tarihen ve man-
t›kan sabittir. Bu husus yaln›z garba de¤il, hatta vatandafllar›m›za da ehemmiyetli bir surette
ihtar etmek lüzumunu hissediyorum. Çünkü nadirattan olmakla beraber teessüfle iflitiyoruz ki,
milletin tarihini okumam›fl veya hissi millîden mahrum kalm›fl olmas› lâz›mgelen baz› flah›s-
lar, ecnebîlerin aleyhimizde serdettikleri ithamat› reddetmedikten baflka vatanlar›n›, milletleri-
ni kabahatli göstermekte çekinmiyorlar. Hâlâ bugün, sultani mektebinin salonlar›n› aleyhi-
mizde konferans verdirmek için ecnebîlere küflade bulunduranlar var, bu gibilere lânet...

Efendiler! Düflmanlar›m›z hakk›m›zda icat ettikleri iftiralar›n› bir aral›k Paris Konferan-
s›na da kabul ettirir gibi oldular. ‹htimal bunun neticesi olarak daha muharebe esnas›nda biri-
birile yapt›klar› hafî ahitnamelerin ve teati ettikleri sözlerin tatbikat›na bafllanm›fl idi. ‹zmir,
Antalya, Adana, Ay›ntap, Urfa ve Marafl›n iflgalleri hep bir mütekabil taahhüdat neticesi olsa
gerek...Halbuki haktan, adaletten bahseden ‹tilâf Devletlerinin bu gibi muamelelerde bulun-
mamalar› lâz›mgelirdi, medeniyet ve insaniyetten bahsedenlerden buna intizar edilmezdi.

Fakat Efendiler!.. Her halde âlemde bir hak vard›r. Ve hak kuvvetin fevkindedir. fiu ka-
dar ki milletin hukukunu müdrik olup müdafaa ve muhafazas› emrinde her türlü fedakârl›-
¤a müheyya oldu¤una dair âleme bir kanaat vermek lâz›mgelir. ‹flte düflmanlar›m›z›n bu ha-
reketi, milletimizi bu idrakten ve bu hissi fedakâriden mahrum zannettiklerinden neflet eyle-
mifltir.

Fakat do¤rusunu söylemek lâz›mgelirse mütarekedenberi biribirini velyeden hükûmet-
lerimizin memleketin maruz kald›¤› haks›zl›klara karfl› kusurlu ve ak›ls›zca hareketleri aley-
himizdeki yanl›fl fikirleri teyide medar olmufltur. Meselâ TevjikPafla vatan›m›z›n bir k›sm›n›
Ermenistana ilâvede bir beis görmemekte idi. Ferit Pafla beyanat› resmîyesinde vilâyat› flarkî-
yede vâsi bir Ermenistan muhtariyetinden bahsetti¤i gibi Pariste de cenup hududumuzun To-
ros olabilece¤ini söylemiflti. Torosun cenubunda Arapça tekellüm edildi¤ini zannediyor. Ve
Torostan da Antakyaya kadar olan m›ntakan›n Türklerle meskûn ve bin senedenberi Türk
kanile yu¤rulmufl oldu¤unu bilmiyordu. ‹flte bu gibi hükûmetlerin tavru hareketleridir ki,
milletimizi mazisini unutmufl, millîyetin ve hususî medeniyetlerin bahfletti¤i hukuktan, biha-
ber, kans›z, miskin bir millet olarak tan›nmas›na yol aç›lm›flt›.

Milletimizin kendini bu suretle telâkiye meydan vermesinde pek büyük bir kabahati
vard›. Milletimizin o kabahati efendiler, hükûmeti merkezîyenin icraatile Avrupan›n namu-
sunu fart› itimat göstermifl olmas›d›r. ‹flte bu kabahatten nafli kendi k›ymetini, mahiyetini, fe-
zailini unutturmak derecesine düflmüfltür.

‹zmir hailesinden sonra idi ki, milletimiz hakikaten mütehassis ve mütenebbih oldu. Ve
derin bir uçuruma sürüklendi¤ini idrak etti. Ve onu müteak›p hukukunu bizzat müdafaaya
karar verdi, tabiî bunu yapabilmek için bir flekil almak, taazzuv etmek lâz›mgelirdi. Zaten
her taraftan teflkilât ve taazzuvat daha evvel bafllam›fl idi. Fakat evvelâ Erzurum ve badehu
S›vas Kongrelerinde vahdeti umumîyemiz vücuda geldi. Erzurum ve S›vas Kongrelerinin bü-
tün cihana karfl› olan beyannamesi ve nizamnamesi muhteviyat› haizi ehemmiyettir. Esasen
muhteviyat› cümlenizce malûmdur. Fakat müsaade ederseniz her ikisinden baz› noktalar› bu-
rada tekrar hat›rlatmak isterim: Nizamnamenin teflkilâta ait sahifesinde görülüyor ki maksat
"Osmanl› vatan›n›n tamamîyetini ve makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n ve istiklâli millî-
nin masuniyetini temin z›mn›nda Kuvayi Millîyeyi hâkim k›lmakt›r."

Efendiler! Bir millet mevcudiyeti ve hukuku için bütün kuvvetile, bütün kuvayi fikrîye
ve maddîyesile alâkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine istinaden mevcudiyet ve istiklâ-
lini temin etmezse flunun, bunun baziçesi olmaktan kurtulamaz. Hayat› millîyemiz, tarihimiz
ve son devirde tarz› idaremiz buna pek güzel delildir. Bu sebeple teflkilât›m›zda Kuvayi Mil-
lîyenin âmil ve iradei millîyenin hâkim olmas› esas› kabul edilmifltir. Bugün, bütün cihan›n
milletleri yaln›z bir hakimiyet tan›rlar: hakimiyeti millîye.. Teflkilât›n di¤er teferruat›na baka-
cak olursak ifle köyden ve mahalleden, ve mahalle halk›ndan yani fertten bafll›yoruz. Fertler
mütefekkir olmad›kça, hukukunu müdrik bulunmad›kça, kütleler istenilen istikamete, herkes
taraf›ndan iyi veya fena istikametlere sekvolunabilirler. Kendini tahlis edebilmek için her fer-
din mukadderatile bizzat alâkadar olmas› lâz›md›r. Afla¤›dan yukar›ya, temelden çat›ya do¤-
ru yükselen böyle bir müessese elbette rasin olur. fiüphe yok, her iflin bafllang›c›nda afla¤›dan
yukar›ya do¤ru olmaktan ziyade yukardan afla¤› olmas› zarureti vard›r.
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Yine söylüyorum, bize karfl› ileri sürülen düflünceler yanl›flt›r. Bu gerçe¤i tarih ve man-
t›k kan›tlamaktad›r. Bunu yaln›z bat›ya de¤il, vatandafllar›m›za bile önemle an›msatmak ge-
re¤ini duyuyorum. Çünkü say›lar› pek az olmakla birlikte üzüntüyle iflitiyoruz ki, herhalde
tarihini okumam›fl veya ulusal duygudan yoksun kalm›fl oldu¤unu sand›¤›m›z baz› kimseler,
yabanc›lar›n bize karfl› ileri sürdükleri suçlamalar› reddetmedikten baflka vatanlar›n›, millet-
lerini kabahatli göstermekten çekinmiyorlar. Hâlâ bugün, Galatasaray Lisesinin salonlar›n›
bize karfl› konferans verdirmek için yabanc›lara aç›k bulunduranlar var, bu gibilere lânet...

Efendiler! Düflmanlar›m›z bizimle ilgili olarak uydurduklar› iftiralar›n› bir aral›k Paris
Konferans›na da kabul ettirir gibi oldular. Belki bunun sonucu olarak daha savafl s›ras›nda
biribirile yapt›klar› gizli antlaflmalar›n ve birbirine verdikleri sözlerin uygulanmas›na bafl-
lanm›fl idi. ‹zmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Urfa ve Marafl›n iflgallari hep bu karfl›l›kl›
yüklenimler sonucu olsa gerek... Oysa haktan, adaletten sözeden ‹tilâf Devletlerinin bu gi-
bi ifller yapmamalar› gerekirdi, uygarl›ktan ve insanl›ktan söz edenlerden bu beklenmezdi.

Fakat Efendiler!.. Her halde evrende bir hak vard›r. Ve hak güce üstündür. fiu kadar
ki milletin haklar›n›n bilincinde olup bunu savunmak ve korumak yolunda her türden öz-
veriye haz›r oldu¤u konusunda herkesi inand›rmak gerekir. ‹flte düflmanlar›m›z›n bu davra-
n›fl› milletimizi bu bilinç ve bu özveri duyusundan yoksun sanmalar›ndan do¤mufltur.

Ama do¤rusunu söylemek gerekirse ateflkesten bu yana biribiri ard›ndan gelen hükû-
metlerimizin memleketin karfl›laflt›¤› haks›zl›klara karfl› kusurlu ve ak›ls›zca davranmalar›
bize karfl› olan yanl›fl düflünceleri pekifltirmeye yaram›flt›r. Örne¤in Tevfik Pafla vatan›m›z›n
bir bölümünü Ermenistana eklemekte bir sak›nca görmemekte idi. Ferit Pafla resmî demeç-
lerinde do¤u illerinde genifl bir Ermenistan özerkli¤inden sözetti¤i gibi Pariste de güney s›-
n›r›m›z›n Toros olabilece¤ini söylemiflti. Torosun güneyinde Arapça konufluldu¤unu san›-
yor. Ve Torostan ta Antakyaya kadar olan bölgede Türklerin oturdu¤unu ve buralar›n bin
senedir Türk kanile yu¤rulmufl oldu¤unu bilmiyordu. ‹flte bu gibi hükûmetlerin tutum ve
davran›fllar›d›r ki, milletimizin geçmiflini unutmufl, milliyetin ve özellikle uygarl›klar›n ver-
di¤i haklardan habersiz, kans›z, miskin bir millet olarak tan›nmas›na yol aç›lm›flt›.

Milletimizin kendisinin böyle tan›mas›nda pek büyük bir kabahati vard›. Milletimizin
o kabahati efendiler, ‹stanbul hükûmetinin yapt›klar›na ve Avrupan›n namusuna afl›r› gü-
ven göstermifl olmas›d›r. ‹flte bu kabahati yüzünden kendi de¤erini, niteli¤ini, erdemlerini
unutturmak düzeyine düflmüfltür.

‹zmir felâketindan sonra idi ki, milletimiz gerçekten duyarl› oldu ve uyand›. Ve derin
bir uçuruma sürüklendi¤ini kavrad›. Ve ondan sonra haklar›n› kendisi savunmaya karar
verdi, elbette bunu yapabilmek için bir biçim olmak, örgütlenmek gerekirdi. Zaten her yan-
dan örgütler ve kurulufllar daha önce bafllam›fl idi. Ama önce Erzurum ve Sonra S›vas
Kongrelerinde genel birleflmemiz olufltu. Erzurum ve S›vas Kongrelerinin bütün dünyaya
karfl› olan bildirisinin ve tüzü¤ünün içeri¤i önemlidir. Gerçekte hepiniz bu içeri¤i biliyorsu-
nuz. Ama izin verirseniz her ikisinden baz› noktalar› burada yeniden an›msatmak isterim:
Tüzü¤ün örgüte iliflkin sayfas›nda görülüyor ki amaç "Osmanl› vatan›n›n bütünlü¤ünü ve
yüce halifelik ve saltanat makam›n›n ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n dokunulmazl›¤›n›n sa¤lanmas›
için Ulusal Güçleri egemen k›lmakt›r."

Efendiler! Bir millet varl›¤› ve haklar› için bütün gücüyle, bütün düflünsel ve nesnel
gücüyle ilgilenmezse, bir millet kendi gücüne dayanarak varl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤la-
mazsa flunun, bunun oyunca¤› olmaktan kurtulamaz. Ulusal hayat›m›z, tarihimiz ve son dö-
nemdeki yönetim biçimimiz buna pek güzel kan›tt›r. Bu nedenle örgütlerimizde Ulusal
Güçlerin etken ve ulusal iradenin egemen olmas› ilkesi kabul edilmifltir. Bugün, dünyan›n
bütün milletleri yaln›z bir egemenlik tan›rlar: ulusal egemenlik.. Örgütün öbür ayr›nt›lar›na
bakacak olursak ifle köyden ve mahalleden ve mahalle halk›ndan yeni bireylerden bafll›yo-
ruz. Bireyler kafalar›n› kullanmad›kça, haklar›n›n bilincine varmad›kça, kütleler herkes ta-
raf›ndan istenilen do¤rultuya iyi veya kötü do¤rultulara sürüklenebilirler. Kendini kurtara-
bilmek için her bireyin kaderiyle kendisinin ilgilenmesi gerekir. Afla¤›dan yukar›ya, temel-
den çat›ya do¤ru yükselen böyle bir kurum elbette sa¤lam olur. Kuflku yok, her iflin bafllan-
g›c›nda afla¤›dan yukar›ya do¤ru olmaktan çok yukardan afla¤›ya olmas› zorunlu¤u vard›r.



Birincisinin tecellisinde bütün befleriyet için gayeye vusul müyesser olmufl olurdu. Böy-
le olman›n imkân› ameli ve maddîsi henüz bulunamad›¤›ndan baz› müteflebbisler, milletlere
verilmesi lâz›mgelen istikametin itas›ndan delâlette bulunuyorlar. Bu suretle yukardan afla¤›-
ya taazzuv ettirilebilir. Biz memleketimiz dahilindeki seyahatlerimizde bittabi birinci tarzda
bafllam›fl olan teflkilât› millîyemizin mebdei hakikiye, ferde kadar indi¤ini ve oradan tekrar
yukar›ya do¤ru hakikî taazzuvat›n bafllad›¤›n› kemali flükranla gördük. Bununla beraber de-
recei tekemmüle vâs› oldu¤unu iddia edemeyiz. Bunun için sureti mahsusada afla¤›dan yuka-
r›ya tekrar bir taazzuvun husulü gayesine sureti mahsusada sarf› mesai etmemiz bir vazifei
millîye ve vatanîye telâkki edilmelidir.

Beyannamemizin de bâz› noktalar›ndan tekrar bahsetmek isterim. Osmanl› imparator-
lu¤unun muharebeden evvelki hududu malûmunuzdur. Harbi Umumînin neticesi birtak›m
fedakârl›k ihtiyar›na devletimizi mecbur k›l›yor, buna nazaran devlet için millî yeni bir hu-
dut kabul ettik. Bu hudut beyannamemizin birinci maddesinde musarraht›r. Teferruat itiba-
rile bilmeyenler olabilir. Ve bittabi mazurdurlar.

Bu hudut tahassul ederken iflin içinde bulundu¤umdan bunu da arzedece¤im:
Mütareke aktolundu¤u gün ordular›m›z filen bu hatta hâkim bulunuyordu. Bu hudut ‹s-

kenderun körfezi cenubundan Antakyadan Halep ile Katma istasiyonu aras›nda Cerablus
köprüsü cenubunda F›rat nehrine mülâki olur. Oradan Dirzora iner; badehu flark› temdit edi-
lerek Musul, Gergük, Süleymaniyeyi ihtiva eder. Bu hudut ordumuz taraf›ndan silâhla müda-
faa olundu¤u gibi ayn› zamanda Türk ve Kürt anas›rile meskûn aksam› vatan›m›z› tahdit eder.
Bunun cenup aksam›nda Arapça mütekellim dindafllar›m›z vard›r. Bu hudut dahilinde kalan
aksam› memalikimiz camiai Osmanîyeden lâyenfek bir kül olarak kabul edilmifltir. Beyanna-
menin dördüncü maddesine bakal›m!. Bu madde ile biz, bizimle beraber yaflayan anas›r› gay-
r›müslimeyi ayn› hukuk ve ayn› salâhiyette kabul ediyoruz. Hepimiz bu devletin Müslüman ve
anas›r› gayrimüslime dahil olarak ayn› suretle tebaas›y›z. Ve bu itibarla cümlemizin hukuku
birdir. ‹çimizde yaflayan gayrimüslim vatandafllar›m›za bizim hakimiyeti siyasîye ve muvaze-
nei içtimaîyemizi ihlâl edecek fazla birtak›m imtiyazat veremeyiz. Bu madde, dahilî siyaseti-
mizdeki kanaati umumîyemizi izah etmektedir. Yedinci madde; siyaseti hariciye hakk›ndaki
noktai nazar›m›z› bildirir. Her halde devlet ve milletimiz dahilen ve haricen bütün manasile
müstakil kalacakt›r. Bize baflka bir tarz› idare tatbik edilemez. Bu bapta birçok muhtelif esba-
b›n bafl›nda en büyük ve mühim sebep fludur. Dinen dahi müstakil olmak mecburiyetindeyiz.
Yaln›z vâsi olan memleketimizi seri bir surette imar edebilmek için ve milletimizin az zaman-
da ilim ve marifetini icabat› asrîyeye göre yükseltmek için müftekir oldu¤umuz hususat› tak-
dir ederiz. Ancak bu hususta bize muavenet edebilecek devletin nas›l olabilece¤i yedinci mad-
dede musarraht›r. Böyle bir devletin muavenetini hüsnü telâkki ederiz.

‹flte Efendiler! Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tesbit edilen esasat ve nikat› nazar bafll›-
ca bunlardan ibarettir. Bu esasat sayesinde bütün milletimiz müttehit bir hale gelmifltir. Bu
maksad› mukaddesin temini ile ifltigal edildi¤i bir s›rada pek âlâ hat›rlar›n›zdad›r ki Ferit Pa-
fla buna mâni olmaya kalk›flt›. Bu teflebbüsat› memleket dahilinde suitefsire u¤raflt›. ‹ttihatç›l›k-
t›r dedi. Bu isnat efkâr› dahilîye ve haricîyede muvaffak olamad›. Bunu gördükten sonra yeni
bir silâh arad›. Bolfleviklik dedi. Resmî telgraflar›nda Bolfleviklerin Karadenizden tak›m tak›m
Samsun, Trabzon ve dahile do¤ru yürüdü¤ünü, memleketi alt, üst etti¤ini resmen iflaa eyledi.
Bunlar da müessir olamad›. Ferit Pafla ve kabinesi daha ileriye gittiler. Baz› yerlerde ahalii is-
lâmîyeyi i¤fal ederek üzerimize sevketmek, millet için, vatan için çal›flanlar› imha etmek kas-
tinde bulundular. Tabiî bunlarda da muvaffak olamad›lar. Fakat nihayet millet Ferit Paflaya
ademi itimat göstermeye mecbur oldu. Kabine ›skat edildi. Vahdeti millîye kespi resanet etti.

Teflkilât› millîyenin husule getirmifl oldu¤u dahilî ve haricî vaziyet ile eski vaziyet ara-
s›nda fevkalâde farklar mevcuttur. Dahilen emniyet ve asayifl noktai nazar›ndan gayr›kabili
mukayese tebeddülât vard›r. Haricen ecnebîlerin hakk›m›zda verdikleri ve verebilecekleri im-
ha ve idam karar›n›n pek yanl›fl oldu¤u art›k bütün ‹tilâf Devletlerince takdir olunmufl ve tefl-
kilât› millîyenin k›ymet ve ehemmiyeti gayr›kabili inkâr görülmüfltür. ‹tilâf Devletlerinin ih-
timal baz›s› henüz menafii hususîyesini temin etmek için milletten baflka bir yerde noktai is-
tinat ar›yor. Millet vahdet ve azminde sebat ettikçe bu gibilerin de hakikati kabul edeceklerin-
de flüphe yoktur. fiimdi lâz›m olan milletimizin sebatkârane bir surette azminde devam etme-
si ve ‹stanbulda karîben toplanacak meb'uslar›m›z›n vazifei teflriiyelerini bihakk›n ifa edebil-
mesidir. Her halde millet hükûmetin nigehban› olmak lâz›mgelir. Çünkü hükûmetlerin icra-
at› menfi olup da millet itiraz etmez ve ›skat etmezse bütün kusur ve kabahatlere ifltirak etmifl
demektir. Ferit Pafla Parise gitti¤i zaman ald›¤› cevabî nota tamamen arzetti¤im mealdedir.
Filhakika flunun bunun baziçesi olabilen milletler hukukunu gayr›müdriktirler demektir. Ve
böyle bir millet murakabe alt›nda bulundurulmaya müstahak olur.
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Birincisinin gerçekleflmesinde bütün insanl›k için amaca uluflma baflar›s› elde edilmifl
olurdu. Böyle olman›n pratik ve nesnel olana¤› daha bulunamad›¤›ndan baz› giriflimciler,
milletlere verilmesi gereken do¤rultuyu vermekte yard›mc› oluyorlar. Böylece yukardan
afla¤›ya bütünleflme sa¤lanabilir. Biz memleketimiz içindeki gezilerimizde elbette birinci
yolda bafllam›fl olan ulusal örgütlenmemizin gerçek bafllang›ç noktas›na, bireye kadar indi-
¤ini ve oradan yeniden yukar›ya do¤ru gerçek örgütleflmenin bafllad›¤›n› büyük flükranla
gördük. Bununla birlikte eksiksiz bir duruma ulafl›ld›¤›n› ileri süremeyiz. Bunun için özel
olarak afla¤›dan yukar›ya yeniden bir örgütlenmenin oluflmas› amac›na ulaflmak için özel ça-
ba harcaman›n bir ulus ve yurt görevi say›lmal›d›r.

Tüzü¤ümüzün baz› noktalar›ndan da yeniden sözetmek isterim. Osmanl› ‹mparator-
lu¤unu savafltan önceki s›n›rlar›n› bilirsiniz Genel Savafl›n sonucu devletimizi birtak›m öz-
verilerde bulunmaya zorluyor, buna göre devlet için yeni ulusal s›n›rlar kabul ettik. Bu s›-
n›rlar bildirimizin birinci maddesinde aç›klanm›flt›r. Ayr›nt›lar› bilmeyenler olabilir. Ve el-
bette bilmemekte hakl›d›rlar.

Bu s›n›rlar oluflurken iflin içinde bulundu¤umdan bunu da bildirece¤im:
Ateflkes anlaflmas› yap›ld›¤› gün ordular›m›z bu s›n›rlarda edimli olarak egemen bulu-

nuyordu. Bu s›n›r ‹skenderun körfezi güneyinden Antakyadan Halep ile Katma istasyonu
aras›nda Cerablus köprüsü güneyinde F›rat nehrine kavuflur. Oradan Dirzora iner; daha
sonra do¤uya uzanarak Musul, Kerkük, Süleymaniyeyi içine al›r. Bunun güney bölümlerin-
de Arapça konuflan dindafllar›m›z vard›r. Bu s›n›r içinde kalan ülkemiz bölümleri Osaman-
l› toplumundan ayr›lmaz bir bütün olarak kabul edilmifltir. Bildirimizin dördüncü maddesi-
ne bakal›m!. Bu madde ile biz, bizimle birlikte yaflayan Müslüman olmayan unsurlar› ayn›
haklar ve ayn› yetkilerle kabul ediyoruz. Hepimiz Müslüman olal›m olmayal›m bu devletin
ayn› anlamda uyruklar›y›z. Ve bu bak›mdan hapimizin haklar› birdir. ‹çimizde yaflayan
Müslüman olmayan vatandafllar›m›za bizim siyasî egemenli¤imizi ve sosyal dengemizi bo-
zacak fazladan birtak›m ayr›cal›klar tan›yamay›z. Bu madde, iç politika konusundaki genel
düflüncemizi aç›klamaktad›r. Yedinci madde: d›fl politika ile ilgili görüflümüzü bildirir. Her
halde devlet ve milletimiz içte ve d›flta bütün anlam›yla ba¤›ms›z kalacakt›r. Bize baflka bir
yönetim biçimi uygulanamaz. Bu konuda birçok ve türlü türlü nedenlerin bafl›nda en büyük
ve önemli neden fludur. Din bak›m›ndan da ba¤›ms›z olmak zorunday›z. Yaln›z genifl olan
memleketimizi h›zla bay›nd›r duruma getirebilmek için ve milletimizin az zamanda bilim ve
tekni¤ini ça¤dafll›¤›n gereklerine göre yükseltmek için gereksindi¤imiz konular› biliriz. An-
cak bu konuda bize yard›m edebilecek devletin nas›l olabilece¤i yedinci maddede aç›klan-
m›flt›r. Böyle bir devletin yard›m›n› iyi karfl›lar›z.

‹flte Efendiler! Erzurum ve S›vas Kongrelerinde saptanan ilkeler ve görüfller bafll›ca
bunlard›r. Bu ilkeler sayesinde bütün milletimiz birleflmifl bir duruma gelmifltir. Bu kutsal
amac›n sa¤lanmas›na çal›fl›ld›¤› bir s›rada pek iyi an›msarsan›z ki Ferit Pafla buna engel ol-
maya kalk›flt›. Giriflimi memleket içinde kötü yorumlamaya u¤raflt›, ‹ttihatç›l›kt›r dedi. Bu
suçlama iç ve d›fl kamuoyunda baflar›l› olamad›. Bunu gördükten sonra yeni bir silâh arad›.
Bolfleviklik dedi. Resmî telgraflar›nda Bolfleviklerin Karadenizden tak›m tak›m Samsun,
Trabzon ve içeriye do¤ru yürüdü¤ünü, memleketi alt, üst etti¤ini resmi olarak ortal›¤a yay-
d›. Bunlar da etkili olamad›. Ferit Pafla ve kabinesi daha ileriye gittiler. Baz› yerlerde Müs-
lüman halk› aldatarak üzerimize sürmek, millet için, vatan için çal›flanlar› yok etmek istedi-
ler. Elbette bunlarda da baflar›l› olamad›lar. Ama sonunda millet Ferit Paflaya güvensizlik
göstermek zorunda kald›. Kabine düflürüldü. Ulusal birlik sa¤lamlaflt›.

Ulusal örgütlerin oluflturdu¤u iç ve d›fl durum ile eski durum aras›nda ola¤anüstü fark-
lar vard›r. ‹çte güvenlik ve dirlik bak›m›ndan k›yaslanam›yacak de¤ifliklikler vard›r. D›flta
yabanc›lar›n bizim için verdikleri ve verebilecekleri yok etme ve öldürme karar›n›n çok
yanl›fl oldu¤u art›k bütün ‹tilâf Devletlerince anlafl›lm›fl ve ulusal örgütlerin de¤er ve öne-
mi yads›namaz görülmüfltür. ‹tilâf Devletlerinden belki kimisi özel ç›karlar›n› sa¤lamak için
hâlâ milletten baflka bir yerde dayanak noktas› ar›yor. Millet birlik ve kararl›l›¤›nda diren-
dikçe bu gibilerin de gerçe¤i kabul edeceklerinde kuflku yoktur. fiimdi gerekli olan milleti-
mizin sars›lmadan kararl›l›¤›n› sürdürmesi ve ‹stanbulda yak›nda toplanacak meb’uslar›m›-
z›n yasama görevlerini tam olarak yapabilmesidir. Her halde milletin hükûmetin koruyucu-
su olmas› gerekir. Çünkü hükûmetlerin yapt›klar› olumsuz olur da millet karfl› ç›kmaz ve
onu düflürmezse bütün kusur ve suçlara kat›lm›fl demektir. Ferit Pafla Parise gitti¤i zaman
ald›¤› yan›tsal nota tam bildirdi¤im anlamdad›r. Gerçekten flunun bunun oyunca¤› olabilen
milletler haklar›n›n bilincinde de¤illerdir demektir. Ve böyle bir millet denetim alt›nda bu-
lundurulmay› hak etmifl olur.



Millet Ferit Paflay› ›skat ettikten sonra yerine gelen Ali R›za Pafla amali millîye dairesin-
de milletle müfltereken çal›flmay› kabul etti. Ferit Paflan›n sukutile Ali R›za Paflan›n geçmesi
meselesinde milletin alâkas› bittabi birinciyi ›skattad›r. Bundan baflka bir fley yapamazd›. Re-
isi vükelây› bittabi zât› flahane intihap eder. Ve müflarileyh de arkadafllar›n›...Bu yeni kabine-
ye eski kabineden baz› zevat dahil olmufltu. Bu sebeple Heyeti Temsilîyemiz mütereddit kal-
d›. Birtak›m flartlar dermeyan etmek mecburiyeti görüldü. Nihayet itilâf edildi. Hükûmetle ya-
p›lan itilâfnamede üç noktaya istinat ediliyordu. Kuvayi Millîyenin meflruîyetinin tasdik›, Mec-
lisi Millînin içtima›na kadar mukadderat› millet hakk›nda kat’î ve son taahhüdatta bulunulma-
mas›, sulh konferans›nda milletin mukadderat›n› müdafaa edecek murahhaslar›n eskisi gibi
menafii millet ve memleketi gayr›müdrik olanlardan intihap edilmemesi... Hükûmet bu üç
noktay› kabul etti. Ve teferruat üzerinde daha ziyade anlaflabilmek için Bahriye Nâz›r› Salih
Paflay› gönderdi, Bahriye Nâz›r› Amasyada Heyeti Temsilîye ile mülâkat etti. Müflarileyh ile
vukubulan müzakerede ben de bulundum. (Göstererek) bu beyanname ve nizamnamemizin
her sat›r› beraber okundu. Tamamen mutabakat› efkâr hâs›l oldu. Bu müzakerat esnas›nda di-
¤er bir meselei mühimmenin mevzuubahs edilmesine lüzum görüldü. Meclisi Millînin mahal-
li içtima›!. ‹stanbulun bugün içinde bulundu¤u elîm flerait içinde Meclisi Meb'usan›n, millet
vekillerinin vazifelerini kemali serbestî ile ifa edip edemiyece¤i cayi teemmül görüldü. Bunun
için meclisin hariçte toplanmas› düflünüldü. Salih Paflan›n ‹stanbula avdetinden sonra hükû-
meti merkezîye bu fikre ifltirak etmedi. Bittabi bütün mehazirine ra¤men ‹stanbulda içtima› lâ-
z›mgeldi. Maamafih Heyeti Temsilîyece mehazire karfl› icap eden tedabir ittihaz edilmifltir.

Efendiler! Teflkilât› millîyemizin bugün takip etti¤i gaye vatan›n ink›samdan ve milletin
esaretten tahlisine matuftur. ‹nflallah zaman› karipte teflkilât› millîye bu gayenin istihsalile de-
ruhde etti¤i vazifei vatanîyesini ifa edecektir.

Fakat vazifesini ikmal etmifl say›lacak m›d›r? Bence bundan sonra da pek mühim vazi-
fei vatanîye ve millîyemiz vard›r. Ezcümle ahvali dahiliyemizi ›slah ile mileli mütemeddine
meyan›nda faal bir uzuv olabilece¤imizi filen ispat etmek lâz›md›r. Bu gayede muvaffak ol-
mak için siyasî mesaiden ziyade içtima› mesaiye ihtiyaç vard›r. Teflkilât› millîyemizin böyle
bir gaye için nas›l bir flekil almak lâz›mgelece¤ini flüphesiz milletimizin amali umumîyesi ta-
yin ve tesbit edecektir. fiimdilik Heyeti Temsilîye, meb'uslar›n kemali emniyetle ifay› vazife
eyledikleri tahakkuk edece¤i güne kadar kemafissab›k vazifesine devam edecektir.

Efendiler! Ümit ederim ki, müsait bir sulh aktinden sonra vaziyetimiz hüsnü idare edi-
lirse evelki hudut dahilindeki vaziyetimizden daha iyi olur. Bu noktada bir fikir izah etmek
istiyorum: Cemiyetimiz noktai nazar›ndan çizdi¤imiz hudut haricinde kalan dindafllar›m›z-
la, bu muhterem kardefllerimizle ayn› hudut dahilinde as›rlardanberi vatandafll›k ettik bu kar-
defllerimiz her tarafta, Suriyede, Irakta, Yemende flarkta kendi dahillerinde muhafazai mev-
cudiyet ve temini istiklâl için sarf› mesai ediyorlar. Bütün bu islâm parçalar›n›n mazhar› is-
tiklâl olmalar› âlemi islâm için ne büyük bahtiyarl›k olur. Bunun husulünde âlemi islâm›n va-
ziyetinin nekadar rasin olaca¤›n› flimdiden tasavvur etmekle pek büyük saadet hissediyorum.
Mazhar› intibah oldu¤una flüphe kalmayan âlemi islâm›n muvaffak›yetini o kadar kavi gö-
rüyorum ki bu imanla izah› hissiyat eyledi¤imden dolay› duydu¤um vicdanî zevk pek büyük-
tür. Fazla rahats›z etmek istemem, beni dinlemek lûtfunda bulundu¤unuzdan dolay› hassa-
ten teflekkürat›m› arzederim.

VES‹KA, 221.
Kad›köy, 23/24, 1, 1336

K.O. 20 K.
Müstaceldir
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
C: 22/1/1336 Dün arzetti¤im uzunca flifrede tafsilât› lâzime verdim. Benim için nezaret-

te kalmak, kabinenin her türlü mehaziri flahsîye ve siyasîye (m k ev m t a s y s d l) kabul et-
mesile olurdu. Kabinenin istifas› ise meclisi umumî için de bir panik halinde tecelli edecekti.
fiimdi Meclisi Millînin bu hale karfl› tarz› hareketine intizar etmek zaruridir zannederim. He-
yeti Temsilîye ile temas›m›z› Seryaver Salih Bey idame edecektir Efendim (Cemal).

Harbiye Seryaveri
Salih
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Millet Ferit Paflay› düflürdükten sonra yerine gelen Ali K›za Pafla ulusal istekler çer-
çevesinde milletle ortaklafla çal›flmay› kabul etti. Ferit Paflan›n düflmesiyle Ali R›za Paflan›n
geçmesi konusunda milletin ilgisi do¤al olarak birinciyi düflürmek olmufltur. Bundan baflka
bir fley yapamazd›. Baflbakan› elbette padiflah seçer. Ve Baflbakan da arkadafllar›n›... Bu ye-
ni kabineye eski kabineden baz› kifliler girmiflti. Bu nedenle Temsilci Kurulumuz duraksa-
d›. Birtak›m koflullar ileri sürmek zorunda bulundu. Sonunda anlaflma oldu. Hükûmetle ya-
p›lan anlaflma metninde üç noktaya dayan›l›yordu. Ulusal Güçlerin yasal oldu¤unun onan-
mas›, Ulusal Meclis toplanana kadar ulusun kaderiyle ilgili kesin ve dönülmez yüklenimler-
de bulunulmamas›, bar›fl konferans›nda milletin kaderini savunacak olan delegelerin eskisi
gibi millet ve memleket ç›karlar›n› kavramam›fl olanlardan seçilmemesi.. Hükûmet bu üç
noktay› kabul etti. Ve ayr›nt›lar üzerinde daha çok anlaflabilmek için Deniziflleri Bakan› Sa-
lih Paflay› gönderdi. Deniziflleri Bakan› Amasyada Temsilci Kurulla görüfltü. Onunla yap›-
lan görüflmede ben de bulundum. (Göstererek) Bu bildiri ve tüzü¤ümüzün her sat›r› birlik-
te okundu. Tam bir düflünce birli¤i do¤du. Bu görüflmeler s›ras›nda önemli baflka bir soru-
nun sözkonusu edilmesi gerekli görüldü. Ulusal Meclisin toplanma yeri!. ‹stanbulun bugün
içinde bulundu¤u ac› koflullar alt›nda Meb'uslar Meclisinin, millet vekillerinin görevlerini
tam serbestçe yap›p yapam›yacaklar› düflünülmeye de¤er görüldü. Bunun için meclisin tafl-
rada toplanmas› düflünüldü. Salih Paflan›n ‹stanbula dönmesinden sonra ‹stanbul bu düflün-
ceye kat›lmad›. Elbette bütün sak›ncalar›na karfl›n ‹stanbulda toplanmas› gerekli oldu. Bu-
nunla birlikte Temsilci Kurul taraf›ndan sak›ncalara karfl› gereken önlemler al›nm›flt›r.

Efendiler! ulusal örgütlerimizin bugün güttü¤ü amaç vatan›n›n bölünmekten ve mille-
tin tutsakl›ktan kurtar›lmas›na yöneliktir. ‹nflallah yak›n zamanda ulusal örgütler bu amac›
elde ederek üstüne ald›¤› vatan görevini yapm›fl olacakt›r.

Ama görevini tamamlam›fl say›lacak m›d›r? Bence bundan sonra da çok önemli vatan
ve millet görevimiz vard›r. Bu arada iç durumumuzu iyilefltirip uygar milletler aras›nda ça-
l›flkan bir uzuv olabilece¤imizi edimli olarak kan›tlamak gerekir. Bu amaçda baflar›l› olmak
için politik çal›flmalardan çok sosyal çal›flmalara gereksinim vard›r. Ulusal örgütlerimizin
böyle bir amaç için nas›l bir biçim almas› gerekece¤ini kuflkusuz milletimizin genel istekle-
ri belirleyip saptayacakt›r. fiimdilik Temsilci Kurul, meb'uslar›n tam güvenle görev yapt›k-
lar›n›n kesinlikle anlafl›laca¤› güne kadar eskisi gibi görevini sürdürecektir, ifller iyi yöneti-
lirse önceki s›n›rlar içindeki durumumuzdan daha iyi olur. Bu noktada bir düflünce aç›kla-
mak istiyorum: Kendi toplumumuz aç›s›ndan çizdi¤imiz s›n›rlar d›fl›nda kalan dindafllar›-
m›zla, bu sayg›de¤er kardefllerimizle ayn› s›n›rlar içinde yüzy›llard›r vatandafll›k ettik bu
kardefllerimiz her tarafta, Suriyede, Irakta, Yemende do¤uda kendi içlerinde varl›klar›n›
korumak ve ba¤›ms›zl›klar›n› sa¤lamak için çaba harc›yorlar. Bütün bu islâm parçalar›n›n
ba¤›ms›zl›¤a kavuflmalar› Müslümanl›k dünyas› için ne büyük mutluluk olur. Bu gerçekle-
flince islâm dünyas›n›n nekadar sa¤lam olaca¤›n› flimdiden düflünmekle pek büyük mutluluk
duyuyorum. Uyan›kl›¤a kavufltu¤una kuflku kalmayan islâm dünyas›n›n baflar›s›n› o kadar
kesin görüyorum ki bu inançla duygular›m› aç›klam›fl olmakla duydu¤um vicdanî zevk bü-
yüktür. Fazla rahats›z etmek istemem, beni dinlemek iyili¤inde bulundu¤unuz için özellik-
le teflekkürlerimi sunar›m.

BELGE, 221.
Kad›köy, 23-24/1/1920

K.O. 20 K.
‹vedidir
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine.
K: 22/1/1920 Dün sundu¤um uzunca flifrede gerekli ayr›nt›l› bilgiler verdim. Benim

için bakanl›kta kalmak, kabinenin her türlü kiflisel ve politik sak›ncalar› (m k c v m t a s y s
d l ) kabul etmesile olurdu. Kabinenin çekilmesi Meb'uslar Meclisi için de bir panik duru-
mu yaratacakt›. fiimdi Meb'uslar Meclisinin bu duruma karfl› tutumunu beklemek zorunlu-
dur san›r›m. Temsilci Kurulla iliflkimizi Baflyaver Salih Bey sürdürecektir Efendim. (Cemal)

Savafliflleri Hakan› Baflyaveri
Salih



VES‹KA, 222.
22/1/1336

Erzurum, S›vas, Diyarbekir, Band›rma, Bal›kesir, Konyada Kolordu Kumandanl›klar›na
Edirne Mevkii Müstahkem Kumandan›na

Refet Beye, Kenan Beye, Bursada F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beye
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla ile Cevdet Pafla-

n›n vazifeden çekilmesini talep etmifllerdir. ‹stanbula verdi¤imiz cevapta çekilmek için acele
etmemelerini ve ‹ngilizlerin notas›n› aynen bize yazmalar›n› bildirdik. ‹ngilizlerin bu talebi
ya Meclisi Millîye tahakküm ederek memleketi eskisi gibi kendilerine mutî vesait ile idare et-
mek mümkün olup olmad›¤›n› keflif mahiyetindedir yahut memleket idaresini ellerine almak
için milletin muhtemel olan muvakemetini k›rmay› da göze ald›rman›n yani kat'î bir hareke-
tin mukaddemesidir. Her iki halde de ‹ngilizlerin talebine mutavaat etmek anlar›n iflini teshil-
den baflka netice vermez. Harbiye Nâz›r›na çekilmemesini ve ‹ngilizlerin cebren kald›rmala-
r›n› dahi göze ald›rmas›n› teklif etmek mütaleas›nday›z. Daha karar› kat'î verecek kadar ma-
lûmat al›namad›. Hemen noktai nazar›n›z› bildirmenizi rica ederim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 223.
22 Kânunusani 1336

fiifre
Gayet müstaceldir
Zata mahsustur

Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanl›¤›na
Hemen Rauf Beyi bularak vaziyeti beraber ve emniyet dahilinde takip etmenizi rica

ederiz. ‹ngilizlerin talebini is'af etmek kat'iyyen gayricaizdir. Buraca o noktai nazardan te-
dabiri seriaya tevessül edildi. ‹stanbuldaki telgraf muhaberat›n› taht› temine alman›z lâz›m-
d›r.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 224.
fiifre Ankara, 23 Kânunusani 1336
Zata mahsut ve gayet müstaceldir

Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanl›¤›na
Rauf Beye verilecektir:
Sadrazam Pafla Hazretlerinden bugün iki telgraf ald›k. Birincisinde badelmüzakere bil-

dirilecektir. ‹kincisinde Vas›f Bey celbolunarak nota irae olunmufltur. O da size izahat vere-
cek mealindedir. Hâdiseden yaln›z bir devletin teflebbüsü hususîsi gibi ans›z›n haberdar olun-
ca muvasalat›n ink›at› ihtimaline karfl› dün do¤rudan do¤ruya Bab›ali ile temasa gelmifltik.
Bizim müracaatimizin bir müdahale fleklinde telâkki edilmesine karfl› daha dün izahat› kâfi-
ye verdik. Fakat Meclisi Meb'usan›n çal›flmas›na bir mâni bulunmad›¤› anlafl›lmakta oldu-
¤undan makam› sadarete tekrar cevap vermek suretile muhabereyi idame etmiyerek nikat› na-
zar›m›z› yaln›z meb'usan grubuna iblâ¤ ediyoruz. Harbiye Nâz›r›n›n infisali bir emrivaki ol-
makla beraber vak'anm ehemmiyeti bakidir. Birinci nokta; üç devlet mümessilleri bir nota ile
hükûmetimizi istedikleri gibi terkip etmek yolunu tutmufl oluyorlar. Yar›n meclisin itimat ede-
ce¤i di¤er bir hükûmete da ayn› suretle muamele etmelerine misal haz›rlanm›flt›r. ‹kinci nok-
ta; Harbiye Nâz›r› Kuvayi Millîyeye yard›m hususunda birtak›m taahhüdat deruhde etmifl idi.
Bu taahhüdat elyevm ne flekle girmifl oldu¤u malûm de¤ildir. Bu ikinci noktan›n müsaraaten
halli lâz›md›r. Bununla beraber birinci noktan›n tamiri daha ziyade mühim bir meseledir. Bu
hâdise bu fleklinde di¤er ma¤lûp devletlere vaki olmam›flt›r. Binaenaleyh hükûmet hâdiseyi
di¤er ma¤lûp devletlere yap›ld›¤› flekle irca edinceye kadar u¤raflmak vazifesinde idi ki bu va-
zifeyi ifa etmemifltir. Paris Konferans›n› haberdar ederek bütün dünyan›n malûmat› taht›nda
bir teflebbüs karfl›s›nda bulunmak lâz›m idi. Devletlerin bir nota vererek ve bir mukavemete
u¤ramayarak belki de gizlice bir teflebbüse giriflmeleri ve hükûmetin de milleti ve matbuat› ha-
berdar etmiyerek ve bütün bir kabine meselesi yapmayarak hareket etmesi istiklâli milleti mu-
hil oldu¤u kanaatindeyiz. Emrivaki tebeddül etmese dahi hâdiseyi kapatm›yarak bir daha te-
kerrürüne mâni olacak derecede da¤da¤a yapmak elzemdir. Meclisi Meb’usanda kabineyi
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BELGE, 222.
22/1/1920

Erzurum, S›vas, Diyarbak›r, Band›rma, Bal›kesir, Konyada Kolordu Komutanl›klar›na
Edirnede Müstahkem Mevki Komutan›na

Refet Beye, Kenan Beye, Bursada Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beye
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada Savafl iflleri Bakan› Cemal Pafla ile Cevat Pa-

flan›n görevden çekilmesini istemifllerdir. ‹stanbula verdi¤imiz karfl›l›kta çekilmek için ace-
le etmemelerini ve ‹ngilizlerin notas›n› oldu¤u gibi bize yazmalar›n› bildirdik. ‹ngilizlerin bu
iste¤i ya Meb'uslar Meclisine bask› yaparak memleketi eskisi gibi kendilerine boyun e¤en
arac›larla yönetme olas›l›¤›n›n bulunup bulunmad›¤›n› yoklama niteli¤indedir ya da mem-
leket yönetimini ellerine almak için milletin olas› direniflini k›rmay› da göze ald›rman›n ya-
ni kesin bir eylemin bafllang›c›d›r. Her iki durumda da ‹ngilizlerin iste¤ine uymak onlar›n
iflini kolaylaflt›rmaktan baflka sonuç vermez. Savafliflleri Bakan›na çekilmemesini ve ‹ngiliz-
lerin zorla uzaklaflt›rmalar›n› da göze almas›n› önermek düflüncesindeyiz. Daha kesin karar
verecek kadar bilgi al›namad›. Hemen görüflünüzü bildirmenizi rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 223.
fiifre 22 Ocak 1920
Çok ivedidir 
Kifliye özeldir

Onuncu Kafkas Tümeni Komutanl›¤›na
Hemen Rauf Beyi bularak durumu birlikte ve güvenlik içinde izlemenizi rica ederiz.

‹ngilizlerin iste¤ini yerine getirmek kesinlikle do¤ru olmaz. Buraca o bak›mdan ivedi ön-
lemler al›nmaya giriflildi. ‹stanbuldaki telgraf haberleflmelerini güven alt›na alman›z gerek-
lidir.

Mustafa Kemal
BELGE, 224.
fiifre Ankara, 23 Ocak 1920
Kifliye özel ve çok ivedidir.

Onuncu Kafkas Tümeni Komutanl›¤›na
Rauf Beye verilecektir:
Baflbakan Pafla Hazretlerinden bugün iki telgraf ald›k. Birincisinde görüflüldükten son-

ra bildirilecektir, ikincisinde Vas›f Bey ça¤›r›larak nota gösterilmifltir. O da size aç›klama ya-
pacak denilmektedir. Olaydan yaln›z bir devletin özel giriflimi gibi ans›z›n haber al›nca ileti-
flimin kesilmesi olas›l›¤›na karfl› dün do¤rudan do¤ruya Bab›ali ile ba¤lant› kurmufltur. Bizim
baflvurumuzun bir kar›flma say›lmas›na karfl› daha dün yeter aç›klama yapt›ksa da Meb’uslar
Meclisinin baflbakanl›¤a yeniden yan›t vererek haberleflmeyi sürdürmeden görüfllerimizi yal-
n›z meb'uslar grubuna iletiyoruz. Savafliflleri Bakan›n›n ayr›lmas› bir olup bitti olmakla bir-
likte olay önemini korumaktad›r. Birinci nokta; üç devlet temsilcileri bir nota ile hükûmeti-
mizi istedikleri gibi oluflturmak yolunu tutmufl oluyorlar. Yar›n meclisin güvenece¤i baflka bir
hükûmete da ayn› ifllemi uygulamalar›na örnek haz›rlanm›flt›r. ‹kinci nokta; Savafliflleri Baka-
n› Ulusal Güçlere yard›m konusunda birtak›m yüklenimler alt›na girmifl idi. Bu yüklenimle-
rin bugün ne biçime girmifl oldu¤u bilinmiyor. Bu ikinci noktan›n çabuk çözülmesi gereklidir.
Bununla birlikte birinci noktan›n onar›lmas› daha çok önem tafl›yan bir sorundur. Bu olay bu
biçimde öteki yenilmifl devletlere karfl› uygulanmam›flt›r. fiu halde hükûmet olay› öteki yenil-
mifl devletlere yap›ld›¤› biçime sokuncaya kadar u¤raflmakla ödevli idi ki bu ödevi yapmam›fl-
t›r. Paris Konferans›na bilgi vererek bütün dünyan›n bilgisi içinde bir giriflim karfl›s›nda bu-
lunmak gerekli idi. Devletlerin bir nota vererek ve bir direniflle karfl›laflmayarak belki de giz-
lice bir giriflimde bulunmalar› ve hükûmetin de millete ve bas›na bilgi vermiyerek ve bütün
bir kabine sorunu yapmayan bir tutum içinde olmas›n› milletin ba¤›ms›zl›¤› bozucu nitelikte
oldu¤u kan›s›nday›z. Olup bitti de¤iflmese de olay› kapatm›yarak bir daha yinelenmesine en-
gel olacak ölçüde gürültü yapmak çok gereklidir. Meb’uslar Meclisinin de kabineyi ça¤›-



ça¤›r›p istiklâli milleti muhafaza edemedi¤inden dolay› alenen ›skat kâfi olup olmad›¤›n› dü-
flünmenizi ve bildirmenizi rica ederiz. Hâdiseyi gerek buradaki arkadafllar gerek hariçteki ko-
lordu kumandanlar› asabiyet ve ehemmiyet ile telâkki etmekte olduklar›n› bildirmektedirler.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 225.
fiifre 23/1/1336

Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandan› Kemalettin Sami Beye
Rauf Beye:
Harbiye Nâz›r› ve Erkân›harbiye Reisinin çekilmesi üzerine cereyan eden muhaberat›

görmüflsünüzdür. Cemal Pafla verdi¤i malûmatta yaln›z ‹ngilizlerin talebini zikretmifl iken
sadrazam hazretleri mükerrer ve üç devlet taraf›ndan müflterek ültimatom verildi¤ini bildir-
mifllerdir. Bu halde dahi kabinenin talebe serfüru ederek arkadafllar›n: feda etmesi haysiyeti
millîyeye tecavüz mahiyetinde bulundu¤u aflikârd›r. Gerçi ‹tilâfç›larm meselâ Macaristanda
hükûmet ›skat›na, daha evvel Almanyada azay› hükûmet tebdiline müteallik teflebbüsleri ol-
mufltur. Bizim aleyhimize olan teflebbüsün de bu vadiye dökülmesi icap eder idi. Yani hükû-
met mukavemet ederek sulh konferans›n› bütün cihana karfl› harekât› millîyeden dolay› Türk
hükûmetinin ›skat›na karar verdi¤ini ilâna mecbur etmeli idi. Mümessillerin veya devletleri-
nin münferiden veya müçlemian fakat gizli olarak aleyhimizde yapmayacaklar› yoktur. Bi-
zim mesle¤imiz ise bize yapacaklar›, en ufak bir iliflmenin bütün dünyada en büyük da¤da-
¤alar› davet edece¤ine anlar› ikna etmektir. Kabinenin bu vaz›h cihetleri asla düflünmiyerek
eslâf› gibi istiklâli milliden sükûnetle fedakârl›k etmesi salâbeti flahsîye itibarile zâf›n› idrak
ve ihata itibarile asla flayan› istinat olmad›¤›n› bir daha vaz›han ispat etmifltir. Bu kadar mu¤-
lâk mesaili seciyeten ve fikren bu mertebe zay›f zevat ile idare etmeye çal›flmak art›k gayr›-
mümkündür. Binaenaleyh kabinenin kâmilen ve Meclisi Millîden son hâdise bir mesele ya-
p›larak ademi itimat ile ›skat› lâz›md›r. Yeni hükûmeti milletin itimad› ammesine istinat ede-
rek ‹zzet Pafla deruhde edebilirler. Müdafaai Hukuk Cemiyetinin sulh esasat› müflarileyhin
efkârile tetabuk edebilece¤i ‹smet Beyle muhaverat›m›zdan müsteban olmaktad›r. Bittabi
Müdafaai Hukuk Heyeti için Harbiye, Dahilîye ve Haricîye Nâz›rlar› pek mühimdirler. Har-
bîyede Cemal Paflan›n ipkas› art›k mevzuubahs olamaz. Di¤er bir zât›n her halde tamamen
emniyetbahfl ve flimdiye kadar oldu¤undan daha aç›k ve metin olmas› lâz›md›r. Daha rütbe-
lilerden bir münasibi bulunamazsa ‹smet Beyin nezaretini de memnuniyetle telâkki ederiz.
‹zzet Pafla Hazretlerinin hükûmeti yolunda ciddiyetle, kemali kat'iyetle çal›fl›lmas›n› rica ede-
riz. Bütün kolordu kumandanlar› vaziyeti heyecan ile takip ediyorlar ve Harbîye Nâz›r›n›n
çekilmesini istiklâli milleti muhil ve fliddetle mukabeleyi müstelzim bir mahiyette telâkki et-
mifllerdir. Cevab›n›za muntaz›r›z.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 226.
fiifre Ankara 22 Kânunusani 1336
Gayet acele ve zata mahsustur.

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na
S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na

‹ngilizler Dersaadette tecavüzat› artt›rarak nâz›r veya meb'uslardan baz›lar›n› ve bil-
hassa Rauf Beyi tevkif ederlerse bilmukabele Anadoluda bulunan ‹ngiliz zabitân› tevkif edi-
lecektir. Buna nazaran icab›nda m›ntakan›zdaki ‹ngiliz zabitan›n› tevkif edebilmek için flim-
diden ittihaz› tedabir edilmesini rica eylerim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 226.
fiifre Ankara, 22 Kânunusani 1336
Gayet ve acele ve zata mahsustur

15 inci Kolordu Kumandanl›¤›na
‹ngilizlerin Dersaadette tecavüzü artt›rarak nâz›r veya meb'uslardan baz› zevat› ve bilhassa

Rauf Beyi tevkif ederlerse bilmukabele Anadoluda bulunan ‹ngiliz zabitân› tevkif edilecektir. Bina-
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r›p ulusal ba¤›ms›zl›¤› koruyamad›¤› için aç›kça düflürmesinin yeterli olup olmad›¤›n› dü-
flünmenizi ve bildirmenizi rica ederiz. Gerek buradaki arkadafllar gerek taflradaki kolordu
komutanlar› olay› öfke ve önemle karfl›lamakta olduklar›n› bildirmektedirler.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 225.
fiifre 23/1/1920

Onuncu Kafkas Tümeni Komutan› Kemalettin Sami Beye
Rauf Beye:
Savafliflleri Bakan› ve Genelkurmay Baflkan›n›n çekilmesi üzerine geçen yaz›flmalar›

görmüflsünüzdür. Cemal Pafla verdi¤i bilgide yaln›z ‹ngilizlerin iste¤inden sözetmifl iken
Baflbakan hazretleri ard› ard›na ve üç devlet taraf›ndan ortaklafla ültimatom verildi¤ini bil-
dirmifllerdir. Bu durumda da kabinenin iste¤e bafle¤erek arkadafllar›n› feda etmesinin ulu-
sal onuru yaralama niteli¤inde bulunudu¤u aç›kça billidir. Her ne kadar ‹tilâf Devletlerinin,
örne¤in Macaristanda hükûmet düflürmeye, daha önce Almanyada hükûmet üyelerini de-
¤ifltirmeye yönelik giriflimleri olmuflsa da bize karfl› olan giriflimin de bu yola dökülmesi ge-
rekirdi. Yani hükûmet direnerek bar›fl konferan›s›n› ulusal giriflimlerden dolay› Türk Hü-
kûmetinin düflürülmesine karar verdi¤ini bütün dünyaya duyurmaya zorlanmal›yd›. Temsil-
cilerin veya devletlerinin ayr› ayr› ya da toplu olarak, ama gizli olarak bize karfl› yapm›ya-
caklar› yoktur. Bizim iflimiz ise bize yapacaklar› en ufak bir iliflmenin bütün dünyada en bü-
yük gürültüleri do¤uraca¤›na onlar› inand›rmakt›r. Kabinenin aç›kça belli olan bu noktala-
r› hiç düflünmiyerek kendisinden öncekiler gibi ulusal ba¤›ms›zl›ktan dinginli¤e ödün ver-
mesi kiflisel sa¤laml›k yönünden güçsüzlü¤ünü kan›tlam›flt›r. Bu kadar karmafl›k iflleri do-
¤ufltan ve düflünce yap›s› bu kertede zay›f olan kiflilerle yönetmeye çal›flmak art›k olanak-
s›zd›r. fiu halde son olay Meb'uslar Meclisinde bir sorun yap›larak güvensizlik oyu verilip
kabinenin tümüyle düflürülmesi gereklidir. Yeni hükûmeti milletin genel güvenine dayana-
rak ‹zzet Pafla kurabilir. Haklar› Savunma Derne¤inin bar›fl ilkelerinin onun düflünceleriy-
le uyuflabilece¤i ‹smet Beyle olan görüflmelerimizden anlafl›lmaktad›r. Elbette Haklar› Sa-
vunma Kurulu için Savafliflleri, ‹çiflleri ve D›fliflleri Bakanlar› çok önemlidir. Savaflifllerinde
Cemal Paflan›n kalmas› art›k sözkonusu olamaz. Baflka birisinin her halde tam güvenilir ve
flimdiye kadar oldu¤undan daha aç›k ve sa¤lam olmas› gereklidir. Daha yüksek rütbeliler-
den uygun biri bulunamazsa ‹smet Beyin bakanl›¤›n› da sevinçle karfl›lar›z. ‹zzet Pafla Haz-
retlerinin hükûmeti kurmas› yolunda önemle, tam kararl›l›kla çal›fl›lmas›n› rica ederiz. Bü-
tün kolordu komutanlar› durumu gerginlik içinde izliyorlar ve Savafliflleri Bakan›n›n çekil-
mesini ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› bozucu ve sertlikle karfl›l›k vermeyi gerektirici nitelikte görü-
yorlar. Yan›t›n›z› bekliyoruz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 226.
fiifre Ankara, 22 Ocak 1920
Çok ivedi ve kifliye özeldir

Konyada On ikinci Kolordu Komutanl›¤›na 
S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na

‹ngilizler ‹stanbulda sald›r›lar› artt›rarak bakan veya meb’uslardan baz›lar›n› ve özel-
likle Rauf Beyi tutuklarlarsa karfl›l›k olarrak Anadoluda bulunan ‹ngiliz subaylar› tutukla-
nacakt›r. Buna göre gerekti¤inde bölgenizdeki ‹ngiliz subaylar›n› tutuklayabilmek için flim-
diden önlem al›nmas›n› rica ederim.

Mustafa Kemal
BELGE, 226.
fiifre Ankara, 22 Ocak 1920
Çok ivedi ve kifliye özeldir

15 inci Kolordu Komutanl›¤›ma
‹ngilizlerin ‹stanbulda sald›r›y› artt›rarak bakan veya meb’uslardan baz›lar›n› ve özellik-

le Rauf Beyi tutuklarlarsa karfl›l›k olarak Anadoluda bulunan ‹ngiliz subaylar› tutuklanacakt›r.



enaleyh Erzurumda bulunan Rawlinson’u kaç›rmamak için flimdiden ittihaz› tedabir edilme-
sini rica ederim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 227. 
Aceledir Harbiye, 24/1/1336

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Mecliste grup: Karar veçhile olacakt›r. Resmen müzakerata ancak dört befl güne kadar

bafllanacakt›r. O zaman meselei haz›ra sebebile kabine çekilecektir. O müddet zarf›nda vazi-
yetin emniyeti için kabinenin ipkas› lâz›md›r. Henüz vâk›f oldu¤umuz muhaberat›n›z muva-
f›k olmakla beraber buradan son vaziyet arzedilmedikçe kat'› rab›ta ile harekâta iptidar edil-
memesi lüzumu zât› devletlerince de takdir buyurulaca¤› kanaatindeyiz. Bugün sizden ade-
mi müdahaleye dair cevap al›rsak, siyaset faide verece¤ini söyliyen sadrazam ile görüflece¤iz.
Bir lisan› kati ile sizin ifl'ar›n›z› tasvip etmekle beraber birkaç gün için kendisini oyalamaya
çal›flaca¤›z. Ancak meclis resmen küflat edilmifl ve Heyeti Temsilîye nam›na telgrafla umurun
kendilerine tevdi edilmifl oldu¤u meb'usana bildirilmifl olmas›na nazaran atiyen evamirinizin
âcizlerinize tebli¤ini ve taraf›n›zdan nikat› nazar›n›z›n her makam nezdinde hakkile müda-
faa edilece¤ine itimat buyurulmas›m rica ve arz› tazimat eyleriz. (Vas›f, Rauf, Bekir Sami).

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 228. 
fiifre 25/1/1336

Rauf Beye
Harbîye Naz›r› meselesinde hükûmete müracaat yine Harbîye Naz›r› taraf›ndan nâk›s

verilen malûmat üzerine meb'uslar›n dahi ne vaziyete girecekleri malûm olmadan vukubul-
mufl idi. Meb'uslar için emniyet bulundu¤u anlafl›l›r anlafl›lmaz Bab›âliye müracaatten sarf›-
nazar olunnufl ve keyfiyet size de bildirilmifltir. Bütün noktai nazarlar›m›z›n tatbik ve icras›-
na sizin delâletiniz tabiidir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

25/1/1336
Kolordulara

Malûm olan adreslere
Harbiye Nâz›r›n›n ve Erkân›harbiyei Umumîye Reisinin çekilmesi meselesini meb’usan

takibe bafllam›fl olduklar›ndan Heyetimiz taraf›ndan art›k teflebbüsat yap›lmamaktad›r. Ma-
lûmat ald›kça bildirece¤iz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal 

VES‹KA, 229.
Befliktafl, 24/1/1336 

Ankarada, K.O. 20 K. 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Buradaki ‹talya mümessili siyasîsi çok namuslu ve do¤ru sözlü bir Türk muhibbi-

dir. Bu zat gayet samimî ve müteessir bir suretle atideki sözleri söyledi: "Hükûmete müfl-
terek bir nota verdik bu nota Asyay› Su¤ra Müttefikin Ordular› Baflkumandan› General-
Milne'in ültimatomu üzerinedir. E¤er Harbîye Nâz›r› ile Cevat Pafla istifa etmemifl olsa-
lard› ‹ngilizler Harbîye Nezaretini iflgal edeceklerdi. Frans›zlar ile biz garip bir vaziyet
karfl›s›nda kald›k. ‹ngilizler sulh konferans› ile bir ifl göremediklerini görünce ‹stanbul-
da bir ifl görmek ve bir emrivaki ihdas etmek istiyorlar. Kuvayi Millîyenin gösterdi¤i sü-
kûnet ve metanet ‹ngilizleri ç›ld›rt›yor. Siz haz›rl›k görebilirseniz belki büyük ifller de gö-
rebilirsiniz. Fakat siz bu neticeye kadar ezilirsiniz. Bana itimat edin. Sabrü metanetinizi
muhafaza edin. On, on befl gün zarf›nda ‹talya ve Fransa hükûmetleri gayet sarih bir
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Buna göre Erzurumda bulunan Rawlinson'u kaç›rmamak için flimdiden önlem al›nmas›n›
rica ederim.

Mustafa Kemal
BELGE, 227. 
‹vedidir Harbiye, 24/1/1920

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Mecliste grup: Karar uyar›nca olacakt›r. Resmî olarak görüflmelere anacak dört befl

güne kadar bafllanacakt›r. O zaman bugünkü sorun nedenile kabine çekilecektir. O süre
içinde durumun esenli¤i için kabinenin iflbafl›nda tutulmas› gereklidir. fiimdi ö¤rendi¤imiz
yaz›lar›n›z uygun olmakla birlikte buradan son durum bildirilmedikçe iliflki keserek eyle-
me bafllanmamas› gerekti¤ini sizin de kabul edece¤inize inan›yoruz. Bugün sizden kar›flma
olmayaca¤›na iliflkin yan›t al›rsak, politika yapman›n yararl› olaca¤›n› söyliyen baflbakanla
görüflece¤iz. Kendisine kesin bir dille sorumlulu¤un derecesini ve tehlikeyi anlataca¤›z..
Böylece sizin bildirdi¤inizi uygun bulmakla birlikte birkaç gün için kendisini oyalamaya
çal›flaca¤›z. Ancak meclis resmî olarak aç›lm›fl ve Temsilci Kurul ad›na telgrafla ifllerin
kendilerine b›rak›lm›fl oldu¤u meb’uslara bildirilmifl oldu¤una göre bundan böyle emirle-
rinizin iyice savunulaca¤›na güvenmenizi rica eder sayg›lar sunar›z. (Vas›f, Rauf, Bekir Sa-
mi).

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 228. 
fiifre 25/1/1920

Rauf Beye
Savafliflleri Bakan› sorununda hükûmete baflvurulmas› yine Savafliflleri Bakan› tara-

f›mdan verilen eksik bilgi üzerine ve meb'uslar›n da ne durum alacaklar› bilinmeden yap›l-
m›fl idi. Meb’uslar için güvenlik buludu¤u anlafl›l›r anlafl›lmaz Bab›âliye baflvurmaktan vaz-
geçilmifl ve durum size de bildirilmifltir. Bütün görüfllerimizin uygulan›p yerine getirilmesi-
ne sizin yard›m etmeniz do¤ald›r.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Kolordulara
Bilinen adreslere

Savafliflleri Bakan›n›n ve Genelkurmay Baflkan›n›n çekilmesi sorununu meb'uslar iz-
lemeye bafllam›fl olduklar›ndan Kurulumuz taraf›ndan art›k giriflimde bulunulmamaktad›r.
Bilgi ald›kça bildirece¤iz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 229.
Befliktafl, 24/1/1920

Ankarada K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Buradaki ‹talya siyasî temsilcisi çok namuslu ve do¤ru sözlü bir Türk dostudur.

Bu kifli çok içten ve üzüntülü bir sesle afla¤›daki sözleri söyledi: "Hükûmete ortak bir
nota verdik bu nota ‹tilâf Devletlerinin Anadolu Ordular› Baflkomutan› General Mil-
ne'in ültimatomu üzerinedir. E¤er Savafliflleri Bakan› ile Cevat Pafla görevden çekilme-
mifl olsalard› ‹ngilizler Savafliflleri Bakanl›¤›n› iflgal edeceklerdi. Frans›zlar ile biz tuhaf
bir durum karfl›s›nda kald›k. ‹ngilizler bar›fl konferans› ile bir ifl göremediklerini görün-
ce ‹stanbulda bir ifl görmek ve bir olup bitti yaratmak istiyorlar. Ulusal Güçlerin gös-
terdi¤i dinginlik ve dayan›kl›l›k ‹ngilizleri ç›ld›rt›yor. Siz haz›rl›k görebilirseniz belki
büyük ifller de görebilirsiniz. Fakat siz bu sonucu al›ncaya kadar ezilirsiniz. Bana güve-



vaziyet alacaklard›r, ‹ngilizlere flu s›rada hiçbir f›rsat vermemek, bu garezkâr millete karfl›
yapaca¤›m›z en büyük darbedir. Hakaret varsa, ondan siz de¤il tahkir edenler utans›n. Yafla-
mak azmini ruhlar›nda tafl›yanlar hakaret alt›nda taflarak intihar› de¤il zaman› münasibinde
hasm›na verece¤i darbenin fliddetini tefldit için f›rsat beklerler. Bunlar son bocalamalar›d›r.
Onlar sizin sab›r ve metanetinizi y›kmak için belki daha delilik yapacaklard›r. E¤er onlar da-
ha fazla bir fley yapmazlar ise sizler de on, on befl gün daha intizar ile bir ziyan etmezsiniz.
Siz yine haz›r olmaya çal›fl›n. Fakat zinhar delilik yapmay›n. fiu s›rada ‹ngilizlerin aksine git-
meyin." Bu ifadat›n samimiyetine flüphe etmiyoruz. Zira; ellerinde kati bir talimat yok. Sürat
ve fliddetle talimat talep ettiler. Bekliyorlar. Selâniktenberi yekdi¤erine büyük bir samimiyet-
le merbut bulunan ‹talya mümessili siyasîsi ile Kaymakam Edip Bey aras›ndaki bu mülâka-
t›n hulâsas› ehemmiyetine binaen berveçhibalâ maruzdur.

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 230.
Befliktafl, 28/1/1336

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Bugüne kadar meb'uslarla icra eyledi¤imiz temaslardan ç›kan netice zât› devletlerinin

her ihtimale karfl› hariçte Kuvayi Millîyenin resikâr›nda kalmalar› noktas›nda temerküz edi-
yor. Meclisi meb'usan riyaseti hususunda vaki olan propagandalar›m›zdan da anlad›¤›m›za
göre ‹stanbula gelmek caiz görülmedi¤inden reis olursan›z gayritabiî bir vaziyet hâs›l olaca-
¤› Meclisi Millînin hakikatte hariçte imifl gibi bir tesir yapaca¤› Heyeti Temsilîyenin müessiri
hakikî bulundu¤u fikrinin tahassulü mehazirini ileri sürüyorlar. Öyle anl›yoruz ki bize taraf-
tar bulunanlar da s›rf bu noktai nazardan düflünerek itay› reyden istinkâf edeceklerdir. Böy-
le mefl'um bir neticenin vahdeti millî üzerine yapaca¤› tesir müsta¤nii arzd›r. Bu sebeple biz
pek azîm mahzur tevlit edecek olan bu ciheti ileri sürmekten sarf›nazar ediyoruz. Bu bapta-
ki iradelerini istirham eyleriz, istihbarat› mevsukaya nazaran Sadr› Esbak Tevfik Paflaya ‹n-
gilizler Meclisi Millîyi toplamal› idiniz demifllermifl. Aralar›nda Kanunu Esasî mucibince bu-
na mecburiyet oldu¤unu bildirmifl. Fakat meclis itilâf Devletleri aleyhine galeyan ederse ne
yapars›n›z demifller. O dahi fesih ve tadil, hukuku padiflahidendir demifltir. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 230.
fiifre halli Deraliye, 1/2/1336

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Divan› riyaset meselesi hususî mahrem bir içtimada tekrar mevzuubahs oldu. O vak›t

fieref Bey zât› âlilerinin intihab› fevaidinden bahsetti. Neticei müzakeratta heyeti umumîye
fikrinin zât› devletlerine son derece hürmetkar oldu¤u ve riyasetin bile mevkii bülendinize na-
zaran küçük kalaca¤›na hükmeyledikleri görüldü. ‹ntihap hususunda teflettütü ara tekrar ka-
tiyetle mahsus oldu¤undan milletin resikâr›nda Meclisi Millîye nigehban olarak kalmay› za-
ten tercih buyurduklar› taraf›m›zdan söylenerek alk›fllarla hakk› sâmilerinde tezahürat› sami-
maneye flahit olundu. ‹çtima› umumîde Reflat Hikmet Bey reisi evvel ve Hüseyin Kâz›m Bey
birinci ve Hoca Aptülâziz Mecdi ikinci reis vekili intihap edildi. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay
fievket

VES‹KA, 231.
29/30, 1, 1336

Rauf Beye:
Riyaset meselesinde meb'uslar›n be¤endiklerini yapmaya haklar› tabiidir. Kezalik benim ri-

yasetimi mevzuubahsederek muvaffak olamamak Kuvayi Millînin zâf›n› ima edebilece¤inden mu-
vaffak›yet temin edilmedikçe hiç teflebbüs etmemek evlâd›r. Serd buyurulan mehazir evvelce etrafi-
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niniz. Fransa hükûmetleri çok aç›k bir durum alacaklard›r. ‹ngilizlere flu s›rada hiçbir f›rsat
vermemek, bu kinci millete karfl› yapaca¤›m›z en büyük flamard›r. Afla¤›lamalar varsa, on-
dan siz de¤il afla¤›layanlar utans›n. Yaflamak kararl›l›¤›n› ruhlar›nda tafl›yanlar afla¤›lama al-
t›nda taflarak intihar etmeyi de¤il elveriflli zamanda düflman›na indirece¤i flamar› fliddetlen-
dirmek için f›rsat beklerler. Bunlar son bocalamalar›d›r. Onlar sizin sab›r ve dayan›kl›l›¤›-
n›z› y›kmak için belki daha baflka delilik yapacaklard›r. E¤er onlar daha baflka bir fley yap-
mazlar ise sizler de on, on befl gün daha beklemekle bir fley kay›p etmezsiniz. Siz yine haz›r
olmaya çal›fl›n. Fakat sak›n ha delillik yapmay›n. fiu s›rada ‹ngilizlere ters düflmeyin." Bu
sözlerin içtenli¤inden kuflku duymuyoruz. Çünkü; ellerinde kesin bir direktif yok. Çabuk ve
›srarla direktif istediler. Bekliyorlar. Selânikten beri birbirine büyük bir içtenlikle ba¤l› bu-
lunan ‹talya siyasî temsilcisi ile Yarbay Edip Bey aras›ndaki bu görüflmenin özeti önemi ne-
denile yukar›da bilginize sunuldu.

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 230.
Befliktafl, 28/1/1920

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Bugüne kadar meb'uslarla yapt›¤›m›z görüflmelerden ç›kan sonuç sizin her olas›l›¤a

karfl› taflrada Ulusal Güçlerin bafl›nda kalman›z noktas›nda birlefliyor. Meb'uslar Meclisinin
baflkanl›¤› konusunda yap›lan propagandalar›m›zdan da anlad›¤›m›za göre ‹stanbula gel-
mek do¤ru görülmedi¤inden baflkan olursan›z ola¤an d›fl› bir durum do¤aca¤› yollu sak›n-
calar›n› ileri sürüyorlar. Öyle anl›yoruz ki bizden yana olanlar da salt bu aç›dan düflünerek
oy vermekten çekineceklerdir. Böyle u¤ursuz bir sonucun ulusal birli¤e yapaca¤› etkiyi
aç›klamak gerekmez. Bu nedenle biz çok büyük sak›nca do¤uracak olan bu noktay› ileri
sürmekten vazgeçiyoruz. Bu konudaki buyru¤unuzu rica ederiz. Al›nan inan›l›r bilgilere gö-
re eski baflbakanlardan Tevfik Paflaya ‹ngilizler Meb’uslar Meclisini toplamamak idiniz de-
mifllermifl. Aralar›nda anayasa gere¤ince buna zorunluk oldu¤unu bildirmifl, ama meclis ‹ti-
lâf Devletlerine sert ç›karsa ne yapars›n›z demifller. O da da¤›tmak ve de¤ifltirmek, padifla-
h›n haklar›ndand›r demifltir. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 230
Çözülmüfl flifre ‹stanbul, 1/2/1920

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Baflkanl›k divan› sorunu özel ve gizli bir toplant›da yeniden sözkonusu oldu. O zaman

fieref Bey sizin seçilmenizin yararlar›ndan sözetti. Görüflmeler sonunda genel kurulun size
son derece sayg›l› oldu¤u ve flimdi bulundu¤unuz yüksek göreve oranla meclis baflkanl›¤›-
n›n bile önemsiz kalaca¤› kan›s›na vard›klar› görüldü. Seçim konusunda görüfl ayr›l›¤› yeni-
den kesinlikle anlafl›ld›¤›ndan milletin bafl›nda Meb'uslar Meclisinin koruyucusu olarak kal-
may› sizin de ye¤ledi¤imiz taraf›m›zdan söylenerek sizin için alk›fllarla içtenlikli gösteriler
görüldü. Genel kurulda Reflat Hikmet Bey birinci baflkan ve Hüseyin Kâz›m Bey birinci ve
Hoca Aptülâziz Mecdi Efendi ikinci baflkan vekili seçildi. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket

BELGE, 231
29-30/1/1920

Rauf Reye:
Baflkanl›k konusunda be¤endiklerini yapmak elbetteki meb'uslar›n hakk›d›r. Ayr›ca, benim

baflkanl›¤›m› sözkonusu yap›p da baflar›l› olamamak, Ulusal Güçlerin etkinsizli¤i anlam›na gelebi-
lece¤inden, baflar› garantilenmedikçe hiç giriflimde bulunmamak en do¤rusudur. ‹leri sürülen sa-



le düflünülen fleylerdir. Reisin mutlaka ‹stanbulda bulunmas› lüzumlu görülürse badelintihap
benim riyasetten istifa etmekli¤im kabildi. Benim riyasetimi mevzuubahs eden esbap, Kuvayi
Millîyenin millet taraf›ndan kabul edildi¤ini teyit etmek, meclis fesholundu¤u halde riyasete ait
vezaifi emniyetle ifa eylemek, hayat›m›zla gayri kabili telif bir sulh teklifi karfl›s›nda k›yam›
millî yap›l›rsa riyaset vaziyetile milletin maddî ve manevî bütün kuvvetlerini müdafaaya tevcih
etmek mülâhazalar› idi. Mütalean›zdan müdafaai millîyeyi taallûk eden bu esbab›n bugün ‹s-
tanbul muhitinde flayan› ihmal addolundu¤u anlafl›l›yor. Halbuki nâz›rlar›n cebren ›skat›,
meb'uslarm tevkifi ve saire gibi ahvalden Kuvayi Millîye aleyhtarl›¤›, meclisin feshi ihtimali ve
müdafaai millîyeye teflebbüs zaman› karip oldu¤unu zannediyoruz. E¤er noktai nazarda isa-
bet etmemekten müdafaai millîyede halen ve atiyen noksan hâs›l olursa mes’uliyet hata eden-
lere ait olur. fiahsan benim bu hususta müsta¤ni oldu¤umu temine hacet yoktur zann›nday›m.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 232.

Befliktafl, 27/1/1336 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

C: 27/1/1336 iki flifreye:
Heyeti Temsilîyeye: Hâdise hakk›ndaki nikat› nazar›n›zda tamamen müflterekiz. Kabi-

ne bidayette kâmilen istifay› düflünmüfl fakat mecliste bir ekseriyet grubu taayyün edip de bu-
nun itimad›na müstenit bir vaziyet husulünden evvel çekilmeyi memlekette anarfli olur kor-
kusile yapmam›flt›r. Meclisin bugünkü vaziyeti ise de¤il bu kadar nazik bir meseleyi hatta bir
grup için fevkalbefler müflkülât ve mesai ile çal›fl›yoruz. Geldi¤imiz gündenberi bir aht› millî
içtima› karfl›s›nda bulunduk. Buradaki meb'uslar bütün milletin müfltereken Marafl havalisi-
ne dair meclise gelen telgraflar› bile heyeti umumîyede okumaya müsait de¤ildir. Çünkü he-
nüz grup yoktur. Divan› riyaset intihab› yap›lmam›flt›r. Oldu¤u gibi bizim esasata sülûke
akalli kalil olsun bir k›sm›n muhalif ç›kacaklar›n› hissettikleri için Meclisi Millînin heyeti
umumîyesinin kabul edebilece¤i esasat› kaleme alm›fllar ve bunu imza alt›na alarak bir mu-
kavele (pakt) flekline sokmufllard›r, içtima hususunun heyeti umumîyesinde bizim formülü
teklif ederek ifli yeniden encümene havale suretile ve bizim de ifltirakimizle arzumuz dahilin-
de bir formül yapt›k. Bir taraftan da grup için u¤rafl›yoruz. Harbîye Nâz›r› meselesinin mec-
lisçe nazar› dikkate al›nmas›n› hükûmet te münasip görüyor. (...) ler on fiubatta aç›lacak (...)
meb'usan in'ikad›na kadar (...) lere bir emrivaki yapt›rmamak için (...) lere mümaflatkâr dav-
ranmakl›¤›m›z› tavsiye ediyorlar. Aksi takdirde (...) hükûmeti için emrivakiin bir fleref ve
haysiyet meselesi olaca¤›na binaen Meclisi Meb'usanlar›n›n onu kabulde zaruret görebilece-
¤i tehlikesinin mevcut oldu¤unu söylüyorlar.

Harbiye Nezaretine Kavakl› Fevzi Paflan›n tayini hükûmetçe mukarrerdir. Taahhüdat
meselesini bu zatla halledece¤iz. Toplanacak yer flöyle dursun henüz bafl›m›z› sokacak bir
dam alt› bulamad›¤›m›z›n ve ‹stanbulun vaziyet ve vesaitsizli¤inin ve en buhranl› bir zaman
içinde çal›flmak mecburiyetinde bulundu¤umuzun rüfakay› muhteremece nazar› dikkate
al›nmas›n› hassaten istirham eyler ve mesaii müflterekemizde Cenab› Hakk›n inayet ve tevfi-
kat› suphaniyesini tazarru eyleriz. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 233.
fiifre halli Befliktafl, 6/2/1336
Gayet müstaceldir

Ankara K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Dün akflam Salih Pafla ile görüfltüm. Kabine hakk›n-

da makam› riyasette mahremane icra edilen müdavelei efkârdan kabinenin haberdar oldu¤unu an-
lad›m. Yaln›z zât› devletlerine bildirdi¤imiz esamiden de malûmatlar› var. ‹çimizden birisinin söy-
ledi¤i anlafl›l›yor. Salih Paflan›n bildirdi¤ine göre sadrazam kabinesinde hiçbir tadilât yapmadan
meclis huzuruna gelecek ve bilâkaydüflart itimat talep eyliyecektir. Mükerrer istirhamat›m›za ra¤-
men Fevzi Paflan›n Harbîye Nâz›r› yap›lmamas› bu fikri müeyyittir. Dün ö¤leden sonra Harbi-
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k›ncalar önceden enine boyuna düflünülmüfl fleylerdir. Baflkan›n ille ‹stanbulda bulunma-
s› gerekli görülürse seçildikten sonra benim baflkanl›ktan çekilmem olabilirdi. Benim bafl-
kanl›¤›m› sözkonusu k›lan nedenler, Ulusal Güçlerin millet taraf›ndan benimsendi¤ini
perçinlemek, meclis da¤›l›rsa baflkanl›k ödevlerini güvenilir flekilde yapmak, varolmam›z-
la ba¤daflmayan bir bar›fl önerisi karfl›s›nda ulusça ayaklan›l›rsa baflkanl›¤›n tutumuyla
milletin nesnel ve tinsel bütün güçlerini savunmaya yöneltmek düflünceleri idi. Sözleriniz-
den savunmaya iliflkin bu nedenlerin bugün ‹stanbul çevresinde önemsiz say›ld›¤› anlafl›-
l›yor. Oysa bakanlar›n zor kullanarak düflürülmesi, meb’uslar›n tutuklanmas› ve benzeri
olaylarda Ulusal Güçlere düflmanl›k görüyor, meclisin da¤›t›lmas› olas›l›¤›n›n ve ulusal
savunmaya girifline zaman›n›n yak›n oldu¤unu san›yoruz. E¤er do¤ru düflünmemekten
ulusal savunmada bugün ve ileride aksakl›klar olursa sorumluluk yanl›fll›¤› yapanlara dü-
fler. Benim bu ifli kiflisel düflüncelerle istemedi¤im yolunda güvence vermeye gereklilik
yoktur.

Mustafa Kemal
BELGE, 232.

Befliktafl, 27/1/1920
K.O. 20 Komutanl›¤›na

K: 27/1/1920 iki flifreye:
Temsilci Kurula: Olaya iliflkin görüfllerinizi tümüyle paylafl›r›z. Kabine önceleri toptan

çekilmeyi düflünmüfl ama mecliste bir ço¤unluk grubu kurulup da bunun güvenine dayanan
bir durum ortaya ç›kmadan çekilmeyi memlekette anarfli olur korkusile yapmam›flt›r. Mec-
lisin bugünkü durumu ise de¤il bu kadar kritik bir sorunla bir grup kurmak için bile insan
üstü güçlük ve çaba ile çal›fl›yoruz. Geldi¤imiz gündenberi bir ulusal ant toplant›s› karfl›s›n-
da bulunduk. Buradaki meb’uslar›n tutumu, Marafl çevresiyle ilgili olarak bütün milletin
hepbirden Meclise çekti¤i telgraflar›n bile Genel Kurulda okunmas›na elveriflli de¤ildir.
Çünkü daha grup yoktur. Baflkanl›k divan› seçimi yap›lmam›flt›r. Bizim ilkelerimizin oldu-
¤u gibi kabulünde çok az›nl›kla bile olsa, bir bölümün karfl› ç›kacaklar›n› sezdikleri için
Meb'uslar Meclisinin genel kurulunun kabul edebilece¤i ilkeleri yazm›fllar ve bunu imzala-
yarak bir sözleflim (pakt) biçimine sokmufllard›r. Toplanma konusunda genel olarak bizim
formülü önerip ifli yeniden komüsyona göndermek yoluyla ve bizim de kat›lmam›zla istek-
lerimiz çerçevesinde bir formül yapt›k. Bir yandan da grup için u¤rafl›yoruz. Savafliflleri Ba-
kan› sorununu meclisçe ele al›nmas›n› hükûmet de uygun görüyor. (...) ler on fiubatta aç›-
lacak (...) lerin suyuna gitmemizi ö¤ütlüyorlar. Bu yap›lmazsa (...) hükûmeti için olup bitti-
nin bir onur ve haysiyet sorunu olaca¤› dolay›s›yla parlamentolar›n›n onu kabulde zorunluk
görebilece¤i tehlikesinin bulundu¤unu söylüyorlar. Savafliflleri Bakanl›¤›na Kavakl› Fevzi
Paflan›n atanmas› hükûmetçe kararlaflt›r›lm›flt›r. Yüklenimler sorununu onunla çözüme
ba¤layaca¤›z. Toplanacak yer flöyle dursun daha bafl›m›z› sokacak bir dam alt› bulamad›¤›-
m›z›n ve ‹stanbuldaki durumun ve olanaks›zl›¤›n ve en bunal›ml› bir zamanda göz önünde
bulundurulmas›n› özellikle rica eder, ortak çal›flmalar›m›zda Yüce Tanr›n›n ulu yard›m› için
yakar›r›z. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 233. 
Çözülmüfl flifre Befliktafl, 6/2/1920
Çok ivedidir

Ankara K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Dün akflam Salih Pafla ile görüfltüm. Kabine hakk›n-

da baflkanl›k odas›nda gizlice yap›lan görüflmeden kabinenin bilgisi oldu¤unu anlad›m. Yaln›z si-
ze bildirdi¤imiz isimleri de biliyorlar, içimizden birisinin söyledi¤i anlafl›l›yor. Salih Paflan›n bildir-
di¤ine göre baflbakan kabinesinde hiçbir de¤ifliklik yapmadan meclis karfl›s›na ç›kacak ve kay›ts›z
flarts›z güven isteyecektir. Birkaç kere yapt›¤›m›z ricalara ra¤men Fevzi Paflan›n Savafliflleri Baka-
n› yap›lmamas› bu  düflünceyi do¤rulamaktad›r. Dün ö¤leden sonra eski Savafliflleri Bakan› Cemal



ye Nâz›r› Sab›k› Cemal Pafla da sadrazam›n arkadafllar›na söz vermifl olmas› cihetile itimat re-
yi almadan tasfiye, yapam›yaca¤›n› ve fakat itimat ald›ktan üç gün sonra istifa ederek yeni ka-
binesini teflkil edece¤ini söylemiflti. Kendisine Reflat Hikmet Beve söylemesini ihbar ve fakat
bu fleklide itimat alaca¤›n› ihsas eyledik. Halbuki Salih Pafla böyle bir tasfiyeye de taraftar ol-
mad›¤›n› yaln›z evkaf ve naf›a nezaretlerinde bir tebeddül yapabilece¤ini Dahilîye Nâz›r›n›n
muhakkak kabinede kalaca¤›n› söyledi. Bugün hususî içtima ile kabine hakk›nda müdavelei
efkâr olunaca¤›ndan hem bunun neticesini hem de reisin fikir ve kanaatini ayr›ca arzedece¤iz.

2 - Zât› devletleri hakk›nda vaki gayrikanunî muamelât›n tashihine dair teflebbüsat ne-
ticelenmifltir. ‹stifan›z›n kabulü suretile tard muamelesinin gayrikanunî olmas› cihetile tashi-
hi hakk›nda irade ç›km›flt›r. Yaln›z kabine bunu Takvimi Vekayi ile neflretmeyi ‹ngilizlere
karfl› mugayiri siyaset görüyormufl. Sadrazam Pafla flifre ile Zât› Devletlerine bu bapta tebli-
gatta bulunacakt›r. Bunun flimdilik alenen neflrinden sarf›nazar edilmesi için sizden istirha-
matta bulunuyorlar.

3 - Akbafltan al›nan cepane de Denikin ordusu için ‹ngilizler taraf›ndan iddihar ve ih-
zar olunan cepane imifl. Taraf›m›zdan musaderesi Bolfleviklerle müttehiden hareket etmekte
oldu¤umuz fikrini ‹ngilizlere vermifl. Band›rma tarik›yle sevkolunaca¤›n› haber ald›klar›n-
dan Band›rmaya bir müfrezei askerîye göndermifllerdir. Bu baptaki emrinizi Salih Paflaya
söyledim. ‹leride vaki olacak muameleye karfl› bu iflgalin fliddetle protesto edilmesine kabine
nezdinde tavassut edecektir.

4 - Yunanl›lar ‹zmirdeki kuvvetlerini üç kolorduya iblâ¤ etmekte olduklar› müstahber-
dir Efendim. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 234.
7 fiubat 1336

C: 6/211336
Rauf Beye:
Kabine meselesinde müflahedat›m›z flöyledir. Düveli ‹tilâfiye ile mehafili malûme hükû-

meti haz›ran›n tutulmas›n› iltizam ediyorlar. Böyle mütereddit, vehham ve efkâr› milleti havf
ve endifle içinde tutarak istihzarat› millîyeye mütemadiyen ve muanniden mukavemet eden bir
hükûmet ‹tilâf Devletlerinin muhtaç olduklar› zaman› en iyi temin eder. Mehafili malûmeye
gelince onlar mukavemeti millîyeyi derunundan y›kacak bir kabiliyeti bittecrübe bu hükû-
mette bulmufllard›r. Meb'usan ‹stanbulun dahilî ve haricî tesiratile sulhe matuf olan gayeyi
ihmal ederek ubudiyet, ikbal, haset, vehim ve ilâ...gibi avamil ile iftiraka düflmüfllerdir. Bizim
grubumuz bu müflkülât aras›nda mümkün oldu¤u kadar çok meb'ustan mürekkep bir ekse-
riyet temin edebilmek için kendi tasavvurat ve mutekadat›ndan mütemadiyen fedakârl›k yap-
m›fl ve uysal olmak sevdasile hükûmet ve men hafili malûme nezdindeki tesirat›n› kâmilen za-
yi eylemifltir. Cemal Pafla Dahilîye Nâz›r›n›n istifas›n› sadrazam taraf›ndan defaatle temin et-
mifl iken bugün dürüst bir ret vaziyeti almaya cesaret bulmufllard›r. Binaenaleyh flirazeyi boz-
mamak kaygusile devam edilirse bizim meb'usan grubumuzun amali gayrimillîyeye ve ihti-
rasat› gûnagûna vas›ta olmaktan baflka bir tesir yapam›yaca¤› ve mesaili millîye mevzuubahs
oldu¤u zaman dahi mesaili mezkûre aleyhine mukarrerat ittihaz›na mâni olam›yaca¤› tahak-
kuk etmifltir. Bu hale karfl› tedbir budur. Mümkün oldu¤u kadar çok aza toplamak hevesini
tamamen reddetmek ve prensiplerimize tamamen sâd›k arkadafllardan mürekkep bir heyetle
iktifa eylemek lâz›md›r. Bu heyet e¤er ekalliyet halinde kal›rsa bunu da göze ald›rmal›y›z.
Çünkü mahzuru uysall›ktan azd›r. Böyle bir ekalliyete istinaden hiçbir tasfiyeye raz› olma-
yarak hükûmeti bilâkaydü flart düflürmek lâz›md›r. Kat’î mücadele vaziyeti flimdi al›n›rsa
karfl› taraf›n serfürü edece¤i muhakkakt›r. - Uysall›¤a devam edilirse bilâhare itiraz edilse de
hiçbir tesiri olmayaca¤› flüphesizdir. Karar›n›z› acilen bildiriniz. Teferruat olarak flunu da
söyleyelim ki Harbîye Nezareti için Fevzi Pafla elbette Çürüksuluya müreccaht›r. Bizce Ce-
mal Paflan›n infisali bir mesele de¤ildir. En ziyade Fevzi Pafla ile çal›flabiliriz kanaatindeyiz.

Hükûmet Band›rman›n iflgaline karfl› protestodan daha fazla fleyleri flimdiye kadar yap-
m›fl bulunmal› idi. Bu meselenin fliddetle takip edilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal
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Pafla da baflbakan›n arkadafllar›na söz vermifl oldu¤u için güven oyu almadan de¤ifliklik yapa-
m›yaca¤›n› ve fakat güven ald›ktan üç gün sonra görevden çekilerek yeni kabinesini kuraca-
¤›n› söylemiflti. Kendisine Reflat Hikmet Beye söylemesini bildirdik ve ancak bu flekilde gü-
ven alaca¤›n› sezinlettik. Oysa Salih Pafla böyle bir de¤iflikli¤e de taraftar olmad›¤›n› yaln›z va-
k›flar ve bay›nd›rl›k bakanl›klar›nda bir de¤ifliklik yapabilece¤ini ‹çiflleri Bakan›n›n herhalde
kabinede kalaca¤›n› söyledi. Bugün özel toplant› ile kabine hakk›nda görüflülece¤inden hem
bunun sonucunu hem de baflkan›n düflünce ve görüflünü ayr›ca bilginize sunaca¤›z.

2 - Sizin hakk›n›zda yap›lm›fl olan yasaya ayk›r› ifllemlerin düzeltilmesine iliflkin giri-
flim sonuçlanm›flt›r. Göreveden çekilmifl olman›z›n kabulü ile askerlikten kovulma ifllemi-
nin kanuna ayk›r› oldu¤undan düzeltilmesi yolunda padiflah buyru¤u ç›km›flt›r. Yaln›z ka-
bine bunu Takvimi Vekayi* ile yay›mlamay› ‹ngilizlere karfl› politikaya ayk›r› görüyormufl.
Baflbakan Pafla flifre ile size bu konuyu bildirecektir. Bunun flimdilik aç›kça yay›mlanmas›n-
dan vazgeçilmesini sizden rica ediyorlar.

3 - Akbafltan al›nan cephane de Denikin ordusu için ‹ngilizler taraf›ndan toplan›p ha-
z›rlanm›fl olan cephane imifl. Taraf›m›zdan el konulmas› Bolfleviklerle iflbirli¤i yapmakta ol-
du¤umuz düflüncesini ‹ngilizlere vermifl. Band›rma yoluyla gönderilece¤ini haber ald›kla-
r›ndan Band›rmaya bir askerî birlik göndermifllerdir. Bu konudaki emrinizi Salih Paflaya
söyledim. ‹leride yap›lacak ifllere karfl› bu iflgalin sertlikle protesto edilmesi için kabinede
arac›l›k yapacakt›r.

4 - Yunanl›lar›n ‹zmirdeki kuvvetlerini üç kolorduya ç›karmakta olduklar› ö¤renilmifl-
tir Efendim. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 234.
7 fiubat 1920

K: 6/2/1920 flifreye: 
Rauf Beye: 
Kabine konusunda gözlemlerimiz flöyledir. ‹tilâf Devletleri ile belli çevreler flimdiki hü-

kûmetin tutulmas›ndan yanad›rlar. Böyle karars›z, kuruntulu ve kamuoyunu korku ve kayg›
içinde tutarak ulusal haz›rl›klara sürekli olarak ve inatla karfl› koyan bir hükûmet ‹tilâf Dev-
letlerinin gereksindikleri zaman› en iyi biçimde sa¤lar. Belli çevrelere gelinceye onlar ulusal
direnifli içinden y›kacak bir yetene¤i deneyimleriyle bu hükûmette bulmufllard›r. Meb'uslar
‹stanbulun iç ve d›fl etkileriyle bar›fla yönelik olan amac› bir yana b›rak›p dalkavukluk, mev-
ki h›rs›, çekememezlik, kuruntu v.b.. gibi etkenlerle birbirlerinden ayr› düflmüfllerdir. Bizim
grubumuz bu güçlükler aras›nda olabildi¤ince çok say›da meb'uslardan oluflan bir ço¤unluk
sa¤layabilmek için kendi düflünce ve inan›fllar›ndan sürekli ödünler vermifl ve uysal olmak
sevdasile hükûmet ve belli çevreler üzerindeki etkisini tümüyle yitirmifltir. Cemal Pafla ‹çifl-
leri Bakan›n›n görevden çekilmesini baflbakandan birkaç kez sa¤lam›fl iken bugün bu konu-
yu sertçe reddeder bir tutuma girmeye cesaret etmifllerdir. Buna göre düzeni bozmamak
kayg›s›yla ayn› yolda yürünürse bizim meb'uslar grubumuzun ulusal olmayan emellere ve
türlü tutkulara arac› olmaktan baflka bir etki yapam›yaca¤› ve ulusal sorunlar söz konusu ol-
du¤u zaman bile bu millî sorunlara zarar verecek kararlar al›nmas›n› engelleyemiyece¤i ke-
sinlik kazanm›flt›r. Bu duruma karfl› önlem fludur: Olabildi¤ince çok say›da üye toplamak he-
vesinden hepten vazgeçip ilkelerimize tam anlam›yla ba¤l› arkadafllardan oluflan bir toplu-
lukla yetinmek gereklidir. Bu topluluk az›nl›k durumunda kal›rsa bunu da göze almal›y›z.
Çünkü sak›ncas› uysall›ktan azd›r. Böyle bir az›nl›¤a dayanarak hiçbir de¤iflikli¤i kabul et-
meyerek hükûmeti kay›ts›z flarts›z tümüyle düflürmek gerekir. Kesin savafl›m durumu flimdi
al›n›rsa karfl› taraf›n bafl e¤ece¤i kesindir. Uysall›k sürdürülse sonradan karfl› ç›k›lsa bile hiç-
bir etkisi olmayaca¤› kuflkusuzdur. Karar›n›z› ivedilikle bildiriniz. Ayr›nt› olarak flunu da
söyliyelim ki Savafliflleri Bakanl›¤› için Fevzi Pafla elbette Çürüksuluya ye¤lenir. Bizce Cemal
Paflan›n ayr›lmas› bir sorun de¤ildir. En iyi Fevzi Pafla ile çal›flabilece¤imize inan›yoruz.

Hükûmet Band›rman›n iflgaline karfl› protestodan daha baflka fleyleri de flimdiye ka-
dar yapm›fl bulunmal› idi. Bu iflin önemle izlenmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal

* Resmî Gazete



VES‹KA, 235.
9 fiubat 1336

Muaddel Ali R›za Pafla Kabinesinin beyannamesi
Rüfekay› mesaimle beraber mes'uliyeti hükûmet deruhde etti¤im zaman memleketin ne

halde bulundu¤u cümlemizin malûmudur. O esnada hükûmet intihabata hemen mübafleret-
le Meclisi Meb'usan›n müsaraaten temini içtima› ve hükûmeti merkezîye ile Anadolu ara-
s›nda peyda olup ink›ta muhaberat derecesine varan beynunetin izalesi gibi vezaifi mü-
himme karfl›s›nda bulunuyordu. Bu vezaifin ifas›na sarf› ikdamat olunarak merkezle Ana-
dolunun müraselât ve muhaberat› iade edildi¤i gibi lehülhamt velminne Meclisi Alinizin bu-
rada içtima› dahi müyesser olmufltur. Bundan böyle iradei millîyenin Meclisi Alinizde tecelli-
si hasebile art›k kavaidi meflrutiyete tamamen tevfik› harekete hiçbir mâni tasavvur oluna-
maz. Taraf› hükûmetten evvelce neflrolunan beyannamede teflrih edilen makas›t ki, siyasî züm-
relere karfl› bitarafl›ktan ayr›lmamak, kavanini mevcude ahkâm›na tamamile riayetkâr olarak
bilâtefrik› cins ve mezhep herkesin kanunen mahfuz olan hukukunu masun tutmak, sükûn ve
asayifli halelden vikayeye ve intizam› idareyi mehmaemkan temine sarf› mahasal› isttfaat eyle-
mek, vatan› azizimizin saadet ve selâmeti etraf›nda bütün hissiyat ve temayülât› millîyeyi ce-
medebilmek in'ikad›na muntaz›r oldu¤umuz musalâhan› nfleraitini tanzim edecek olan mec-
liste saltanat ve millet ve hükûmet yekdil ve yekcihet olarak temsil edilmektir. ‹flte Efendiler
düsturu amal ittihaz olunan flu makas›da daima sâd›k kal›nm›flt›r. Bunca müflkülât içinde
mesaii vak›adan tahassul eden muvaffak›yat›n derecesini takdiri âlilerine havale ederim.

‹darei devletin muhtac› ›zlâh oldu¤u müttefikunaleyh bir hakikattir. Bir asra karip bir
müddettenberi zaman zaman devletçe tasavvur olunan ›slahat›n tamamen tatbiki ve semera-
t›n›n hakk›yle iktitaf› müyesser olamam›flt›r, bunun dahilî ve haricî ilel ve esbab› adidesi var-
d›r. Bu cihetle hükûmetçe tarz› tatbik ve tevessülü de¤ifltirmek ve bu bapta kavait ve esasal›
cedide vazolunmak mecburî görülmüfltür. ‹darei vilâyatta vâsi m›kyasta tevsii mezuniyet
usulü ihtiyar olunmak ve bu usul icab›nda mecalisi umumîyenin salâhiyetini tevsi ve hidema-
t› mahallîyeyi uhdesine ihale ve tevdi eylemek, nevahi teflkilât›n› bir an akdem mevkii icraya
vaz ile idarenin en küçük k›sm› olan nahiyeyi memaliki mütemeddinede mer'i usullere tevfi-
kan bir cüzütam flekline koyarak ona göre icabat› hukukîye ve idarîyesini tayin etmek,
ekalliyetlerin hukukunu teminen mecalisi umumîye ve belediyede temsili nisbî kaidesine te-
vessül olunmak, kavanin ve nizamat nekadar mükemmel olursa olsun tamamile ve hakk›yla
tatbik olunmad›kça semerat› memule ve muntazaraya destres olunam›yaca¤› tahakkuk etmifl
bir keyfiyet olmakla umuru adlîye ve malîye ve nafra ve inz›batîyede ve hatta ‹darei mülki-
yede kavaninin tamamen tatbikini teftifl ve temin eylemek üzere ecnebî erbab› vukufuna mü-
racaatle anlara emri teftiflte salâhiyeti kâfiye vermek iflte kastetti¤imiz ›slahat›n esaslar›
bunlard›r. Bu esasat›n tatbik ve icras› takarrür etti¤i takdirde lâz›mgelen levayihi kanunîye-
nin Meclisi Alinize takdimi tabiîdir.

Umuru hariciyeye gelince: Taraf›m›zdan ve Düveli Mütelife taraf›ndan imza olunan
mütareke mukavelenamesi ahkâm› her tarafça lâz›mürriaye bir vesikai beynelmilel oldu-
¤undan ahkâm› mündericesinden inhiraf edilmemek hükûmeti seniyece mütehattim görül-
mekte ve fakat eyyam› mütarekenin temadisinden mütevellit karars›zl›k dahili memlekette te-
reddüdad› tezyit ile sükûnu kalbin ve hali tabiînin avdetine mâni olmaktad›r. ‹zmirin ve ha-
valisinin Yunanl›lar taraf›ndan iflgali nagihanîsi misillû hadisat› elîmenin aksülâmelleri mem-
leketi serapa tehyiç ve uruku hamiyyeti tahrik etmekte gecikmemifltir. Bu hali galeyan ve te-
zebzübe hitam verecek ancak sulhü katidir. Davet olunaca¤›m›z konferans huzurunda Wil-
son prensiperi dairesinde hukuku sariha ve meflruam›z›n muhafazas›na bezli makdereti
tamme k›l›nacakt›r. Ümit ederiz ki kavaidi madelet hakk›m›zda payimal edilmiyerek amali
millîyemiz husul bulur.

Senelerdenberi mevcut olan muzayekai malîye esbab› muhtelifeden nafli mütarekenin
bidayetinden itibaren hervakitkinden müflkül bir devreye girmifl ve maahaza sulhün aktile
mesaili maliyenin sureti halli tayin ve devaml› bir hal teessüs edinceye kadar her türlü müfl-
külâta ra¤men masarifi zaruriyeti devletin devam› tesviyesi ahkâm›n›n istihsali elzem bulun-
mufltur.

Binaenaleyh bir taraftan tasarrufa ve gayr›müsmir masarifin mümkün mertebe tahfifi-
ne itina olunmakla beraber di¤er taraftan vaktin tahammül ve müsaadesi derecesinde tezyidi
varidat çaresine de tevessül edilmek zarurîdir.

Vaziyetimizin vahameti, maruz oldu¤umuz müflkülât›n kesreti ve sizlerin ve bizim vezafimi-

1168 1169

BELGE, 235.
9 fiubat 1920

De¤ifltirilmifl Ali R›za Pafla Kabinesinin bildirisi
Çal›flma arkadafllar›mla birlikte hükûmet sorumlulu¤unu üstlendi¤im zaman memle-

ketin ne durumda bulundu¤unu hepimiz biliriz. O s›ralarda hükûmet hemen seçimlere giri-
flerek Meb'uslar Meclisinin çabuk toplanmas›n› sa¤lamak ve ‹stanbul hükûmeti ile Anado-
lu aras›nda meydana gelip haberleflmelerin kesilmesine kadar varan anlaflmazl›¤›n gideril-
mesi gibi ödevler karfl›s›nda bulunuyordu. Bu ödevlerin yap›lmas›na çaba harcanarak ‹stan-
bulla Anadolunun ulafl›m ve haberleflmesi yeniden sa¤land›¤› gibi Tanr›ya flükür yüce Mec-
lisimizin burada toplanmas› da baflar›labilmifltir. Bundan böyle ulusal irade yüce meclisiniz-
de belirmifl oldu¤undan art›k meflrutiyet kurallar›yla bütünüyle uygun olarak davranmaya
hiçbir engel düflünülemez. Hükûmet taraf›ndan daha önce yay›mlanan bildiride aç›klanan
amaçlar ki, politik kliklere karfl› yans›zl›ktan ayr›lmamak, yürürlükteki kanunlar›n kuralla-
r›na tümüyle uyarak cins ve mezhep ayr›m› gözetmeksizin herkesin yasayla korunmufl plan
haklar›n›n dokunulmazl›¤›n› korumak, dinginlik ve iç güvenli¤i bozulmaktan korumaya ve
yönetim düzenini olabildi¤ince sa¤lamaya gücümüz yetti¤ince çaba harcamak, sevgili vata-
n›m›z›n mutlulu¤u ve esenli¤i çevresinde bütün ulusal duygu ve e¤ilimleri toplayabilmek ya-
p›lmas›n› bekledi¤imiz bar›fl›n koflullar›n› düzenleyecek olan mecliste saltanat ve millet ve
hükûmet gönül ve amaç birli¤i içinde temsil edilmektir. ‹flte Efendiler davaran›fllar›m›zda
ilke edinilmifl olan bu amaçlara hep ba¤l› kal›nm›flt›r, bunca güçlükler içinde yapt›¤›m›z ça-
l›flmalardan do¤an baflar›lar›n ölçüsünün de¤erlendirilmesini sizlere b›rak›r›m.

Devlet yönetiminin düzeltilmek gerekti¤i herkesin üzerinde birleflti¤i bir gerçektir.
Yüzy›la yak›n bir süredenberi zaman zaman devletçe düflünülen reformlar tam olarak uy-
gulanmam›fl ve meyvelerini tam olarak verememifltir, bunun iç ve d›fl birçok etken ve ne-
denleri vard›r. Bu bak›mdan hükûmetçe uygulama ve yürütme yönteminin de¤ifltirilmesi ve
bu konuda yeni kural ve ilkeler kabul edilmek zorunlu bulunmufltur. ‹llerin yönetiminde
genifl ölçüde yerinden yönetim yöntemi ye¤lenmek ve yöntem gere¤ince genel meclislerin
yetkilerini geniflletmek ve yerel hizmetleri onlara b›rakmak, bucak örgütlerini bir an önce
uygulamaya koyarak yönetimin en küçük parças› olan buca¤› - uygar ülkelerde yürürlükte
bulunan yöntemlere uygun olarak kendi içinde bir bütün flekline koyarak ona göre hukuk-
sal ve yönetsel gereklerini saptamak, az›nl›klar›n haklar›n› sa¤lamak için genel meclislerle
belediye meclislerinde nisbî temsil yoluna gidilmek, yasalar ve tüzükler ne kadar eksiksiz
olursa olsun tümüyle ve gere¤i gibi uygulanmad›kça umulan ve beklenen sonuçlar›n elde
edilmiyece¤i kesinlikle anlafl›lm›fl oldu¤undan adalet, maliye, bay›nd›rl›k ve güvenlik iflle-
rinde ve dahas› sivil yönetimde kanunlar›n tam olarak uygulanmas›n› denetlemek ve sa¤la-
mak için yabanc› uzmanlara baflvurarak onlara denetim ifllerinde yeterli yetki vermek iflte
amaçlad›¤›m›z reformlar›n ana çizgileri bunlard›r. Bu ilkelerin uygulanmas›na karar verilir-
se gerekli yasa önerilerinin yüce Meclisinize sunulaca¤› do¤ald›r.

D›flifllerine gelince: Taraf›m›zdan ve ‹tilâf Devletleri taraf›ndan imza olunan ateflkes
anlaflmas›n›n hükümleri her tarafça uyulmas› zorunlu uluslararas› bir belge oldu¤undan
içerdi¤i hükümlerden ayr›lmamak hükûmetimizce gerekli görülmekte ve fakat ateflkes gün-
lerinin uzamas›ndan do¤an karars›zl›k yurd içinde kuflkular› ço¤altmakta ve yürek rahatl›-
¤›n›n ve normal durumun geri gelmesine engel olmaktad›r. ‹zmirin ve yöresinin Yunanl›lar
taraf›ndan ans›z›n iflgali gibi ac› olaylar›n tepkileri memleketi bafltanbafla gerginlefltirmekte
ve yurtseverlik duygular›n› herekete geçirmekte. Bu kaynaflma ve karmaflaya ancak kesin
bar›fl son verecektir. Ça¤›r›laca¤›m›z konferansda Wilson ilkeleri çerçevesinde aç›k ve yasal
haklar›m›z›n korunmas›na gücümüz yetti¤ince çaba haracanacakt›r. Umar›z ki adalet kural-
lar› bize karfl› çi¤nenmiyerek ulusal isteklerimiz yerine gelir.

Y›llard›r süren malî s›k›nt›, türlü nedenlerle ateflkesden bu yana her zamankinden çe-
tin bir evreye girmifl ve bununla birlikte bar›fl›n yap›lmas›yla malî sorunlar›n çözüme ba¤-
lanmas› yolu belirlenip sürekli bir durum yerleflinceye kadar, her türden güçlüklere karfl›n,
devletin zorunlu giderlerinin karfl›lanmas›n› sa¤lamak zorunlu bulunmufltur.

Buna göre bir yandan tutumlu olmaya ve verimsiz giderlerin olabildi¤ince azalt›lma-
s›na özen gösterilmekle birlikte öbür yandan durumun kald›rabilece¤i ve olanak verece¤i
ölçüde gelir artt›rma yollar›, aramak da zorunludur.

Durumunuzun a¤›rl›¤›, karfl›laflt›¤›m›z güçlüklerin çoklu¤u ve sizlerin ve bizim ödevimizin



zin s›kleti muhtac› tarif de¤ildir. Ancak azim ve basiretin usru yüsre tahvil edece¤ine kanaati
tammemiz vard›r. Adaletin lâyetegayer kavaninine istinat ettikçe tevfikat› ihâhîyenin bizimle,
beraber olaca¤›na flüphemiz yoktur.

VES‹KA. 236.
Harbiye, 19/2/1336

Ankarada K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Bugün Sadrazam, Dahilîye Nâz›r›, Bahrîye Nâz›r› Felâh› Vatan ‹ttifak› içtima›na geldi-

ler. Sadrazam Kuvayi Millîyenin ikinci bir hükûmet fleklinde görünmemesi, icraat› hükûme-
te kar›flmamas› ve Marafl taraflar›ndaki harekât›n daha ilerlere temdit ettirilmiyerek tevkifi ile
intizam ve asayiflin temini lüzumunu siyaseten mucibi muhassenat olaca¤›n› söyledi. Vali ve
kumandan›n Ankaraya tekrar gönderilece¤ini ilâveten bildirdi. Kuvayi Millîyenin vaziyeti
hükûmetten beklenilen tarz› hareket ve Dahilîye Nezaretinin takip etmesi lâz›m olan tarz
hakk›nda kendilerine tafsilât verildi. Maatteessüf sadrazam vaziyeti idrak edecek bir mahi-
yette görülmedi¤i gibi Dahilîye Nâz›r› da ruhan teflkilât› millîye ile beraber oldu¤unu ve bu
gayede çal›flaca¤›n› fakat serbestii icraat›na müdahale olunmamas›n› söylemekle beraber po-
lis müdürü ve jandarma kumandanlar›n›n tebdiline dair hiçbir kudretleri olmad›¤› anlafl›ld›.
Dahilîye Nâz›r› eskidenberi dostu olan Keflfi Beyi namuskârl›¤›ndan bahisle müdafaa ettik-
ten sonra Bursaya vali yapt›¤›n› da ilâveten söyledi. Faik Ali Bey de Dahilîye Müsteflar› tayin
edilmifl. Hulâsa netice itibarile bu gayr›müdrik âciz heyetin amali millîyeye muvaf›k hareket
edecekleri hiç te memul de¤ildir. Marafl ve havalisinde tahliye olunan mahallere, hükûmetçe
vaz›yet edilmeyi Salih Pafla siyaseten mümkün görmüyor. ‹darei kelâm eden Frans›z matbu-
at›n› aleyhimize koyar diyor. Maahaza hükûmet buralar›n tekrar iflgaline mâni olmak üzere
temasta bulunuyormufl. Salih Paflan›n söyledi¤ine nazaran sulh murahhaslar›m›z›n bir an ev-
vel davet edilmesi son derece matlup oldu¤undan bunun istihsali için bir vahdeti tamme gös-
terilmesi lüzumunu ileri sürüyor. Pek uzun ve asabi bir flekilde devam eden münakaflal› umu-
mîyeden istidlal olundu¤una nazaran ‹ttifak Heyetince memur tayin ve tebdili hakk›nda hü-
kîmete hiçbir tesir yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Yani zât› flahane hükûmete Meclisten zi-
yade hâkimdir. Binaenaleyh hükûmet dürüst hareket ederek harekât› millîyeyi mürevviç me-
mur gönderir ve aksini istilzam etmezse taflraca bir uygunsuzluk olmaz. Fakat maatteessüf ‹s-
tanbul vaziyeti zab›tas› gayr›mütebeddil kalacak ve belki de Dahilîye Nâz›r› kendi nezaret
teflkilât›n› faydal› bir hale sokmayacakt›r. Kanaati âcizanemce vaziyeti umumîyei siyasîyeyi
nazar› dikkate alarak Kuvayi Millîye serbestli harekât›n› muhafazada bu fleraitle muztar ve
mecbur bulunmaktad›r. Ve Meclisin flu günlerdeki haleti ruhîyesine göre de bu hükûmeti ›s-
katla fleraiti lâzimeyi haiz millî bir kabinenin mevkii iktidara getirilmesi mümkün de¤ildir.
Arz› tazimat eylerim Efendim. (Rauf)

Harbiye Nâz›r› Seryaveri
Salih

VES‹KA, 237.
20/2/1336

K.O. 15, K. 3 Kumandanl›klar›na
K.O. 12 Hayri ve fiemsettin Beylere

K.O. 13 Erkân›harbiye Reisi Halit Beye
F›rka 5 Kumandan› Kenan Beye

F›rka 9 K. Halit Beye
F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beye

K. 1 Kumandan› Cafer Tayyar Beye
F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beye
Ankara Vali Vekili Yahya Galip Beye

‹stanbuldan Rauf Bey ve sair rüfekan›n verdi¤i malûmat› berveçhiati arzediyorum:
"19/2/1336 da Sadrazam, Dahilîye Nâz›r›, Bahrîye Nâz›r›, Felâh› Vatan Grupu içtima›na

geldiler. Sadrazam Kuvayi Millîyenin aleyhinde idarei kelâm etti. Harekât› Millîye esnas›nda ta-
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zorunlu¤unu aç›klamaya gerek yoktur. Ancak kararl›l›k ve sa¤görünün güçlü¤ü kolayl›¤a
çevirece¤ine tam inan›m›z vard›r. Adaletin de¤iflmez kurallar›na dayand›kça Tanr›n›n bize
yard›m edece¤inden kuflkumuz yoktur.

BELGE, 236.
Harbiye, 19/2/1920

Ankarada K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine :
Bugün Baflbakan, ‹çiflleri Bakan›, Deniziflleri Bakan› Felâh› Vatan Birli¤inin toplant›-

s›na geldiler. Baflbakan Ulusal Güçlerin ikinci bir hükûmet gibi görünmemesinin, hükûme-
tin ifllerine kar›flmamas›n›n ve Marafl taraflar›ndaki harekât›n daha ilerlere uzat›lmayarak
durdurulmas›n›n ve düzen ve iç güvenlik sa¤lama gere¤inin politika bak›m›ndan iyilik geti-
rece¤ini söyledi. Vali ve komutan›n Ankaraya yeniden gönderilece¤ini ayr›ca bildirdi. Ulu-
sal Güçlerin durumu, hükûmetten beklenilen tutum ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izlemesi gere-
ken yol hakk›nda kendilerine ayr›nt›l› bilgi verildi. Ne yaz›k ki Baflbakan durumu kavraya-
cak nitelikte görülmedi¤i gibi ‹çiflleri Bakan› da ruhça Ulusal örgütlerle birlikte oldu¤unu ve
bu amaçla çal›flaca¤›n› fakat istedi¤i gibi çal›flmas›na kar›fl›lmamas›n› söylemekle birlikte po-
lis müdürü ve jandarma komutanlar›n›n de¤ifltirilmesi konusunda hiç güçleri olmad›¤› anla-
fl›ld›. ‹çiflleri Bakan› eskidenberi dostu olan Keflfi Beyi namuslulu¤undan söz edip savunduk-
tan sonra onu Bursaya vali yapt›¤›n› da ekledi. Faik Ali Bey de ‹çiflleri Müsteflar› olarak
atanm›fl. K›saca, sonuç olarak bu aymaz ve güçsüz toplulu¤un ulusal emellere uygun davra-
naca¤› hiç de umulmaz. Marafl ve yöresinde boflalt›lan yerlere hükûmet taraf›ndan el koy-
may› Salih Pafla politika aç›s›ndan olanakl› görmüyor. Bu tutum etkili olan Frans›z bas›n›n›
karfl›m›za koyar diyor. Bununla birlikte hükûmet buralar›n yeniden iflgal edilmesini önle-
mek için giriflimde bulunuyormufl. Salih Paflan›n söyledi¤ine göre bar›fl delegelerimizin bir
an önce ça¤›r›lmas› son derece arzu edildi¤inden bunun elde edilmesi için tam bir birlik gös-
terilmesi gerekti¤ini ileri sürüyor. Pek uzun ve sinirli olarak süren genel tart›flmalardan an-
lafl›ld›¤›na göre ‹tilâf Devletlerince memur atanmas› ve de¤ifltirilmesi ile ilgili olarak hükû-
mete hiçbir etki yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Yani padiflah hükûmete Meclisten daha çok
egemendir. Bu nedenle hükûmet dürüst davranarak Ulusal Savafl›mdan yana memur gön-
derir ve bunun tersine bir yol tutmazsa taflraca bir uygunsuzluk olmaz. Fakat ne yaz›k ki ‹çifl-
leri Bakan› kendi bakanl›k örgütünü yararl› bir duruma getirmiyecektir. Kendi inanc›ma gö-
re Ulusal Güçler genel politik durumu gözönünde bulundurarak bu koflullar alt›nda hareket
serbestli¤ini korumak durumuna göre de bu hükûmeti düflürerek yerine gerekli nitelikte
ulusal bir kabinenin iktidara getirilmesi olanak d›fl›d›r. Sayg›lar sunar›m Efendim. (Rauf)

Savafliflleri Bakan› Baflyaveri 
Salih

BELGE, 237.
20/2/1920

K.O. 15, K. 3 Komutanl›klar›na
K.O. 12 Hayri ve fiemsettin Beylere
K.O. 13 Kurmay Baflkan› Halit Beye

Tümen 5. Komutan› Kenan Beye
Tümen 9 K. Halit Beye

Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beye
K. 1 Komutan› Cafer Tayyar Beye

Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beye
Ankara Vali Vekili Yahya Galip Beye

‹stanbuldan Rauf Bey ve öteki arkadafllar›n verdi¤i bilgiyi afla¤›da sunuyorum: 
"19/2/1920 de Baflbakan, ‹çiflleri Bakan›, Deniziflleri Bakan›, Felâh› Vatan Grubu toplant›-

s›na geldiler. Baflbakan Ulusal Güçlere karfl› konufltu. Ulusal Savafl›m s›ras›nda atan›p Ankaraca



yin edilip Ankaraca kabul edilmiyen kolordu kumandan› ile valinin tekrar Ankaraya gönde-
rilece¤ini ilâveten bildirdi. Kuvayi Millînin vaziyeti, hükûmetten beklenilen tarz› hareket ve
Dahilîye Nezaretinin takip etmesi lâz›m olan mesleki idare hakk›nda kendilerine tafsilât ve-
rildi. Maatteessüf Sadrazam vaziyeti idrak edecek bir mahiyette görülmedi¤i gibi Dahilîye
Nâz›r›n›n da ‹stanbul polis müdürü ile jandarma kumandan›n›n tebdillerine ve ecnebî hükû-
metlerinin aleti icraat› olan bu makamat›n emin ellere tevdiine dair hiçbir kudretleri olmad›-
¤› anlafl›ld›. Aciz ve meskeneti malûm olan Müsteflar Keflfi Beyi Bursaya vali yapt›¤›n› ve ha-
rekât› millîyeyc muhalefetinden dolay› Diyarbekirden kald›r›lan Faik Ali Beyi de Dahiliye
Müsteflar› tayin etti¤ini ilâveten söyledi. Hulâsa netice itibarile bu gayr›müdrik âciz heyetin
amali millîyeye muvaf›k hereket edecekleri heyetçe memul de¤ildir. Marafl ve havalisinde Ku-
vayi Millîyenin fedakârl›¤› ile Frans›zlara tahliye ettirilen mevakii Frans›z matbuat›n›n aley-
himize imalei kalem edece¤i havfile hükûmetçe vaz›yet edilemiyece¤ini ifade ettiler. Pek uzun
ve asabî bir flekilde devam eden münakalat› umumîyeden istidlal olundu¤una nazaran Felâ-
h› Vatan ‹ttifak› Heyetince namuslu memurlar›n tayini ve namussuzlar›n tebdili hakk›nda hü-
kûmete hiçbir tesir yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Zât› flahane hükûmete Meclisten ziyade
hâkimdir. Vaziyeti umumîyei siyasîyeyi nazar› dikkate alarak Kuvayi Millîye serbestii hare-
kât›n› muhafazada bu fleraitle muzlar ve mecbur bulunmaktad›r. Meclisin flu günlerdeki ha-
leti ruhiyesine göre bu hükûmeti ›skat ile fleraiti lâzimeyi haiz millî bir kabinenin mevkii ikti-
dara getirilmesi de mümkün de¤ildir."

‹flte Meclis ve hükûmetin vaziyetine dair alman malûmat balâya nakledilmifltir. Heyeti
Temsilîye taht› iflgalde ve muhtelif tesirat› ecnebîye tazyik›nda bulunan ‹stanbulda daha mil-
lî ve fedakâr bir hükûmetin resikâra getirilmesindeki müflkülât› takdir etti¤inden Sadrazam
Paflan›n malûm olan beyannamesine mukabil 17/2/1336 tarihindeki tamim ile noktai nazar›-
n› bütün teflkilât›na ilân etmiflti. Vahdeti millîyenin ihlâli fikrile yap›lacak her teflebbüs ve ta-
arruzu makulât dahilinde akim b›rakmak taht› vücuptad›r. Amali millîyeye mutab›k bir sulh
istihsal edilmedikçe Kuvayi Millîyenin terki faaliyet etmesi imkân›n›n mevcut olam›yaca¤›
hakk›nda alâkadaran›n tekrar nazar› dikkati celbedilmekle beraber vahdet ve tesanüdü mil-
linin tah'iye ve idamesi hususunda herzamandan ziyade mütebass›r ve müteyakkk›z bulunul-
mas›n› hassaten rica ve temenni eyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 238.
Zata mahsustur Erzurum, 23/2/1336
Pek aceledir

K.O.20 K. 
C: 22 fiubat 1336
Heyeti Temsilîyeye: Hükûmeti merkezîyenin hal ve vaziyetini ve buna karfl› Heyeti

Temsilîyenin almas› lâz›mgelen tavr› hareket hakk›ndaki kanaati âcizanemi vuzuh ve sara-
hatle 23 fiubat 1336 tarihinde arzetmifltim. Binaenaleyh ‹stanbulda Meclisi Millîde mütehas-
s›l cereyana karfl› Heyeti Temsilîyenin ve Kuvayi Millîyenin makûs ve mütehakkim bir vazi-
yet almas›n› hiç muvaf›k bulmuyorum. Yaln›z Heyeti Temsilîye bu iflin içinden vakarl› ç›k-
mak ve iflin mesuliyetini ve takdiri keyfiyeti Meclisi Millînin uhdei namus ve hamiyetine b›-
rakmay› mütalea ediyorum. fiöyle ki: E¤er evvelce arzetti¤im eflkâl taht›nda Kuvayi Millîye-
nin ve Heyeti Temsilîyenin muhafazai mevcudiyet etmesi için nihayet Meclisi Millî taraftar ol-
mazsa o takdirde kongrelerin mukarrerat› veçhile Meclisi Millînin emniyeti tamme ile mura-
kabei teflriiyesine sahip ve hâkim oldu¤u cihetle Heyeti Temsilîyenin de art›k Meclisi Millîye
tevdii mukadderat ederek da¤›lmas› ve mevkii faaliyetten çekilmesi için yazar ve flimdiye ka-
dar olan mesaii vatanperveraneden nafli bir de teflekkür eder. Fakat hakikaten Meclisi Millî
böyle bir mes'uliyeti deruhde ederek kendilerinin mevki atilerinden emin olduklar›na dair bir
karar verip tebli¤ edecekleri pek meflkûktür. Bununla beraber Rauf Beyefendi bu teklifi ya-
par. Ve art›k hiçbir veçhile kongre toplanmas›na ihtimal olmad›¤› ve milletin müntehab› olan
meb'uslar›n heyeti umumîyesinin verece¤i karar›n Kongre karar› gibi telâkki olunmas›n›n en
amelî ve mant›kî olaca¤›n› nazar› dikkate alarak bu mukarrerat› istihsal eder de Heyeti Tem-
silîyenin mevkii faaliyetten çekilmesini tebli¤ ederler o zaman Heyeti Temsilîye bunu maal-
memnuniye kabul ve matbuata ve dahile karfl› resmen neflir ve tamim eyler. Ve art›k faaliyet-
ten uzaklafl›r. Mevkii fleref ve vakar›n› da meflru bir flekilde, yani kongrelerimizin esas› veçhile
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kabul edilmiyen kolordu komutan› ile valinin yeniden Ankaraya gönderilece¤ini ayr›ca bil-
dirdi. Ulusal Güçlerin durumu, hükûmetten beklenilen tutum ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izle-
mesi gereken yol hakk›ndda kendilerine ayr›nt›l› bilgi verildi. Ne yaz›k ki Baflbakan duru-
mu kavrayacak nitelikte görülmedi¤i gibi ‹çiflleri Bakan›n›n da ‹stanbul polis müdürü ile
jandarma komutan›n›n de¤ifltirilmesine ve yabanc› hükûmetlerinin aleti olan bu makamla-
r›n güvenilir ellere vermek konusunda hiç güçleri olmad›¤› anlafl›ld›. Güçsüzlü¤ü ve miskin-
li¤i bilinen Müsteflar Keflfi Beyi Bursaya vali yapt›¤›n› ve ulusal savafl›ma karfl› oldu¤u için
Diyarbak›rdan al›nan Faik Beyi de ‹çiflleri Müsteflar› atad›¤›n› ekledi. K›saca, sonuç olarak
bu aymaz ve güçsüz toplulu¤un ulusal emellere uygun davranaca¤›n› ummuyoruz. Marafl ve
yöresindeki Ulusal Güçlerin özverileri sonucu Frans›zlara boflaltt›r›lan yerlere Frans›z ba-
s›n›n›n bize karfl› kalem kullanaca¤›ndan ürküldü¤ü için hükûmet taraf›ndan el konamaya-
ca¤›n› söylediler. Pek uzun ve sinirli olarak süren genel tart›flmalardan anlafl›ld›¤›na göre
Felâh› Vatan Birli¤i Kurulunca namuslu memurlar›n atanmas› ve namussuzlar›n de¤ifltiril-
mesi hakk›nda hükûmete hiçbir etki yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Padiflah hükûmete
Meclisten daha çok egemendir. Genel politik durum gözönünde bulundurularak Ulusal
Güçleri bu koflullarda hareket serbestli¤ini korumak zorunda bulunmaktad›r. Meclisin flu
günlerdeki ruhsal durumuna göre bu hükûmeti düflürerek yerine gerekli nitelikte ulusal bir
kabinenin iktidara getirilmesi de olanak d›fl›d›r."

‹flte Meclis ve hükûmetin durumuyla ilgili olarak al›nan bilgi yukar›ya aktar›lm›flt›r.
Temsilci Kurul iflgal alt›nda ve çeflitli yabanc› etkilerin bask›s›nda bulunan ‹stanbulda daha
millî ve özverili bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesindeki güçlükleri kavrad›¤›ndan Baflbakan
Paflan›n bilinen bildirisine karfl› 17/2/1920 tarihindeki genelge ile görüflünü bütün örgütleri-
ne duyurmufltu. Ulusal birli¤i bozma düflüncesile yap›lacak her giriflim ve sald›r›y› akla uy-
gun ölçüler içinde sonuçsuz b›rakmak gereklidir. Ulusal emellere uygun bir bar›fl elde edil-
medikçe Ulusal Güçlerin çal›flmalar›n› b›rakmas› olana¤›n›n bulunmayaca¤› konusunda il-
gililerin yeniden dikkati çekilmekle birlikte ulusal birlik ve dayan›flman›n güçlendirilip sür-
dürülmesinde her zamandan daha çok dikkatli ve uyan›k bulunululmas›n› özellikle rica eder
ve dileriz Efendim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 238.
Kifliye özeldir Erzurum, 23/2/1920
Çok ivedidir

K.O. 20 K. 
K: 22 fiubat 1920
Temsilci Kurula: ‹stanbul hükûmetinin durum ve gidiflini ve buna karfl› Temsilci Kuru-

lun almas› gereken tutumla ilgili görüfllerimi aç›k ve seçik olarak 23 fiubat 1920 tarihinde bil-
ginize sunmufltum. Bu nedenle ‹stanbulda Mebuslar Meclisinde beliren tutuma karfl› Temsil-
ci Kurulun ve Ulusal Güçlerin ters ve bask›c› bir tutum tak›nmas›n› hiç uygun bulmuyorum.
Yaln›z Temsilci Kurulun bu iflin içinden onuruyla ç›kmas›n› ve iflin sorumlulu¤unu ve duru-
mun de¤erlendirilmesini Meb'uslar Meclisinin namus ve yurtserverli¤ine b›rakmas›n› düflü-
nüyorum. fiöyle ki: E¤er daha önce belirtti¤im biçimlerde Ulusal Güçlerin ve Temsilci Kuru-
lun varl›¤›n› korumas›na sonunda Meb'uslar Meclisi yanaflmazsa o zaman kongrelerin karar-
lar› uyar›nca Meb'uslar Meclisinin tam bir güvenlik içinde yasal denetleme hakk›na sahip ve
egemen oldu¤undan Temsilci Kurulun da art›k Meb'uslar Meclisine karar alma iflini b›raka-
rak da¤›lmas›n› ve iflbafl›ndan çekilmesini yazar ve flimdiye kadar olan yurtsever çal›flmalar›
için bir de teflekkür eder. Ama gerçekten Meb'uslar Meclisi böyle bir sorumlulu¤u üstlene-
rek kendilerinin duruma ve geleceklerine güvendikleri yollu bir karar al›p bildirecekleri çok
flüphelidir. Bununla birlikte Rauf Beyefendi bu öneriyi yapar. Ve art›k hiçbir flekilde kong-
renin toplanmas›na hiç olas›l›k kalmad›¤› ve milletin seçmifl oldu¤u meb'uslar›n tümünün ve-
rece¤i karar›n Kongre karar› gibi say›lmas›n›n en pratik ve akla yak›n tutum olaca¤›n› dikka-
te olarak bu kararlar› al›r da Temsilci Kurulun ifl bafl›ndan çekilmesini bildirirse o zaman
Temsilci Kurul bunu memnunlukla kabul eder bas›na ve ülke içinde resmî genelgeyle duyu-
rur. Ve art›k çal›flmalar›na son verir. fierefli ve onurlu yerini de yasal bir biçimde, yani kong-
relerimizin ilkelerine uygun olarak Meb'uslar Meclisinin ça¤›r› iste¤i üzerine sakl› tutar. Kufl-



Meclisi Millînin davet talebi üzerine mahfuz tutar. fiüphesiz ki, bir senedenberi ibram› millî
ile husule gelmifl Ayd›n cephesi ne da¤›l›p Yunanl›lara teslimi mukadderat eyler ve ne de bun-
lar› da¤›tmak için hükûmet kuvvei teyidiyesini izhar edebilir. O mücahitler kendili¤inden ve
sab›k› misillû devam eder. Fakat mevziî olur. Ve kolordu kumandanlar› kendi m›ntakalar›n-
dan bunu ahval ve maksada göre hüsnü suretle idare eyler. Ondan sonra da vaziyet ve hare-
kât› müstakbelemiz için zuhurata tâbi kal›n›r. ‹flte noktai nazar› âcizanem bundan ibaret ol-
du¤u maruzdur.

K.0.15 K.
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 239.
Bal›kesir, 28/1/1336

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
Atideki flifrenin Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine arz›n› rica ederim.
Rumeli sahilinde Gelibolu civar›nda Akbafl mevkiinde Frans›zlar›n taht› muhafazas›nda-

ki depolarda bulunan esliha ve mühimmat›n Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan Denikin ordusuna ve-
rilmifl, Rusyaya nakline teflebbüs edilmifl ve bu ifl için dört gün mukaddem bir Rus vapuru Ge-
liboluya gelmiflti. Bal›kesir Heyeti Merkezîye azas›ndan ve fedakâr arkadafllar›m›zdan Köprü-
lülü Hamdi Bey Kuvayi Millîyeden bir müfreze ile Lapseki ve oradan 26/27 - 1 - 1336 gecesi
sallarla Rumeli sahiline bilmürur Akbafl depolar›na vaz›yet etmifl ve depo muhaf›zlar› olan
Frans›zlar› tevkif ve hututu muhabereyi kat'ettikten sonra eslihay› kâmilen ve cephaneyi k›s-
men ve muhaf›z Frans›z efrad›n› da mahfuzen Lâpsekiye naklettirmifl, esliha ve mühimmat›
dahile sevkettikten sonra Frans›z efrad›n› iade etmifltir. Akbaflta âcizlerince sekiz bin Rus tüfe-
¤i, k›rk Rus mitralyözü, yirmi bin sand›k cepane mukayyet idi. E¤er bir aydanberi Akbafl de-
posundan bir tarafa silâh verilmemifle sekiz bin Rus tüfe¤i kâmilen yedimize geçmifl demektir.
Bu vak'a üzerine Düveli ‹tilâfiyenin ne gibi bir teflebbüste bulunacaklar› henüz meçhul olup
flimdiye kadar ‹stanbulun ve Kolordunun da bu meseleden malûmatlar› olmad›¤› maruzdur.

F›rka 61 Kumandan›
Kâz›m

fiifre Ankara, 29/1/1336
Bal›kesirde F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye

C: 28/1/1336
Köprülülü Hamdi Beyin fedakârane ve cesurane hareketle elde eyledi¤i flayan› g›pta

muvaffak›yetten mütehass›l teflekkürat›m›z›n mumaileyhe tebli¤ine delâlet buyurulmas›n› ri-
ca eder böyle azîm bir muvaffak›yete saik olan zât› biraderilerini tebrike flitap eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 29/1/1336
TAM‹M

Bir suretinin Heyeti Merkezîyelere itas› rica olunur.
Gelibolu civar›nda Akbafl mevkiinde Frans›zlar›n taht› muhafazas›ndaki depolar›m›z-

da bulunan esliha ve mühimmat›n Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan Denikin ordusuna itas› karar-
laflt›r›lmas› ve bunlar›n nakli için dört gün mukaddem bir Rus vapuru Geliboluya gelmesi
üzerine Bal›kesir Heyeti Merkezîyesi azas›ndan ve fedakâr arkadafllar›m›zdan Köprülülü
Hamdi Bey Kuvayi Millîyeden bir müfreze ile Lâpsekiye ve oradan 26/27 - 1 - 1336 gecesi
sallarla Rumeli sahiline bilmürur Akbafl depolar›na vaz›yet etti¤i ve depo muhaf›z› olan
Frans›z efrad›n› tevkif ve hututu muhabereyi kat'ettikten sonra eslihay› kâmilen ve cephane-
yi k›smen ve muhaf›z Frans›z efrad›n› da mahfuzen Lâpsekiye naklettirdi¤i ve esliha ve mü-
himmat› dahile sevkten sonra mevkuf Frans›zlar› iade eyledi¤i ve bir ay evvel Akbafl depo-
sunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus mitralyozu, yirmi bin sand›k cephane oldu¤u mukayyet
ise de istirdat olunan m›ktar›n henüz tesbit edilmedi¤i bildirilmifltir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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ku yoktur ki, bir senedenberi ulusun üstlenmesi ile oluflmufl bulunan Ayd›n cephesi de da-
¤›l›p Yunanl›lara kaderini teslim eder ve ne de bunlar› da¤›tabilir. O kutsal savaflç›lar ken-
diliklerinden ve eskisi gibi savafl› sürdürürler. Fakat savafl o yerlere s›n›rl› kal›r. Ve kolordu
komutanlar› kendi bölgelerinde bunu durumlara ve amaca göre iyi yolda idare eder. Ondan
sonra da gelecekteki durum ve davran›fllar›m›z olaylar›n geliflmesine göre düzenlenir. ‹flte
benim de¤ersiz düflüncem budur. Bilginize sunulur.

K.O. 15 K. 
Kâz›m Kara Bekir 

BELGE, 239.
Bal›kesir, 28/1/1920

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Afla¤›daki flifrenin Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine sunulmas›n› rica ederim.
Rumeli k›y›s›nda Gelibolu yak›nlar›nda Akbafl denilen yerde Frans›zlar›n korumas›n-

daki depolarda bulunan silâhlar ve cephane ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Denikin ordusuna
verilmifl, Rusyaya tafl›nmas›na giriflilmifl ve bu ifl için dört gün önce bir Rus vapuru Gelibo-
luya gelmiflti. Bal›kesir Merkez Kurulu üyelerinden ve özverili arkadafllar›m›z›ndan Köprü-
lülü Hamdi Bey Ulusal Güçlerden bir birlikle Lâpsekiye ve oradan 26 - 27/1/1920 gecesi sal-
larla Rumeli k›y›s›na geçerek Akbafl depolar›na el koymufl ve depo bekçileri olan Frans›z-
lar› tutuklayarak haberleflme hatlar›n› kesdikten sonra silâhlar›n tümünü ve cephanenin bir
bölümünü ve bekçi Frans›z erlerini de gözetim alt›nda Lâpsekiye tafl›tm›fl, silâhlarla cepha-
neyi içerilere gönderdikten sonra Frans›z erlerini geri yollam›flt›r. Akbaflta, bana göre sekiz
bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus a¤›r makineli tüfe¤i, yirmi bin sand›k cephane kay›tl› idi. E¤er bir
aydan beri Akbafl deposundan bir tarafa silâh verilmemiflse sekiz bin Rus tüfe¤i tümüyle
elimize geçmifl demektir. Bu olay üzerine ‹tilâf Devletlerinin ne gibi bir giriflimde buluna-
caklar› daha bilinmemektedir. ‹stanbulun ve Kolordunun da daha bu olay› bilmediklerini
bilginize sunar›m.

Tümen 61 Komutan›
Kâz›m

fiifre Ankara, 29/1/1920
Bal›kesirde Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beyefendiye

K: 28/1/1920
Köprülülü Hamdi Beyin özverili ve yürekli davran›flla elde etti¤i imrendirici baflar›dan

do¤an teflekkürlerimizin kendisine bildirilmesine arac› olman›z› rica eder böyle büyük bir
baflar›ya f›rsat veren siz kardeflimizi de kutlar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 29/1/1920
GENELGE

Bir örne¤inin Merkez Kurullar›na verilmesi rica olunur. Gelibolu yak›nlar›nda Akbafl
denilen yerde Frans›zlar›n korumas›ndaki depolar›m›zda bulunan silâhlarla cephanenin ‹ti-
lâf Devletleri taraf›ndan Denikin ordusuna verilmesi ve bunlar›n tafl›nmas› için dört gün ön-
ce bir Rus vapuru Geliboluya gelmesi üzerine Bal›kesir Merkez Kurulu üyelerinden ve öz-
verili arkadafllar›m›zdan Köprülülü Hamdi Beyin Ulusal Güçlerden bir birlikle Lâpsekiye
ve oradan 26 - 27/1/1920 gecesi sallarla Rumeli k›y›s›na geçerek Akbafl depolar›na elkoydu-
¤u ve depo bekçisi olan Frans›z erlerini tutuklayarak haberleflme hatlar›n› kestikten sonra
silâhlar›n tümünü ve cephanenin bir bölümünü ve bekçi Frans›z erlerini de gözetim alt›nda
Lâpsekiye tafl›tm›fl ve silâhlarla ve cephaneyi içerilere gönderdikten sonra tutuklu Frans›z-
lar› geri yollad›¤› ve bir ay önce Akbafl deposunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus a¤›r ma-
kineli tüfe¤i, yirmi bin sand›k cephane oldu¤u kay›tl› ise de geri al›nanlar›n say›s›n›n daha
saptanmad›¤› bildirilmifltir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 240.
Mahrem ve zevata mahsustur 3/2/1336

On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Berayi malûmat Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na

Elli Alt›nc› F›rka Kumandanl›¤›na
Birinci F›rka Kumandanl›¤›na 

Berayi malûmat Refet Beyefendiye
Berayi malûmat Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na 

Berayi malûmat On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Berayi malûmat On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na

Berayi malûmat On Dördüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Berayi malûmat F›rka 61 Kumandanl›¤›na

1 - Çanakkalede Akbaflta s›rf Düveli ‹tilâfiye askerleri taht› muhafazas›nda bulunan es-
liha ve cephane deposundan gûya bir m›ktar esliha ve cepane kaç›r›ld›¤›n› bahane ederek ‹n-
gilizler Band›rmaya iki yüz kifli ç›karm›flt›r. Afyon Karahisar, Eskiflehir gibi Düveli ‹tilâfiye
askerinin de bulundu¤u mahallerdeki cephaneliklerimize suikast veyahut bunlar›n muhtevi-
yat›n› istifade edilemiyecek bir mahalle nakledecekleri haber verilmektedir.

2 - Harekât› Millîye m›ntakalar› gerisindeki esliha ve cephanelerimiz birer bahane ile al›-
nacak ve mühim nakliyat noktalar› yeniden iflgal edilecek olursa bu gibi teflebbüsat› hainane
cephelerde elyevm kavga eden millî kuvvetlerimizi ne derece duçar› zâf edece¤i müsta¤nii arz
ve izaht›r. Mukavemet meselesi mevzuubahs olunca en baflta bulunan kumandanlar›m›z›n
rehber olaca¤› nazar› itibara al›narak berveçhiati baz› mütaleat›n arz› lâzimeden görülmüfltür:

Baz› arkadafllar›m›z›n iflgalin tevsii, resmî bir muhasaman›n ihdas› gibi ihtimalât› naza-
r› dikkate alarak mukavemet hususunda tereddüde düflmek suretile zaman kaybettikleri an-
lafl›lmaktad›r. Bu gibi ahvalde kendi m›ntakalar›nda mevcut bilcümle millî kuvvetlerden isti-
fade edecekleri tabiî bulunan kumandanlar›m›z›n birkaç misli faik kuvvet temin edecekleri,
milliyet nam› alt›nda icra edecekleri harekât›n da resmî bir muhasamay› intaç edemiyece¤i
flüphesizdir. Düflman›n yabanc› bir m›ntakada ekseriya müstemleke askerile münferit bir va-
ziyetle bulunmas› da icraatla cür'etini tenkis eden esbapt›r. Bunun için cephedeki millî kuv-
vetlerimizin mukavemetini tenkis edebilecek ve lüzumu halinde istiklâlimizi müdafaa esna-
s›nda bizi zay›f düflürmek maksadile ecanibin yeniden vukubulacak iflgal ve tecavüzlerine
karfl› bilcümle kumandanlar›m›z›n kemali azim ve kat’iyetle hareket eylemelerini bilhassa ri-
ca eylerim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 241.
Müstaceldir Harbiye, 3/3/1336
Zata mahsustur

K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Ali R›za Pafla Kabinesinin istifanamesi sureti berveçhiatidir: (Rauf)
Suret: Malûmu âlii cenab› flehriyarîleri buyuruldu¤u üzere Heyeti Vükelâca amali millîyei

meflruam›z› istihsal ve sulhün teahhuru in'ikad›ndan mütevellit galeyan ve tezebzübü teskin ve
izale gayesini takiben aleddevam sarf› mesai ve gayret ve Avrupada lehimize baz› temayülât teza-
hür edince birtak›m katliam flayialar› tekevvün etmesi ve bu türlü ekâzibin tashihi için yaz›lan ajan
telgrafnameleri ile gazete makalelerinin sansüre u¤ramas› gibi teflviflata ilâveten hergün bir suret-
le tesadüf olunan müflkülât› mütenevvian›n iktiham›na bezli makderet edilmekte bulunuldu¤u
halde Yunanl›lar›n karfl›s›nda bulunan Kuvayi Millîyenin üç kilometre daha geriye çekilmesi hak-
k›nda Düveli Müttefika Fevkalâde Komiserleri canibinden batakrir vaki olan teklifin kabili icra
olmad›¤›na dair delâili muknia serdile yaz›lan takrir cevab›n›n tebli¤i üzerine Yunanl›lar bugün-
kü Sal› günü Kuvayi Millîyeye taarruz ederek Gölcük yaylas› ile Bozda¤›n› iflgal etmifllerdir. ‹ka
ettikleri fecayi bütün âlem nazar›nda sabit olan Yunanl›lar›n haddizatinde –bigayri hakk›n– iflgal
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BELGE 240.
Gizli ve kifliye özeldir 3/2/1920

On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için Yirminci Kolordu Komutanl›¤›na

Elli Alt›nc› Tümen Komutanl›¤›na
Birinci Tümen Komutanl›¤›na
Bilgi için Refet Beyefendiye

Bilgi için Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için On Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na

Bilgi için On Dördüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için Tümen 61 Komutanl›¤›na

1 - Çanakkale Akbaflta salt ‹tilâf Devletleri askerlerinin korumas›nda bulunan silâh ve
cephane deposundan sözde bir m›ktar silâh ve cephane kaç›r›ld›¤›n› bahane ederek ‹ngiliz-
ler Band›rmaya iki yüz kifli ç›karm›flt›r. Afyon, Eskiflehir gibi ‹tilâf Devletleri askerinin de
bulundu¤u yerlerdeki cephaneliklerimize suikast yap›laca¤› ya da bunlar›n içindekileri ya-
rarlan›lam›yacak bir yere tafl›yacaklar› ö¤renilmifltir.

2 - Ulusal Savafl›m bölgeleri gerisindeki silâh ve cephanelerimiz birer bahane ile al›na-
cak ve önemli tafl›ma noktalar› yeniden iflgal edilecek olursa bu gibi haince giriflimler cep-
helerde bugün dövüflen millî kuvvetlerimizi ne kadar zay›flataca¤›n› uzun uzun anlatmaya
gerek yoktur. Karfl› koyma ifli sözkonusu olunca en baflta bulunan komutanlar›m›z›n önder
olaca¤› dikkate al›narak afla¤›daki baz› düflüncelerin bildirilmesi gerekli görülmüfltür:

Baz› arkadafllar›m›z›n iflgalin geniflletilmesi, resmî bir savafl›n ç›kmas› gibi olas›l›klar›
dikkate alarak karfl› koyma konusunda karars›z kalmak yoluyla zaman kaybettikleri anla-
fl›lmaktad›r. Bu gibi durumlarda kendi bölgelerindeki tüm ulusal kuvvetlerden yararlana-
caklar› do¤al olan komutanlar›m›z›n birkaç kat üstün güç sa¤layacaklar›, milliyet ad›na ya-
pacaklar› ifllerin de resmî bir savafla yol açmayaca¤› kuflkusuzdur. Düflman›n yabanc› bir
bölgede ço¤u kez sömürge askerile da¤›n›k bir durumda bulunmas› da eyleme geçmekteki
atakl›¤›n› azaltacak nedenlerdendir. Bunun için cephedeki ulusal kuvvetlerimizin direncini
azaltabilecek ve gerekti¤inde ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunma s›ras›nda bizi güçsüz düflürmek
amac›yla yabanc›lar›n yeniden yapacaklar› iflgal ve sald›r›lara karfl› tüm komutanlar›m›z›n
tam kararl›l›k ve kesinlekli davranmalar›n› özellikle rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 241.
‹vedidir Harbiye, 3/3/1920
Kifliye özeldir

K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Ali R›za Pafla Kabinesinin görevden çekilme yaz›s›n›n örne¤i afla¤›dad›r: (Rauf) 
Örnek: Yüce Padiflah›n bilgileri içinde oldu¤u gibi Bakanlar Kurulunun hakl› ulusal

emellerimizin elde edilmesinin ve bar›fl yap›lmas›n›n gecikmesinden do¤an kaynaflma ve
kargaflay› yat›flt›rma ve giderme amac›n› güderek süregelen çal›flma ve çabalar› ve Avru-
pada bizden yana baz› e¤ilimler belirmesi üzerine birtak›m k›y›m söylentileri oluflmas›na
ve bu türden yalanlar›n düzeltilmesi için yaz›lan ajan telgraflar›yla gazete makalelerinin
sansüre u¤ramas› gibi karfl›t›r›c›l›¤a ek olarak hergün ayr› bir biçimde rastlanan çeflitli güç-
lüklerin üstesinden gelmeye u¤rafl›lmakta bulundu¤u bir durumda Yunanl›lar›n karfl›s›nda
bulunan Ulusal Güçlerin üç kilometre daha geriye çekilmesi hakk›nda ‹tilâf Devletleri
Ola¤anüstü Komiserlerince verilen nota ile yap›lan önerinin yerine getirilmesi olana¤› bu-
lunmad›¤› hakk›nda inand›r›c› kan›tlar belirtilerek verilen notan›n yan›t›n›n bildirilmesi
üzerine Yunanl›lar bugünkü Sal› günü Ulusal Güçlere sald›rarak Gölcük yaylas› ile Bozda-
¤›n› iflgal etmifllerdir. Yapt›klar› k›y›mlar tüm dünyaca kan›tlanm›fl olan Yunanl›lar›n



ettikleri ‹zmiri art›k tahliye etmelerini milleti Osmanîye taraf›ndan intizar olunmakta iken bilâ-
kis flu suretle bir tecavüz daha ika etmeleri ezhan› ahaliyi fevkalâde tahdifl ederek envai netayi-
ci elîmeyi istilzam edebilece¤inden hakku adle ve aklu hikmete külliyyen mugayir olan flu teca-
vüz karfl›s›nda heyetçe istifada muztar kald›¤›m›z› atebei ulyay› flevketpenahilerine arza müsa-
raat ederim. Olbapta ve kat›bei ahvalde emrü ferman. 12 Cemaziyelevel 1338, 3 Mart 1336

Harbiye Nezareti Seryaveri 
Salih

VES‹KA, 242.
Befliktafl, 3 Mart 1336

K. O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Kuvayi Millîyenin Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephesinin üç kilometre geriye al›nmas› hak-

k›nda on befl gün evvel ‹tilâf mümessileri taraf›ndan verilen notaya hükûmet cevab› ret ver-
miflti. Dün fledidülmeal ikinci bir nota daha verilmifl olmas›ndan hükûmet bugün Meclisi
Meb'usan huzurunda istifa etmifltir. Hükûmetle beraber Meclisi Meb'usan Reisi de mabeyin-
dedirler. Meb'uslar›m›z (h, h d d h) mütelâfli fakat (v r t a) arzuya muvaf›k bir kabinenin
mevkii iktidara getirilece¤inden emindirler. ‹ngilizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla
tertip ettikleri harekât› irticaîyede muvaffak olabilmeleri için Ferit Pafla ve yaran›ndan biri-
nin taht› riyasetinde bir kabinenin mevkii iktidara gelmesi muhtemeldir. Meclisi bittabi feshe-
deceklerdir. Nezdi flahanede oradan tedabiri müessirede bulunulmas› ve her halde vak›t ka-
zanmak için ‹stanbulda Meclisi Meb'usan vas›tasile Kuvayi Millîyenin temini hakimiyeti ka-
nuîyesi esbab›n›n istikmali maruzdur. (Kara Vas›f)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

Harbiye, 3/3/1336
K.O. 20 K.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Rahats›z›m ve yataktay›m. Meb'usanda bulunan Vas›f Beyden ald›¤›m haberde kabine-

nin istifa etti¤i ve sebebi istifan›n da ‹tilâf mümessillerinin ‹zmir cephesinde Milne hatt›na çe-
kilmek için verdikleri notay› hükûmetin reddetmesi üzerine Bozda¤ cephesinde Yunanl›lar›n
kuvvetle taarruza geçmeleri oldu¤u bildiriliyor. Gruptan Celâlettin Bey refakatinde bir heye-
tin saraya azimet ettikleri de anlafl›ld›. Maksatlar› ‹tilâf Hükûmetlerinin teflebbüslerinden ev-
vel Ferit Pafladan gayr› ve Kuvayi Millîyece makbul olabilecek bir hükûmetin mevkii iktida-
ra getirilmesini temin imifl. Netice malûm olunca arzederim. (Rauf)

Harbiye Seryaveri
Salih

Gayet aceledir Harbiye, 3/3/1336
Zata mahsustur

K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Gayet mahrem flahsa ait rapordur: Evelki telgrafa zeyildir. Grup reisi ile Meclis reisi ve-

killeri saraya gönderildi. Padiflah müstafi Sadrazamla ve an› müteakiben Danimarka sefirini
kabul ile meflgul oldu¤undan baflkâtip ve baflmabeyinci ile müzakerelerini emretmifl. Grup
reisi teflkilât› millîyenin padiflaha sadakatini ve makas›d› vataniyesini, pakt esaslar›n› ve tefl-
kilât›n› millîyeye müstenit grubun nizamnamesini evvel ve âhir badettafsil sabah arzedilen is-
tifa hadisesini söyler ve netice olarak padiflah reisini ve fleyhülislâm› bizzat intihap etmek
hakk›na maliktir. Bilmukabele Mecliste kabineye itimat veya ademi itimat salâhiyetini haiz-
dir. Memleketin buhran› vükelâ ve saireye tahammülü yoktur. Böyle bir hal vaki olmamak
için padiflah iyi düflünür meclis ve ekseriyetin fikrini düflünmeli. Ferit Pafla ve yaran›n› ve hat-
ta Tevfik Paflay› sak›n intihap etmemeli.

Neticesi buhrand›r. Zaten tecrübe edilmifltir. Baflkâtip huzura arz ve berveçhiati cevab›
tebli¤ etmifltir:
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gerçekte - haks›z olarak - iflgal ettikleri ‹zmiri art›k boflaltmalar› Osmanl› milleti taraf›ndan
beklenmekte iken tam tersine böyle bir sald›r› daha yapmalar› halk›n kafas›n› ola¤anüstü
kurcalayarak türlü ac› sonuçlar yaratabilece¤inden hak ve adalete ve ak›l ve bilime taban
tabana ayk›r› düflen bu sald›r› karfl›s›nda kurulumuzun görevden ayr›lmak zorunda kald›¤›-
n› Padiflah›m›z›n bilgisine ivedi olarak sunar›m. Bu konuda ve her durumda ne emrederse-
niz o olur. 12 Cemaziyelevel 1338, 3 Mart 1920.

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri
Salih

BELGE, 242.
Befliktafl, 3 Mart 1920

K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Ulusal Güçlerin Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephesinin

üç kilometre geriye al›nmas› hakk›nda on befl gün önce ‹tilâf Devletleri temsilcileri taraf›n-
dan verilen notaya hükûmet ret yan›t› vermiflti. Dün çok sert içerikli ikinci bir nota daha ve-
rilmifl olmas›ndan hükûmet bugün Meb'uslar Meclisinde görevden çekilmifltir. Hükûmetle
birlikte Meb’uslar Meclisi Baflkan› da Padiflah›n yan›ndad›r. Meb'uslar›m›z ( h, h d d h) te-
lâfll› ama ( v r t a) istenilene uygun bir kabinenin iflbafl›na getirilece¤ine güveniyorlar. ‹ngi-
lizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla düzenledikleri irticac› ifllerde baflar›l› olabilme-
leri için Ferit Pafla ve yak›nlar›ndan birinin baflkanl›¤›nda bir kabinenin iflbafl›na gelmesi
olas›d›r. Meclisi elbette da¤›tacaklard›r. Padiflah kat›nda sizin oradan etkin önlemler alma-
n›z› ve her halde vak›t kazanmak için ‹stanbulda Meb'uslar Meclisi arac›l›¤›yla Ulusal Güç-
lerin yasal egemenli¤inin sa¤lanmas› için gerekenlerin yap›lmas› rica olunur. (Kara Vas›f)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

Harbiye, 3/3/1920
K.O. 20 K.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Rahats›z›m ve yataktay›m. Meb'uslar Meclisinde bulunan Vas›f Beyden ald›¤›m ha-

berde kabinenin görevden çekildi¤i ve çekilme nedeninin de ‹tilâf Devletleri temsilcilerinin
‹zmir cephesinde Milne hatt›na çekilmek için verdikleri notay› hükûmetin reddetmesi üze-
rine Bozda¤ cephesinde Yunanl›lar›n kuvvetle sald›r›ya geçmeleri oldu¤u bildiriliyor.
Gruptan Celâlettin Beyin yan›nda bir kurulla saraya gittikleri de anlafl›ld›. Amaçlar› ‹tilâf
Devletlerinin giriflimde bulunmalar›ndan önce Ferit Paflan›n d›fl›nda ve Ulusal Güçlere ka-
bul edilebilecek bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesini sa¤lamak imifl. Sonuç ö¤renilince bil-
ginize sunar›m. (Rauf)

Savafliflleri Baflyaveri
Salih

Çok ivedidir Harbiye, 3/3/1920
Kifliye özeldir

K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Çok gizli kifliye özel rapordur: Önceki telgrafa ektir. Grup baflkan› ile Meclis baflkan

vekilleri saraya gönderildi. Padiflah görevden çekilen Baflbakanla ve ondan sonra da Dani-
marka sefirini kabul ile meflgul oldu¤undan baflkâtip ve baflmabeyinci ile görüflmelerini em-
retmifl. Grup baflkan› ulusal örgütlerin padiflaha ba¤l›l›¤›n› ve vatan yolundaki amaçlar›n›,
pakt ilkelerini ve ulusal örgütlere dayanan grubun tüzü¤ünü bildirip aç›klad›ktan sonra sa-
bah sunulan görevden çekilme dilekçesinin verilmesi olay›n› söyler ve sonuç olarak padifla-
h›n kabine baflkan›n› kendisi seçmek hakk› vard›r. Buna göre Meclis de kabineye güven ya
da güvensizlik bildirmeye yetkilidir. Ülke hükûmet bunal›m›na ve benzer olaylara katlana-
maz. Böyle bir durum meydana gelmesin diye padiflah›n iyi düflünür meclis ve ço¤unlu¤un
görüflünü ö¤renmeli. Ferit Pafla ve yardakç›lar›n› ve hatta Tevfik Paflay› sak›n seçmemeli.

Sonuç bunal›md›r. Bunlar denenmifltir. Baflkâtip (söylenenleri) padiflah›n bilgisine
sunmufl ve afla¤›daki yan›t› bildirmifltir:



Bütün meb'uslara selâm; ahval ve vaziyetin vahametini ben de onlar kadar müdrikim.
‹cab› hal ve vaziyete göre birisini intihap edece¤im. Onun salâhiyetine tecavüzle rüfekas›n›n
intihab›m› müdahale edemem. Ancak ona ekseriyet grubu ile anlaflmas›n› tavsiye edece¤im
demifltir. Heyet bilteflekkür ayr›lm›fllard›r. fiimdi Cengiz, ‹sa beraberiz. Arz› tazimat eyleriz.
(Rauf)

Seryaver Binbafl›
Salih

VES‹KA, 243.
fiifre 4 Mart 1336

TAM‹M
‹stanbulda teflekkül eden bir cemiyeti fesadiye ‹ngilizlerle müttehiden:
1 - Hükûmetin ›skat› ile Ferit Pafla veya emsalinden bir hükûmet tesisi
2 - Mealinin feshi
3 - Kuvayi Millîyenin ilgas›
4 - ‹stanbulda bir flûray› hilâfet teflkili
5 - Bolfleviklik aleyhinde fetva ›sdar›
Hususat›n›n takarrür ettirildi¤i tahakuk etmifl veAnzavur harekât› ile beraber ‹ngilizle-

rin hükûmeti tazyik etmeleri mezkûr mukarrerat cümlesinden oldu¤u ‹stanbuldan bildiril-
mifltir. Arz› malûmat eyleriz.

‹flbu malûmat›n heyeti merkeziyelere de iblâ¤› rica olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 244.
fiifre Ankara, 4/3/1336
Müstacel

TAM‹M
‹stanbuldaki heyetimizden üç Mart tarihli olarak vürud eden malûmat› berveçhiati av-

nen arzederiz:
Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephenin geriye al›nmas› hakk›nda on befl gün evvel ‹tilâf mü-

messilleri taraf›ndan verilen notaya hükûmet cevab› ret vermiflti. Dün fledidülmeal ikinci bir
nota da verilmifl olmas›ndan hükûmet bugün Meclisi Meb'usan huzurunda istifa etmifltir.
Hükûmetle beraber Meclisi Meb'usan Reisi de mabeyindedirler. Meb'uslar›m›z mütelâflidir-
ler. ‹ngilizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla tertip ettikleri harekât› irticaîyede muvaf-
fak olabilmek için Ferit Pafla ve yaran›ndan birinin taht› riyasetinde bir kabinenin mevkii ik-
tidara gelmesi muhtemeldir. Meclisi bittabi feshedeceklerdir. Nezdi flahanede oradan tedabi-
ri müessiride bulunulmas› ve Meclisi Meb'usan›n takviyesi esbab›n›n istikmali maruzdur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 245.
Gayet mühimdir Harbiye, 8/3/1336
Zata mahsustur

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Suret. Hakipayi flahanelerine flifahen arzetti¤im üzere daima ennecatüfiss›d›k düsturu-

na istinaden berveçhiati maruzat›m› süddei seniyelerine arz ve takdime cür'etyap oluyorum.
1 - Milletin mümessilleri bulunan Meclisi Meb'usan Heyeti, bilaistisna makam› hilâfet ve sal-

tanat› ve bilhassa nefsi nefisi humayunlar›na bilâkaydüflart ve lâyezal bir surette sadakati kâmile
ile merbuttur. Keza Kuvayi Millîye ayn› hissiyat ile mütehassis ve yegâne gayesi taç ve taht› mülû-
kâneleri etraf›nda toplanarak hukuku mukaddesei hilâfetpenahîlerini ve menafii mülkü milleti
her türlü halelden masun bulundurmak u¤runa ifnay› hayat eylemektir. Bu husus ta zât› akdesi
tacidarîlerini herne suretle arzu buyurulursa tatmin ve temeni haz›rlar ve bunu Meclisi Meb’usan
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Tüm meb'uslara selâm; durum ve gidiflin a¤›rl›¤›n› ben de onlar kadar biliyorum. Du-
rum ve gidiflin gere¤ine uygun birisini seçece¤im. Onun yetkisine el at›p arkadafllar›n›n seçil-
mesine kar›flamam. Ancak ona ço¤unluk grubu ile anlaflmas›n› ö¤ütleyece¤im demifltir. Ku-
rul teflekkür edip ayr›lm›fld›r. fiimdi Cengiz, ‹sa birlikteyiz. Üstün sayg›lar sunar›z. (Rauf)

Baflyaver Binbafl›
Salih

BELGE, 243.
fiifre 4 Mart 1920

GENELGE
‹stanbulda kurulan bozguncu bir dernek ‹ngilizlerle birlik olarak:
1 - Hükûmetin düflürülerek Ferit Pafla ya da benzerlerinden bir hükûmet kurulmas›
2 - Meclisin da¤›t›lmas›
3 - Ulusal Güçlerin kald›r›lmas›
4 - ‹stanbulda bir halifelik dan›flma kurulu oluflturulmas›
5 - Bolflevikli¤e karfl› halife buyru¤u ç›kar›lmas›.
Noktalar›n›n kararlaflt›r›ld›¤› kesinlikle anlafl›lm›fl ve Anzavur sald›r›s› ile birlikte ‹n-

gilizlerin hükûmete bask› yapmalar›n›n bu kararlardan oldu¤u ‹stanbuldan bildirilmifltir.
Bilgi sunar›z.

Bu bilgilerin merkez kurullar›na da iletilmesi rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 244.
fiifre Ankara, 4/3/1920
‹vedi

GENELGE
‹stanbuldaki kurulumuzdan üç Mart tarihli olarak gelen bilgileri afla¤›da oldu¤u gibi

bilginize sunar›z:
Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephenin geriye al›nmas› ile ilgili olarak on befl gün önce ‹ti-

lâf Devletleri temsilcileri taraf›ndan verilen notaya hükûmet ret yan›t› vermiflti. Dün çok
sert ikinci bir nota daha verilmifl oldu¤undan hükûmet bugün Meb'uslar Meclisinde görev-
den çekilmifltir. Hükûmetle birlikte Meb'uslar Meclisi Baflkan› da padiflah›n yan›ndad›r.
Mebuslar›m›z telâfl içindedirler. ‹ngilizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla düzenledik-
leri gerici ifllerde baflar›l› olabilmek için Ferit pafla ve yandafllar›ndan birinin baflkanl›¤›nda
bir kabinenin ifl bafl›na gelmesi olas›d›r. Meclisi elbette da¤›tacaklard›r. Padiflah kat›nda siz-
lerin ordan etkin önlemler alman›z› ve Meb'uslar Meclisinin güçlendirilmesi için gerekenin
yap›lmas› sunulur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 245.
Çok önemli ve Harbiye, 8/3/1920
Kifliye özeldir

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Örnek. Siz Padiflah›ma sözle bildirdi¤im gibi her zaman kurtulufl do¤ruluktad›r ilkesi-

ne dayanarak afla¤›daki dileklerimi size sunmaya cesaret ediyorum.
1 - Milletin temsilcileri olan Meb'uslar Meclisi Kurulu, ayr›ks›z olarak hilâfet ve saltanata

ve özellikle sizin (padiflah›n) kiflili¤inize kay›ts›z flarts›z ve sonsuz bir surette tam sadakatle ba¤l›-
d›r. Bunun gibi Ulusal Güçler de ayn› duygular›n› tafl›makta ve tek amac› padiflah›n taç ve taht›
etraf›nda toplanarak kutsal halifelik haklar›n› ve ülke ve ulus ç›karlar›n› her türlü sald›r›dan uzak
bulundurmak u¤runda can›n› feda etmektedir. Bu konuda size ne yoldan dilerseniz o yoldan gü-
vence vermeye haz›rd›rlar ve Meb'uslar Meclisi de buna kefildir. Gerek Meclis ve gerek Ulusal



dahi zâmin ve mütekeffildir. Gerek Meclis ve gerek Kuvayi Millîye makam› hilâfet ve salta-
nat› seniye ve devlet ve millet için imkân› hayal bulunmad›¤›na bütün imanile kaniler. Buh-
ran› vükelân›n devam›n›n Anadoluda pek büyük galeyan ve heyecan› efkâra sebebiyet verdi-
¤i nahiyelere var›ncaya kadar her taraftan gelen yüzlerce telgrafnameler mündericat›ndan
müsteban olmaktad›r. Keza Meclisi Meb'usan›n haleti ruhiyesi de bu merkezdedir. Mebusan
umumiyetle flu buhran› azim zaman›nda kabine buhran›n›n devam›n› devlet için pek tehlike-
li bulmaktad›rlar. Buhrana süratle bir hatime verilerek efkâr› hariciyeye takdimen hâs›l olan
efkâr› umumîyei dahiliyenin tatmini derecei vücupta görülmektedir.

2 - Amali millîyeyi tatmin eyliyemiyecek bir kabinenin mevkii iktidara gelmesi memali-
ki Osmanîyede hayat› millîyeyi tehlikeye ilka edebilecek vakayii müessife tevlidine sebebiyet
verebilir. Amali millîyeye muhalif bir kabinenin tesiratile flarktan gelebilmesi muhtemel olan
seyli beliyeye mukavemet kuvveti münkesir ve bunun bu cereyana karfl› mevcut azim ve kuv-
veti duçar› zâf olabilir. Maazallah vahdeti millîyede teflettüt ve nifak ve tefrika hâs›l olarak
makam› hilâfet ve saltanata ve devlet ve milletin haricî ve dahilî düflmanlar›na bir f›rsat veril-
mifl olur. Bir mecburiyeti elîme taht› tesirinde Anadolu, Heyeti Meb'usan› serbest addedemi-
yerek yeniden icray› intihabat ile Meclisi Milliyi topl›yarak müdafaai hukuku devlet ve millet
vazifesini ifaya teflebbüs etmesi dahi varidi hat›rd›r. Her suretle calibi dikkat ve itibar olan hu-
susat› anifenin hakipay› meali cayi hilâfetpenahilerine arz›n› kendime mukaddes bir vazife
addederim. Ferman padiflah› celilülûnvan efendimiz hazretlerinindir. ‹mza: Meclisi
Meb'usan Reisi kullar› Celâlettin Arif. 6 Mart 1336 (Rauf)

Harbiye Nezareti Seryaveri Binbafl›
Salih

VES‹KA, 246.
Edirne, 31/12/1336 

K. O. 20 K.
Heyeti Temsilîyeye:
Trakyan›n ahvali haz›ras›na dair berveçhiati mevad›n ehemmiyetle nazargâh› samileri-

ne arz›n› vecibe addeder ve Türklerin Avrupada son parças›n› teflkil eden Trakya ve Garbî
Trakyada siyaseten ve idareten daha esasl› tedabir ittihaz› lüzumunu arzeylerim.

1 - Garbî Trakya hali haz›rile Frans›zlar›n himayesi alt›nda bir Yunan kolonisidir. Ve
günden güne Yunan boyas›na girmektedir.

2 - Dedea¤aç ile Karaa¤aç aras›ndaki Mericin sa¤ sahil m›ntakas› bahren ve berren gön-
derilen Yunan muhacirlerile dolmaktad›r.

3 - Üç ayl›k zehairi ile gönderilen bu muhacirlerin Atina bankas›ndan kendilerine tev-
di edilmifl birçok paralar› da vard›r ve bunlara yard›m etmek vesilesile Rum heyeti milliyele-
rine de Atina bankas›ndan küllî meblâ¤ tevzi edilmifltir.

4 - Garbî Trakyada yap›lmakla olan jandarma teflkilât›na Rumlar kaydedilmekte ve za-
bitleri de Yunan zabitlerinden tayin ve noksanlar› da ayn› membadan ikmal olunmaktad›r.

5 - Garbî Trakya idare memurlar› hep Rumlardan tayin ve kahir islâm ekseriyetini ha-
iz olan ‹skeçede bile bu esasa riayet olunmaktad›r.

6 - fiarkî Trakyay› da Garbî Trakyaya ilhak ve Fransa himayesi alt›nda bir Yunan ida-
resi tesis etmek Frans›z ve Yunanl›lar›n gayei emelleridir. Franchet d'Esperey'in Atinaya git-
mesi de noktai nazar›ma göre bu husus ile pek alâkadard›r.

7 - fiarkî Trakyada hat boyunda bulunan Yunan taburuna efrat terhisi vesilesile müsel-
lâh olarak mütemadiyen efrat gönderilmekte ve silâhs›z olarak terhis edilen efrad›n silâhlar›
bu taburda kalmaktad›r. Belki de Rumlara gizliden tevzi olunmakta ve terhis olunan bu ef-
rat da ekseriyetle memaliki Osmanîye dahiline da¤›lmaktad›r.

8 - Çok zamanlarda, Yunan taburu merkezi olan Lüleburgaza küllî m›ktarda gelen bom-
balar›n; Çorlu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköyündeki müfrezelerine tevzii muhtemeldir.

9 - Rumlar›n merkezi ‹stanbulda bulunan esasl› iki komitesi vard›r. Birisi muavenet komi-
tesi, di¤eri Trakya komitesidir. Muavenet komitesinin Rumlar›n kesafet hâs›l etti¤i mahallerde bi-
rer müfettifl ve o mahallin ileri gelenlerinden müteflekkil birer komitesi vard›r. Vazifeleri muhacirin
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Güçler halifelik ve saltanat ve* devlet ve millet için yaflama olana¤› bulunmad›¤›na bütün iç-
tenli¤iyle inanmaktad›r. Hükûmet bunal›m›n›n sürmesinin Anadoluda çok büyük kaynaflma-
lara ve kamuoyunda gerginli¤e yol açt›¤› bucaklara var›ncaya kadar her taraftan gelen yüz-
lerce telgrafda yaz›lanlardan anlafl›lmaktad›r. Bunun gibi Meb'uslar Meclisinin ruhsal duru-
mu da böyledir. Meb'uslar genellikle bu büyük bunal›m zaman›nda kabine bunal›m›n›n sür-
mesini devlet için çok tehlikeli bulmaktad›rlar. Bunal›ma h›zla bir son verilerek d›fl kamu
oyundan önce oluflan iç kamu oyunun yat›flt›r›lmas› son derece gerekli görülmektedir.

2 - Ulusal emelleri karfl›layam›yacak bir kabinenin iflbafl›na gelmesi Osmanl› ülkele-
rinde ulusal yaflam› tehlikeye sokabilecek üzücü olaylar›n do¤mas›na neden olabilir. Ulusal
emellere ayk›r› bir kabinenin etkisiyle do¤udan gelebilmesi olas› olan bela seline karfl› koy-
ma gücü k›r›lm›fl olabilece¤i gibi ak›ma karfl› var olan direnç ve gücü azalabilir. Allah koru-
sun ulusal birlikte bölünme ve anlaflmazl›k ve ayr›l›k olursa halifelik ve saltanata ve devlet
ve milletin d›fl ve iç düflmanlar›na bir f›rsat verilmifl olur. Ac› bir zorunlu¤un etkisiyle Ana-
dolunun, Meb'uslar Meclisini özgür saymayarak yeniden seçim yaparak Ulusal Meclisi top-
lay›p devlet ve millet haklar›n› savunma görevini yapmaya giriflmesi de düflünülebilir. Her
bak›mdan dikkate de¤er ve göz önünde bulundurulmak gereken bu noktalar› siz halifemi-
ze bildirmeyi kendim için kutsal bir ödev sayar›m. Emir sizindir. ‹mza: Meb'uslar Meclisi
Baflkan› kulunuz Celâlettin Arif. 6 Mart 1920 (Rauf)

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Binbafl›
Salih

BELGE, 246.
Edirne, 31/12/1919

K.O. 20 K.
Temsilci Kurula:
Trakyan›n flimdiki durumuna iliflkin afla¤›daki noktalar› önemle gözlerinizin önüne

koymay› borç bilir ve Türklerin Avrupada son parças›n› oluflturan Trakya ve Bat› Trakya-
da politika ve yönetim aç›s›ndan daha köklü önlemler al›nmas› gereklili¤ini bilginize suna-
r›m.

1 - Bat› Trakya bugünkü durumuyla Frans›zlar›n korumas› alt›nda bir Yunan sömür-
gesidir. Ve günden güne Yunan boyas›na girmektedir.

2 - Dedea¤aç ile Karaa¤aç aras›ndaki Mericin sa¤ k›y› bölgesi denizden ve karadan
gönderilen Yunan göçmenleriyle dolmaktad›r.

3 - Üç ayl›k yiyecekleriyle gönderilen bu göçmenlerin Atina bankas›ndan kendilerine
verilmifl birçok paralar› da vard›r ve bunlara yard›m etmek amac›yla Rum ulusal kurullar›-
na da Atina bankas›ndan pek çok para da¤›t›lm›flt›r.

4 - Bat› Trakyada yap›lmakta olan jandarma örgütüne Rumlar yaz›lmakta ve subayla-
r› da Yunan subaylar›ndan atanmakta ve eksikleri de ayn› kaynaktan tamamlanmaktad›r.

5 - Bat› Trakya yönetim görevlileri hep Rumlardan atanmakta ve ezici Müslüman ço-
¤unlu¤u olan ‹skeçede bile böyle davran›lmaktad›r.

6 - Do¤u Trakyay› da Bat› Trakyaya katmak ve Fransa korumas› alt›nda bir Yunan yö-
netimi kurmak Frans›z ve Yunanl›lar›n son emelleridir. Franchet d'Esperey'in Atinaya git-
mesi de görüflüme göre bu noktayla çok ilgilidir.

7 - Do¤u Trakyada demiryolu boyunda bulunan Yunan taburuna er terhisi sözde ne-
deniyle durmadan silâhl› erler gönderilmekte ve silâhs›z olarak terhis edilen erlerin silâhla-
r› bu taburda kalmaktad›r. Belki de Rumlara gizliden da¤›t›lmakta ve terhis olunan bu er-
ler de ço¤unlukla Osmanl› topraklar›n›n içine da¤›lmaktad›r.

8 - Uzun süredir, Yunan taburunun merkezi olan Lüleburgaza çok say›da gelen bom-
balar›n; Çorlu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköyündeki birliklerine da¤›t›lmakta ol-
mas› olas›d›r.

9 - Rumlar›n merkezi ‹stanbulda bulunan önemli iki komitesi vard›r. Birisi yard›m komitesi,
öbürü Trakya komitesidir. Yard›m komitesinin Rumlar›n yo¤unluk oluflturdu¤u yerlerde birer mü-
fettifl ve o yerin ileri gelenlerinden kurulu birer komitesi vard›r. Görevleri göçmenlere her konuda

* Bu “ve” kelimesinin yanl›fl oldu¤u, telgrafda “olmazsa” denilmek istenmifl olaca¤›n› dü-
flünenler vard›r (B.Y.)



her hususta yard›m etmek ve harap binalar› tamir ve çift hayvanat› ve alât›n› tedarik ve
zer'iyata mübafleret ettirmektir. Muavenet komitesinin teflkilat›ndaki intizam inz›bat ve mu-
avenet husulündeki icraat ve sahaveti ehemmiyetle kayde flayand›r.

10 - Yegâne gayesi Trakya Rumlar›n›n istiklâli siyasîlerine matuf olan Trakya komite-
lerinin teflkilât› esasl› ve müstakirdir. Merkezleri ile irtibatlar› gayet emindir. Gelibolu ve Te-
kirda¤› sancaklar›nda en mühim teflkilât merkezleri Gelibolu, Keflan ve Çorludur. ‹flbu mev-
kilerin metropolitleri ile Geliboluda Frans›z konsolos vekili yerli Rumlardan Niko en mühim
reisleridir. Her kazada metropolit riyaseti alt›nda ve ahalinin faal ve mütefekkir k›sm›ndan
ve ekser mektep daskallar›n›n inz›mamile birer kaza komitesi mevcut bulunmaktad›r. Teflki-
lâtlar› vâsidir.

11 - Bu komitelerin propagandalar› ve faaliyeti sayesinde Rum ahalinin maneviyat› ih-
zar ve esliha, cephane ve bomba iddihar edilerek kabiliyeti tedafüiyye ve taarruziyyelerine
günden güne ikmal etmektedirler. Hat boyundaki tabur iflbu teflkilât ve ihzarat ve teslihat›n
en metîn istinatgâh›d›r.

12 - Her müslümana ika› mazarrat, tehdit, tahvif ve ellerindeki hayvanat ve emvali gasp
ve sirkat, komitenin yegâne emelidir. Ve bu maksat için müteflekkil siyasî ve alenî çetelerin
bugünlerde tezyidi faaliyet etmeleri ve icraat göstermeleri merkezlerinden emrolunmufltur. ‹s-
lâmlarla s›k› münasebet ve hususiyet memnudur.

13 - Bu çetelerin takip ve tenkili için yap›lan tazyikat aksülâmeller tevlid ve teflkilâtlar›-
n› takviye eylemektedir.

14 - Harb› âhirdenberi Yunanistana gidip avdet eden ashab› emlâk Yunan idaresinden
limenfaatin gayr›memnun olduklar› cihetle Türkiye idaresinde kalmay› tercih etmektedirler.
Ve komitelerine k›smen muhalefet göstermektedirler.

15 - Kolordunun iflbu vaziyet ve atiyen tahaddüsü muhtemel ahval karfl›s›nda vazifesi-
ni ifa edebilecek bir vaz'ulceyfl almas›na General Milne'in muvafakat etmedi¤i bilmuhabere
anlafl›lm›flt›r.

K.O. 1 Kumandan›
Miralay Cafer Tayyar 

VES‹KA, 247. 
fiifre Ankara, 3/1/1336

Edirnede K.O. 1 Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
C: 31/12/1335
Garbî Trakya müslüman komitesine teflvikat› lâzimede bulunulmak ve fiarkî Trakya ta-

raf›ndan da Yunanl›lar›n ve yerli Rumlar›n teflkilât ve teflebbüsat›na karfl› teflkilât ve teflebbü-
sat› mütekabileye azamî gayretle giriflilmesi, S›vas kongresi teflkilât nizamnamesinin lâhika-
s›na tevfikan müsellâh millî müfrezeler teflkil ve bu hususla Kolordunun azamî muaveneti ha-
fiyyede bulunmas› ve vaz'ulceyfl tebdili ile istihsal olunam›yan fevaidin bu suretle telâfisi lâ-
z›md›r. Hükûmetçe bu bapta teflebbüsat› siyasîyede bulunulmas› için müracaat olunmufltur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 248. 
fiifre Ankara, 3/1/1336

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
fiarkî Trakyadaki hat boyunda bulunan Yunan taburuna efrat terhisi bahanesile müsel-

lâh efrat gelmekte ve giden efrad›n da silâhlar› al›konarak taburun Rum eflk›yas›n›n bir silâh
deposu haline ifra¤ k›l›nmakta oldu¤u, terhis olunan efrad›n memaliki Osmanîye dahiline
da¤›t›ld›¤› ve taburun merkezi olan Lüleburgaza külliyetli m›ktarda gelen bombalar›n Çor-
lu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköylü müfrezelerine tevzi k›l›nd›¤› Paflaeli Heyeti Mer-
keziyesinden bildirilmektedir. Hükûmetçe teflebbüsat› kat'iyye ve fledidede bulunularak Yu-
nanl›lar›n fiarkî Trakyada olsun tahrikâtlar›na mümanaat olunmas› ehemmiyetle arzolunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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yard›m etmek ve harap binalar› onarmak ve çilft hayvanlar›yla araçlar›n› sa¤layarak ekin ifl-
lerine bafllatmakt›r. Yard›m komitesinin örgütündeki düzen, disiplin ve yard›m yap›lmas›n-
daki baflar› ve el aç›kl›¤› önemle belirtilmeye de¤erdir.

10 - Tek amac› Trakya Rumlar›n›n politik ba¤›ms›zl›¤›na yönelik olan Trakya komite-
lerinin örgütleri köklü ve yerlefliktir. Merkezleri ile ba¤lant›lar› çok güvenlidir. Gelibolu ve
Tekirda¤ sancaklar›nda en önemli örgüt merkezleri Gelibolu, Keflan ve Çorludur. Bu yerle-
rin metropolitleri ile Geliboluda Frans›z konsolos vekili yerli Rumlardan Niko en önemli
bafllar›d›r. Her ilçede metropolit baflkanl›¤›nda ve halk›n çal›flkan ve düflünür bölümünden ve
ço¤u kez okul daskallar›n›n kat›lmas›yla oluflan birer ilçe komitesi vard›r. Örgütleri genifldir.

11 - Bu komitelerin propagandalar› ve çal›flmalar› sayesinde Rum halk›n morali olufl-
turulmakta ve silâh, cephane ve bomba depo edilerek savunma ve sald›r› yetenekleri gün-
den güne yükselmektedir. Demiryolu boyundaki tabur bu örgüt ve haz›rl›k ve silâhlanma-
n›n en sa¤lam dayana¤›d›r.

12 - Her müslümana zarar ve gözda¤› vermek, korkutmak ve ellerindeki hayvanlarla
benzerlerini zorla almak ve çalmak, komitenin tek emelidir. Ve bu amaç için kurulmufl olup
aç›kça çal›flan politik çetelerin bugünlerde eylemlerini artt›rmalar› ve baflar›l› olmalar› mer-
kezlerinden emrolunmufltur. Müslümanlarla s›k› iliflki ve yak›nl›k kurmak yasakt›r.

13 - Bu çetelerin izlenip yok edilmesi için yap›lan bask›lar tepkiler uyand›rmakta ve
örgütlerini güçlendirmektedir.

14 - Son savafltan bu yana Yunanistana gidip dönen mülk sahipleri Yunan yönetimin-
den - kendi ç›karlar› yönünden - memnun olmad›klar› için Türkiye yönetiminde kalmay›
ye¤lemektedirler. Ve komitelerine az çok karfl› gelmektedirler.

15 - Kolordunun bu durum ve ileride ortaya ç›kmas› olas› olaylar karfl›s›nda kuvvetle-
rini görevini yapabilecek bir duruma sokmas›na General Milne'nin olur demedi¤i yaz›flma
sonucu anlafl›lm›flt›r.

K.O. 1 Komutan› Albay
Cafer Tayyar

BELGE, 247.
fiifre Ankara, 3/1/1920

Edirnede K.O. 1 Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
K: 31/12/1919.
Bat› Trakya Müslüman komitesine gerekli özendirmeler yap›lmas› ve Do¤u Trakya

taraf›ndan da Yunanl›lar›n ve yerli Rumlar›n örgütlenme ve giriflimlerine karfl› ayn› yolda
örgütlenmeye giriflimlerde bulunmaya en büyük çaba ile bafllan›lmas›, S›vas Kongresi ör-
gütler tüzü¤ü ekine uygun olarak silâhl› ulusal birlikler kurulmas› ve bu konuda Kolordu-
nun çok fazla ve gizli yard›m yapmas› ve kuvvetlerin durumlar›n› de¤ifltirerek elde edilemi-
yen yararlar›n bu yoldan karfl›lanmas› gerekir. Hükûmetçe bu konuda politik giriflimlerde
bulunulmas› için baflvurulmufltur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 248.
fiifre Ankara, 3/1/1920

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Do¤u Trakyadaki demiryolu boyunda bulunan Yunan taburuna erlerin terhisi baha-

nesiyle silâhl› erler gelmekte ve giden erlerin de silâhlar› al›konarak taburun Rum eflkiya-
s›n›n bir silâh deposuna dönüfltürülmekte oldu¤u, terhis olunan erlerin Osmanl› topraklar›-
n›n içine da¤›t›ld›¤› ve taburun merkezi olan Lüleburgaza çok say›da gelen bombalar›n Çor-
lu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköyü birliklerine da¤›t›ld›¤› Paflaeli Merkez Kurulun-
dan bildirilmektedir. Hükûmetçe kesin ve sert giriflimlerde bulunularak Yunanl›lar›n Do¤u
Trakyada olsun k›flk›rtmalar›na engel olunmas› önemle sunulur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 249.
Trakya Paflaeli Edirne, 5 Kânunusani 1336
Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti
Heyeti Merkezîyesi Riyaseti
687

Ankarada Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesine 
Saadetlû Efendim Hazretleri
1 - General Franchet d'Esperey Edirneye geldi. Yevmi muvasalat›n› birkaç gün evvel

makam› vilâyete resmen tebli¤i ettirdi¤i cihetle hakk›nda merasimi istikbaliye yap›ld›. Edir-
nede üç saat kadar kalarak bu müddet zarf›nda makam› vilâyeti ziyaret ve belediyede bir çay
içtikten sonra do¤ruca Darülmuallimat› ve badehu Cemaati ‹slâmiyeyi ve Trakya ‹darei Mer-
kezîyesini ve ondan sonra da Rum klübünü ziyaret ederek avdet eyledi. KendisininYunan
muhibbi oldu¤u ve islâmlara karfl› nas›l bir his besledi¤i herkesçe malûm bulundu¤undan
maksad› ziyareti bir an evvel anlamak merak› memleketi istilâ eylemiflti. S›rf bir seyahat mak-
sadile geldi¤ini söyledi. Hükûmette jandarma kumandan vekiline jandarmalar›n h›rs›zl›k
edip etmedi¤ini sordu. Cemaati ‹slâmiyede müftiye hataben herne olursa olsun islâmlar›n din
ve mukaddesat›n›n duçar› tecavüz olm›yaca¤›n› temin etti. Bu sözü ile buralar›n baflka bir
flekli idareye geçece¤ini ima eyledi. Trakyada henüz Trakya hakk›nda konferansça bir karar
verilmedi¤ini verilecek karara itaat lâz›mgelip aksi takdirde itaate icbar etmek vazifesi kendi-
lerine ait oldu¤unu söyledi. Rum klübünde metropolidin Osmanl›lar› rencide eden nutkuna
m››kbil sulh konferans›n›n verece¤i karan derakap mevkii icraya koyaca¤›n› ve o vakte ka-
dar hakimiyetinde bulunduklar› hükûmetin evamirine itaate mecbur olduklar›n› söyledi.

2 - Yevmi mezkûrda Rumlar›n Yunan bayraklar› ile merasimi istikbalîyeye ifltirakini
Trakya Cemiyetinin müdahalei mus›rranesi üzerine hükûmet meneyledi.

3 - Edirne Kuvayi Millîye teflkilât› maatteessüf henüz arzu edilen neticeye vâs›l olama-
d›. Her mahalde memurînden, eflraftan baz› bett›ynet ve haini vatan kimselerin mefsedetleri
teflkilât›n süratle yap›lmas›n› akamete duçar etmektedir. Makam› vilâyet lâz›mgelen icraat ve
faaliyette pek ziyade müteenni bulunuyor. Maamafih cemiyetimiz bu hususta sarf› makderet
eylemekten bir an hâli kalm›yor.

4 - Gümülcineye do¤ru dairei iflgallerini hergün bir parça daha tevsi eden Yunanl›lar
ahalii islâmiyeyi fakirlere yard›m etmek, zenginlere birçok mevaitte bulunmak, aleyhlerinde
çal›flanlara da külliyetli paralar teklif etmek suretile kendilerine cezp ve bendeylemek siyase-
tini takip ediyorlar. Hatta bizim ‹skeçedeki murahhaslar›m›za on milyon drahmi gibi azîm
bir meblâ¤ teklif eylediler.

5 - Kuvayi Millîyeye ait telgraf ve postalar flimdiye kadar bilâücret kabul edildi¤i halde
Meclisi Vükelâ karar›na atfen Dersaadet Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumîyesinden Edir-
ne Baflmüdiriyetine mevrut 23 Kânunuevel 1335 tarih ve 32 numaral› ifl'ar mucibince ücrete
tâbi tutulmaktad›r.

6 - ‹stihbar eyledi¤imize nazaran Frans›zlar bugünlerde icab eden makamata müraca-
atle flayet bir iflgal vukuunda Kuvayi Millîyenin ne dereyece kadar müdafaatta bulunaca¤›n›
istizah eylemektedirler ki bu da Franchet d'Esperey'in Cemaati ‹slâmiyede herne olursa ol-
sun islâmlar›n taarruzdan masuniyeti hakk›nda serdeyledi¤i teminattanda müsteban oldu¤u
veçhile art›k buralar›n iflgali askerî alt›na al›nmas›na karar verildi¤ine flüphe b›rakm›yor.

7 - Merkez sanca¤› meb'uslar›ndan Faik Beyin ‹stanb››lda kal›p fieref ve Galip Bahti-
yar Beylerin hemen Ankaraya azimetleri kararlaflt›r›ld›. Ve kendilerine tebli¤ edildi. Murah-
hasl›k vazifesini ifa için bir di¤erinin tayininde Faik Beyin de izam olunaca¤› maruzdur
Efendim.

Trakya-Paflaeli
Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti Heyeti Merkezîyesi 

Reisi 
fiükrü
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BELGE, 249.
Trakya Paflaeli Edirne, 5 Ocak 1920
Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i
Merkez Kurulu Baflkanl›¤›
687

Ankarada Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kuruluna
Sayg›de¤er Efendim Hazretleri
1 - General Franchet d'Esperey Edirneye geldi. Gelece¤i günü birkaç gün önce valili-

¤e resmî olarak bildirtti¤inden karfl›lama töreni yap›ld›. Edirnede üç saat kadar kalarak bu
süre içinde valili¤i ziyaret edip belediyede bir çay içtikten sonra do¤ruca Darülmuallimat›*
ve ard›ndan Cemaati ‹slâmiyeyi** ve Trakya Merkez Yönetim Kurulunu ve ondan sonra da
Rum klübünü ziyaret ederek geri döndü. Kendisinin Yunan dostu oldu¤u ve Müslümanla-
ra karfl› nas›l bir duygu besledi¤i herkesçe bilindi¤inden ziyaret amac›n› bir an önce anla-
mak merak› kente yay›lm›flt›. Salt bir gezi amac›yla geldi¤ini söyledi. Hükûmette jandarma
komutan vekiline jandarmalar›n h›rs›zl›k yap›p yapmad›klar›n› sordu. Cemaati ‹slâmiyede
müftiye yönelerek herne olursa olsun Müslümanlar›n din ve kutsal de¤erlerinin sald›r›ya
u¤ram›yaca¤›na söz verdi. Bu sözü ile buralar›n baflka bir yönetim biçimine geçece¤ini do-
layl› olarak anlatt›. Trakyada Trakya hakk›nda konferans taraf›ndan daha bir karar veril-
medi¤ini verilecek karara uymak gerekece¤ini uyulmazsa zorla uydurmak kendilerinin gö-
revi oldu¤unu söyledi. Rum klübünde metropolidin Osmanl›lar› inciten nutkuna karfl›l›k
bar›fl konferans›n›n verece¤i karar› hemen uygulama alan›na koyaca¤›na ve o vakte kadar
egemenli¤i alt›nda bulunduklar› hükûmetin emirlerine uymak zorunda olduklar›n› söyledi.

2 - O gün Rumlar›n Yunan bayraklar› ile karfl›lama törenine kat›lmalar›n› Trakya
Derne¤inin ›srarl› bask›s› üzerine hükûmet yasaklad›.

3 - Edirnede Ulusal Güçler örgütü yaz›k ki daha istenilen sonuca ulaflamad›. Her yer-
de memurlardan halk›n ileri gelenlerinden bir tak›m kötü yarad›l›fll› ve vatan haini kimse-
lerin bozgunculuklar› örgütün çabuk kurulmas›na engel olmaktad›r. Valilik gerekli iflleri
yapmakta çok sak›ngan davran›yor. Bununla birlikte derne¤imiz bu konuda çaba harca-
maktan bir an geri kalm›yor.

4 - ‹flgal alanlar›n› Gümülcineye do¤ru hergün bir parça daha geniflleten Yunanl›lar fa-
kirlere yard›m etmek, zenginlere birçok vaadlerde bulunmak, kendilerine karfl› çal›flanlara
da bol m›ktarda paralar önererek Müslüman halk› kendilerine çekip ba¤lamak politikas› iz-
liyorlar. Bizim ‹skeçedeki delegelerimize bile on milyon drahmi gibi çok fazla bir para ver-
meye kalk›flt›lar.

5 - Ulusal Güçlere iliflkin telgraf ve postalar flimdiye kadar ücretsiz kabul edildi¤i hal-
de Bakanlar Kurulu karar›na dayan›larak ‹stanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürlü¤ünden
Edirne Baflmüdürlü¤üne gelen 23 Aral›k 1919 tarih ve 32 say›l› bildiri gere¤i (flimdi) ücret
al›nmaktad›r.

6 - Haber ald›¤›m›za göre Frans›zlar bugünlerde gereken yetkililere baflvururak bir ifl-
gal olursa Ulusal Güçlerin ne ölçüde savunma yapaca¤›n› sorup ö¤renmek istemektedirler
ki bu Franchet d'Esperey'in Cemaati ‹slâmiyede herne olursa olsun Müslümanlar›n sald›r›-
dan korunaca¤› yolunda verdi¤i sözden de anlafl›ld›¤› gibi art›k buralar›n askerî iflgal alt›na
al›nmas›na karar verildi¤ine kuflku b›rakm›yor.

7 - Merkez sanca¤› meb'uslar›ndan Faik Beyin ‹stanbulda kal›p fieref ve Galip Bahti-
yar Beylerin hemen Ankaraya gitmeleri kararlaflt›r›ld›. Ve kendilerine bildirildi. Delegelik
görevini yapmak için bir baflkas›n›n atanmas› durumunda Faik Beyin de gönderilece¤i bil-
ginize sunulur Efendim.

Trakya-Paflaeli Ulusal Haklar›
Savunma Derne¤i Merkez Kurulu Baflkan›

fiükrü

* K›z Ö¤retmen Okulu
** ‹slâm Toplulu¤u Dairesi



VES‹KA, 250.
fiifre Ankara, 15/1/1336

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Vilâyetin, teflkilât› millîyenin taazzuv ve teflmili hususundaki mesaide müteenni bir tar-

z› hareket takip eyledi¤i bildirilmektedir. Mukadderat›m›z›n mevzuubahs oldu¤u flu devri
kat’î ve tarihîde vahdet ve teflkilât› millîyenin en kuvvetli bir hale gelmesi lüzumu müsta¤nii
arzd›r. Zât› âlileri gibi hamiyet ve fedakârl›¤› ile tan›nm›fl muktedir bir arkadafl›m›z›n Edir-
nede bulunuflu ve bilhassa teflkilât› müsellâhan›n temine emrinde makam ve memuriyetinizin
en müsait bir flekilde oluflu Heyeti Temsilîyemiz için büyük bir teselli, milletimiz için azîm bir
ümidi halâst›r. Rum teflkilât› müsellâhas›na karfl› lâhikaya nazaran müsellâh millî müfreze-
ler teflkili, fedakâr zabit arkadafllar›m›z›n tebdili nam ederek sivil olarak en mühim mahalle-
re tayini ve saire gibi tedabiri acileye tevessül buyurularak Trakya Paflaeli Heyeti Merkezîye-
sinin de teflkilât hususunda her vakitten ziyade müteyakk›z bulunmalar›n› rica ve takdimi ih-
tiramat eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 15/1/1336
Edirnede Trakya Paflaeli Heyeti Merkezîyesine

5/1/1336 tarihli rapor al›nd›. Teflkilât› müsellâhan›n tanzim ve tensiki için Kolordu Ku-
mandan› Cafer Tayyar Beye rica edildi. Galip Bahtiyar Bey teflrif ettiler. Müdavelei efkâr ey-
ledik. Hükûmet, Meclisi Millî bu bapta bir karar verinceye kadar teflkilât› millîye makamal›
aras›nda cereyan eden telgraf muhaberat›n› servis olarak kabule mecburdur. Muharrerat bit-
tabi ücrete tâbidir. Arz› hürmet eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 1/3/1336
Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beye

Livan›z dahilinde muhitin ademi müsaadesinden bahsile teflkilât› millîye icras›n›n kabil
olam›yaca¤›n› Tekirda¤ Heyeti ‹daresinin ifl'ar›na atfen Edirne Heyeti Merkezîyesi bildiriyor.
Bu mütaleay› hamiyet ve muhabbeti millîye ile kabili telif göremiyoruz. Hadisat ve vakayii azi-
me taht› tesirinde kalan fertler, cemiyet haline gelerek muhitin hayat ve zindegîsinden ahz›
kuvvet etmedikçe mevcudiyetlerinin müheyyay› inhidam bulundu¤u kanaatini fluursuz bir hal-
de zan ve tevehhüm ederler. Tekirda¤› muhitinin vahdeti umumîyeyi millîyemizden hariç kal-
mas› tecviz edilemiyece¤inden her halde fikri hareket ve müdafaadan mahrum kald›¤›n› hisse-
den muhite ifazai hayat edilerek hem kendilerinin ve hem de vatan› müflterekin halâs ve saade-
tini kâfil teflkilâtta kendilerine rehberlik ve mürflillik edece¤inizi müsellem olan gayret ve ha-
miyeti mefturelerinden ümid eder ve cevab› muvaffak›yetinize intizar eyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beyden al›nan 5/3/1336 tarihli flifrenin mahlûlüdür: 
C: ‹stizah› vak›a çoktan muntaz›rd›m. Bu suretle bendenize de hakk› kelâm bahfl buyu-

rulmas›na teflekkür ve itiraf ederim ki Meclisi Meb'usan›n....ve hükûmetin amali millîye daire-
sinde teflekkülüne ra¤men henüz...de ‹stanbulda bafll›yan bir ahenksizlik mahsus ve bu halin
in'ikâsat›ndan müteessir olan muhitimizde bir boflluk mevcuttur. Yoksa...de hiçbir ihtilâf yok-
tur. Hadisat ve vakayii takip ve icab› hamiyeti tatbik hususunda geri kalan.... olmad›¤› ma bafl-
l›ca flahit zât› samileridir. Maahaza Trakya ...de¤ildir. Bu havalideki itt›rats›zl›k ve tedbirsiz-
lik ...at›lacak bir yanl›fl hatve neticesinde Ermeni ve Rumlar›n muhalifleri ifltiraklerile Biga hâ-
disesinden daha fledit ve umumî vakayie sebebiyet verilmifl olur. Sadareti uzman›n tamimi ma-
lûm. Buna bütün vilâyetin bitarafane.... tebli¤i de munzam olunca benim gibi mülhak...muta-
sarr›fa vali vekâletinden müstakil livadan maiyyetejenzil edilen....mutasarr›ftan bu flerait dahi-
linde nas›l bir tecellüt beklenir. Hulâsa dertler çok. Mezunen Dersaadete gidiyorum. Orada
f›rsat bulursam bizzat gelerek olmazsa avdette baposta tafsilât› lâzimeyi arzeylerim.

5 Mart 1336
Tekirda¤ Mutasarr›f›

Ali Füruzan
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BELGE, 250.
fiifre Ankara, 15/1/1920

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Valili¤in, ulusal örgütlerin oluflmas› ve genifllemesi konusundaki çal›flmalarda sak›ngan

davranmakta oldu¤u bildirilmektedir. Kaderimizin sözkonusu oldu¤u bu kritik ve tarihsel dö-
nemde ulusal birlik ve örgütlenmenin en güçlü bir duruma gelmesi gereklili¤ini ayr›ca belirt-
mek istemez. Sizin gibi yurtseverli¤i ve özverilili¤i ile tan›nm›fl yetenekli bir arkadafl›m›z›n
Edirnede bulunuflu ve özellikle silâhl› örgütlerin sa¤lanmas› iflinde yetki ve görevinizin en el-
veriflli bir durumda oluflu Temsilci Kurulumuz için büyük bir teselli, milletimiz için çok büyük
bir kurtulufl umududur. Silâhl› Rum örgütlerine karfl› tüzü¤ümüz eki uyar›nca silâhl› ulusal
birlikler kurmak, özverili subay arkadafllar›m›z›n ad de¤ifltirerek sivil olarak en önemli yerle-
re atanmas›n› ve benzer ivedi önlemlere giriflilerek Trakya Paflaeli Merkez Kurulunun da ör-
gütlenme konusunda her zamandan fazla tetikte bulunmalar›n› rica eder ve sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 15/1/1920
Edirnede Trakya Paflaeli Merkez Kuruluna

5/1/1920 tarihli rapor al›nd›. Silâhl› örgütlerin kurulup düzenlenmesi için Kolordu Ko-
mutan› Cafer Tayyar Beye rica edildi.

Galip Bahtiyar Bey geldi. Düflünce al›flverifli yapt›k. Hükûmet, Meb'uslar Meclisi bu
konuda bir karar verinceye kadar ulusal örgütler aras›nda yap›lan telgraf haberleflmeleri ser-
vis olarak (ücretsiz) kabul etmek zorundad›r. Yaz›flmalar elbette ücretlidir. Sayg› sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 1/3/1920
Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beye

Sanca¤›n›z içinde ortam›n elveriflsizli¤inden sözederek ulusal örgüt kurulam›yaca¤›n›
Tekirda¤ Yönetim Kurulunun yaz›s›na dayanarak Edirne Merkez Kurulu bildiriyor. Bu gö-
rüflü yurt ve ulus severlikle ba¤daflt›ram›yoruz. Büyük olaylar etkisinde kalan bireyler, top-
lum oluflturup çevrenin hayat ve dirli¤inden güç almad›kça bilinçsiz bir durumda ve bir ku-
runtu niteli¤inde varl›klar›n›n çökmek üzere oldu¤u kan›s›na var›rlar. Tekirda¤ yöresinin
genel ulusal birli¤imizin d›fl›nda kalmas› kabul edilemiyece¤inden her halde eylem ve sa-
vunmaya geçme olana¤›ndan yoksun kald›¤› duygusuna kap›lan yöreye canl›l›k afl›layarak
hem kendilerinin ve hem de ortak vatan›m›z›n kurtulufl ve mutlulu¤unu güvence alt›na alan
örgütle kendilerine önderlik ve yol göstericilik edece¤inizi herkesçe bilinen ve yarad›l›fltan
var olan gayret ve yurtseverli¤inizden umar ve kabul yan›t›n›z› bekleriz Efendim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beyden al›nan 5/3/1920 tarihli flifrenin çözülmüflüdür:
K: Yöneltti¤iniz soruyu çoktan beklemekte idim. Böylece bana da söz hakk› verilmesine te-
flekkür ederim, itiraf ederim ki Meb'uslar Meclisinin.....ve hükûmetin ulusal emeller do¤rul-
tusunda kurulmufl olmas›na karfl›n daha ....de ‹stanbulda bafll›yan bir uyumsuzluk sezilmek-
te ve bu durumun yans›mas›ndan etkilenen çevremizde bir boflluk do¤mufltur. Yoksa ....de
hiçbir anlaflmazl›k yoktur. Olgu ve olaylar› izleyip yurtseverli¤in gere¤ini yapmak konusun-
da geri kalan ....olmad›¤›ma bafll›ca tan›k sizsiniz. Bununla birlikte Trakya ...de¤ildir. Bu yö-
redeki tutars›zl›k ve önlemsizlik...at›lacak bir yanl›fl ad›m sonucunda Ermeni ve Rumlar›n
muhaliflere kat›larak Biga olay›ndan daha fliddetli ve yayg›n olaylara neden verilmifl olur.
Baflbakanl›¤›n genelgesini biliyorsunuz. Buna bütün ilin taraf tutmadan....genelgesi de ek-
lenince benim gibi mülhak ....mutasarr›fa vali vekilli¤inden ba¤›ms›z sancaktan ast göreve
indirilen.........mutasarr›ftan bu koflullarda nas›l bir yi¤itlik gösterisi beklenir. K›sas› dertler
çok. ‹zinli olarak ‹stanbula gidiyorum. Orada olanak bulursam kendim gelerek olmazsa dö-
nüflte postayla gerekli ayr›nt›l› bilgileri sunar›m.

5 Mart 1920
Tekirda¤ Mutasarr›f›

Ali Füruzan



VES‹KA, 251.
Kuriye ile Ankara, 3/2/1336

Rauf Beye
‹skeçeli Arif Beyden Trakya-Paflaeli Cemiyetinin tarz› faaliyetine dair bir mektup ald›k.

Cafer Tayyar Beyin icab eden faaliyetten mahrum oldu¤u dermeyan ediliyor. fiarkî ve Gar-
bî Trakyan›n bir vahdeti mülkiye dahilinde ifade ve ilân edilmesi siyaseti Osmanîye için de
do¤ru bir hareket de¤ildir. fiarki Trakya gayr›kabili münakafla bir surette eczay› Osmanîye-
dendir. Garbî Trakyan›n istihlâs› için de fiark ancak bir üssülhareke olabilir. fiark ve Garb›n
vahdeti mülkîyesi esasen Balkan Muahedei Sulhiyesi ile Garb›n terkedilmifl olmasile ahden
ihlâl k›l›nm›fl bulunmas›na nazaran mülki vahdet iddias› fiarkî Trakyada dahi düflmanlar›-
m›z›n baz› müddeayat›na meydan verebilir. Bulgarlar›n Adalar Denizinde bir mahreci ikti-
sadî talep etmeleri keyfiyeti de ayr›ca muhtac› teemmüldür. Bulgar noktai nazar› Kavalay›
tercih edece¤inden Bulgaristan dahilinde de bu yolda sarf› mesai etmek icab eder.

Arif Beyin ifadesine göre Trakya-Paflaeli Cemiyetinin azas› meyan›nda ciddî bir tensik
icra edilmesi takarrür etmifl. Cafer Tayyar Beyle müfltereken ve balâdaki esasat› malûme dahi-
linde, Trakya-Paflaeli Cemiyetinin bir an evvel ›slahile vazifei millîyesine sevkedilmesi icab
eder. Cafer Tayyar Beye talimat› lâzime verilmifltir. Arif Beyin Bulgaristan harekât› hakk›nda-
ki ist›tlaat›n›n peyderpey ifl'ar› matlup oldu¤unun mumaileyhe iblâ¤ buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Kuriye ile Ankara, 3/2/1336
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beye

Trakyan›n fiarkî ve Garbî namile bu vahdeti mülkiye alt›nda ifade edilmesi siyaseti Os-
manîye için do¤ru de¤ildir. fiarkî Trakya gayr›kabili itiraz ve münakafla bir surete eczay› me-
maliki Osmanîyedendir. Garbî Trakya bir muahedei sulhiye ile vaktile terkedilmifl bir k›t'ai
vatand›r. fiarkî Trakya, Garb›n iltihak›n› temin etmek için bir üssülhareke olabilir. Yoksa
fiarkî ve Garbî Trakyan›n vahdetini mus›rren iddia etmek fiarki Trakyada da baz› müdde-
ayat serdine münteç olabilir. Bu itibarla fiarkî Trakya hakk›nda hiçbir münakafla mevzu-
ubahs edilmemelidir. Bulgarlar›n Adalar Denizinde bir mahreci iktisadî tedariki hakk›ndaki
iddialar›n› da derpifl etmek icap eder. Trakya-Paflaeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin bütün
teflkilât› millîyesini bu esasa göre tevsi ve teslih etmek icap eder. Gümülcine havalisinde he-
def, Yunan kuvvei iflgaliyesi olmal›d›r. Garbî Trakyadaki Frans›z siyasetinin Venizelos siya-
setine pifldarl›k etti¤i mahsustur. Binaenaleyh Trakya-Paflaeli heyeti idaresi aras›nda ciddî bir
tebdil ve tensik yap›laca¤› haber al›nd›¤›ndan cemiyetimizin noktai nazar› siyasîsine göre alâ-
kadarlarla tevhid ve teflriki mesai edilmesi ve fiarkta hakimiyeti Osmanîye kat'iyyen mevzuu
münakafla olmamak flartile Garb›n istihlâs› için icab eden tertibat ve teflkilât›n ikmalile Ku-
vayi Millîyenin Yunanl›lara karfl› bilhassa pek müsait olan ‹skeçe havalisinde faaliyete geçi-
rilmesi ve bu hususta taraf› âlilerinden azamî muavenetin ibzali lâz›md›r. Bulgaristan dahi-
linde cereyan eden harekât› ink›lâbîyenin de vesaiti mahsusa ile takibi, Bulgaristan metaiibi-
nin Kavala cihetlerine tevcihine her suretle çal›fl›lmas› faydal›d›r. Bu husustaki mütaleai ali-
yelerile derecei mesai hakk›ndaki ifl'arat›n›za muntaz›r›z.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 252.
Edirne, 7/8-3-1336

K.O. 20.K
Heyeti Temsilîyeye: Edirne Heyeti Merkezîyesinin ifl'arat› evveliyesinden Tekirda¤›n vaziye-

ti malûmu âlileridir. Dersaadetten avdetimde bu defa da Füruzan Beyle görüfltüm. Vali Beyin tefl-
kilât› millîyeye muzaheret ve muavenet hakk›nda resmi ve gayr›resmî bir tebli¤ ve ifl'ar› vuku bul-
mad›¤› cihetle kendisinin bu hususla ifltigal edemiyece¤ini ve buna taraftar bir valinin vücudu ha-
linde keyfiyeti olzaman teemmül ederek ya bu bapta sarf› mesai edece¤ini veyahut muvaffak›yeti-
ni tahmin edemezse istifa edip çekilece¤ini beyan etti. Miri mumaileyh bu kanaatinde bir dereceye
kadar hakl›d›r. Vali Beyin kanun dairesindeki mumaelede ifrat› ve zaman› haz›r›n nezaket ve
ehemmiyeti icab› Kuvayi Millîyenin lüzumu takviyesi hakk›ndaki lâkaydisi vilâyetin bir iki mahal
müstesna olmak üzere her taraf›nda rüesa ve memurîni hükûmeti mütereddit ve lâkayt b›rakmak-
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BELGE, 251.
Kurye ile Ankara, 3/2/1920

Rauf Beye
‹skeçeli Arif Beyden Trakya-Paflaeli Derne¤inin çal›flmalar›yla ilgili olarak bir mektup

ald›k. Cafer Tayyar Beyin gerekli çal›flmalar› yapamad›¤› ileri sürülüyor. Do¤u ve Bat› Trak-
yan›n bir toprak bütünlü¤ü içinde olarak belirtilip böyle duyurulmas› Osmanl› politikas› için-
de do¤ru bir tutum de¤ildir. Do¤u Trakya tart›fl›lamaz bir biçimde Osmanl› topraklar›n›n bir
parças›d›r. Bat› Trakyan›n kurtar›lmas›na çal›flma aç›s›ndan da Do¤u ancak bir toplama ve
yönetim yeri olabilir. Do¤u ve Bat›n›n birli¤i gerçekte Balkan Bar›fl Andlaflmas›yla Bat›n›n
b›rak›lm›fl olmakla.....bozulmufl bulundu¤una göre toprak birli¤ini istemekte direnmek Do-
¤u Trakyada da düflmanlar›m›z›n baz› isteklerde bulunmalar›na yol açabilir. Bulgarlar›n
Adalar Denizinde bir ekonomik ç›k›fl liman› istemeleri konusu da ayr›ca düflünülmek gere-
kir. Bulgarlar Kavalay› ye¤leyece¤inden Bulgaristanda da bu bak›mdan çal›fl›lmal›d›r.

Arif Beyin bildirdi¤ine göre Trakya-Paflaeli Derne¤inin üyeleri aras›nda önemli bir
ay›klama yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl. Cafer Tayyar Beyle ortaklafla ve yukar›daki bildi¤iniz
ilkeler çerçevesinde Trakya-Paflaeli Derne¤inin bir an önce düzeltilerek ulusal görevine yö-
neltilmesi gerekir. Cafer Tayyar Beye gereken direktif verilmifltir. Arif Beyden Bulgaristan-
daki olaylarla ilgili olarak ö¤renilenlerin ard arda bildirmesini istedi¤imizi kendisine duyur-
man›z rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Kurye ile Ankara, 3/2/1920
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beye

Trakyan›n Do¤u ve Bat› ad›yla bir toprak bütünlü¤ü içinde belirtilmesi Osmanl› poli-
tikas› için do¤ru de¤ildir. Do¤u Trakya tart›fl›lamaz ve yads›namaz bir biçimde Osmanl›
topraklar›n›n bir parças›d›r. Bat› Trakya bir bar›fl anlaflmas›yla daha önce b›rak›lm›fl bir va-
tan parças›d›r. Do¤u Trakya, Bat›n›n topraklar›m›za kat›lmas›n› sa¤lamak için bir toplanma
ve yönetim yeri olabilir. Yoksa Do¤u ve Bat› Trakyan›n birli¤ini inatla ileri sürmek Do¤u
Trakya üzerinde de baz› istekler ileri sürülmesi sonucu verebilir. Bu nedenle Do¤u Trakya
ile ilgili olarak hiçbir tart›flma sözkonusu edilmemelidir. Bulgarlar›n Adalar Denizinde eko-
nomilerine uygun bir ç›k›fl liman› elde etmek yolundaki iddialar›n› da gözönünde bulundur-
mak gerekir. Trakya-Paflaeli Haklar› Savunma Derne¤inin tüm ulusal örgütlenmesini bu il-
keye göre geniflletip silâhland›rmak gerekir. Gümülcine yöresinde hedef, Yunan iflgalci gü-
cü olmal›d›r. Bat› Trakyadaki Frans›z politikas›n›n Venizelos politikas›na öncülük etti¤i se-
zilmektedir. Bu nedenle Trakya-Paflaeli yönetim kurul içinde önemli bir de¤ifltirme ve ay›k-
lama yap›laca¤› haber al›nd›¤›ndan derne¤imizin politik görüflüne uygun olarak ilgililerle ifl-
birli¤i yaparak ortaklafla çal›fl›lmas› ve do¤uda Osmanl› egemenli¤inin kesinlikle tart›flma
konusu olmamak koflulu ile bat›n›n kurtar›lmas› için gereken önlem ve örgütlerin tamam-
lanarak Ulusal Güçlerin Yunanl›lara karfl› özellikle pek elveriflli olan ‹skeçe yöresinde ça-
l›flmalara bafllanmas› ve bu konuda sizce en büyük ölçüde yard›m yap›lmas› gereklidir. Bul-
garistandaki devrim hareketlerinin de özel yollardan izlenmesi, Bulgaristan isteklerinin Ka-
valaya yönlendirilmesine her yoldan çal›fl›lmas› yararl›d›r. Bu konudaki görüflünüzle çal›fl-
malar›n hangi aflamada oldu¤unu bildirmenizi bekliyoruz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 252.
Edirne, 7-8/3/1920

K.O. 20 K.
Temsilci Kurula: Edirne Merkez Kurulunun daha önceki yaz›lar›ndan Tekirda¤›n›n durumu-

nu ö¤renmifl bulunuyorsunuz. ‹stanbuldan döndü¤ümde bu dafa da Füruzan Beyle görüfltüm. Va-
li Beyin ulusal örgütlere arka ç›kmak ve yard›m etmek hakk›nda resmi olan veya olmayan bir bil-
diri veya yaz›s› olmad›¤›ndan kendisinin bu konu üzerinde duraca¤›n› ve bunu tutan bir vali gelir-
se konuyu o zaman düflünerek ya bu konuda çal›flaca¤›n› ya da baflar›l› olaca¤›n› kestiremezse gö-
revden ayr›l›p çekilece¤ini söyledi. Kendisi bu düflüncesinde bir ölçüde hakl›d›r. Vali Beyin kanun
çerçevesi içinde ifl yapmaktaki afl›r› titizli¤i ve bugünkü durumun kritik ve önemli oluflu gere¤i Ulu-
sal Güçlerin kuvvetlendirilmesi konusundaki ald›rmazl›¤› ilin bir iki yer d›fl›nda her yan›nda dev-
let memurlar›n› karars›z ve ald›rmaz b›rakmaktad›r. Daha önce de yeri gelip bildirildi¤i ve siz-



tad›r. Evelce de bilmünasebe arzedildi¤i ve malûmu devletleri oldu¤u veçhile bizde ahali her
ifli hükûmetten beklemekte ve marülârz rüesay› mülkiyenin vaz'› bitarafîsi yüzünden teflkilâ-
t› millîye matlubu âli üzere taazzuv edememektedir. Vilâyet dahilinde s›k s›k icra etmekte ol-
du¤um teftifllerde bilhassa köylülerle pek s›k› temas ediyorum. Ekseriyet itibarile bu tabaka
her türlü fedakârl›¤a amadedir. Yaln›z eshab› emlâk ile Balkan Harbi fecayiinden felâket gö-
renlerden ihtiyarlar zümresinin bir k›sm› mühimmi faaliyetten mütehaflidirler. Bilhassa kasa-
balardaki eflraf ve mütehayyizan Bolfleviklik kendilerinin kanaatince yanl›fl telâkkiye u¤ra-
m›flt›r. Ondaki...zenginlerin emlâk ve emvalini taksim etmekten ibaret ad ve teflkilât› millîye-
yi bu hususla alâkadar zannediyorlar. Gezdi¤im yerlerde bu fikri sakimin tashihine çal›fl›yor-
sam da bittabi her köye gitmek kabil olam›yor. Edirne vilâyetinin bu vaziyet ve ahvali ruhi-
yesini ‹stanbuldaki rüfekaya da arz ve izah ettim. Bununla beraber icab›nda amali millîyenin
müdafaas› için az çok bir mevcudiyet ve kuvvet temin edece¤ime ümitvar›m. Ancak keyfiye-
tin esasl› ve flümullü olmas› cümlemizce flayan› arzu olup bu da mehaziri mesrudenin ref'ine
çal›fl›lmakla kabil olaca¤› maruzdur.

K.O. 1 K.
Cafer Tayyar

VES‹KA, 253. 
Zata mahsustur Harbiye, 11/3/1336
Müstaceldir

Ankara K.O. 20 K. Ve. Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Dün akflam mevsuk ‹talyan menabiiden flayan› itimat bir zâta vaki olan mahrema-

ne ihbaratta mümessillerin dün badezzeval içtima ederek Londradan gelen ve Dersaadetteki
Kuvayi Millîye rüesas›n›n tevkifi emrine havi olan meseleyi tezekkür ile kabul eyledikleri, bi-
naenaleyh bu gibi zevat›n bir an evvel Dersaadetten uzaklaflmalar› icab eyledi¤i ifl'ar k›l›n-
m›flt›r. Biz bunu ya Mütelifinin bir blöfü veyahut Meclisi Millînin feshini müntiç olacak Fe-
rit Paflan›n mevkii iktidara getirilmesi gibi iki fl›kka hamlediyoruz. Birinci fl›kla bu gibi zeva-
t›n firar› neticesinde bir iskandal yaparak naili emel olmak ikinci fl›kla da ademi itimat vere-
rek meclisi fesih ve vâsi bir tevkifat yaparak ‹tilâf Devletlerinin de muzahereti ile saltanat ve
hükûmet ile birlikte milliyetperverlerin aleyhine hareket etmektir. Tabii her iki ihtimale karfl›
da buradan hiçbir yere gidilmiyecek, iflin sonuna kadar vazifei namus ifa k›l›nacakt›r. Salih
Pafla bu vaziyeti bilerek ve bu hale bilerek sebep olmaktad›r. Binaenaleyh evvelce de arzey-
ledi¤imiz veçhile bu renksiz yeni kabinenin ›skat› için son derece çal›flaca¤›z ve muvaffak ola-
ca¤›m›za da eminiz.

2 - Mevsukun istihbar olundu¤una göre Allenby mütareke zeyli Yaver ve Reflit Paflalar
taraf›ndan hükûmet nam›na Tevfik Pafla kabinesi zaman›nda imza edilmifltir. Ele geçince su-
reti takdim k›l›nacakt›r. (Rauf)

Seryaver
Salih

fiifre Ankara, 11/3/1336
Kâz›m Kara Bekir Paflaya, Eskiflehirde Fahrettin ve Refet Beylere

K.O. 3 Kumandan› Salâhattin Beye
‹stanbuldan flimdi vürud eden telgraf sureti berayi malûmat aynen arzolunur. (Bir su-

retinin On Dördüncü Kolorduya verilmesi Fahrettin Beyefendiden rica olunur.)
Heyeti Temsilîye nam›na

Mustafa Kemal
SURET

Dün akflam mevsuk ‹talyan menabiinden flayan› itimat bir zâta vaki olan mahremane ihba-
ratta mümessillerin dün badezzeval içtima ederek Londradan gelen ve Dersaadetteki Kuvayi Mil-
lîye rüesas›n›n tevkifi emrini havi olan ve meseleyi tezekkür ile kabul eyledikleri binaenaleyh bu
gibi zevat›n bir an evvel Dersaadetten uzaklaflmalar› icab eyledi¤i ifl'ar k›l›nm›flt›r. Biz bunu ya
Mütelifinin bir blöfü veyahut Meclisi Millînin feshini müntiç olacak Ferit Paflan›n mevkii iktida-
ra getirilmesi gibi iki fl›kka hamlediyoruz. Birinci fl›kla bu gibi zevat›n firar› neticesinde bir iskan-
dal yaparak naili emel olmak ikinci fl›kla da ademi itimat vererek Meclisi fesih ve vâsi bir tevkifat
yaparak ‹tilâf Devletlerinin de muzahereti ile saltanat ve hükûmet ile birlikte milliyetperverlerin
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lerin de bildi¤iniz gibi bizde halk her ifli hükûmetten beklemekte ve bu üstdüzey sivil görev-
lilerin tarafs›z tutumlar› yüzünden ulusal örgütler sizin istedi¤iniz gibi oluflamamaktad›r. ‹l-
de s›k s›k yapmakta oldu¤um teftifllerde özellikle köylülerle pek s›k› iliflki kuruyorum. Ço-
¤unluk bak›m›ndan bu kesim her türlü özveriye haz›rd›r. Yaln›z mülk sahipleri ile Balkan Sa-
vafl› facialar›ndan felâket görenlerden yafll›lar›n önemli bir bölümü eyleme geçmekten ürkü-
yor. Özellikle kasabalardaki ileri gelen ve sözü geçenler Bolfleviklik nedeniyle yanl›fl bir dü-
flünceye kap›lm›flt›r. Ondaki özenginlerin mülkleriyle ve mallar›n› bölüflmekten baflka birfley
olmad›¤›n› düflünüyorlar ve ulusal örgütleri bu konuyla ilgili san›yorlar. Gezdi¤im yerlerde
bu yanl›fl düflünceyi düzeltmeye çal›fl›yorsam da elbette her köye gidemiyorum. Edirne ilinin
bu tutumu ve ruhsal durumunu ‹stanbuldaki arkadafllara da bildirip aç›klad›m. Bununla bir-
likte gerekti¤inde ulusal emellerin savunulmas› için az çok bir varl›k ve kuvvet sa¤layaca¤›-
m› umuyorum. Ancak iflin köklü ve yayg›n olarak sa¤lanmas› hepimizce istenmek olup bu da
ileri sürülen sak›ncalar›n yok edilmesine çal›fl›lmakta olanak kazanaca¤› bilginize sunulur.

K.O. 1 K.
Cafer Tayyar

BELGE, 253.
Kifliye özeldir Harbiye, 11/3/1920
‹vedidir

Ankara K.O. 20 K. Ve. Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Dün akflam inan›l›r ‹talyan kaynaklar›ndan güvenilir birine gizlice verilen haberde

temsilcilerin dün ö¤leden sonra toplanarak Londradan gelen Ulusal Güçlerin ‹stanbulda
bulunan bafllar›n›n tutuklanmas›n› içeren konuyu görüflerek emri uygulamay› kabul ettikle-
ri, bu nedenle bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaflmalar› gerekti¤i bildirilmifltir. Biz
bunu ya ‹tilâf Devletlerinin bir blöfü ya da Meb'uslar Meclisinin da¤›t›lmas›na neden ola-
cak Ferit Paflan›n ifl bafl›na getirilmesi gibi iki olas›l›¤a yoruyoruz. Birinci olas›l›kla bu gibi-
lerin kaçmas› sonucunda bir skandal yaratarak isteklerini elde etmek ikinci olas›l›kla da gü-
vensizlik oyu vererek meclisi da¤›tmak ve genifl çapl› tutuklamalarla, ‹tilâf Devletlerinin de
yard›m› ile, saltanat ve hükûmetle birlikte ulusseverlere karfl› eyleme geçmektir. Elbette
her iki olas›l›¤a karfl› da buradan hiçbir yere gidilmiyecek, iflin sonuna kadar namus görevi
yerine getirilecektir. Salih Pafla bu durumu biliyor ve buna bilerek neden oluyor. Onun için
daha önce de belirtti¤imiz gibi bu renksiz yeni kabinenin düflürülmesi için son derece çal›-
flaca¤›z ve baflar›l› olaca¤›m›za da güveniyoruz.

2 - Güvenilir kaynaklardan haber al›nd›¤›na göre Allenby ateflkes anlaflmas›n›n eki
Yaver ve Reflit Paflalar taraf›ndan hükûmet ad›na Tevfik Pafla kabinesi zaman›nda imza
edilmifltir. Ele geçince örne¤i sunulacakt›r. (Rauf)

Baflyaver
Salih

BELGE, 253.
fiifre Ankara, 11/3/1920

Kâz›m Kara Bekir Paflaya, Eskiflehirde Fahrettin ve Refet Beylere
K.O. 3 Komutan› Salâhattin Beye

‹stanbuldan flimdi gelen telgraf›n örne¤i bilgi için oldu¤u gibi sunulur. (Bir örne¤inin
On Dördüncü Kolorduya verilmesi Fahrettin Beyefendiden rica olunur.)

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

ÖRNEK
Dün akflam inan›l›r ‹talyan kaynaklar›ndan güvenilir birine gizlice verilen haberde

temsilcilerin dün ö¤leden sonra toplanarak Londradan gelen Ulusal Güçlerin ‹stanbul-
da bulunan bafllar›n›n tutuklanmas›n› içeren konuyu görüflerek emri uygulamay› kabul
ettikleri, bu nedenle bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaflmalar› gerekti¤i bildi-
rilmifltir. Biz bunu ya ‹tilâf Devletlerinin bir blöfü ya da Meb'uslar Meclisinin da¤›t›lma-
s›na neden olacak Ferit Paflan›n ifl bafl›na getirilmesi gibi iki olas›l›¤a yoruyoruz. Birinci
olas›l›ka bu gibilerin kaçmas› sonucunda bir skandal yaratarak isteklerini elde etmek
ikinci olas›l›kla da güvensizlik oyu vererek meclisi da¤›tmak ve genifl çapl› tutuklamalar-
la saltanat ve hükûmetle birlikte ulusseverlere karfl› eyleme geçmektir. Elbette her iki



aleyhine hareket etmektir. Tabii her iki ihtimale karfl› da buradan hiçbir yere gidilmiyecek,
iflin sonuna kadar vazifei namus ifa k›l›nacakt›r. Salih Pafla bu vaziyeti bilerek bu hale bile-
rek sebep olmaktad›r. Binaenaleyh evvelce de arzeyledi¤imiz veçhile bu renksiz yeni kabine-
nin ›skat› için son derece çal›çaca¤›z ve muvaffak olaca¤›m›za da eminiz.

fiifre 14/3/1336
Müstaceldir

Seryaver Salih Beye
Rauf Beyefendiye:
Mütarekenin hafî mevadd› müzeyyelesinden Erkân›harbiye Reisi Sânisi Kâz›m Pafla-

n›n malûmat› olmas› muhtemel bulundu¤unu On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Pafla
bildiriyor. Nazar› dikkati âlinizi celbederim.

Mustafa Kemal
fiifre 14/3/1336
Müstaceldir

‹smet Beyefendiye
Reflit ve Yaver Paflalar taraf›ndan imza edildi¤i Rauf Beyefendi taraf›ndan istihbar ve

bize de ifl'ar k›l›nan mütarekename mevad› hafiyesi hakk›nda Erkân›harbiye Reisi Sânisi Kâ-
z›m Paflan›n malûmattar olduklar› maznundur. Fevzi Paflan›n nazar› dikkatinin celp buyu-
rulmas› mercudur.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 253.

Harbiye, 11/3/1336
K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Son maruzat›m›za ve kabine vaziyetleri hakk›nda bir gûna mütaleat›n›za destres olama-

d›¤›m›zdan ademi vusulünden ve s›hhatinizden bihakk›n endifledeyim. Cevab›n›za muntaz›r›z.
2 - Marafl müsademat›n›n ne suretle bafllay›p ne tarzda cereyan etti¤i hakk›nda mufas-

sal ve sizin mevsuk malûmat›n›z›n ifl'ar›n› da rica eyleriz Efendim. (Rauf)
Harbîye Nezareti Seryaveri

Salih
VES‹KA, 254.
fiifre 12/3/1336
Gayet müstaceldir

Seryaver Salih Beye 
C: 11/3/1336
1 - Rauf Beyefendiye: Kabineye ademi itimat reyi vermek suretile taarruzun taraf›m›z-

dan yap›lmas› o kadar kuvvetli bir sebebe istinat ettirilemiyecektir. Kâz›m Kara Bekir, Fuat
Paflalarla Ankaraya gelmifl olan Refet ve Fahrettin Beyler de ayn› fikirdedirler. Ancak gru-
bun derecei tesanüt ve tecellüdüne ve vahdeti hareketteki azmi kat’îsine dair sarih bir fikir ve
kanaat hâs›l etmek için Salih Paflan›n grup heyeti idaresile müzakere etmeksizin hareket et-
mesini bir meflrutiyet meselesi yapmak hususundaki karar hakk›nda hiçbir mütalea derme-
yan etmemifltim.

2 - ‹ngilizlerin tevkif karar›na, muhaliflerin yaygaralar›na karfl› Meclisin cesurane niha-
yete kadar vazifesine devam› pek naif ve parlakt›r. Ancak zât› âlinizle beraber vücutlar› te-
flebbüsat ve harekât› atiyemiz için elzem olan arkadafllar›n neticede bize iltihaklar› esbab› be-
hemehal müemmen olmak flartt›r. Aksi takdirde grubun vahdet ve azim dairesinde hareketi-
ni tanzim edebilecek zevat›n flimdiden tavzifiyle sizlerin hemen buraya gelmeleri elzemdir.
Buraya gelecek zevat meyan›nda memleketi temsil evsaf›n› haiz olanlarla icab›nda hükûmet
teflkil ve idare liyakatindekilerin bulunmas› mühimdir. ‹tilâf Devletlerinin muamelei zecriye
tatbik edeceklerine flüphe yoktur.

3 - Marafl meselesi hakk›nda vesaiki hakikiyeye müstenit ayr›ca bir rapor takdim ederim.
4 - Büyük ifltiyak ve hürmetle gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
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olas›l›¤a karfl› da buradan hiçbir yere gidilmiyecek, iflin sonuna kadar namus görevi yerine
getirilecektir. Salih Pafla bu durumu biliyor ve buna bilerek neden oluyor. Onun için daha
önce de bildirdi¤im gibi bu renksiz yeni kabinenin düflürülmesi için son derecede çal›flaca-
¤›z ve baflar›l› olaca¤›m›za güveniyoruz.

BELGE 253.
fiifre 14/3/1920
‹vedidir

Baflyaver Salih beye
Rauf Beyefendiye:
Ateflkes anlaflmas›n›n ek maddelerinden Genelkurmay ‹kinci Baflkan› Kâz›m Paflan›n

bilgisi olmas›n›n olas› bulundu¤unu On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Pafla bildiriyor.
Dikkatinizi çekerim.

Mustafa Kemal
fiifre 14/3/1920
‹vedidir

‹smet Beyefendiye
Reflit ve Yaver Paflalar taraf›ndan imza edildi¤i Rauf Beyefendi taraf›ndan haber al›-

nan ve bize de bildirilen ateflkes anlaflmas›n›n gizli maddeleri konusunda Genelkurmay
‹kinci Baflkan› Kâz›m Paflan›n bilgi sahibi oldu¤u san›lmaktad›r. Fevzi Paflan›n dikkatini
çekmeniz rica olunur.

Mustafa Kemal
BELGE, 253.

Harbiye, 11/3/1920
K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Son yaz›lar›m›z ve kabine durumu ile ilgili herhangi bir görüflünüzü alamad›¤›m›z

için yaz›lanlar›n size ulaflmad›¤›ndan ve sa¤l›¤›n›zdan hakl› olarak kayg›lan›yorum. Yan›t›-
n›z› bekliyoruz.

2 - Marafl çat›flmalar›n›n nas›l bafllay›p nas›l yürüdü¤ü konusunda ayr›nt›l› ve güveni-
lir bilgilerinizin bildirilmesini de rica ederiz Efendim. (Rauf)

Savafliflleri Bakanl›¤›
Baflyaveri Salih 

BELGE, 254.
fiifre 12/3/1920
Çok ivedidir

Baflyaver Salih Beye
K: 11/3/1920
1 - Rauf Beyefendiye: Hükûmete güvensizlik oyu yoluyla sizin taraf›n›zdan bir at›l›fl o

kadar kuvvetli bir nedene dayand›r›lamayacakt›r. Kâz›m Kara Bekir, Fuat Paflalarla Anka-
raya gelmifl olan Refet ve Fahrettin Beyler de ayn› düflüncededirler. Ancak grubun ne denli
dayan›flma ve yürüklili¤i ve birlikte davranmaktaki kesin kararl›l›¤›na iliflkin aç›k bir görüfl
ve kan› elde etmek için Salih Paflan›n grup yönetim kuruluyla görüflmeksizin ifl görmesini bir
meflrutiyet sorunu yapmak konusundaki kararla ilgili olarak hiçbir görüfl ileri sürmemifltim.

2 - ‹ngilizlerin tutuklama karar›na, muhaliflerin yaygaralar›na karfl› Meclisin yürekli-
likle sonuna kadar görevini sürdürmesi çok yararl› ve parlakt›r. Ancak sizinle birlikte ileri-
deki giriflim ve davran›fllar›m›z için varl›klar› çok gerekli olan arkadafllar›n sonunda bize ka-
t›lmalar› için gerekli ifllerin sa¤lanmas› zorunludur. Bu olmazsa grubun birlik ve kararl›l›k-
la davranmas›n› düzenleyebilecek kiflilerin flimdiden görevlendirilmeleri ve sizlerin hemen
buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecek kifliler aras›nda memleketi temsil nitelikle-
ri olanlarla gerekti¤inde hükûmet kurmak ve yönetmek yeteneklerine sahip olanlar bulun-
mas› önemlidir. ‹tilâf Devletlerinin zorlamaya baflvuracaklar› kuflku götürmez.

3 - Marafl sorunu ile ilgili olarak gerçek belgelere dayal› bir rapor ayr›ca sunaca¤›m.
4 - Büyük özlem ve sayg›yla gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 256.
Baflmemur Efendiye

fiimdi size bir telgraf yazaca¤›z. Bunu mahallerine makine bafl›nda bizzat yazman›z›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri arzu ediyorlar. ‹stanbulu bilâhare tekrar bize veriniz.

Hayati 
Hamdi Beye
Bu telgraf› hemen bizzat keflide etmenizi ve bildirmenizi rica ederim.

Heyeti Temsilîye Kâtibi 
Hayati

Ankara, 16/3/1336
Diyarbekirde K.O. 13 K. Cevdet Beyefendiye

Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
S›vasta K.O. 3 K. Salâhatin Beyefendiye

Konyada K.O. 12 K. Fahrettin Beyefendiye
Bursada F›rka 56, Band›rmada K.O. 14, Bal›kesirde F›rka 61 Kumandanl›klar›na

Nazilli Mevki Kumandan› Servet Beyefendiye
Edirnede K.O. 1 K. Cafer Tayyar Beyefendiye

‹zmitte F›rka 1 K. Rüfltü Beyefendiye
Bu sabah 16/3/1336 ‹ngilizler fiehzadebafl›ndaki karakolu askerimiz uykuda iken basa-

rak alt› kifliyi flehit ve on befl kadar›n› mecruh ettikten sonra karakolu ve bir taraftan da Har-
bîye Nezaretini ve Tophaneyi ve Harbîye Telgrafhanesini iflgal ettikleri bildirildi. Bu harekâ-
t› yapan r›ht›ma yanaflan ‹ngiliz z›rhl›lar› bahriye efrad›d›r. ‹stanbulda fevkalâde bir halin ce-
reyan etmekte oldu¤u anlafl›l›yor. Vaziyet Heyetimizce takip edilmektedir. ‹stanbulda muha-
bere ve münasebette müteyakk›z bulunulmas› arzolunur.

Mustafa Kemal
Zeyil: Beyo¤lu telgrafhanesini iflgal ve memurîni oradan tardetmifllerdir. Dersaadet

telgrafhanesini de bir saate kadar iflgal edecekleri haber al›nm›flt›r.
VES‹KA, 256.

‹zmit, 16 Mart 1336
Heyeti Temsilîye taraf›ndan bu sabah yaz›lan tamimi ald›m. Esasen memlekette asayifl

temini bafll›ca vazifemizdir. Binaenaleyh bu sabah ‹zmitteki ‹ngiliz harp sefinesi kumandan›
taraf›ndan flifahî tebligatta da memlekette ittihaz edilecek mukarrerat her halde iyi olaca¤› bil-
dirilmesi üzerine bir kat daha asayifle çal›fl›lmakta oldu¤unu arz ve müsterih olunmas›...

Mutasarr›f
Suat

VES‹KA, 257.
Konya Baflmüdürü Beye

1 - Kolordu Kumandan› Fahrettin Beyefendinin yaverini makine bafl›na ça¤›rtt›r›n›z.
2 - fiimdi ‹stanbul merkezinden bir ‹ngiliz tebli¤i resmîsi yaz›l›yor. Bunun kat'iyyen in-

tiflar›na meydan verilmemesi ve do¤rudan do¤ruya iflgal alt›nda bulunan ‹stanbul merkeziye
yol verilmemesi ve mephus tebli¤in al›nan merakizde imhas›n›n derhal emir buyurulmas› ar-
zu ve rica olunuyor, arzederim.

Heyeti Temsilîye Kâtibi
Hayati

fiemsettin Beyefendiye
‹stanbul merkezi ‹ngiliz tebli¤i resmîsine Konya valisi Beyefendinin cevap verdi¤ini ya-

z›yor. Pafla Hazretleri bunun s›hhatini anlamak isliyorlar, ‹stanbul merkezi ‹ngilizlerin tama-
mile taht› iflgalindedir Efendim.

Hayati
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BELGE, 256.
Baflmemur Efendiye

fiimdi size bir telgraf yazaca¤›m. Bunu yerlerine makine has›nda kendiniz yazman›z›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri istiyorlar. ‹stanbulu sonra bize yeniden ba¤lay›n›z.

Hayati 
Hamdi Beye
Bu telgraf› hemen kendiniz çekmenizi ve bildirmenizi rica ederim.

Temsilci Kurul Sekreteri
Hayati

Ankara, 16/3/1920
Diyarbak›rda K.O. 13 K. Cevdet Beyefendiye

Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
S›vasta K.O. 3 K. Salâhattin Beyefendiye

Konyada K.O. 12 K. Fahrettin Beyefendiye
Bursada Tümen 56, Band›rmada K.O. 14, Bal›kesirde Tümen 61 Komutanl›klar›na

Nazilli Mevki Komutan› Servet Beyefendiye
Edirnede K.O. 1 K. Cafer Tayyar Beyefendiye

‹zmitte Tümen 1 K. Rüfltü Beyefendiye
Bu sabah 16/3/1920 ‹ngilizler fiehzadebafl›ndaki karakolu askerimiz uykuda iken basa-

rak alt› kifliyi flehit edip on befl kadar›n› yaralad›ktan sonra karakolu ve bir yandan da Sa-
vafliflleri Bakanl›¤›n› ve Tophaneyi ve Harbiye Telgrafhanesini iflgal ettikleri bildirildi. Bu
iflleri yapan r›ht›ma yanaflan ‹ngiliz z›rhl›lar›n›n deniz erleridir. ‹stanbulda ola¤anüstü olay-
lar olmakta oldu¤u anlafl›l›yor. Durum kurulumuzca incelenmektedir. ‹stanbulla haberlefl-
melerde ve iliflkide dikkatli (tetikte) bulunulmas› bildirilir.

Mustafa Kemal
Ek: Beyo¤lu telgrafhanesini iflgal etmifller ve görevlileri oradan kovmufllard›r. ‹stan-

bul telgrafhanesini de bir saate kadar iflgal edecekleri haber al›nm›flt›r.
BELGE, 256.

‹zmit, 16 Mart 1920
Temsilci Kurul taraf›ndan bu sabah yaz›lan genelgeyi ald›m. Zaten ülkede güvenlik

sa¤lamak bafll›ca görevimizdir. Bu nedenle bu sabah ‹zmitteki ‹ngiliz savafl gemisi komuta-
n› taraf›ndan a¤›zdan yap›lan bildiride de ülkede al›nacak kararlar›n her halde iyi olaca¤›
bildirilmesi üzerine bir kat daha güvenlik sa¤lamaya çal›fl›lmakta oldu¤unu bildirir ve içini-
zin rahat olmas›n›...

Mutasarr›f
Suat

BELGE, 257.
Konya Baflmüdürü Beye

1 - Kolordu Komutan› Fahrettin Beyefendinin yaverini makine bafl›na ça¤›rtt›r›n›z.
2 - fiimdi ‹stanbul merkezinden bir ‹ngiliz resmî bildirisi yaz›l›yor. Bunun yay›lmas›na

kesinlikle olanak b›rak›lmamas› ve do¤rudan do¤ruya iflgal alt›nda bulunan ‹stanbul mer-
kezine yol verilmesi ve sözkonusu bildirinin al›nan merkezlerde yok edilmesi için emir ver-
meniz isteniyor ve rica ediliyor, bilginize sunar›m.

Temsilci Kurul Sekreteri
Hayati

fiemsettin Beyefendiye
‹stanbul merkezi ‹ngiliz resmî bildirisine Konya valisi Beyefendinin yan›t verdi¤ini ya-

z›yor. Pafla Hazretleri bunun gerçek olup olmad›¤›n› anlamak istiyorlar. ‹stanbul merkezi
‹ngilizlerin tümüyle iflgali alt›ndad›r Efendim.

Hayati



Hayati Beye
Konya, 16 Mart 1336

‹stanbul merkezindeki memurlar›n cevap almad›klar› takdirde telgrafhaneden ç›kar›l-
m›yacaklar›n› bildirmeleri ve ›srarlar› üzerine atideki cevap verilmifltir.

SURET
‹mza yerine Düveli ‹tilâfiye tebligat›d›r ibaresile çekilen telgrafnameyi saat bir buçukta

ald›m. Asayiflin muhafazas›na çal›flmak vazifemdir. Bu vazifeyi ifaya çal›flaca¤›m tabiîdir.
Bu telgraf› çeken makam ve zat›n bildirilmesi rica olunur.

VES‹KA, 258.
Numara 384 Erzurum, 22/9/1336

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Esliha ve mühimmat ve erzak ve emvali metrukede vukubulan suiistimalât ve gayrika-

nunî ve namahdut tekâlif ahz›, kanunsuz tahakküm ve tecebbür halk›n hissiyat›n› büsbütün
rencide etmifl Erzurumun emniyetsiz ve ümitsiz bir vaziyete düflerek art›k kendi ellerile ida-
re edilmeleri lüzumu yegâne çarei necat ve halâs addetti¤i bir zamanda buraya geldik. Pafla-
n›n da hareketi menafii memlekete tevafuk etmedi¤i cihetle alenen yap›lan fenal›klara hemen
nihayet verilmesi ve tahkikat hitam›nda tahakkuk edecek hale göre müsebbiplerinin tecziye-
si lüzumunda ahali müüefikan ›srar ve emniyetbahfl tedabirin acilen ittihaz› talebi ve vilâyet
vekâletini bizzat muvakkaten kabul etmekli¤im pafla dahil oldu¤u halde ahali taraf›ndan ri-
ca ve istirham olundu. Ahval mufassalan yaz›larak bizzarure birkaç (k v l k a y c b n z v s y
) veçhile vekâletin Hüseyin Avni Beye tevdii lüzumunu yazm›flt›m. Bizzat idarede b››lunm›-
yarak haricen tanzimi umur ve gönderilen heyetin muvasalat›nda Meclise izahat vermek üze-
re Ankaraya gelmekli¤im lâz›md›r. Böyle nazik bir zamanda Avni Beyin tahkikat›n ikmali-
ne kadar vekâlette bulunmas› meb'uslukla gayrikabili telif görülmemelidir. Meseleyi daha va-
him bir safhaya (...) ve Erzurum mukavemet ve mevcudiyeti zayi ettirmeden teklifatm kabu-
lü pek aç›k olarak irtikâp edilmifl olan suiistimalât hakk›ndaki takibat›n hitam›na kadar
memleketin kendilerinden addederek emniyet gösterdikleri Meb’us Hüseyin Beyin tebli¤i me-
muriyeti ve yirmi dört saate kadar cevap verilmesi ve keyfiyetten Paflan›n haberdar edilmesi
müsterhamd›r Efendim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi
Celâlettin Arif

VES‹KA, 259.
Gayet mühim ve müstaceldir Erzurum, 24/9/1336
Hemen keflide edilecektir

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Heyeti Vekilede ve Büyük Millet Meclisinde k›raat olunacakt›r.
Heyeti Vekilenin, Vekâleti Alilerinin gayrimusip ve gayrikanunî buldu¤unuz teklifleri-

min hangileri oldu¤unu bildirmenizi rica ederim. Acaba Erzurum Meb'usu Hüseyin Avni
Beyin Erzurum vali vekâletine tayini talebi mi, e¤er bu ise hat›r› âlilerinde olmak gerektir ki,
Ankaradan ç›kmazdan mukaddem Erzurum ahalisi kendisine vali bulup bize inha etsinler
emrini sizden telâkki eylemifl idim. Ben de ahaliye emrinizi tebli¤ ettim. Acaba hata m› et-
tim. Ahali de bu teklifi hüsnü telâkki ederek bu zat›n asil gelinceye kadar vekil olmas›n› ta-
lep ettim. Bu talebi Ankaraya bildirdim. Silâh cepane temin eylemek üzere birçok fedakâr-
l›¤a katland›¤›m›z bir zamanda k›rk elli bin silâhla milyonlarca mühimmat›n dolay›sile
Rumlara sat›lmas›, tahniyede vukua gelen suislimalât yüzünden ahalide bir galeyan uyan-
mas›ndan dolay› h›rs›zlar›n bir an evvel tecziyelerini talep etmekli¤im acaba gayrimusip ve
gayrikanunî bir teklif miydi. ‹cra eyledi¤im takibat üzerine Tahniye Müdürü Avni Efendi-
nin hesabat› tetkike baflland›. Ve befl bin kilo un satt›¤› meydana ç›kar ç›kmaz mumaileyhin
intihar›ndan ne mana ç›kar›l›r. Emvali metruke sat›fllar›ndan vukua getirilen suiistimalât bü-
tün halk›n a¤z›nda iken müsebbiplerinin zahire ihrac›n› talep etmek acaba gayrimusip ve
gayrikanunî bir talep mi, ileri cepheden ordu nam›na mevcut suiistimalât›n bir an evvel önü
al›nmas› için murahhas olmak üzere gelen alay kumandanlar›n›n flikâyat›n› dinleyip anlar›
Büyük Millet Meclisi Riyasetine bildirmek de acaba gayr›münasip bir teklif gibi mi telâkki
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Hayati Beye
Konya, 16 Mart 1920

‹stanbul merkezindeki görevlilerin yan›t almazlarsa telgrafhaneden ç›kar›lm›yacakla-
r›n› bildirmeleri ve direnmeleri üzerine afla¤›daki yan›t verilmifltir.

ÖRNEK
‹mza yerinde ‹tilâf Devletleri bildirisidir yaz›l› olarak çekilen telgraf› saat bir buçukta

ald›m. Güvenli¤in korunmas›na çal›flmak görevimdir. Elbette bu görevi yapmaya çal›flaca-
¤›m. Bu telgraf› çeken makam ve kiflinin bildirilmesi rica olunur.

BELGE, 258. 
Say› 384 Erzurum, 22/9/1920

Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na
Silâh ve cephane ve yiyecek ve b›rak›lm›fl mallarda* yap›lan yolsuzluklar ve kanuna

ayk›r› ve s›n›rs›z vergiler al›nmas›, kanunsuz bask› ve zorbal›k halk›n hislerini büsbütün in-
citmifl Erzurumun güvensiz ve umutsuz bir duruma düflerek art›k kendi elleriyle yönetilme-
leri gere¤ini tek esenlik ve kurtulufl yolu saym›fl oldu¤u bir zamanda buraya geldik. Paflan›n
yapt›klar› da ülke yararlar›na uymad›¤›ndan aç›ktan aç›¤a kötülüklere hemen son verilme-
si ve soruflturmalar bitince belirecek duruma göre suçlular›n cezaland›r›lmas›n›n gerekti¤in-
de halk hep birlikte direndi ve güven verici önlemlein ivedi olarak al›nmas› iste¤i vali vekil-
li¤ini benim geçici olarak üstlenmekli¤im pafla ile birlikte halk taraf›ndan rica edildi ve di-
lendi. Durum ayr›nt›l› olarak yaz›larak zorunlu olarak birkaç (k v l k a y c b n z v s y) gibi
vali vekilli¤inin Hüseyin Avni Beye verilmesi gerekti¤ini yazm›flt›m. Kendim yönetimde bu-
lunm›yarak d›flar›dan iflleri düzenlemem ve gönderilen kurul vard›kta Meclise aç›klama
yapmak üzere Ankaraya gelmekli¤im gereklidir. Böyle kritik bir zamanda Avni Beyin so-
ruflturma tamamlanana kadar vali vekilli¤inde bulunmas› meb'uslukla ba¤daflmaz say›lma-
mal›d›r. Sorunu daha a¤›r bir aflamaya (....) ve Erzurum direnifl ve varl›¤› yitirilmeden öne-
rilerin kabulü pek aç›k olarak yap›lm›fl olan suiistimallerle ilgili kovuflturma sone erene ka-
dar kentin kendilerinden sayarak güven duyduklar› Meb'us Hüseyin Beyin görevlendirildi-
¤inin bildirilmesi ve yirmi dört saate kadar yan›t verilmesi ve durumdan Paflaya bilgi veril-
mesi rica olunur Efendim.

Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan›
Celâlettin Arif

BELGE, 259.
Çok önemli ve ivedidir Erzurum, 24/9/1920
Hemen çekilecektir.

Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na
Bakanlar Kurulunda ve Büyük Millet Meclisinde okunacakt›r.
Bakanlar Kurulunun ve yüksek bakanlar›n uygunsuz ve kanunsuz buldu¤u önerileri-

min hangileri oldu¤unu bildirmenizi rica ederim. Acaba Erzurum Meb'usu Hüseyin Avni
Beyin Erzurum vali vekilli¤ine atanmas› iste¤i mi, e¤er bu ise an›msaman›z gerektir ki, An-
karadan ç›kmazdan önce Erzurum halk› kendilerine vali bulup bize önersinler emrini sizden
alm›fl idim. Ben de halka emrinizi bildirdim. Acaba yanl›fl m› yapt›m. Halk da öneriyi iyi kar-
fl›lad›¤›ndan as›l vali gelinceye kadar onun (Hüseyin Avni beyin) vekil olmas›n› istedim. Bu
iste¤i Ankaraya bildirdim. Silâh cephane sa¤lamak için birçok özverilere katland›¤›m›z bir
zamanda k›rk elli bin silâhla milyonlarca cephanenin dolayl› yollardan Rumlara sat›lmas›,
ö¤ütme ücretlerinde yap›lan suiistimaller yüzünden halkda bir kaynaflma olmas› dolay›s›yla
h›rs›zlar›n bir an önce cezaland›r›lmalar›n› istemekli¤im acaba uygunsuz ve kanunsuz bir
öneri miydi. Yapt›¤›m kovuflturmalar üzerine Ö¤ütme Ücretleri Müdürü Avni Efendinin he-
saplar› incelenmeye al›nd›. Ve befl bin kilo un satt›¤› ortaya ç›kar ç›kmaz onun intihar etme-
sinden ne anlam ç›kar›l›r. B›rak›lm›fl mallar›n sat›fllar›ndan yap›lan suiistimaller bütün halk›n
a¤z›nda iken buna neden olanlar›n ortaya ç›kar›lmas›n› istemek acaba uygunsuz ve kanun-
suz bir istek mi, ileri cepheden ordu ad›na yap›lmakta olan suiistimallerin bir an önce önü
al›nmas› için delege olmak üzere gelen alay komutanlar›n›n yak›nmalar›n› dinleyip onlar›
Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na bildirmek de acaba uygunsuz bir öneri gibi mi karfl›lan-

* Göç edenlerin geride b›rakt›klar›



olundu. Müdafaai Hukuk halk›n mutalebat›n› dermeyan etmifl oldu¤unu iflittim. Erzurum
muhitini zannedersem kâfi derecede tan›m›yorsunuz. Buran›n halk› bir kere feveran etti mi,
an›n önünde durmak gayet güç oldu¤unu bildi¤imden bunun hudusundan evvel lâz›mgelen
tedabiri hakimaneyi tevcih etmek acaba gayr›kanunî ve gayr›musip bir teklif miydi. Ben zan-
nediyorum ki vazifei vatanîyemi ifa edebilmek için muhtaç oldu¤um istirahat› bir tarafa b›-
rakarak bu ifllerle u¤raflmay› Heyeti Vekile takdir edecek ve gayr›kanunî gayr›musip teklifin
benden sudur eylemiyece¤ine Heyeti Vekilenin kail olmas›n› beklerdim. Aran›zda müddeay›-
t›m› takdir edecek arkadafllar›m mevcut olaca¤›na kaniim. Dairei intihabiyemi teftifl etmeksi-
zin hemen Ankaraya muavedet imkân dahilinde de¤ildir. Buraya geldim geleli bu gibi mefla-
gil ile u¤raflt›¤›mdan kazalar› dolaflm›ya vak›t bulamad›m Efendim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi
Celâlettin Arif

VES‹KA, 260.
Dersaadet, 17/10/1338

Baflkumandan Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Tevfik Pafla o¤lunu bendenize göndererek atideki telgrafnameyi verdi:
Meselenin gayet mahrem tutulmas› ricasile beraber vukubulan tahkikat›na nazaran ‹n-

gilizler, konferansta Anadolu ile ‹stanbulun ayr› ayr› cephe arzetmesinden istifade ile hilâfet
hamisi s›fat›n› iktisap etmeye çal›flaca¤›ndan meseleye lâz›mgeldi¤i gibi ehemmiyet verilmesi-
ni arzetmemi tebli¤ ettirdi. Ferman. (Hâmit)

"Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Biavnihitaalâ ihraz olunan muzafferiyet, ba-
deezin ‹stanbul ve Ankara aras›nda tahaddüs etmifl olan ihtilâf ve ikili¤i kald›rm›fl ve vahde-
ti millîyemizi temin etmifl olup ancak Düveli Müttefika ile aram›zda müsaleha henüz aktedil-
memifl olmas›ndan dolay› Avrupa flehirlerinden birinde kariben inikad› derkâr bulunan sulh
konferans›na sab›k› veçhile her iki taraf›n davet edilece¤i malûm bulundu¤una mebni selâ-
meti millîyemize müteallik mevad› mühimmenin evvelce beynimizde müzakere ve teshili z›m-
n›nda istihzaratta bulunularak mezkûr konferansta müttehiden hukuku milletin müdafaas›-
na sarf› mesai edilmesi nezdi âlilerinde dahi rehini tasvip olaca¤›na kanaati hamilem bulun-
du¤undan olbapta taraf› senaverilerile görüflüp anlaflmak üzere ahvale vâk›f ve emniyetinizi
haiz bir zat›n buraya gayet mahremane talimat› hamilen ve sürati mümkine ile izam› müte-
mannad›r Efendim. 17/10/1338 ‹mza: Sadrazam Tevfik."

VES‹KA, 261.
Bursa, 18 Teflrinievel 1338

‹stanbulda Hâmit Beyefendiye
Türkiye Devletinin aleyhinde her türlü teflebbüsü daima nazar› dikkatte tutan Türkiye

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti mukabil tedbirlerini düflünmüfltür. Teflkilât› Esasiye Kanu-
nu ile flekil ve mahiyeti taayyün eden Türkiye Devletinin tarihi teessüsündenberi Türkiye mu-
kadderat›na vazrülyet ve bundan mes'ul yaln›z ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmeti oldu¤u cihanca malûm ve hadisat› filiye ve muamelât› siyasîye ile müeyyet bulunmak-
tad›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ordular›n›n ihraz eyledi¤i muzafferiyeti kat'iyyenin neti-
cei tabiîyesi olmak üzere vukuu karip olan sulh konferans›nda Türkiye Devleti yaln›z ve an-
cak Türkiye büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan temsil olunur. Bu hakayik karfl›s›n-
da gayr›meflru ve gayr›huk››kî oldu¤u Meclisi Alice mükerreren ifade ve ilân edilmifl olan he-
yetlerin veya bu gibi heyet mensubininin flimdiye kadar biddefaat vaki oldu¤u gibi bundan
sonra da siyaseti devleti teflviflten mücanebet eylememeleri hususunun ne derece azîm mes'uli-
yeti bâdi olaca¤› derkârd›r Efendim.

Mustafa Kemal
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di. Haklar› Savunma'n›n halk›n isteklerini ileri sürmüfl oldu¤unu iflittim. Erzurum yöresini
san›r›m yeterince tan›m›yorsunuz. Buran›n halk› bir kere kaynad› (cofltu) m›, onun önünde
durman›n çok zor oldu¤unu bildi¤imden bu olmadan önce gereken ak›ll›ca önlemleri ileri
sürmek acaba kanunsuz ve uygunsuz bir öneri miydi. Ben san›yorum ki yurd görevimi ya-
pabilmek için gereksindi¤im dinlenmeyi bir yana b›rakarak bu ifllerle u¤raflmay› Bakanlar
Kurulu iyi karfl›layacak ve kanunsuz uygunsuz önerinin benden ç›kamayaca¤›n› Bakanlar
Kurulunun bilece¤ini beklerdim. Aran›zda iddialar›m›n de¤erini bilecek arkadafllar›m bu-
lundu¤una inan›yorum. Seçim bölgemi teftifl etmeksizin hemen Ankaraya dönmem olana¤›
yoktur. Buraya geldim geleli bu gibi ifllerle u¤raflt›¤›mdan kazalar› dolaflmaya vak›t bulama-
d›m Efendim.

Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan›
Celâlettin Arif

BELGE, 260.
‹stanbul, 17/10/1922

Baflkomutan Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Tevfik Pafla o¤lunu bana göndererek afla¤›daki telgraf› verdi:
‹flin çok gizli tutulmas› ricas›yla birlikte yap›lan soruflturmalara göre ‹ngilizler, konfe-

ransta Anadolu ile ‹stanbulun ayr› ayr› cepheler gibi görünmesinden yararlan›p halifeli¤in
koruyucusu kimli¤ini tak›nmaya çal›flaca¤›ndan konuya gerekti¤i gibi önem verilmesini si-
ze iletmemi bildirdi. Emir sizindir. (Hâmit)

"Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Tanr›n›n yard›m›yla kazan›lan zafer, bun-
dan böyle ‹stanbul ve Ankara aras›nda ç›km›fl olan anlaflmazl›k ve ikili¤i kald›rm›fl ve
ulusal birli¤imizi sa¤lam›flt›r ancak, ‹tilâf Devletleri ile aram›zda bar›fl daha yap›lmam›fl
olmas›ndan dolay› Avrupa flehirlerinden birinde yak›nda toplanaca¤› anlafl›lan bar›fl
konferans›na eskiden oldu¤u gibi her iki taraf›n ça¤›r›laca¤› bilindi¤inden ulusal esenli-
¤imize iliflkin önemli noktalar› önce aram›zda görüflüp saptamak için haz›rl›klar yaparak
bu konferansta ulusun haklar›n› savunmaya birlik içinde çaba harcanmas› sizce de uygun
görülece¤ine tam inanc›m bulundu¤undan o konuda sizinle görüflüp anlaflmak üzere du-
rumu bilen ve güvendi¤iniz bir kiflinin buraya çok gizlice ve verece¤iniz direktiflerle bir-
likte ve olabildi¤ince çabuk gönderilmesini dilerim Efendim. 17/10/1922 ‹mza: Baflbakan
Tevfik."

BELGE, 261.
Bursa, 18 Ekim 1922

‹stanbulda Hâmit Beyefendiye
Türkiye Devletine karfl› her türlü giriflimi herzaman göz önünde bulunduran Türkiye

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti al›nacak karfl› önlemleri düflünmüfltür. Anayasa ile biçimi
ve niteli¤i belirlenen Türkiye Devletinin kurulufl tarihinden beri Türkiyenin kaderini elin-
de bulunduran ve bundan sorumlu olan›n yaln›z ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmeti oldu¤u dünyaca bilinmekte ve bu durum edimler ve politik ifllemlerle kan›tlanm›fl
bulunmaktad›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ordular›n›n kazand›¤› kesin zaferin do¤al sonucu olarak
yap›lmas› yak›n olan bar›fl konferans›nda Türkiye Devleti yaln›z ve ancak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan temsil olunur. Bu gerçekler karfl›s›nda yasa ve hukuk
d›fl› oldu¤u yüce Meclis taraf›ndan birçok kere bildirilip ilân edilmifl olan kurullar›n veya bu
gibi kurul üyelerinin flimdiye kadar çok defa oldu¤u gibi bundan sonra da devletin politika-
s›n› kar›flt›rmaktan vazgeçmelerinin ne ölçüde büyük sorumluluklar do¤uraca¤› aç›kça bel-
lidir Efendim.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 262.
1/1010 P.R, 8/11/1338
Mahrem ve aceledir

Baflkumandan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
C: 7/11/1339
Zât› samilerinden telgrafla telâkki etti¤im emrin bafl›nda Tevfik Paflaya cevap oldu¤u

mezkûr bulunmad›¤› gibi nihayetinde de telgrafnameyi kendisine tebli¤im emir buyurulma-
d›¤›ndan bunu bendeniz için bir veçhe telâkki etmifl ve binaenaleyh Tevfik Paflaya üç gün
zarf›nda befl kere o veçhe dahilinde bilvas›ta tebligatta bulundu¤um gibi hatta bir defas›nda
konferansa murahhas gönderilmemek için gazeteler, ajanslara tebli¤i icap eden beyanat›n›n
esaslar›n› havi bir müsvedde bile göndermifltim. Her defas›nda iflin derdesti müzakere oldu-
¤una ve yak›nda neticeyi bildirece¤ine dair cevaplar ald›m. Keyfiyetin bundan ibaret oldu¤u
maruzdur ferman.

Hâmit
VES‹KA, 263.

Dersaadet, 29/10/1338
Ankarada:

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Gayet müstaceldir
Konferansa, Bab›âli de, Büyük Millet Meclisi de davet olundu. Bâb›âlinin ademi icabe-

ti, devletin alt› asr› mütecaviz zamandanberi müesses ve mahfuz olan, bütün âlemi islâm›n
alâkadar oldu¤u hüviyeti tarihîyesini mahkûmu indiras etmek, Büyük Millet Meclisinin ade-
mi icabeti ise cihan›n müfltak ve muntaz›r oldu¤u sulhü akim b›rakmakt›r. Bu mühim
mes'uliyetleri bittabi ne Bab›âli ne Büyük Millet Meclisi kabul ve tahammül eder. Zaten Ba-
b›âli ile Büyük Millet Meclisi aras›nda hakikî bir ikilik mutasavver olmad›¤› ve her türlü ›s-
rar ve tazyika karfl› Sevr Muahedesinin ademi tasdik›nda mukavemet ve tesadüf olunan müfl-
külât› azimenin iktiham› ile umuru idarenin tedvirini ve iflgalin taklili tesiri hususunda bezli
makderet ve bu meyanda muvaffak›yat› vak›an›n husulüne bikaderilimkân hizmet eden he-
yetimiz hakimiyeti millîyeyi tahkim ve tevsik suretile vahdeti idareyi temin için müzakereye
de haz›r oldu¤u halde mesaii hayrîyenin bir sulhü nâfi ile semerat› siyasîyesini iktitaf hengâ-
m›nda mücahedei milletten ayr› kalmay› ve bu sebeple bilittihat istihsali mümkün olan mena-
fii âliyei vatandan cüz'ü lâyeteczas›n› bile ifateyi asla tecviz etmez. Ayr›l›k flöyle dursun, en
ufak bir muhalefeti dahi reva görmez. Hatta payi âdây› kati ve levsi istilây› izale yolunda fley
fen mesaii cansiparane ve hudapesendanede bulunanlar› nefislerine tercih eyler. Binaenaleyh
ademi itilâf sebebile devlet ve milletin bafl›na maazallahü taalâ bir musibeti uzma getirmek ve
muaveneti maddîye ve muzahereti manevîyelerine nail oldu¤umuz âlemi islâm› müteellim et-
mekten ise menafii âliyei vatan u¤runda temini vahdet, evvelce vacip ise bugün farz olmufl-
tur. fiu halde hem istikbali memleket, hem müdafaai hukuku vatan hakk›nda müzakerede bu-
lunulmak üzere Büyük Millet Meclisince tayin olunacak bir zat›n talimat› mahsusa ile hemen
gönderilmesini hassaten temenni ve bu fl›k tensip buyurulmad›¤› halde heyetimizden Ziya Pa-
fla Hazretlerinin oraya gönderilece¤i beyan ve cevab›n›n telgrafla bildirilmesi niyaz olunur.

Sadrazam
Tevfik

VES‹KA, 264.
Saltanat› millîyenin tahakkukuna dair Büyük Millet Meclisinde cereyan eden tarihî cel-

selerden:
1 Teflrinisani 1338 de saltanat› millîyenin tahakkukuna dair Büyük Millet Meclisinde ce-

reyan eden tarihî celsede Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin irat buyurduklar› mühim nutuk:
Arkadafllar! ‹stanbulda gayr›meflru bir s›fat› flahs›na atfeden Tevfik Pafla evvelâ hususi ve

mahrem olarak ordular›m›z›n Baflkumandan›na, müteakiben onu jurnal eder tarzda aç›k bir telg-
rafname ile Meclisi Aliye müracaatte bulundu. Dikkat buyurulursa gelen telgrafname ile efkâr›
umumîyei islâmiyet teflvifl edilmek isteniyor. Bu telgrafnamedeki zihniyet, istiklâlimizi imhaya çal›-
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BELGE, 262.
1/1010 P.R, 8/11/1922
Gizli ve ivedidir

Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
K: 7/11/1922 flifreye:
Sizden telgrafla ald›¤›m emrin bafl›nda Tevfik Paflaya yan›t oldu¤u yaz›l› bulunmad›¤›

gibi sonunda da telgraf› kendisine bildirmem emrolunmad›¤›ndan bunu bana verilmifl bir
direktif saym›fl ve bu nedenle Tevfik Paflaya üç gün içinde befl kere o yolda arac› ile bildiri-
de bulundu¤um gibi bir defas›nda da konferansa delege gönderilmemek için gazetelere,
ajanslara verilmesi gereken demecinin ana hatlar›n› içeren bir müsvedde bile göndermifltim.
Her dafas›nda iflin incelenmekte oldu¤una ve yak›nda sonucu bildirece¤ine iliflkin yan›tlar
ald›m. Durumun böyle oldu¤unu bilginize sunar›m. Emir sizindir.

Hâmit
BELGE, 263.

‹stanbul, 29/10/1922
Ankarada:

Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na
Çok ivedidir
Konferansa, ‹stanbul Hükûmeti de, Büyük Millet Meclisi de ça¤›r›ld›. ‹stanbul Hükû-

metinin ça¤r›ya uymamas›, devletin alt› yüzy›l› aflk›n süredir kurulmufl ve korunmufl olan,
bütün islâm dünyas›n›n ilgili oldu¤u tarihî kimli¤ini y›k›lmaya mahkûm etmek, Büyük Mil-
let Meclisinin ça¤›na uymamas› ise dünyan›n özledi¤i ve bekledi¤i bar›fl› ç›kmaza sokmakta-
d›r. Bu büyük sorumluluklar› elbette ne ‹stanbul Hükûmeti ne Büyük Millet Meclisi kabul
eder ve yüklenir. Zaten ‹stanbul Hükûmeti ile Büyük Millet Meclisi aras›nda gerçek bir iki-
lik düflünülemez ve her türlü diretme ve bask›ya karfl› Sevr Antlaflmas›n›n onaylanmamas›n-
da direnmenin ve karfl›lafl›lan pek büyük güçlüklerin gö¤üslenmesi ile yönetim ifllerinin yü-
rütülmesi ve iflgalin etkisini en aza indirmek konusunda elden geldi¤ince çaba harcanm›flt›r
ve bu arada elde edilen baflar›n›n sa¤lanmas›na olabildi¤ince yard›m eden kurulumuz ulusal
egemenli¤i güçlendirip sa¤lamlaflt›rmak yoluyla yönetim birli¤ini sa¤lamak için görüflmeye
de haz›r oldu¤u halde hay›rl› çal›flmalar›n yararl› bir bar›fl ile politik meyvalar›n›n al›nmas›
döneminde ulusun kutsal savafl›mdan ayr› kalmay› ve bu nedenle birlik içinde elde edilebi-
lecek olan yüce vatan ç›karlar›ndan ufac›k bir parças›n› bile yitirmeyi hiçbir zaman do¤ru
bulmaz. Ayr›l›k flöyle dursun, en küçük bir karfl›tl›¤› bile do¤ru bulmaz. Hatta düflmanlar›n
ayaklar›n› kesmek ve istilân›n pisliklerini temizlemek yolunda k›l›çla can›n› feda edercesine
Tanr›n›n be¤enece¤i gibi çal›flanlar› kendisinden üstün tutar. Böyle olunca anlaflmamak yü-
zünden devlet ve milletin bafl›na Tanr› korusun büyük bir felâket getirmek ve nesnel yard›m
ve tinsel desteklerini kazanm›fl oldu¤umuz islâm dünyas›n› ac›lara bo¤maktansa vatan›n
yüksek ç›karlar› u¤runda birlik sa¤lamak, önce gerekli ise bugün zorunlu olmufltur. fiu hal-
de hem ülkenin gelece¤i, hem vatan›n haklar›n›n savunulmas› ile ilgili görüflmelerde bulu-
nulmak üzere Büyük Millet Meclisince atanacak bir kiflinin özel direktifle hemen gönderil-
mesini özellikle diler ve bu yol uygun bulunmazsa kurulumuzdan Ziya Pafla Hazretlerinin
oraya gönderilece¤ini bildirir ve yan›t›n›z›n telgrafla bildirilmesini dileriz.

Baflbakan
Tevfik

BELGE, 264.
Ulusal egemenli¤in gerçekleflmesi konusunda Büyük Millet Meclisinde yap›lan tarihî

oturumlardan:
1 Kas›m 1922 ulusal egemenli¤in gerçekleflmesi konusunda Büyük Millet Meclisinde

yap›lan tarihî oturumda Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin okudu¤u önemli nutuk:
Arkadafllar! ‹stanbulda yasaya ayk›r› bir kimlik tak›nan Tevfik Pafla önce özel ve gizli ola-

rak ordular›n›z›n Baflkomutan›na, ard›ndan da onu jurnal edercesine aç›k bir telgrafla Yüce Mec-
lise baflvurdu. Dikkat edilirse görülür ki gelen telgrafla islâm kamuoyu buland›r›lmak isteniyor. Bu
telgrafdaki anlay›fl, ba¤›ms›zl›¤›m›z› yok etmeye çal›flan düflmanlar›m›za karfl› kutsal davam›z›



flan düflmanlar›m›za karfl› davay› m››kaddesemizi müdafaada filen ve hukukan muvaffak›-
yetlere mazhar olan Hükûmeti Millîyemizi duçar› zâf etmeye matuftur. Mana ve mant›ktan
âri olan bu telgrafnamenin muhteviyat›; Meclisi Alinizin mevcudiyetile tahakkuk eden bir
flekli, bir hakikati tekrar mevzuubahs etmemizi istilzam eyledi. fiekli idaremizde mündemiç
bulunan hakikat, Türkiye halk›n›n, mukadderat›na bilfiil ve bizzat vaz›ulyet olmas›, hakimi-
yeti millîyesini, saltanat› millîyesini üç senedenberi kendi elinde bulundurarak davay› mukad-
desini müdafaa etmekte bulunmas›d›r.

Bu hakikatin tecellisi, bir bat›l›n zevalini müeddi oldu. Bu bat›l, gayr›meflru, gayr›ma-
kul olan fley bir milletin hukuku hakimiyet ve saltan›n›m bir flah›s uhdesinde temsil edilmesi-
ne müsaade edilmesiydi.

Bu nokta üzerinde bütün milletin ve arzuyu millete tebaan millet vekillerinden terekküp
eden heyeti celilenizin tabii surette vermifl oldu¤u karar›, birçok defalar birçok arkadafllar›-
m›z›n muhtelif vesilelerle ifade etmifl olmalar›na ra¤men ben de bir arkadafl›n›z s›fatile bu
kürsüden ayn› fleyi tekrar edece¤im, Beni befl on dakika daha dinlemek lûtfunda bulunman›-
z› rica ediyorum. (Hay hay sesleri)

Arkadafllar; tavzihi hakikat için hep beraber Türk tarihi ve islâm tarihi üzerinde k›sa ve
seri bir nazar geçirmeye muvafakat buyurur muflunuz?.

Efendiler, bu dünyay› befleriyette asgari yüz milyonu mütecaviz nüfustan mürekkep bir
Türk milleti azîmesi vard›r. Ve bu milletin sahai arzdaki vüs'ati nisbetinde sahai tarihte de bir
derinli¤i vard›r.

Efendiler, bu umku isterseniz iki mikyasla ölçelim: Birinci vâhidi k›yasî, edvar› kablet-
tarihiyeye ait mikyast›r. Bu mikyasa göre Türk milletinin ceddi âlâs› olan Türk nam›ndaki in-
san, ‹kinci Ebülbefler Nuh Aleyhisselâm›n o¤lu Yafesin o¤lu olan zatt›r.

Tarih devrinin tedariki vesaikte pek müsamahakâr olan ilk safhalar›na biz de müsama-
ha edelim. Fakat en bariz ve en maddî ve en kat’î delâili tarihiyeye istinaden beyan edebiliriz
ki, Türkler on befl as›r evvel Asyan›n göbe¤inde muazzam devletler teflkil etmifl ve insanl›¤›n
her türlü kabiliyat›na tecelligâh olmufl bir unsurdur. Sefirlerini Çine gönderen ve Bizans›n se-
firlerini kabul eden bu Türk Devleti ecdad›m›z olan Türk milletinin teflkil eyledi¤i bir devletti.

Efendiler; yine malûmdur ki, dünya yüzünde yüz milyonluk bir Arap kütlesi vard›r. Ve
bunlar›n Asyai k›sm› Ceziretülârapta mütekâsif olarak arz› mevcudiyet eder.

Mazhar› nübüvvet ve risalet olan Fahriâlem Efendimiz bu kütlei Arap içinde Mekkede
dünyaya gelmifl bir vücudu mübarekti.

Ey arkadafllar! Tanr› birdir, büyüktür; âdat› ilâhiyenin tecelliyat›na bakarak diyebiliriz
ki: insanlar iki s›n›fta, iki devirde mütalea olunabilir. ‹lk devir befleriyetin sahavet ve flebabet
devridir. ‹kinci devir, befleriyetin rüflt ve kemal devridir.

Befleriyet birinci devirde t›pk› bir çocuk gibi, t›pk› bir genç gibi yak›ndan ve maddî va-
s›talarla kendisile ifltigal edilmeyip istilzam eder. Allah, kullar›n›n lâz›m olan noktai tekem-
müle vusulüne kadar içlerinden vas›talarla dahi kullarile ifltigali lâzimci ülûhiyetten addeyle-
mifltir. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselâmdan itibaren mazbut ve gayr›mazbut ve namüte-
nahi denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermifltir. Fakat Peygamberi-
miz vas›tasile en son hakayik› dinîye ve medenîyeyi verdikten sonra art›k befleriyetle bilvas›-
ta temasta bulunmaya lüzum görmemifltir. Befleriyetin derecei idrak, tenevvür ve tekemmülü
her kulun do¤rudan do¤ruya, ilhamat› ilâhiye ile temas kabiliyetine vâs›l oldu¤unu kabul bu-
yurmufltur ve bu sebepledir ki, Cenab› Peygamber, hatemülenbiya olmufltur ve kitab›, kitab›
ekmeldir. Son peygamber olan Muhammet Mustafa Sallâllahüaleyhivesellem 1394 sene ev-
rel rumî nisan içinde ve Rebiülevel ay›n›n on ikinci Pazartesi gecesi sabaha do¤ru tan yeri
a¤ar›rken do¤du. Gün do¤madan! Bugün o gündür. Filhakika arabî tarihlerinde bu akflam
yevmi vilâdetin tamam senei devriyesine tesadüf ediyor. ‹nflallah bu hay›rl› tesadüftür. (‹n-
flallah sadalar›) Hazreti Muhammet eyyam› sahavet ve flebabetini geçirdi. Fakat henüz pey-
gamber olmad›. Yüzü nuranî, sözü ruhanî, rüflt ve rü'yette bibedel, sözünde sâd›k ve hilim
ve mürüvvetçe saire faik olan Muhammet Mustafa evvelâ bu evsaf› mahsusa ve mütema-
yizesile kabilesi için “Muhammedülemin” oldu. Muhammet Mustafa peygamber olmadan
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savunmada edimsel ve hukuksal baflar›lar kazanan Ulusal Hükûmetimizi zay›flatmaya yö-
neliktir. Anlam ve mant›ktan yoksun olan bu telgraf›n içeri¤i; Yüce Meclisin varl›¤›yla ger-
çekleflen bir biçimi, bir gerçe¤i yeniden sözkonusu etmemizi gerektirdi. Yönetim biçimimi-
zin içinde bulunan gerçek, Türkiye halk›n›n, kaderini kendisinin edimli olarak ele almas›,
ulusal egemenli¤ini, milletin saltanat›n› üç senedenberi kendi elinde bulundurarak kutsal
davas›n› savunmakta bulunmas›d›r.

Bu gerçe¤in belirmesi, bir yalan-yanl›fl›n ortadan kalkmas› sonucunu verdi, bu yalan-
yanl›fl, kanuna ve akla ayk›r› olan fley bir milletin egemenlik ve hakk›n›n bir tek kiflide tem-
sil edilmesine izin verilmesiydi,

Bu nokta üzerinde bütün milletin ve ulusun iste¤ine uyarak millet vekillerinden olu-
flan yüce toplulu¤unuzun do¤al olarak vermifl oldu¤u karar›, birçok defalar birçok arkadafl-
lar›m›z›n çeflitli f›rsatlarla söylemifl olduklar› halde ben de bir arkadafl›n›z olarak bu kürsü-
den ayn› fleyi yönelece¤im. Beni befl on dakika daha dinlemek iyili¤ini göstermenizi rica edi-
yorum. (Hay hay sesleri)

Arkadafllar; gerçeklere aç›kl›k kazand›rmak için hep birlikte Türk tarihi ve islâm tari-
hi üzerine k›sa ve çabuk bir göz atmay› onaylar m›s›n›z? Efendiler, bu insanl›k dünyas›nda
en az yüz milyonu aflk›n nüfustan oluflan büyük bir Türk ulusu vard›r. Ve bu ulusun kapla-
d›¤› topraklar›n alan› oran›nda tarih alan›nda da bir derinli¤i vard›r.

Efendiler, bu derinli¤i isterseniz iki ölçüte vural›m: Birinci ölçüt, tarih öncesi ça¤lara
ait ölçütüdür. Bu ölçüte göre Türk milletinin en yüksek atas› Türk ad›ndaki insan, insanla-
r›n ikinci babas› Nuh Peygamberin o¤lu Yafesin o¤lu olan kiflidir.

Tarih döneminin belge toplama konusu pek umursamad›¤› ilk evrelerine biz de anla-
y›fl gösterelim. Fakat en belirgin ve en nesnel ve en kesin tarihî kan›tlara dayanarak diyebi-
liriz ki, Türkler on befl yüzy›l önce Asyan›n göbe¤inde çok büyük devletler kurmufl ve in-
sanl›¤›n her türlü yeteneklerine ortam yaratm›fl bir varl›kt›r. Elçilerini Çine gönderen ve Bi-
zans›n elçilerini kabul eden bu Türk Devleti atalar›m›z olan Türk milletinin kurdu¤u bir
devletti.

Efendiler; yine bilinir ki, dünya yüzünde yüz milyonluk bir Arap kitlesi vard›r. Ve
bunlar›n Asyal› olan bölümü Arap yar›madas›nda yo¤un olarak varl›¤›n› gösterir.

Kendisine nebîlik ve elçilik onuru verilen evrenin övüncü olan Paygamberimiz Arap
kitlesi içinde Mekkede dünyaya gelmifl bir kutsal varl›k idi.

Ey arkadafllar! Tanr› birdir, büyüktür; Tanr›n›n uygulamalar›na bakarak diyebiliriz ki:
‹nsanlar iki s›n›fta, iki dönemde ele al›nabilir. ‹lk dönem insanl›¤›n çocukluk ve gençlik dö-
nemidir. ‹kinci dönem, insanl›¤›n erginlik ve olgunluk dönemidir.

‹nsanlar birinci dönemde t›pk› bir çocuk gibi, t›pk› bir genç gibi yak›ndan ve nesnel
araçlarla kendisile ilgilenilmek gerekir. Allah, kullar›n›n gerekli olan olgunlu¤una ulaflmas›-
na de¤in içlerinden seçti¤i arac›lar eliyle de kullar›yla ilgilenmeyi Tanr› olman›n gereklerin-
den saym›flt›r. Onlara Adem Peygamberden bu yana bilinen ve bilinmeyen say›s›z denecek
kadar çok nebîler, peygamberler ve elçiler göndermifltir. Fakat Peygamberimiz arac›l›¤›yla
en son din ve uygarl›k gerçeklerini verdikten sonra art›k insanlarla arac›larla ilgili kurmay›
gerekli saymam›flt›r. ‹nsanl›¤›n anlama, ayd›nlanma ve olgunlaflma ölçüsünün do¤rudan do¤-
ruya, Tanr›sal esinlerle iliflki kurma yetene¤ine ulaflt›¤›n› kabul buyurmufltur ve kitab›, en üs-
tün en eksiksiz kitapt›r. Son peygamber olan Muhammed Mustafa (S.A.) 1394 sene önce ru-
mî Nisan içinde ve Rebiülevel ay›n›n on ikinci Pazartesi gecesi sabaha do¤ru tan yeri a¤ar›r-
ken do¤du. Gün do¤madan! Bugün o gündür. Gerçekten arabî tarihlerde bu akflam Peygam-
berin do¤umunun tam y›ldönümüne rastl›yor. ‹nflallah bu hay›rl› bir rastlant›d›r. (‹nflallah
sesleri) Hazreti Muhammed çocukluk ve gençlik günlerini geride b›rakt›. Ama daha peygam-
ber olmad›. Yüzü nurlu, sözü ruhlu, olgunluk ve görüflte benzersiz, sözüne ba¤l› ve yumuflak-
l›k ve cömertlik yönünden baflkalar›ndan üstün olan Muhammed Mustafa önce bu özel ve
üstün nitelikleriyle kabilesi içinde "Güvenilir Muhammed" oldu. Muhammed Mustafa



evvel, kavminin muhabbetine, hürmetine, itimad›na mazhar oldu. Ondan sonra ancak k›rk
yafl›nda nübüvvet ve k›rk üç yafl›nda risalet geldi.

Fahr›âlem Efendimiz, namütenahi tehlikeler içinde bîpayan mihnetler ve meflekkatler
karfl›s›nda yirmi sene çal›flt›. Ve dini islâm› tesise ait vazifei peygamberîsini ifaya muvaffak
olduktan sonra vâs›l› âlây› illiyyin oldu. Kendisinin mazhar› irfladat› olan bütün müslimin
bilhassa Ashab› Güzin birçok gözyafl› döktüler. Fakat muktezay› befleriyet olan bu hali tees-
sürün bifaide oldu¤unu derhal idrak eden erbab› fatanet Peygamberin arkas›ndan a¤lamak
de¤il, mesalihi ümmeti bir an evvel hüsnü temfliyete mazhar edecek tedbir almak kanaatile
topland›lar. Resulüekreme halife olacak bir emîr intihab› mevzuubahs edildi. Ebubekirden
flahsen çok hofllan›rd› ve enfas› vapesinini yaflarken Ebubekirin kendisine halef olmas› mu-
vaf›k olaca¤›n› muhtelif tarzlarda iflaret dahi buyurmufllard›. Buna nazaran toplan›p resmen
bir intihap yapmaktan baflka bir ifl kalmam›fl oldu¤una hükmolunabilirdi. Halbuki bu inti-
hap keyfiyeti o kadar basit olmad›. Bilâkis mesele çok müzakerelere, münakaflalara ve çok
esasl› ihtilâflara maruz kald›. Emri intihapta mühim olarak üç muhtelif noktai nazar tebarüz
etti. Bu noktai nazarlardan birisi makam› hilâfete istihkak, mesalihi ümmeti rü’yet edebilmek
için lâz›m olan kudret ve kifayetin kaide ittihaz› idi. Buna nazaran makam› hilâfet en kuvvet-
li ve en nüfuzlu ve en reflit kavmin olacakt›. Bu noktai nazar cümhuru sahabenin idi.

‹kinci noktai nazar, o güne kadar nusreti islâma hizmet eden kavmin hilâfete müstahak
addedilmesiydi. Bu, ensar›n noktai nazar› idi. Üçüncü fikir ise kuvveti karabeti iltizam idi.
Bu da Haflimîlerin noktai nazar› idi. Bu üç noktai nazardan ittifak› ârâ ile birini tercih etmek
ve emri intihab› intaç eylemek mümkün olamad›. En nihayet teflettüt ve fetretin derhal önüne
geçmek lüzumuna kani olan Hazreti Ömerin tesirile Hazreti Ebubekire biat olundu. Görü-
lüyor ki, ilk halifenin intihab›nda temayülât› umumîyenin tabiî temerküzünden ziyade flahsî
tesir tesbiti flekletmifltir. Efendiler, bu muhalefet ve münakaflat›n nebemahal oldu¤unu zan-
netmiyelim. Hakikaten emri hilâfet mileli islâmiyece en büyük bir maslahatt›r. Çünkü Efen-
diler, Halifei Nebeviye, ehli islâm aras›nda rab›ta olan bir emarettir. Ve ehli islâm›n kelimei
vahdet üzere içtimalar›n› temin eden bir emarettir.

Emaret iflte Cenab› Hakk›n bir s›r ve hikmetidir ki, teessüsü daima satvet ve kuvvetle
meflruttur. Andan maksad› aslî de def’i fesat ve h›fz› asayifli bilât ve tanzimi umuru cihat ile
mesalihi âmmeyi hüsnü tanzim ve tesviyeden ibarettir. Bu dahi ancak satvet ve kuvvete me-
nuttur; âdetullah bu veçhile ceri olagelmifltir. Buna nazaran yukarda izah etti¤im üç muhte-
lif noktai nazardan birincinin - ki kuvveti ve nüfuzu olan kavmin, milletin vârisi hilâfet ol-
mas› noktas› idi - di¤er nikat› nazara müreccah ve galip olmas› tabiidir ve Hazreti Ebubeki-
rin bittesir makam› hilâfeti iflgal etmesi isabet oldu. ‹flte bu suretle, zaman› saadetten sonra hi-
lâfet unvanile bir emareti islâmiye teflekkül etti.

Fakat Efendiler, peygamberin vefatile derhal her tarafta irtidat bafllad›, irtica bafllad›, is-
yan bafllad›... Hazreti Ebubekir bunlar› bertaraf etti; vaziyete hâkim oldu. Bir taraftan da tev-
sii hudud› emareti islâmiyeye tevessül eyledi. Ebubekir, son demlerine yaklafl›nca kendi inti-
hab›ndaki müflkülât› tahattur etti ve Hazreti Ömeri vasiyetname ile bizzat intihap etti.

Hazreti Ömerin zaman› hilâfetinde memaliki islâmiye fevkalâde denecek derecede sü-
ratle tevessü eyledi, servet ço¤ald›. Halbuki bir milletin içinde servet ve g›na hüsulü beynen-
nas a¤raz› dünyeviyenin hudusünü ve bu da ihtilâl fitnenin zuhûrunu bais olmak bu âlemi
kevnü fesad›n muktezay› ahvalindendir. ‹flte bu nokta; Hazreti Ömerin zihnini tahdifl ediyor-
du. Bir de Hazreti Ömer tahttur ediyordu ki, Resulü Ekrem, mahremi esrar› olan havas› as-
hab›na flunu demiflti: “Ümmetin düflmanlar›na galebe edecek. Mekke, Yemen, Kudüs ve fia-
m› fethedecek, Kisra ve Kayserin hazinelerini taksim eyliyecektir ve fakat ondan sonra arala-
r›nda fitne ve ihtilâl ve nefsaniyetler hâdis olarak mülûkü salifîn mesle¤ine gideceklerdir...”
Hazreti Ömer bir gün Huzeyfetülyemani Radiyallahüanh Hazretlerine, deniz gibi temevvüç
edecek fitneyi sordu¤u zaman ald›¤› cevapta: “Senin için andan beis yok; senin zaman›nla
onun aras›nda kapal› bir kap› vard›r.” dedi.

Hazreti Ömer sordu:
Bu kap› k›r›lacak m›, yoksa aç›lacak m›?
Huzeyfe: K›r›l›cak!.. dedi.
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peygamber olmadan önce, halk›n›n sevgisini, sayg›s›n›, güvenini kazand›. Ondan sonra an-
cak k›rk yafl›nda nebîlik ve k›rküç yafl›nda Tanr› elçili¤i geldi.

Evrenlerin övüncü Efendimiz, say›s›z tehlikeler içinde sonsuz s›k›nt›lar ve güçlükler
karfl›s›nda yirmi sene çal›flt›. Ve islâm dinini kurma yolundaki peygamberlik görevini yap-
makta baflar›l› olduktan sonra yüce Tanr›ya kavufltu. Kendisinin ayd›nlatt›¤› bütün Müslü-
manlar özellikle yak›n arkadafllar› birçok gözyafl› döktüler. Ama insan olman›n gere¤i bu-
lunan bu üzgünlü¤ün yarars›z oldu¤unu gecikmeden kavrayan ak›ll› kifliler Peygamberin ar-
kas›ndan a¤lamak de¤il, ümmetin ifllerini bir an önce iyi yönetime kavuflturacak önlem al-
mak düflüncesile topland›lar. Yüce peygambere halife olacak bir bafl seçilmesi sözkonusu
edildi. Ebubekirden kendisi çok hofllan›rd› ve son nefesini verece¤i s›rada Ebubekirin ken-
disinden sonra yönetici olmas›n›n uygun olaca¤›n› çeflitli yollarla belirtmek de istemiflti. Bu-
na göre toplan›p resmî olarak bir seçim yapmaktan baflka bir ifl kalmam›fl oldu¤una karar
verilebilirdi. Oysa bu seçim ifli o kadar kolay olmad›. Aksine ifl çok görüflmelere, tart›flma-
lara neden oldu ve çok önemli anlaflmazl›klarla karfl›laflt›. Seçim iflinde önemli olarak üç de-
¤iflik görüfl belirdi. Bu görüfllerden birisi halifelik makam›n› hak etmek ve ümmetin ifllerini
yürütebilmek için gerekli olan güç ve yetene¤in kural olarak kabulü idi. Buna göre halife-
lik makam› en güçlü ve en etkili ve en ergin kavmin (toplulu¤un) olacakt›. Bu görüfl Pey-
gambere yak›n olanlar toplulu¤unun görüflü idi.

‹kinci görüflü, o güne kadar ‹slâm›n baflar› kazanmas›na yard›m eden kavmin halifeli-
¤i haketmifl say›lmas›yd›. Bu, ensar›n* görüflü idi. Üçüncü düflünce ise Peygambere yak›nl›k
derecesi idi. Bu da Haflimîlerin görüflü idi. Bu üç görüflten oy birli¤iyle birini ye¤lemek ve
seçim iflini sonuçlama olana¤› bulunamad›. En sonunda da¤›lma ve ayr›lman›n gecikmeden
önüne geçmek gerekti¤ine inanan Hazreti Ömerin etkisiyle Hazreti Ebubekire biat** olun-
du. Görülüyor ki, ilk halifenin seçimine genel e¤ilimlerin do¤al olarak birleflmesinden çok
kiflisel etki yön vermifltir. Efendiler, bu karfl› ç›kmalar›n ve tart›flmalar›n yersiz oldu¤unu
sanmayal›m. Gerçekten halifelik ifli islâm milletlerince en büyük bir konudur. Çünkü Efen-
diler, Peygamber halifeli¤i, Müslümanlar aras›nda ba¤ oluflturan bir emirliktir. Ve Müslü-
manlar›n Tanr›n›n birli¤i etraf›nda toplanmalar›n› sa¤layan bir emirliktir.

Emirlik iflte Tanr›n›n bir s›r ve hikmetidir ki, oluflmas› her zaman at›l›mda bulunma
güçlü olma kofluluna ba¤l›d›r. Onun as›l amac› da bozgunculu¤u püskürtmek ve ülkelerin gü-
venli¤ini korumak ve din u¤runa savafl ifllerini düzenlemek ve kamu ifllerinin iyi düzenlenip
iyi yürütülmesini sa¤lamakt›r. Bu da ancak atak ve güçlü olmaya ba¤l›d›r; Tanr› töresi bu yol-
da yürüye gelmifltir. Buna göre yukarda aç›klad›¤›m üç de¤iflik görüflten birincisinin ki güç
ve etkisi olan kavmin, milletin halifeli¤ine var›fl noktas› idi öteki görüfllere ye¤lenmesi ve üs-
tün olmas› do¤ald›r ve Hazreti Ebubekirin bu etkiyle halifelik makam›na geçmesi yerinde ol-
du. ‹flte böylece, Peygamber ça¤›ndan sonra halife san›yla bir islâm emirli¤i olufltu.

Fakat Efendiler, Peygamberin ölmesiyle derhal her tarafta Müslümanl›ktan dönme
bafllad›, gericilik bafllad› ayaklanma bafllad›.. Hazreti Ebubekir bunlar› ortadan kald›rd›; du-
ruma egemen oldu. Bir yandan da islâm emirli¤i s›n›rlar›n› geniflletmeye giriflti. Ebubekir,
yaflam›n›n sonlar›na yaklafl›nca kendi seçilmesindeki güçlükleri an›msad› ve Hazreti Ömeri
vasiyetname ile kendisi seçti.

Hazreti Ömerin halifeli¤i zaman›nda ‹slâm ülkeleri ola¤anüstü denecek ölçüde h›zla
geniflledi, varl›klar ço¤ald›. Oysa bir milletin içinde zenginlik ve bolluk oluflmas›n›n halk
aras›nda kiflisel h›rslar›n do¤mas›n› ve bu da ortaya ihtilâl ve fitneler ç›kmas›na neden ol-
mak bu "olma ve bozulma" dünyas›n›n kaç›n›lmaz sonuçlar›ndand›r. ‹flte bu nokta; Hazre-
ti Ömerin kafas›n› kurcal›yordu. Bir de Hazreti Ömer an›ms›yordu ki, Peygamber, kendi
s›rlar›n› bilen en yak›nlar›na flunu demiflti: "Ümmetim düflmanlar›n› yenecek. Mekke, Ye-
men, Kudüs ve fiam› alacak, Kisra ve Kayserin*** hazinelerini bölüflecektir ve fakat ondan
sonra aralar›nda fitne ve kar›fl›kl›k ve kiflisel tutkular ortaya ç›karak eski krallar›n yoluna
gideceklerdir..." Hazreti Ömer bir gün Huzeyfetülyemani (R.A.) Hazretlerine, deniz gibi
dalgalanacak olan fitneyi sordu¤u zaman ald›¤› yan›tta: "Senin için bunun zarar› yok; senin
zaman›nla onun aras›nda kapal› bir kap› vard›r." dedi.

Hazreti Ömer sordu:
Bu kap› k›r›lacak m›, yoksa aç›lacak m›?
Huzeyfe: K›r›lacak!.. dedi.

* Ensar = Medinede ‹slâm› ilk kabul edenler, Peygambere yard›m edenler
** Ebubekirin egemenli¤i tan›nd›
*** Kisra ve Kayser = ‹ran kral› ve Bizans ‹mparatoru



Hazreti Ömer: Öyleyse art›k kapanmaz dedi ve izhar› teessüf etti. Hakikaten kap› k›r›l-
mak mukadderdi. Çünkü memaliki ‹slâmiye vüs'at bulmufltu, ifl ço¤alm›flt›. Bu flekli emaret
ve bu tarz› idare ile her yerde adaleti kâmile icras› müflkül olmufltu. Hazreti Ömer bunu id-
rak ediyor, s›k›l›yor ve Allah›na yalvararak diyordu ki, Yarap! Ruhumu kabzet.

Ömer bir gün a¤larken sebebi soruldu:
"Nas›l a¤lam›yay›m ki, F›rat kenar›nda bir o¤lak zayi olsa korkar›m ki Ömerden soru-

lur!" diye cevap verdi.
Evet, Hazreti Ömer (Radiyallahüanh) art›k hilâfet unvan› alt›ndaki tarz› emaretin bir

devlet idaresine nakâfi oldu¤unu, bir zât›n kendi faziletinde, kendi kudretinde ve hatta kendi
mehabetinde olsa dahi bir devletin idaresine nakâfi oldu¤unu bütün manay› flamilile idrak ey-
lemiflti. Hatta bu endifle ile idi ki, Ömer kendinden sonra art›k bir halife düflünemez oldu.
Kendisine o¤lunu tavsiye ettikleri zaman "Bir haneden bir kurban yetiflir" dedi. Abdurrah-
man Bin Avf› ça¤›rd›:

"Ben seni veliaht eylemek istiyorum" dedi. O da: "Bana kabul et diye rey ve nasihat ey-
ler misin" dedikte Ömer: "Edemem" dedi.

Abdurrahman: " Vallahi ben de ebediyyen bu ifle giremem" dedi. En nihayet Ömer, en
makul noktaya temas etti; emaret, devlet ve millet iflini meflverete havale etti. Ömerden sonra
ashab› flûra ve bütün halk mescidi lebalep doldurdu ve orada baz› flayan› dikkat vaziyetlerle
yine idarei ümmeti, intihap ettikleri bir halifeye tevdi ettiler.

Hazreti Osman halife oldu. Fakat k›r›lm›ya mahkûm olan kap›, art›k k›r›lm›flt›. Mema-
liki ‹slâmiyenin her taraf›nda bin türlü k›lükal ve ademi hoflnudi bafllad›. Zavall› Osman âciz
ve naçiz bir vaziyete düfltü. O kadar ki, fiam valisi Muaviye onun hayat›n› muhafaza etmek
için nezdi himayetkârisine davet etti. Buna muvafakat edemiyen Hazreti Osmana taraf› vilâ-
yetpenahiden muhafazai nefis için asker göndermeyi teklif etti. Bunlar›n hiçbirisine, meydan
kalmad›. Her taraftan isyan eden muhtelif m›ntakalar halk› Medinede, evinin içinde Hazreti
Osman› taht› muhasaraya ald›. Ve zevcei muhteremesinin yan›nda flehit etti. Birçok gürültü-
lü ve kanl› vakayiden sonra Hazreti Ali (Kerremallahüveçhe) makam› hilâfete getirildi.

Tekrar edelim ki, kap› k›r›lm›flt›. Ayn› ›rktan olmakla beraber Irak baflka bir fley, Ye-
men baflka bir fley, Suriye baflka bir fley ve h›ttai Hicazîye de bambaflka bir fleydi.

Hicazda bir halife; Suriyede kuvvete istinat eden bir vali ile S›ffinde karfl› karfl›ya gelme-
ye mecbur oldu. Muaviye Hazreti Ali (Kerremallahüveçhe) nin hilâfetini tan›m›yor ve bilâkis
onu hun› Osman ile itham eyliyordu. Vazifesi âlemi islâmda ahkâm› Kur'anîyenin temini tat-
bikat›ndan ibaret olan halife, m›zraklar›na mesahifi flerife geçirilmifl Emeviye ordusunun kar-
fl›s›nda muharebeyi kat'a mecbur oldu. Bizzarure tarafeyn hakemlerinin verece¤i karara te-
baiyete söz verdi. Muaviyenin murahhas› Amr ‹bnülas ile Hazreti Alinin murahhas› Ebumu-
sel Efl'ari tahkimnameyi tanzim için karfl› karfl›ya geldikleri zaman Hazreti Ali haz›r bulunu-
yordu. "Emirülmüminin Ali ile Muaviye aras›nda tahkimnamedir" diye yaz›lan cümleye der-
hal Muaviyenin murahhas› itiraz etti ve dedi ki: "O, Emirülmüminin kelimesini oradan kal-
d›r. Sen yaln›z emrinde bulunanlar›n emîri olabilirsin. fiam ahalisinin emîri de¤ilsin."

Hazreti Ali, isminin bafl›ndaki s›fat›n kald›r›lmas›na muvafakat etti. Bundan sonra iki
taraf murahhas›n›n yekdi¤erine karfl› kulland›¤› adi hile cümlece malûmdur. Bunda muvaf-
fak olan Amr ‹bnülas Muaviyeye hilâfetini tepflir etti. Di¤er taraftan Hazreti Ali de hükkâ-
m›n hükmüne sad›k kalaca¤›na söz verdi¤i halde biraz tereddüdü müteak›p icray› hilâfete de-
vam etti. Görülüyor ki Resulûllah›n vefat›ndan yirmi befl sene kadar kalil bir zaman sonra
âlemi islâmiyet içinde, islâm›n en büyük zevat›ndan ikisi karfl› karfl›ya iddiay› hilâfet ile ar-
kalar›ndan sürükledikleri ayn› din ve ayn› ›rktaki insanlar› kanlar içinde b›rakmakta beis
görmediler. En nihayet hilesinde muvaffak olan, saf ve nezih olan› ma¤lûp ve evlâdü ayalini
mahvü periflan eyledi ve bu suretle hilâfet unvan› alt›ndaki emareti islâmiyeyi yine hilâfet un-
van› alt›nda saltanat› islâmiyeye tahvil etti. Saltanat› Emeviye, büyük istilâlar yapmakla bera-
ber bafltan nihayete kadar hûnin ve elim vakayi ile ancak doksan seneyi doldurabilmifl ve hic-
retin 132 nci senesinde Arap milleti, salâtini Emeviyeyi bafllar›ndan atm›fl ve yerine baflka
namda bir devlet tesis etmifltir. Bu devlete, Devleti Abbasîye ve devletin resikâr›nda bulunan
insanlara da halife derlerdi.
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Hazreti Ömer: Öyleyse art›k kapanmaz dedi ve üzüntüsünü aç›klad›. Gerçekten kap›
k›r›lmak al›nyaz›s› idi. Çünkü islâm ülkeleri genifllemiflti, iç ço¤alm›flt›. Bu emirlik biçimi ve
bu yönetim yöntemi ile her yerde tam bir adalet uygulamak güçlenmiflti. Hazreti Ömer bu-
nu anl›yor, s›k›l›yor ve Allah›na yalvararak diyordu ki, Rabbim! al benim can›m›.

Ömer bir gün a¤larken nedeni soruldu:
"Nas›l a¤lam›yay›m ki, F›rat kenar›nda bir o¤lak kaybolsa korkar›m ki Ömerden so-

rulur." diye yan›t verdi.
Evet, Hazreti Ömer (R.A.) art›k halifelik san› alt›ndaki emirlik biçiminin bir devlet

yönetmeye yetersiz oldu¤unu, bir kiflinin kendisi gibi erdemli, kendisi gibi güçlü ve hatta
kendisi gibi heybetli olsa bile bir devletin yönetimine yetersiz oldu¤unu tüm kapsaml› anla-
m›yla kavram›flt›. Hatta bu kayg› ile idi ki, Ömer kendinden sonra art›k bir halife düflüne-
mez oldu. Kendisine o¤lunu ö¤ütledikleri zaman "Bir evden bir kurban yetiflir" dedi. Ab-
durrahman Bin Avf› ça¤›rd›:

"Ben seni veliaht yapmak istiyorum" dedi. O da : "Bana kabul et diye önerir ve ö¤üt-
ler misiniz" dedikte Ömer: "Edemem" dedi.

Abdurrahman: "Vallahi ben de hiçbir zaman bu ifle giremem" dedi. En sonunda
Ömer, en akla uygun noktaya de¤indi; emirlik, devlet ve millet iflini dan›flmaya b›rakt›.
Ömerden sonra dan›flmanlar ve bütün halk mescidi t›kabasa doldurdu ve orada dikkate de-
¤er baz› davran›fllarla yeniden ümmetin yönetimini, seçtikleri bir halifeye verdiler.

Hazreti Osman halife oldu. Fakat k›r›lm›ya mahkûm olan kap›, art›k k›r›lm›flt›. ‹slâm
ülkelerinin her taraf›nda bin türlü dedikodu ve hoflnutsuzluk bafllad›. Zavall› Osman güçsüz
ve zay›f bir duruma düfltü. O kadar ki, fiam valisi Muaviye onun hayat›n› korumak için ya-
n›nda korumas›na girmeye ça¤›rd›. Bunu kabul edemiyen Hazreti Osmana, fiam valili¤in-
den koruma askeri göndermeyi önerdi. Bunlar›n hiçbirisine, gerek kalmad›. Her yanda
ayaklanan de¤iflik bölgeler halk› Medinede, evinin içinde Hazreti Osman› kuflatma alt›na
ald›. Ve sayg›de¤er kar›s›n›n yan›nda flehit etti. Birçok gürültülü ve kanl› olaylardan sonra
Hazreti Ali (K.A.) halifeli¤e getirildi.

Tekrar edelim ki, kap› k›r›lm›flt›. Ayn› ›rktan olmakla beraber Irak baflka bir fley, Ye-
men baflka bir fley, Suriye baflka bir fley ve Hicaz ülkesi de bambaflka bir fleydi.

Hicazda bir halife; Suriyede kuvvete dayanan bir vali ile S›ffinde karfl› karfl›ya gelmek
zorunda kald›. Muaviye Hazreti Ali (K.A.) nin halifeli¤ini tan›m›yor ve aksine onu Osma-
n›n ölümünden sorumlu tutuyordu. Görevi ‹slâm dünyas›nda Kur'an›n kurallar›n›n uygu-
lanmas›n› sa¤lamaktan baflka birfley olmayan halife, m›zraklar›na kur'anlar geçirilmifl Eme-
viye ordusunun karfl›s›nda savafl› kesmek zorunda kald›. Zorunlu olarak iki taraf hakemle-
rinin verece¤i karara uymaya söz verdi. Muaviyenin delegesi Amr ‹bnülas ile Hazreti Ali-
nin delegesi Ebumusel Efl'ari hakeme baflvurma sözleflmesini düzenlemek için karfl› karfl›-
ya geldikleri zaman Hazreti Ali orada bulunuyordu. "Müminler bafl› Ali ile Muaviye ara-
s›nda hakem anlaflmas›d›r" diye yaz›lan cümleye derhal Muaviyenin delegesi karfl› ç›kt› ve
dedi ki: "O, Müminle emîri kelimesini oradan kald›r. Sen yaln›z emrinde bulunanlar›n emî-
ri olabilirsin. fian› halk›n›n emîri de¤ilsin."

Hazreti Ali, isminin bafl›ndaki unvan›n kald›r›lmas›na raz› oldu. Bundan sonra iki ta-
raf delegelerinin birbirine karfl› kulland›¤› adi hileyi herkes bilir. Bunda baflar›l› olan Amr
‹bnülas Muaviyeye halifelik haberini verdi. Öbür yandan Hazreti Ali de hakemlerin hük-
müne ba¤l› kalaca¤›na söz verdi¤i halde biraz duraksamadan sonra halifelik görevini sür-
dürdü. Görülüyor ki Tanr› Elçisinin ölümünden yirmi befl sene kadar k›sa bir süre sonra ‹s-
lâm dünyas› içinde, islâm›n en büyük kiflilerinden ikisi karfl› karfl›ya halifelik iddias› ile ar-
kalar›ndan sürükledikleri ayn› din ve ayn› ›rktaki insanlar› kanlar içinde b›rakmakta sak›n-
ca görmediler. En sonunda hilesinde baflar›l› olan, saf ve temiz yürekli olan› yendi ve çoluk
çocu¤unu mahv ve periflan etti ve böylece halifelik ad› alt›ndaki ‹slâm emirli¤i yine halife-
lik ad› alt›nda islâm saltanat›na dönüfltü. Emevi saltanat›, büyük ülkeleri kendisine katmak-
la birlikte bafltan sonra kadar kanl› ve ac› olaylar ile ancak doksan seneyi doldurabilmifl ve
hicretin 132 nci senesinde Arap milleti, Emevi sultanlar›n› bafllar›ndan alm›fl ve yerine bafl-
ka ad alt›nda bir devlet kurmufltur. Bu devlete, Abbasî Devleti ve devletin bafl›nda bulunan
insanlara da halife derlerdi.



Merkezi faaliyeti Irakta bulunan Hilâfeti Abbasîyenin mevcudiyetine ra¤men Endülüs-
te dahi "Halifeiresulûllah" ve "Emirülmüminin" unvanlarile as›rlarca saltanat sürmüfl hü-
kümdarlar mevcuttu. Beyanat›ma mukaddeme olarak izah etmifltim ki, bundan 1500 sene ev-
vel, yani hicreti nebevîyeden iki buçuk as›r evvel Ortaasyada muazzam bir Türkiye Devleti
mevcuttu. Kablelislâm mevcut olan bu devletlerin sahibi Türkler, bundan 1000 sene evvel is-
lâm› kabul ettiler. Evvelâ flarka do¤ru tevsii memalik ederek Çin hududuna kadar icray› nü-
fuz eylediler. Hulefay› Abbasîye zaman›nda bu civanmert, asalet ve flecaatle benam olan
Türkler, asker olarak Suriyeye, Iraka kadar geldiler. Hulefay› Abbasîyenin taht› idaresinde
bulunan bu yerlerde iktisab› nüfuz ettiler. En yüksek idare ve emrü kumanda makam›na ir-
tika eylediler.

Dördüncü asr› hicrîde idi ki, Selçuk Hükûmeti nam› alt›nda muazzam bir Türk Devle-
ti teflekkül etti. Bu devletin nam› alt›nda icray› faaliyet eden Türkler, bir taraftan Kafkasyaya,
di¤er taraftan cenuba, ‹ran ve Iraka ve Suriyeye, garbe, Anadoluya nüfuz eyledi.

Ba¤datta oturan Hulefay› Abbasîye bu Türk Devleti muazzamas›n›n dairei nüfuzuna
girmiflti. Filhakika bu Türk Devleti beflinci as›r evas›t›nda Maveraünnehir ve Harzemi, fiam
ve M›s›r› ve Anadolu k›t'as›n›n ço¤unu ve birçok memaliki zaptla hududunu Kâflgardan ve
Seyhun mecras›ndan Akdeniz ve Bahri Ahmer ve Bahri Ummana kadar tevsi etti ve Ba¤dat-
ta bulanan Hulefay› Abbasîyeyi yedi ihtiyar ve idaresine ald›.

Ba¤datta ayn› merkezde "Melikflah" nam›nda Türk hakimiyetini temsil eden bir zât ile
halife nam›n› tafl›yan Muktedibillâh yanyana oturdular ve akraba oldular. Bu vaziyeti biraz
tahlil etmek isterim.

Türk hakan› ki, muazzam bir Türk Devletinin hakimiyet ve saltanat›n› temsil ediyor, te-
mas›nda bir hilâfet makam›n›n ayr›ca mahfuziyetinde bir beis görmüyor. E¤er böyle bir
mahzur görseydi zaten yedi idaresine ald›¤› makam› ortadan kald›rmak ve o makama ait s›-
fat ve salâhiyat› kendi makam›nda memzuç bulundurmak mümkündü. Hazreti Selimin tak-
riben befl as›r sonra yapt›¤›n› e¤er isteseydi, Melikflah daha o zaman Ba¤datta yapm›fl olur-
du. Müflarileyhin belki yaln›z düflündü¤ü bir fley var idiyse o da, Türkiye Selçuk Devletine
daha sâd›k ve makam› hilâfete elyak di¤er birinin Halife Muktedibillâha halef olmas›n› temin
idi.

Filhakika Muktedibülâh›n veliaht olan o¤lunu azil ve onun yerine kendi torununu ika-
me için halifeyi tazyik etti. Melikflah ölmeseydi bu böyle olacakt›.

fiimdi Efendiler, makam› hilâfet mahfuz olarak onun yan›nda hakimiyet ve saltanat›
Millîye makam› - ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir - elbette yanyana durur ve elbette Me-
likflah›n makam› karfl›s›nda âciz ve naçiz bir makam sahibi olmaktan daha âli bir tarzda bu-
lunur; çünkü bugünkü Türkiye Devletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çün-
kü bütün Türkiye halk›, bütün kuvasile o makam› hilâfetin istinatgah› olmay› do¤rudan do¤-
ruya yaln›z vicdani ve dinî bir vazife olarak taahhüt ve tekeffül ediyor.

Mütaleat› tarihiye silsilesi üzerinde birkaç ad›m daha beraber atal›m:
Bu ad›mlar›m›z bizi bugünkü flekli idaremizin nekadar tabiî nekadar zarurî ve Türki-

ye için bütün âlemi islâm için nekadar nafi ve m››sip oldu¤u neticesine isal edecektir.
Efendiler: Ortaasyada devlet üstüne devlet teflkil etmifl olan Türkler, daha garpte ‹ran

Selçukîleri veAnadoluda da Rum Selçukîleri nam› alt›nda pek muazzam ve pek mütemeddin
devletler teflkil etmifllerdir. Konyada merkezi hükûmetlerini tesis etmifl olan Rum Selçukîleri,
malûmu âlileri oldu¤u üzere 699 senesine kadar muhafazai mevcudiyet eyliyorlar. Maruz ‹s-
lâm Türk devletleri icray› faaliyet ederken Cengiz Han nam›ndaki cihangir Kara Kurumdan
ç›karak 559 senesinde hudutlar›n› Çin Denizine, Bahr› Balt›¤a, Bahri Siyaha kadar tevsi ey-
liyor. Cengizin torunu Hulâgû idi ki, 656 senei hicrisinde Ba¤dadi zaptederek Halifei Abba-
sî Mutas›m› idam ediyor ve bu suretle dünya yüzünde filen hilâfete hatime veriyor. ‹rtihali
Fahriâlemden sonra birinci Halifei Resul Ebubekir ne dünyay› istemifl, ne dünya ona tevec-
cüh eylemiflti.

‹kinci halife Hazreti Ömer, hayat› içtimaiyedeki temevvücat›n gayr›kabili tevkif oldu¤u
kanaatini hayat›nda yakinen idrak ederek muztaribirruh olarak vefat etti.
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Merkezi Irakta bulunan Abbasî Halifeli¤inin varl›¤›na karfl›n Endülüste de "Tanr› El-
çisinin Halifesi" ve "‹nananlar›n Emîri" sanlar›yla yüzlerce y›l saltanat sürmüfl,* devlet bafl-
kanlar› vard›. Sözlerime girifl olarak aç›klam›flt›m ki, bundan 1500 sene önce, yani Peygam-
berin hicretinden iki yüz elli y›l önce Ortaasyada çok büyük bir Türkiye Devleti vard›. ‹s-
lâmdan önce var olan bu devletlerin sahibi Türkler, bundan 1000 sene önce islâm› kabul et-
tiler. Ülkelerini önce do¤uya do¤ru geniflleterek Çin s›n›r›na kadar egemen oldular. Abba-
sî Halifeleri zaman›nda bu cömertlik, soyluluk ve yi¤itlikle ün kazanm›fl olan Türkler, asker
olarak Suriyeye, Iraka kadar geldiler. Abbasî Halifelerinin yönetimi alt›nda bulunan bu
yerlede etkinlik kazand›lar, en yüksek yönetim ve emir ve komuta görevlerine yükseldiler.

Hicretin dördüncü yüzy›l›nda idi ki, Selçuk Hükûmeti ad› alt›nda pek büyük bir Türk
Devleti kuruldu. Bu devletin ad› alt›nda etkinliklerini yürüten Türkler, bir yandan Kafkas-
yaya, öbür yandan güneye, ‹ran ve Iraka ve Suriyeye, bat›ya, Anadoluya girdiler.

Ba¤datta oturan Abbasî Halifeleri bu çok büyük Türk Devletinin egemenli¤i alt›na
girmiflti. Gerçekten bu Türk Devleti beflinci yüzy›l ortalar›nda Maveraünnehir ve Harzemi,
fiam ve M›s›r› ve Anadolu k›t'as›n›n ço¤unu ve birçok ülkeleri ele geçirerek s›n›rlar›n› Kâfl-
gardan ve Seyhun Nehri yata¤›ndan Akdeniz ve K›z›l Deniz ve Umman Denizine kadar ge-
niflletti ve Ba¤datta bulanan Abbasî Halifelerini kendi yönetimine ba¤lad›.

Ba¤datta ayn› merkezde "Melikflah" ad›nda Türk egemenli¤ini temsil eden birisi ile
halife ad›n› tafl›yan Muktedibillâh yanyana oturdular ve akraba oldular. Bu durumu biraz
deflmek isterim.

Türk hakan› ki, koca bir Tük Devletinin egemenlik ve gücünü temsil ediyor, yan›nda
ayr›ca bir halifelik makam›n›n korunmas›nda bir sak›nca görmüyor. E¤er böyle bir sak›nca
görseydi asl›nda egemenli¤i alt›na ald›¤› makam› ortadan kald›rmak ve o makam›n s›fat ve
yetkilerini kendi makam›yla birlefltirebilirdi. Yavuz Sultan Selimin yaklafl›k befl yüzy›l son-
ra yapt›¤›n› e¤er isteseydi, Melikflah daha o zaman Ba¤datta yapm›fl olurdu. Onun belki de
düflündü¤ü yaln›z bir fley var idiyse o da, Türkiye Selçuk Devletine daha ba¤l› ve halifeli¤e
en yarafl›r baflka birinin Halife Muktedibillâha halef olmas› idi.

Gerçekten Muktedibillâh›n veliaht olan o¤lunu görevden al›p onun yerine kendi toru-
nunu geçirmek için halife bask› yapt›. Melikflah ölmeseydi bu böyle olacakt›.

fiimdi Efendiler, halifelik al›konularak onun yan›nda ulusal egemenlik ve millî saltanat
makam› - ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir - elbette yanyana durur ve elbette Melikflah›n
makam› karfl›s›nda güçsüz ve zay›f bir makam sahibi olmaktan daha yüksek bir durumda bu-
lunur; çünkü bugünkü Türkiye Devletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çün-
kü bütün Türkiye halk›, bütün güçleriyle halifelik makam›n›n dayana¤› olmay› do¤rudan
do¤ruya yaln›z bir vicdan ve din görevi olarak üstleniyor ve buna güvence veriyor.

Tarih düflünceleri zinciri üzerinde birkaç ad›m daha birlikte atal›m:
Bu ad›mlar›m›z bizi bugünkü biçimimizin nekadar do¤al nekadar zorunlu ve Türkiye

için ve bütün islâm dünyas› için nekadar yararl› ve yerinde oldu¤u sonucuna vard›racakt›r.
Efendiler, Ortaasyada devlet üstüne devlet kurmufl olan Türkler, daha bat›da ‹ran Sel-

çuklular› ve Anadoluda da Anadolu Selçuklular› ad› alt›nda pek büyük ve pek uygar dev-
letler kurmufllard›r. Konyada baflkentlerini kurmufl olan Anadolu Selçuklular›, bildi¤iniz gi-
bi 1308 senesine kadar varl›klar›n› koruyorlar. Belirtti¤im ‹slâm Türk devletleri ifllerini yü-
rütürken Cengiz Han ad›ndaki cihangir** Kara Kurumdan ç›karak 1227 senesinde s›n›rlar›-
n› Çin Denizine, Balt›k Denizine, Karadenize kadar geniflletiyor. Cengizin torunu Hulâgû
idi ki, 1258 senesinde Ba¤dad› zaptederek Abbasî Halifesi Mutas›m› idam ediyor ve böyle-
ce dünya yüzünde edimli olarak halifeli¤e son veriyor. Peygamberimizin ölümünden sonra
birinci Peygamber Halifesi Ebubekir ne dünyay› istemifl, ne dünya ona yönelmiflti.

‹kinci halife Hazreti Ömer, toplumsal yaflamdaki dalgalanmalar›n durdurulamayaca¤›
kan›s›na hayat›nda iyice varm›fl olarak üzüntü içinde öldü.

* Egemenli¤ini sürdürmüfl
** Dünyay› ele geçiren



Hazreti Osmana gelince, mukadder olan tehacümat içinde kan›n› kitabullaha ak›tarak
terki dünya eyledi.

Hazreti Ali, hilâfeti uhdesinde takarrür ettirememek ve ehlibeyti resulün hukukunu mu-
hafaza edememek bedbahtisile giryan oldu.

Emevîler doksan seneden fazla hilâfeti muhafaza edemediler. En nihayat nüfuzu hilâ-
feti Ba¤dat surlar›na kasra mecbur olan Abbasî Halifelerinin sonuncusu Mutas›m› evlât ve
ay alile ve sekiz yüz bin kifli Ba¤dat ahalisile beraber Hülâgûya kurban verdiler.

Hulefay› Abbasîyenin zâfm› görmekle "Halifei Resulûllah" ve "Emirülmüminin" un-
vanlar›n› alm›fl olan ve nüfuzu hilâfetleri Elhamra saray›n›n kap›s›ndan ç›kamamaya mah-
kûm kalan Endülüsteki halifelerin de beflinci asr› hicrî iptidas›ndaki ak›beti fecias› malûm-
dur. Ba¤dattaki Hulâgûnun ihdas eyledi¤i vak'ai mühimme neticesinde küreizemin üzerin-
de halife ve makam› hilâfet madum bir hale getiriliyor. Bundan üç sene sonra, yani 659 ta-
rihi hicrisinde idi ki, Hulefay› Abbasiye neslinden Elmüstans›r›billâh isminde bir zat Hulâ-
gûdan kurtulup M›s›r hükûmetine iltica etti ve bu zat M›s›r Meliki taraf›ndan halife tan›n-
d›. Bundan sora on yedi zat halife unvan›n› haiz olarak ve fakat hiçbir salâhiyeti, hiçbir te-
sir ve nüfuzu olm›yarak do¤rudan do¤ruya M›s›r Hükûmetinin himayesinde yekdi¤erini is-
tihlâfile imrar› hayat eylemifltir. Selçukî Devletinin idaresinde teflettütü umumî hâs›l olmas›
üzerine Türkler 699 tarihi hicrîsinde Selçuklu Devleti yerine Osmanl› Devletini ihyaen tesis
eylediler. Bu devletin ulular›ndan Yavuz Hazretleri 924 tarihi hicrîsinde M›s›r› zapteyledi-
¤i zaman orada idam eyledi¤i M›s›r hükümdarlar›ndan baflka unvan› halife olan bir zat
buldu.

Halife s›fat›n›n böyle bir flahs› âciz taraf›ndan kullan›lmas› âlemi islâm için fleyn oldu-
¤una flüphe etmedi¤inden o s›fat› Türkiye Devletinin kuvas›na istinat ettirerek ihya ve ilâ ey-
lemek üzere ald›.

Efendiler, Osmanl› Devleti ki 699 da teessüs etmiflti. Hilâfeti ald›¤› tarihinden ancak el-
li sene sonras›na kadar tarihi cihanda devri itilâ denilen ve muvaffak›yat› mütevaliye ve azî-
me ile mâli olan takriben üç as›rl›k bir devir yaflad›. Ondan sonra .. Ondan sonra Efendiler,
inhitat, inhitat bafll›yor.

Efendiler, devri inhitat›n her safhas› Türkiye Devletinin hudutlar›n› biraz daha darlafl-
t›r›yor. Türk milletinin maddî ve manevî kuvvetlerini biraz daha fazla taksir ediyor. Devletin
istiklâlini darbeliyor, arazi, servet, nüfus ve haysiyeti millet azamî bir süratle mahvü tebah
oluyor.

Nihayet âli Osman›n otuz alt›nc› ve sonuncu padiflah› Vahdettinin devri saltanat›nda
Türk milleti en derin hufrei esaretin önüne getiriliyor.

Binlerce senelerdenberi istiklâl mefhumunun timsali asili olan Türk mileti bir tekme ile
bu hufrenin içine yuvarlanmak isteniyor.. Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain, bifluur,
biidrak bir hain lâz›md›. Nas›l ki, kanunen idam› lâz›mgelenlerin bile ipini çekmek için kalp
ve vicdan› ulviyeti insanîyeden mücerret bir mahlûk aran›r. ‹dam hükmünü verenlerin böyle
adi bir vas›taya ihtiyaçlar› vard›r; o, kim olabilirdi?!. Türkiye Devletinin istiklâline hatime ve-
ren, Türkiye halk›n›n hayat›n›, namusunu, flerefini imha eden, Türkiyenin idam karar›n› aya-
¤a kalkarak bütün endamile kabul etmek istidad›nda kim olabilirdi?.

(Vahdettin, Vahdettin sadalar›, gürültüler..)
Pafla Hazreteleri (devamla) - Maatteessüf bu milletin hükümdar diye, sultan diye, padi-

flah diye, halife diye bafl›nda bulundurdu¤u Vahdettin.. (Allah kahretsin sadalar›) Vahdettin
bu hareketi denaetkâranesile yaln›z kendinin lây›k oldu¤u bir muameleyi kabul etmifl olmak-
tan baflka hiçbir fley yapm›fl olmad›.

Vahdettin bu hareketle kendini öldürdü ve temsil eyledi¤i flekli idarenin indiras›n› zarurî
k›ld›. Fakat Efendiler; millet, hiçbir vak›t bu hareketi h›yanetkâranenin kurban› olmaya raz› ola-
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Hazreti Osmana gelince, kaderi olan sald›r›lar alt›nda kan›n› kur'ana ak›tarak dünya-
dan göçtü.

Hazreti Ali, halifeli¤i elinde tutamamak ve peygamber soyunun haklar›n› koruyama-
mak mutsuzlu¤u ile a¤lar oldu.

Emevîler halifeli¤i doksan seneden uzun koruyamad›lar. En sonunda halifelik erkini
Ba¤dat surlar›yla s›n›rlamak zorunda kalan Abbasî Halifelerinin sonuncusu Mutas›m› ço-
cuklar› ve kad›nlar›yla ve sekiz yüz bin kiflilik Ba¤dat halk›yla birlikte Hülâgûya kurban
verdiler.

Abbasî Halifelerinin güçsüzlü¤ünü görmekle "Peygamberin Halifesi" ve "‹mam eden-
lerin Emîri" sanlar›n› alm›fl olan ve halifeliklerinin erki Elhamlar saray›n›n kap›s›ndan ç›ka-
mamaya mahkûm kalan Endülüsteki halifelerin de hicri beflinci yüzy›l›n bafl›ndaki ac› sonu
bilinmektedir. Ba¤dattaki Hulâgûnun yaratt›¤› önemli olay sonucunda yeryüzünde halife ve
halifelik yok olmufl bir duruma getiriliyor. Bundan üç sene sonra, yani hicrî 659 tarihinde
(Milâdî, 1261) idi ki, Abbasî Halifeleri soyundan Elmüstans›r›billâh isminde birisi Hulâgû-
dan kurtulup M›s›r hükûmetine s›¤›nd› ve bu kimse M›s›r Meliki* taraf›ndan halife tan›nd›.
Bundan sonra on yedi kifli halife san›na sahip olarak ve fakat hiçbir yetki, hiçbir etki ve er-
ki olm›yarak do¤rudan do¤ruya M›s›r Hükûmetinin korumas› alt›nda birbiri ard›ndan ya-
flamlar›n› sürdürdü. Selçukî Devletinin yönetiminde genel karmafla olmas› üzerine Türkler
hicrî 699 tarihinde (Milâdî, 1300) Selçuk Devleti yerine Osmanl› Devletini yeniden kurdu-
lar. Bu devletin ulular›ndan Yavuz Hazretleri hicrî 924 tarihinde (Milâdî, 1517) M›s›r› zap-
tetti¤i zaman orda idam etti¤i M›s›r hükümdarlar›ndan baflka san› halife olan birini buldu.

Halife san›n›n böyle güçsüzün biri taraf›ndan kullan›lmas› islâm dünyas› için ay›p ol-
du¤una kesin olarak inand›¤›ndan o s›fat› Türkiye Devletinin güçlerine dayand›rarak can-
land›r›p yüceltmek için ald›.

Efendiler, Osmanl› Devleti ki 1300 de kurulmufl idi. Halifeli¤i ald›¤› 1517 tarihinden
ancak elli sene sonras›na kadar dünya tarihinde yükselme dönemi denilen ve birbirini izle-
yen çok büyük baflar›larla dolu olan yaklafl›k üç yüzy›ll›k bir dönem yaflad›. Ondan sonra
...Ondan sonra Efendiler, çöküfl, çöküfl bafll›yor.

Efendiler, çöküfl döneminin her evresi Türkiye Devletinin s›n›rlar›n› biraz daha dar-
laflt›r›yor. Türk milletinin nesnel ve tinsel güçlerini biraz daha eksiltiyor. Devletin ba¤›ms›z-
l›¤›n› yaral›yor, toprak, zenginlik, nüfus ve ulusun onuru büyük bir h›zla eriyip yok oluyor.

Sonunda Osmanl› soyunun otuz alt›nc› ve sonuncu padiflah› Vahdettinin saltanat dö-
neminde Türk milleti en derin tutsakl›k uçurumunun önüne getiriliyor.

Binlerce senelerdenberi ba¤›ms›zl›k kavram›n›n soylu simgesi olan Türk milleti bir
tekme ile bu uçuruma yuvarlanmak isteniyor... Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain,
bilinçsiz, anlay›fls›z bir hain gerekiyordu. Nas›l ki, kanun uyar›nca idam› gerekenlerin bile
ipini çekmek için yüre¤i ve vicdan› insan olman›n ululu¤undan yoksun bir yarat›k aran›r.
‹dam hükmünü verenlerin böyle baya¤› bir araca gereksinimleri vard›r; o, kim olabilirdi?!.
Türkiye Devletinin ba¤›ms›zl›¤›na son veren, Türkiye halk›n›n hayat›n›, namusunu, onuru-
nu yok eden, Türkiyenin idam karar›n› aya¤a kalkarak bütün boyu posuyla kabul edecek
yarad›l›flta kim olabilirdi?!.

(Vahdettin, Vahdettin sesleri, gürültüler..)
Pafla Hazretleri (devaml›) - Ne yaz›kki bu milletin devlet baflkan› diye, padiflah diye,

halife diye bafl›nda bulundurdu¤u Vahdettin.. (Allah kahretsin sesleri) Vahdettin bu alçak-
ça davran›fl›yla yaln›z kendine yaraflan bir ifllemi kabul etmifl olmaktan baflka hiçbir fley yap-
m›fl olmad›.

Vahdettin bu davran›flla kendini öldürdü ve temsil etti¤i rejimin y›k›lmas›n› zorunlu k›ld›.
Fakat Efendiler; millet, hiçbir vak›t bu haince davran›fl›n kurban› olmay› kabul edemezdi. Çünkü

* Devlet baflkan›



mazd›. Çünkü millet, icab› teamül alarak bafl›nda bulunanlar›n mahiyeti hareketini sühuletle
idrak edecek rüflt ve kabiliyette idi.

Millet, tarihin vuzuhundan as›rlardanberi duçar oldu¤u felâketlerin esbab›n› bir anda
hulâsa edebilecek hassasiyet ve intibahta idi.

Millet, flah›slar›n h›rs› saltanat, h›rs› tahakküm, h›rs› istilâdan ba¤l›yarak temini menfa-
at ve rahat ve tevsii sefahet ve rezalet, ibzal› israfal gibi hasis maksatlar› için vas›ta ve kuvvet
olmak yüzünden kendi benli¤ini unutacak mertebede geçirdi¤i gafletlerin netayici elimesini
derhal hulâsa edebilecek rüflt ve kemalde idi. Art›k milletin en makul ve en meflru ve en insa-
nî salâhiyetini istimal etmek zaman› geldi¤inde tereddüdü kalmam›flt›.

Tarihi cihanda bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osman Devleti tesis eden ve bunlar›n hepsini
hadisat ile tecrübe eyliyen Türk milleti bu defa do¤rudan do¤ruya kendi nam ve s›fat›nda bir
devlet tesis ederek bütün felâketlerin karfl›s›nda meftur oldu¤u kabiliyet ve kudretle ahz› mev-
ki etti (fiiddetli alk›fllar). Millet, mukadderat›n› do¤rudan do¤ruya eline ald› ve millî saltanat
ve hakimiyetini bir flah›sta de¤il, bütün efrad› taraf›ndan müntehap vekillerden terekküp eden
bir Meclisi Alide temsil etti. ‹flte o Meclis, Meclisi Alinizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisidir
ve bu makam› hakimiyetin hükûmetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti derler. Bun-
dan baflka bir makam› saltanat, bundan baflka bir heyeti hükûmet yoktur ve olamaz.

Kendine s›fat› hilâfeti izafe eden bu mevkii flahsî münhedim olunca makam› hilâfet ne
olacakt›r suali varidi hat›r olur!

Efendiler, Hulefay› Abbasiye derinde Ba¤datta ve ondan sonra M›s›rda hilâfet maka-
m›n›n as›rlarca müddet saltanat makamile yanyana ve fakat ayr› ayr› bulundu¤unu gördük.
Bugün dahi saltanat ve hakimiyet makamile makam› hilâfetin yanyana bulunabilmesi en ta-
biî halâttand›r. fiu farkla ki, Ba¤datta ve M›s›r›n saltanat makam›nda bir flah›s oturuyordu.
Türkiyede o makamda as›l olan milletin kendisi oturuyor.

Makam› hilâfette dahi Ba¤dat ve M›s›rda oldu¤u gibi bikudret veya mülteci bir flahs›
âciz de¤il, istinatgah› Türkiye Devleti olan bir flahs› âli oturacakt›r. Bu suretle bir taraftan
Türkiye halk› asri bir devleti mütemeddine halinde her gün daha rasîn olacak, her gün daha
mes'ut ve müreffeh olacak, her gün daha çok insanl›¤›n› ve benli¤ini anl›yacak; eflhas›n h›ya-
neti tehlikesine kendisini maruz bulundurm›yacak, di¤er taraftan makam› hilâfet te bütün
âlemi islâm›n ruh ve vicdan›n›n ve iman›n›n noktai rab›tas›, kulübü islâmiyan›n bâdii inflira-
h› olabilecek bir izzet ve ulviyette tecelli edecektir.

Efendiler, Türkiye Devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti mef-
humlar›n›n millet ve memleket için nekadar kuvvet ve feyz ve halâs ve saadet vadetti¤ini iza-
ha lüzum göremem. Üç senelik tecarübü filiye ve bunun semerat› mes'udesi kâfi fikir ve ka-
naat verebilir itikad›nday›m. Bundan sonra makam› hilâfetin dahi Türkiye Devleti için ve bü-
tün âlemi islâm için nekadar feyizbar olaca¤›n› da istikbal bütün vuzuhile gösterecektir. (‹n-
flallah sadalar›)

Türk ve ‹slâm Türkiye Devleti, iki saadetin tecelli ve tezahürüne memba ve menfle ol-
makla dünyan›n en bahtiyar bir devleti olacakt›r. (‹nflallah sadalar›)

Bu maruzat ve izahata nihayet vermek için heyeti aliyenize flunu arzedeyim ti, bütün rü-
fekam›n mevzuubahs olan meselenin esas›nda tamemen müttehit ve müttefik oldu¤unu bü-
yük bir kanaati vicdanîye ve muhakemei fikrîye ile beraber oldu¤unu görüyorum. Bu hal mil-
letimizin cidden teflekkürünü mucip bir haldir. Heyeti Celilenizin namütenahi takdirat ve teb-
rikât› istilzam eden bir hakk›d›r.

Deminden mufassal bir takrir okunmufltu. fiimdi okunan bir iki takrir daha var. Her
üçünün muhteviyat› arzetti¤im gibi, nikat› esasiyede birdir. Binaenaleyh yap›lacak fley, bu
üçünü daha sarih ve daha güzel bir tarzda tesbit etmek ve Heyeti Celilenizin reyi kat’îsine ik-
tiran ettirerek bir an evvel ilân etmek ve bu sayede bütün düflmanlar›m›z›n aleyhimizde ald›-
¤› tedbirlere karfl› mâni olmakt›r. (fiiddetli alk›fllar).
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millet, gelenek gere¤i olarak bab›nda bulunanlar›n davran›fllar›n›n niteli¤ini kolayca anla-
yacak erginlik ve yetenekte idi.

Millette, tarihin aç›kça belirtti¤i gerçekler sayesinde, yüzy›llard›r u¤rad›¤› felâketlerin
nedenlerini bir anda net olarak görebilecek duygu ve uyan›kl›k vard›.

Millet, kiflilerin saltanat tutkusundan, zorbal›k tutkusundan, yay›lma tutkusundan bafl-
l›yarak yarar ve rahat sa¤lama ve afl›r› zevk düflkünlü¤ü ve rezilliklerini, bol bol savurgan-
l›k gibi insan› küçültücü amaçlar› için arac› ve güç kayna¤› yap›lmak yüzünden kendi benli-
¤ini unutacak ölçüde u¤rad›¤› aymazl›klar›n ac› sonuçlar›n› net olarak kavrayabilecek ergin-
lik ve olgunlukta idi. Art›k milletin en akla yak›n ve en hakl› ve en insanca yetkisini kullan-
ma zaman› geldi¤inde duraksamas› kalmam›flt›.

Dünya tarihinde bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osman Devleti kuran ve bunlar›n hepsini
olaylarla deneyen Türk milleti bu kez do¤rudan do¤ruya kendi ad›n› ve san›n› tafl›yan bir
devlet kurarak bütün felâketlerin karfl›s›nda yarad›l›fl›ndaki yetenek ve güçle yerini ald›
(fiiddetli alk›fllar). Millet, kaderini do¤rudan do¤ruya eline ald› ve millî saltanat ve egemen-
li¤ini bir kiflide de¤il, bütün bireyleri taraf›ndan seçilmifl vekillerden oluflan yüce bir Mec-
lisde özümledi.* ‹flte o Meclis, Yüce Meclisinizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve bu
egemenlik makam›n›n hükûmetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti derler. Bundan
baflka bir saltanat makam›, bundan baflka bir hükûmet kurulu yoktur ve olamaz.

Kendine halifelik kimli¤i veren bu kiflisel konum y›k›l›nca halifelik makam› ne olacak-
t›r sorusu akla gelir!

Efendiler, Abbasî halifeleri döneminde Ba¤datta ve ondan sonra M›s›rda halifelik ma-
kam›n›n yüzy›llarca süreyle saltanat makamile yanyana ve fakat ayr› ayr› bulundu¤unu gör-
dük. Bugün de saltanat ve egemenlik makamile halifelik makam›n›n yanyana bulunabilme-
si en do¤al olaylardand›r. fiu farkla ki, Ba¤datta ve M›s›r›n saltanat makam›nda bir kifli otu-
ruyordu. Türkiyede o makamda as›l olan milletin kendisi oturuyor..

Halifelik makam›nda da Ba¤dat ve M›s›rda oldu¤u gibi güçsüz veya s›¤›nt› zavall› bir
kifli de¤il, dayana¤› Türkiye Devleti olan yüce bir kifli oturacakt›r. Böylece bir yandan Tür-
kiye halk› ça¤dafl uygar bir devlet olarak her gün daha sa¤lam olacak, her gün daha mutlu
ve refahl› olacak, her gün insanl›¤›n› ve benli¤ini daha iyi anl›yacak; kiflilerin hainli¤i tehli-
kesiyle kendisini karfl› karfl›ya bulundurm›yacak, öte yandan halifelik makam› da bütün is-
lâm dünyas›n›n ruh ve vicdan›n›n ve iman›n›n ba¤lant› noktas›, Müslümanlar›n gönüllerine
ferahl›k verebilecek bir sayg›nl›k ve yücelikte belirecektir.

Efendiler, Türkiye Devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti kav-
ramlar›n›n millet ve memleket için ne denli kuvvet ve gürlük ve kurtulufl ve mutluluk yolu
açt›¤›n› ve aç›klamaya gerek duymam. Üç senelik edimli deneyimler ve bunun mutlu mey-
valar› bunun kavranmas›na yeter kan›s›nday›m. Bundan sonra halifelik makam›n›n da Tür-
kiye Devleti için ve tüm islâm dünyas› için nekadar ilerletici olaca¤›n› da ilerisi bütün aç›k-
l›¤›yla gösterecektir. (‹nflallah sesleri)

Türk ve ‹slâm Türkiye Devleti, iki mutlulu¤un belirip ortaya ç›kmas›na kaynak ve kö-
ken olmakla dünyan›n en mutlu bir devleti olacakt›r. (‹nflallah sesleri)

Bu konuflma ve aç›klamalar›ma vermek için yüce toplulu¤unuza flunu bildireyim ki,
bütün arkadafllar›m›z›n sözkonusu olan sorunun temelinde tam birlik ve ortakl›k içinde ol-
du¤unu büyük bir vicdanî kan› görüfl ve düflünce birli¤i içinde beraber oldu¤unu görüyo-
rum. Bu durum milletimizin gerçekten teflekkürünü gerektirir bir durumdur. Yüce Kurulu-
nuzun sonsuzca övülüp kutlanmas› gereken bir hakk›d›r.

Demin ayr›nt›l› bir önerge okunmufltu. fiimdi okunan bir iki önerge daha var. Her üçü-
nün içeri¤i bildirdi¤im gibi, ana noktalarda birdir. fiu halde yap›lacak fley, bu üçünü daha
aç›k ve daha güzel bir biçimde saptamak ve Yüce Kurulunuzun kesin karar›na ba¤layarak
bir an önce ilân etmek ve bu sayede bütün düflmanlar›m›z›n bize karfl› ald›¤› önlemlere en-
gel olmakt›r. (fiiddetli alk›fllar).

* Temsil etti, asimile etti



VES‹KA, 265.
Hanedan› Ali Osmandan Halifei Müslimin Abdülmecit Hazretlerine

Tel 2
688
Ammei müslimin için mucibi mahvolan düflman tekâlifi fledidesini kabul ve müslime-

nin müdafaai mücahedanelerinde düflmana muvafakatle beynelmüslimin ika› fler ve fesat ve
sefki dimaye filen teflebbüs ve bu harekât›nda devam ve ›srar ve binnihaye ecnebî himayesin-
de tevdii nefsederek bir ‹ngiliz gemisile makar ve makam› hilâfetten firar eden Vahdettin
Efendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi fier'iye Vekâletinden verilen fetvay› flerife mucibin-
ce haline Meclis Heyeti Umumiyesinin 18 Teflrinisani 1338 tarihinde münakit 140 ›nc› içtima-
›n›n beflinci celsesinde müttefikan karar verilmifltir.

Türkiye Devletinin hakimiyetini bilâkaydüflart milletin uhdesinde mahfuz tutan Teflki-
lât› Esasîye Kanununa tevfikan icra kudreti ve teflri salâhiyeti kendisinde mütecelli ve müte-
merkiz bulunan milletin yegâne ve hakikî mümessillerinden mürekkep Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin 1 Teflrinisani 1338 tarihinde müttefikan kabul etti¤i esbab› mucibe ve esasat da-
iresinde Meclisi Alice 18 Teflrinisani 1922 tarihinde münakit celsede makam› muallây› hilâfe-
te intihap buyurulmufl olduklar›n› hürmeti mahsusu ile zât› hazreti hilâfetpenahilerine arze-
derim.

Keyfiyet Türkiye Büyük Millet Meclisince âlemi islâmla ve Türkiye halk›na iblâ¤ olun-
mufltur. ‹ntihab› vakiin âlemi islâm için müteyemmen ve füyuzatbahfl olmas›n› eltaf› ilâhiye-
den tazarru ve niyaz eylerim.

19 Teflrinisani 1338
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi

Gazi Mustafa Kemal
VES‹KA, 266.
Zata mahsus gayet aceledir. P.R, 19/11/1338

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - Makam› Hilâfete intihap olunduklar› hakk›nda Büyük Millet Meclisi Riyasetinden

keflide buyurulan telgrafnameyi bizzat Halifei Müslimin Abdülmecit Hazretlerine arz ve tak-
dim eyledim. Cevapnamei hilafetpenahi yar›n sabah arzedilecektir.

2 - Zât› hazreti hilâfetpenahî Dolmabahçe saray›nda ikamet buyuracaklard›r ve tebrik
merasimi 21/11/1338 de mezkûr sarayda icra edilecektir.

3 - Zât› hazreti hilâfetipenahi imza balâs›nda "Halifei Müslimin ve Hadimülharemeyn"
unvan›n›n bulunulmas›n› ve Cuma selâml›¤›nda iksa buyuracaklar› elbise hakk›ndaki müta-
lean›n istifsar›n› irade buyurdular. Cuma selâml›¤›nda hil'at ve Hazreti Fatihe ait flekilde bir
sar›k tak›nmas› mümkün ve muvaf›k olaca¤› mütaleas›nda bulunuyorlar. Bu husustaki mü-
talean›n bildirilmesini rica ederim.

4 - Alemi islâma yaz›lacak beyannameyi verilen esaset dairesinde ihzar ettirerek zât›
hazreti hilâfetpenahiye okudum. Vahdettin Efendinin âlemi islâma karfl› vaziyeti fetvay› fleri-
fe ile taayyün etmifl oldu¤undan flimdiye kadar kendileri hakk›nda hüsnü muamelede bulun-
maktan uzak kalan bu adam hakk›nda kendisine flimdi bir fley söylememesinin daha asilâne
bir hareket olaca¤›n› binaenaleyh Vahdettin Efendiye ait aksam›n meskût geçilmesini ma-
amafih selâmeti memleket aksi tarz› icap ettiriyorsa bunun dahi yap›labilece¤ini irade buyur-
dular. Kendileri de sureti mahsusada bir beyanname haz›rlam›fl olduklar›ndan bu gece her
ikisini tevhit ve telife edecekler ve yar›n ö¤leden evvel bana göndereceklerdir. Beyannamei hi-
lâfetpenahinin ‹stanbul gazetelerinde hini neflrinde Türkçesile beraber bir de Arapça sureti-
nin neflrettirilmesindeki mütalean›n da istifsar›n› irade buyurdular. Bu husustaki mütalean›n
ifl'ar›n› rica ederim.

5 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine, Rauf Beyefendiye 19/11/1338 sa. 11,45 sonrada
103 numara ile arzedilmifltir.

Refet
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BELGE, 265.
Osmanl› Soyundan Müslümanlar›n Halifesi Abdülmecit Hazretlerine

Tel 2
688
Düflman›n, Müslümanlar›n yok olmas›yla sonuçlanacak çok a¤›r önerilerini kabul ve

Müslümanlar›n kutsal savafl niteli¤indeki savunmalar›nda düflmana uyarak Müslümanlar
aras›nda kötülük ve ayr›l›k ç›kmas›na ve kan ak›tmaya giriflip bu tutumunu sürdüren ve
bunda direnen en sonunda kendini yabanc› korumas›na b›rakarak bir ‹ngiliz gemisile hali-
felik makam ve merkezinden kaçan Vahdettin Efendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Di-
yanetiflleri Bakanl›¤›ndan verilen kutsal fetva gere¤ince görevden al›nmas›na Meclis Genel
Kurulunun 18 Kas›m 1922 tarihinde yap›lan 140 ›nc› toplant›s›n›n beflinci oturumunda oy-
birli¤i ile karar verilmifltir.

Türkiye Devletinin egemenli¤ini kay›ts›z ve flarts›z millete veren Anayasaya göre yü-
rütme gücü ve yasama yetkisi kendisinde beliren ve toplanan ve milletin tek ve gerçek tem-
silcilerinden oluflan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kas›m 1922 tarihinde oybirli¤iyle
kabul etti¤i gerekçeler ve ilkeler çerçevesinde Yüce Meclisçe 18 Kas›m 1922 tarihinde ya-
p›lan oturumda yüce halifelik makam›na seçilmifl oldu¤unuzu özel sayg›larla siz Halife haz-
retlerinin bilgisine sunar›m.

Durum Türkiye Büyük Millet Meclisince islâm dünyas›na ve Türkiye halk›na duyurul-
mufltur. Yap›lan seçimin islâm dünyas› için kutluluk ve bereket getirmesi için Tanr›n›n iyi-
li¤ine yakar›r›m.

19 Kas›m 1922
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›

Gazi Mustafa Kemal
BELGE, 266.
Kifliye özel çok ivedidir P.R, 19/11/1922

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - Hilâfeli¤e seçildiklerine iliflkin olarak Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›ndan çekilen

telgraf› Müslümanlar›n Halifesi Abdülmecit Hazretlerine do¤rudan do¤ruya kendim sun-
dum. Halifenin yan›t› yar›n sabah bilginize sunulacakt›r.

2 - Halife Hazretleri Dolmabahçe saray›nda oturacaklard›r ve kutlama töreni
21/11/1922 de o sarayda yap›lacakt›r.

3 - Halife hazretleri imza üzerinde "Müslümanlar›n Halifesi ve Hadimülharemeyn"*

san›n›n bulunulmas›n› ve Cuma selâml›¤›nda giyecekleri elbise konusunda ne düflünüldü¤ü-
nün sorulmas›n› buyurdular. Cuma selâml›¤›nda hil'at** ve Hazreti Fatihe ait biçiminde bir
sar›k tak›nabilece¤i ve bunun uygun olaca¤› düflüncesindedirler. Bu konudaki görüflün bil-
dirilmesini rica ederim.

4 - ‹slâm dünyas›na yaz›lacak bildiriyi verilen esaslar çerçevesinde haz›rlatt›rarak ha-
life hazretlerine okudum. Vahdettin Efendinin ‹slâm dünyas› karfl›s›ndaki durumu kutsal
fetva ile belirlenmifl oldu¤undan flimdiye kadar kendisine iyi davranmam›fl olan bu adam
hakk›nda flimdi bir fley söylememesinin daha soyluca bir davran›fl olaca¤›ndan Vahdettin
Efendiye iliflkin birfley söylemeden geçilmesini bununla birlikte ülkenin esenli¤i bunun ter-
sine davranmay› gerektiriyorsa bunun da yap›labilece¤ini buyurdular. Kendileri de özel ola-
rak bir bildiri haz›rlam›fl olduklar›ndan bu gece her ikisini birlefltirip yeniden yazacaklar ve
yar›n ö¤leden evvel bana göndereceklerdir. Halife bildirisinin ‹stanbul gazetelerinde ya-
y›mlanmas›nda Türkçesile birlikte bir de Arapça örne¤inin yay›mlatt›r›lmas› düflüncesinin
sizden sorulmas›n› buyurdular. Bu konudaki görüflünüzün bildirilmesini rica ederim.

5 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine, Rauf Beyefendiye 19/11/1922 Saat 11:45 sonra-
dan 103 numara ile sunulmufltur.

Refet

* Mekke ve Medineye hizmet eden
** Özel biçimde bir kaftan



TRAKYA TEfiK‹LATINA A‹T VES‹KALAR
Telgraf Edirne, 6 Teflrinievel 1335

S›vasta Müdafaai Millîye Cemiyeti Mümessili Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Kongre mukarrerat›n›n binnihaye kabul edilerek Ali R›za Pafla kabinesinin Kongreye

istinaden mevkii iktirada geldi¤ine dair Edirneye keflide buyurular› telgrafname ancak bugün
heyetimize tebli¤ edildi. Trakyanm müdafaas› maksadile teflekkül edip birçok müflkülâta ra¤-
men vilâyetin en ufak nahiyelerine var›ncaya kadar teflkilat›n› tevsi eden ve dahilde ve hariç-
te mevcudiyetini tan›tt›ran ve bu ane kadar sizinle hemfikir bulunan cemiyetimizin maksat ve
mesle¤i Kongrece deruhde edilen esasat› ihtiva etti¤i cihetle mukarrerat›n›za tamamile ifltirak
etti¤imizi kemali fahrile arzeylerim.

Trakya-Paflaeli Müdafaa Cemiyeti nam›na
fiükrü

Telgraf Edirne, 7/10/1335
S›vas Müdafaai Hukuku Millîye Heyeti Mümessili

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - Ulema, eflraf, ahaliden mürekkep bugünkü muazzam içlimada Mütafaai Hukuku

Millîyenin Trakyada idaresini Trakya-Paflaeli Cemiyetine havale eylemesi ile bir kat daha
kesbi kuvvet ve vüs'at eylemifl olan cemiyetimizin her türlü mukarrerat›n›za mutavaale mü-
heyya ve tebligat›n›za muntaz›r bulundu¤u,

2 - Vali Salim Pafla ile Polis Müdürü Fuat Beyin bu gece bir ecnebî otomobiline rahi-
ben Bulgar iflgali alt›nda bulunan Karaa¤aca firar ettikleri mâruzdur.

3 - Vali vekâleti de Mektubî ‹hsan Adli Beye tevdi k›l›nm›flt›r.
Trakya-Paflaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti

nam›na Edirne Belediye Reisi
fievket

S›vas, 7/10/1335
Edirnede Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti

Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesi Riyasetine
C: 6 ve 7/10/1335 telgrafnamelere:
1 - Rumeli ve Anadolu ayn› ruh ve vicdanla mevcudiyet ve istiklâli millimizi kurtarmak

azmile mücahedei mukaddeseye at›lm›fl oldu¤undan makas›t ve esasatla ittihad› tam buluna-
ca¤› esasen biifltibah idi. Tepflirat› âlileri kemali flükran ve meseretle karfl›land›. Amali mefl-
ruai millîyemizde muvaffak bilhayr olmakl›¤›m›z› Cenab› Haktan temenni eder, hissiyat› sa-
mimime ve ihtiramkâranemizi takdim eyleriz.

2 - Yeni kabine ile tamamen temini iltifat edilebilecektir. Muhaberedeyiz. Neticesi arzo-
lunacakt›r.

3 - Muntazaman muhafazai irtibat› hassaten rica ederiz Efendim.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti

Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

Edirne, 7/10/1335
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Reisi

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bugün bütün Edirne vilâyetinin vali vekili ve orduyu humayun kumandan vekili, ule-

ma, eflraf, ahali belediye dairesinde bilitçima Müdafaai Hukuku Millîye Heyetini idare etmek
vazifesini müttefikan Trakya-Paflaeli heyeti merkeziyesine tevdi eylediklerini taht› temine al-
m›fllard›r. Müdafaai Hukuku Millîye nam›na gün ikinci defa olarak içtima eden heyeti muh-
teremei millîyenin neticei mukarrerat›n› belâya naklen arzederim.

Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli
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TRAKYA TEfiK‹LATINA A‹T VES‹KALAR
Telgraf Edirne, 6 Ekim 1919
S›vasta Ulusal Savunma Derne¤i Temsilcisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Kongre kararlar›n›n sonunda kabul edilerek Ali R›za Pafla kabinesinin Kongreye da-
yanarak iflbafl›na geldi¤ine iliflkin Edirneye çekti¤iniz telgraf ancak bugün kurulumuza bildi-
rildi. Trakyan›n savunulmas› amac›yla kurulup birçok güçlüklere karfl›n ilin en ufak bucak-
lar›na var›ncaya kadar örgütünü yayg›nlaflt›ran içte ve d›flda varl›¤›n› tan›tt›ran ve bu ana ka-
dar sizinle ayn› düflüncede bulunan derne¤imizin amaç ve ilkesi Kongrece kabul edilen ilke-
leri içerdi¤inden kararlar›n›za tümüyle kat›ld›¤›m›z› büyük övünçle bilginize sunar›m.

Trakya-Paflaeli Savunma Derne¤i ad›na
fiükrü

Telgraf Edirne, 7/10/1919
S›vasta Ulusal Haklar› Savunma Kurulu Temsilcisi

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - Din bilginleri, ileri gelenler ve halktan oluflan bugünkü çok büyük toplant›da Ulu-

sal Haklar› Savunman›n Trakyada yönetimin Trakya-Paflaeli Derne¤ine b›rakmas› ile bir
kat daha güçlenip genifllemifl olan derne¤imizin her türlü kararlar›n›za uymaya haz›r ve bil-
dirimlerinizi beklemekte bulundu¤u,

2 - Vali Salim Pafla ile Polis Müdürü Fuat Beyin bu gece bir yabanc› otomobiline bi-
nerek Bulgar iflgali alt›nda bulunan Karaa¤aca kaçt›klar› bilginize sunulur.

3 - Vali vekilli¤i de Yaz›iflleri Müdürü ‹hsan Adli Beye verilmifltir.
Trakya-Paflaeli Haklar› Savunma Derne¤i

ad›na Edirne Belediye Baflkan›
fievket

S›vas, 7/10/1919
Edirnede Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i 

Trakya-Paflaeli Merkez Kurul Baflkanl›¤›na
K: 6 ve 7/10/1919 telgraflara:
1 - Rumeli ve Anadolu ayn› ruh ve vicdanla ulusal varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarma

kesin karar›yla kutsal savafl›ma at›lm›fl oldu¤undan amaç ve ilkelerde tam birlik bulunaca-
¤› zaten kuflkusuz idi. Müjdeli haberimiz, büyük teflekkür ve sevinçle karfl›land›. Hakl› ulu-
sal emellerimizde baflar›l› olmakl›¤›m›z› Ulu Tanr›dan diler, içten ve sayg›l› duygular›m›z›
sunar›z.

2 - Yeni kabine ile tam anlaflma sa¤lanabilecektir. Haberleflmekteyiz. Sonucu bilgini-
ze sunulacakt›r.

3 - Düzenli olarak ba¤lant›n›n sürdürülmesini özellikle rica ederiz Efendim.
Anadolu ve Rumeli Haklar›

Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Edirne, 7/10/1919
S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurul Baflkan›

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bugün bütün Edirne ilinin vali vekili ve padiflah ordusunun komutan vekili, din bilgin-

leri, ileri gelenler, halk belediye kona¤›nda toplanarak Ulusal Haklar› Savunma Kurulunu
yönetmek görevini oybirli¤iyle Trakya-Paflaeli merkez kuruluna vermeyi sa¤lam›fllard›r.
Ulusal Haklar› Savunma ad›na bugün ikinci dafa toplanan sayg›de¤er ulusal toplulu¤un ke-
sin karar›n› yukar›ya alarak bilginize sunar›m.

Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli



Telgraf S›vas, 9/10/1335
Edirne Vali Vekili ‹hsan Adli Beyefendiye

C: Millî birli¤in mes'ut netayicinden olmak üzere Trakya ve Paflaeli Cemiyetinin, Ru-
meli ve Anadolu topraklar›nda yafl›yan dindafllar›m›z›n ve muazzez ülkelerimizin müdafaai
hukuku emrindeki tevessüle dari tebflirat› âlilerinize arz› flükran olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
Edirne, 10/10/1335

S›vasta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C: 9 Teflrinievel 1335
Mukabelei teveccühkârilerile pek mütehassis oldum. Samimiyetimle arz› flükran eder ve

Edirne ve mühakat›nda hükûmet ve milletin celâdetkârane ve cansiparane muzaheretinden
her dakika emin olabilirsiniz.

Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli

701
Edirne
250

S›vasta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Bir anda yükselen hurflidi celâdet gibi Trakya etraf›nda herakât› millîyenin muvacehe-
sinde inkiflafta alelhusus ‹stanbula azimet eden vali Salim Paflan›n gaybubeti nagehanisinden
mütevellit heyecan› umumi aras›nda heyeti müçtemiai millîyenin itimad› ve orduyu humayun
kumandanl›¤›n›n muzaheretile tevkifat› süphaniyeye istinaden vali vekâletini deruhde ettim
ve bir gün sonra da nezareti celilenin bu baptaki tensibini ald›m. Edirnenin her an tezauf
eden nezaketi vaz'u mevki itibarile ecânibin nazar› dikkatinden dur kalm›yan bu tahavvülle-
rin mahiyeti sulhcuyanesine iradei millîyenin itirazdan, ihtirasattan müberra mecelliyat› hür-
riyetperveranesine ‹ngiliz mümessili askerîsini ikna ve tatmine muvaffak olarak ihlâli asayifl
edilmek üzere Osmanl›lar›n hakk› hükûmetine (Bu taber flayan› dikkattir) tamamen riayet-
kâr bulundu¤una dair müflarileyhten resmen ve tahriren cevap ald›m. Binaenaleyh vilâyetin
her köflesinde ve hassaten merkezi vilâyette sükûn ve asayiflin her vakitten daha mükemmel
oldu¤unu ve elyevm her nevi mehalik ve mehazirin mürtefi bulundu¤unu arz ve tebflir ede-
rim. Edirnede hükûmet, ordu ve bütün millet size meflru olan gayelerinizden manen ve mad-
deten muzaherete aht ve misâk eylemifltir. Dört gün devam eden had bir devrei teheyyücün
tevlit etti¤i envai müflkülât içinde mühim bir vazifei vatanîye ifa etti¤im kaniim. Hükûmeti
Hamidiyede dokuz sene menfa ve hükûmeti ittihadiye zaman›nda alt› sene vatandan cüda
kalmak hissi ve insani iflkencelerin enva...u¤ram›fllardan bir mazlumum. Metanetimi imha
veya celadetimi bana iade edecek, beni f›rka ihtirasat› haricinde bu vatan›n en müfit anas›r›
meyan›na koyacak sizin teveccüh ve itimad›n›zd›r. 10/10/1335

Mektebi Harbiye arkadafllar›n›zdan Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli

S›vas, 12/10/1335
Edirne Vali Vekili ihsan Adli Beyefendiye

Bugün Anadolunun, vatan›n halâs› ve saadeti, milletin necat ve istiklâli u¤runda yekvü-
cut ve yekdil olan Trakyal› kardefllerile el ele vermifl olmas› halâs› karîbin beraati istihlâlidir.
Böyle mes'ut ve tarihi bir anda Edirne vilâyetinde zât› âlileri gibi hamiyetkâr bir refikimizin
resikârda bulunmas› ayr›ca bir beflarettir. Cenab› Hak milleti amali meflruas›n› istihsal emrin-
de muvaffak bilhayr eylesin amin.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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Telgraf S›vas, 9/10/1919
Edirne Vali Vekili ‹hsan Adli Beyefendiye

K: Ulusal birli¤in mutlu sonuçlar›ndan olmak üzere Trakya ve Paflaeli Derne¤inin,
Rumeli ve Anadolu topraklar›nda yafl›yan dindafllar›m›z›n ve sevgili ülkelerimizin haklar›-
n› savunmak yolundaki giriflime iliflkin sevindirici haberinize teflekkürler sunar›z.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
Edirne, 10/10/1919

S›vasta Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: 9 Ekim 1919
Yak›nl›k gösteren yan›t›n›zdan çok duyguland›m. ‹çtenlikle teflekkürler sunar ve Edir-

ne ile ona ba¤l› yerlerden hükûmet ve milletin yürekli ve can›n› esirgemeyen yard›m›na her
dakika güvenebilirsiniz.

Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli

701 
Edirne 
250

S›vasta Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri

Ulusal giriflimin bir anda yükselen yi¤itlik günefli gibi Trakya yöresinde yay›lmas› ve
özellikle ‹stanbula giden vali Salim Paflan›n ans›z›n ortadan kaybolmas› nedenile oluflan genel
coflku aras›nda toplanan ulusal kurulun güveni ve padiflah ordusu komutanl›¤›n›n deste¤iyle
ve Tanr›n›n yard›m›na dayanarak vali vekilli¤ini üstlendim ve bir gün sonra da yüksek bakan-
l›¤›n bu konudaki onay›n› ald›m. Edirnenin bulundu¤u yerin her an artan önemi nedenile ya-
banc›lara gözünden uzak kalm›yan bu de¤iflikliklerin bar›flç› niteli¤i ulusal iradenin yads›na-
maz ve tutkulardan ar›nm›fl özgürlükçü amac›na ‹ngiliz askerî temsilcisini inand›rmay› bafla-
rarak iç güvenli¤i pekifltirmek üzere Osmanl›lar›n hükûmet hakk›na (bu deyim dikkate de¤er)
tümüyle sayg›l› bulundu¤u konusunda kendisinden resmi ve yaz›l› yan›t ald›m. Bu nedenle ilin
her köflesinde özellikle il merkezinde dinginlik ve içgüvenli¤in her zamandan daha eksiksiz ol-
du¤unu ve flimdi her türden tehlike ve sak›ncalar›n kalkm›fl oldu¤unu müjdelerim. Edirnede
hükûmet, ordu ve bütün millet size hakl› amaçlar›n›zdan tinsel ve nesnel olarak yard›m için
anlaflm›fllar ve and içmifllerdir. Dört gün süren ateflli gergin bir dönemin do¤urdu¤u türlü güç-
lükler içinde önemli bir vatan görevi yapt›¤›ma inan›yorum. Sultan Hamit Hükûmeti döne-
minde dokuz sene sürgün ve ittihatç›lar zaman›nda alt› sene vatandan uzak kalmak duygusal
ve insanî iflkencelerin tümüne....u¤ram›fllardan zulüm görmüfl biriyim. Dayanc›m› keskinleflti-
recek veya yüreklili¤imi bana geri verecek, beni parti ihtiraslar› d›fl›nda bu vatan›n en yararl›
bireyleri aras›na koyacak olan fley sizin yak›nl›¤›n›z ve güveninizdir. 10/10/1919

Harb Okulu Arkadafllar›n›zdan
Edirne Vali Vekili

‹hsan Adli
S›vas, 12/10/1919

Edirne Vali Vekili ‹hsan Adli Beyefendi
Bugün Anadolunun, vatan›n kurtuluflu ve mutlulu¤u, milletin esenli¤i ve ba¤›ms›zl›¤›

u¤runda tek vücut ve tek gönül olan Trakyal› kardefllerile el ele vermifl olmas› yak›n kurtu-
luflun güzel bafllang›c›d›r. Böyle mutlu ve tarihî bir anda Edirne ilinde sizin gibi yurtsever
bir arkadafl›m›z›n bafl›nda bulunmas› ayr›ca sevindirici bir fleydir. Tanr› milleti hakl› emel-
lerini elde etmekte baflar›l› k›ls›n âmin.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
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S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C: ‹timat ve teveccühü âlinize en samimi teflekkürat›m› arzederim Efendim.
13/10/1335

Edirne Vali Vekili
‹hsan

S›vas, 11/10/1335
TAM‹M

1 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti vilâyet heyet ve müstakil liva heyeti
merkeziyeleri kendilerine merbut bilcümle heyeti idarelere ve keza heyeti idareler nevahiye
kadar olan heyeti idarelere Heyeti Temsilîyenin tebligat›n› sürati mümkine ile ifa etmeye
ehemmiyet vermelidir.

2 - Hiçbir heyeti merkeziye veya idare ve alelûmum teflkilât› millîyemize dahil heyet ve
eflhas cemiyetimiz nam›na do¤rudan do¤ru ya hükûmeti merkeziyeden bir gûna m››talebatta
bulunmayacakt›r. Teflkilât› millîyemize ait her türlü münasebat› aledderacat heyeti idareler,
heyeti merkeziyelerle ve heyeti merkeziyeler de Heyeti Temsilîye ile icra edecektir. Mafevk
heyetlerin tekâsülü halinde ona tâbi olan di¤er heyetlerin derhal Heyeti Temsilîye ile icra ede-
cektir. Mafevk heyetlerin tekâsülü halinde ona tâbi olan di¤er heyetlerin derhal Heyeti Tem-
silîyeye müracaat› caizdir.

3 - fiimdilik bilcümle vilâyet ve müstakil liva heyeti merkeziyeleri lâakal haftada iki de-
fa Heyeti Temsilîyeye teflkilat ve teflebbüsat› millîyesi hakk›nda mühim malûmat› havi olmak
üzere k›sa bir rapor verecektir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaui Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
S›vas, 11/10/1335

Edirne Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesine

1 - Teflkilât nizamnamesi posta ile irsal edilmifltir. Teflkilât› mevcudenizle mühim farklar
yoktur. Vüruduna kadar teflkilât› haz›ran›z aynen muhafaza ve takviye buyurman›z muvaf›kt›r.

2 - K›rkkilise, Tekirda¤, Gelibolu ve Çatalca livalar› heyeti merkeziyenizc merbut kala-
rak teflkilatlar›n› taazzuv ettirilmelidirler.

3 - Takviyei münasebat ve tamamii tenevvür için flimdilik her gün gayet muhtasar bir ra-
porun S›vasta Heyeti Temsilîye nam›na irsalini rica ve hürmetlerimi takdim ederim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
Edirneden, 12/10/1335

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine
C: 11/10/1335 flifreye:
1 - Muhabbet ve teveccühü âlilerine arz› teflekkürat› mahsusa ve takdimi ihtiramat eyle-

rim.
2 - Ayn› teflekkülünden pek az sonra Trakya-Paflaeli Cemiyeti ile tevhidi amal ve teflri-

ki mesai eyliyerek cemiyetimizin her harekât› müflkül zamanlarda bile temine baka ve tevsii
teflkilât›na sarf› gayret olunmufltur.

3 - Vilayetin en küçük mevakiine kadar münteflir ve mevcut olan teflkilât›n teyid ve tak-
viyesine çal›fl›lmaktad›r. Kolorduya merbut olup K›rkkilise, Keflan ve Tekirda¤›nda bulunan
f›rkalar›m›z›n kumandanlar› flayan› itimat ve hamiyetli arkadafllar›m›zdan bulundukla-
r›...mevakiin merkezle olan irtibatlar› gayet esasl› ve rasindir. Bilûmum Trakyal›lar›n bütün
mevcudiyetlerile vatanperverane vesaifi mübeccelenin ifas›na haz›r ve amadedirler.

4 - ‹ntihabatta Trakya-Paflaeli Cemiyeti ile tevhidi mesai edilerek Müdafaai Hukuk Ce-
miyetinin esasat›n› kabul eden ve bu esasata sâd›k kalacak zevat›n meb’us intihap olunma-
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Edirne 
942
25

S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: Yüksek güven ve yak›nl›¤›n›za en içten teflekkürlerimi sunar›m Efendim.
13/10/1919

Edirne Vali Vekili
‹hsan

S›vas, 11/10/1919
GENELGE

1 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i il kurullar›yla ba¤›ms›z sancak mer-
kez kurullar› kendilerine ba¤l› tüm yönetim kurullar›nca ve yönetim kurullar› da bucaklara
kadar olan yönetim kurullar›na Temsilci kurulun bildirimlerini olabildi¤ince çabuk yerine
getirmeye önem vermelidir.

2 - Hiçbir merkez kurulu veya yönetim kurulu ve tüm ulusal örgütlerimiz içindeki ku-
rul ve kifli derne¤imiz ad›na do¤rudan do¤ruya ‹stanbul hükûmetinden hiç bir istekte bu-
lunm›yacakt›r. Ulusal örgütlerimizle ilgili her türlü iliflkileri s›ras›yla yönetim kurullar›,
merkez kurullar›yla ve merkez kurullar› da Temsilci Kurulla yap›lacakt›r. Üst kurullar›n il-
gisiz davranmalar› durumunda ona ba¤l› olan öbür kurullar gecikmeden Temsilci kurula
baflvurabilirler.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
S›vas, 11/10/1919

Edirnede Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Trakya-Paflaeli
Merkez Kuruluna

1 - Örgüt tüzü¤ü posta ile gönderilmifltir. Sizin örgütünüzle önemli ayr›l›klar yoktur.
Tüzük gelene kadar flimdiki örgütünüzü oldu¤u gibi koruyup güçlendirmeniz uygundur.

2 - K›rklareli, Tekirda¤, Gelibolu ve Çatalca sancaklar› merkez kurulunuza ba¤l› ka-
larak örgütlerini kurmal›d›r.

3 - ‹liflkileri güçlendirmek ve iyice ayd›nlat›lmam›z için flimdilik her gün çok k›sa bir
raporun S›vasta Temsilci Kurul ad›na gönderilmesini rica eder ve sayg›lar›m› sunar›m.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
Edirneden, 12/10/1919

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna

K: 11/10/1919 flifreye:
1 - Sevgi ve büyük yak›nl›¤›n›za özellikle teflekkür eder ve sayg›lar sunar›m.
2 - Kuruldu¤u andan pek az sonra Trakya-Paflaeli Derne¤i ile amaç ve ifl birli¤i yapa-

rak derne¤imizin ifllemesinin güç zamanlarda bile sürdürülmesini sa¤lamaya örgütü genifl-
letmeye çaba harcanm›flt›r.

3 - ‹lin en küçük yerlerine kadar yay›lm›fl olan örgütün pekifltirilmesi ve güçlendiril-
mesine çal›fl›lmaktad›r. Kolorduya ba¤l› olup K›rklareli, Keflan ve Tekirda¤›nda bulunan
tümenlerimizin komutanlar› güvenilir ve yurtsever arkadafllar›m›zdan bulunduklar›.... yer-
lerin merkezle olan ba¤lant›lar› çok esasl› ve sa¤lamd›r. Tüm Trakyal›lar bütün varl›klar›y-
la kutsal görevlerini yurtseverlikle yerine getirmek için haz›rd›rlar.

4 - Seçimlerde Trakya-Paflaeli Derne¤i ile iflbirli¤i yap›larak Haklar› Savunma Derne¤inin
ilkelerini kabul eden ve bu ilkelere ba¤l› kalacak kimselerin meb'us seçilmelerini sa¤lamak için



lar›n›n teminine sarf› gayret olunmaktad›r. Trakyan›n her taraf›nda intihabat›n arzuyu umu-
mî dairesinde neticelenmesi memuli kavidir. Birinci kolordu: K›rk dokuz, elli befl ve altm›fl›n-
c› f›rkalarda mürekkeptir. Yak›n zamana kadar Çatalca mevkii müstahkemi dahi kolordu
emrinde bulunmakta iken Süleyman fiefik Paflan›n nezareti zaman›nda ‹stanbulda yirmi be-
flinci kolorduya raptedilmifltir.

fiimendifer hatt› muhafazas› vazifesile fi››battanberi Trakyada bulunan kuvvetli bir Yu-
nan taburu yerli Rumlar aras›nda teflkilât yaparak asayifli tehdit ve islâmlar› tecavüzatlar›ile
bihuzur eylemifllerse de son bir iki ay zarf›nda cür'etleri k›r›lm›fl ve vakayi azalm›flt›r. Ancak
fiarki Trakyan›n ahiren kespi ehemmiyet ve nezaket eden vaziyeti Trakyan›n mukadderat›
hakk›nda baz› hiçbir Bulgar mevcut olmay›p dört yüz bin kadar müslüman›n vatan› olan
Paflmakl›, Dar›dere, K›rcaali orta k›sm› Bulgaristana ve keza kahir bir islâm ekseriyetini ha-
iz olan ‹skeçe havalisinin de Gümülcine yakinine kadar Yunanistana terkedilmesi suretile
mukadderat›n›n tayini atiye talik edilen mütebaki Garbî Trakya yani Gümülcine, Dedea¤aç,
Dimetoka k›sm›nda Rumlar ekseriyeti ihraz edecek halde kalm›flt›r. Yunanl›lar›n beynelmi-
lel flekli idareden istifade ile getirecekleri Rum muhacirlerinin bu nisbeti az zamanda daha
mühim bir faik›yete is'at edebileceklerdir. Trakyan›n flekli idaresi mevzu olaca¤› zaman vü-
cuda getirecekleri Rum ekseriyetini ileri sürerek bu k›sm›n da Yunanistana ilhak›na çal›fla-
caklard›r. Yunan amalinin tahakkuku halinde fiarki Trakyada dahi hemhudut olmak f›rsa-
t›ndan bilistifade Yunan propagandas› tevessü edip asayiflin derhal muhtel olaca¤› ve art›k is-
lamlar›n sükûn ve huzara veda edecekleri bedihidir. Garbî Trakyada ve bilhassa Müslüman-
lar›n ekseriyetle bulundu¤u menat›kta teflkilât› millîye mevcut olup amali millîyelerinin istih-
saline her suretle çal›flmaktalar ve kendilerine mümkün olan her türlü muavenet ve muzahe-
ret yap›lmakta ise de Yunan amalini husulüne mümanaat ve fiarki Trakyan›n Yunan tesira-
t›ndan uzak bulundurulmas› için Bulgaristan ve Yunanistana terkedilen k›s›mlar› da dahil ol-
mak üzere Garbî Trakyan›n müstakil ve muhtar bir hükûmet olarak ibraz› mevcudiyet eyle-
mesi ve bu suretle saltanat› Osmanîye ile hemhudut olarak yaflanmas› imkân› olm›yan ve ic-
ra edece¤i propagandalarla yerli Rumlar› ifsattan hiçbir zaman fari¤ olam›yacak yegâne düfl-
man›m›z Yunanistan ile hududu Osmanîye aras›nda kuvvetli bir hükûmeti islâmiyenin teflek-
külü menafii âliyei vataniye iktizas›ndan görülmekle Müdafaai Hukuk Cemiyeti âliyesinin bu
noktai nazar› tasvibi halinde teflebbüsat› lâzimei müessire icrasile imkân husulüne lûtfen mu-
zaharetleri istirham olunur Efendim.

Birinci Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar

Tekirda¤, 12/10/1335
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Mümessilli¤ine

C: 11/1011335 telgrafnamei âlileri gelmifl icap edenlere tebli¤ edilmifl oldu¤u maruzdur.
Belediye Reisi

Halis
23/10/1335

TAM‹M
Milletin ruh ve vicdan›ndan nebean eden vahdet ve azmü irade sayesinde vaziyeti siya-

sîyenin; vatan›m›z›n tayini mukadderat› ile milletimizin hukuk ve istiklâli mevzuubahs oldu-
¤u bu hengâmei tarihîde lehülhamt lehimize döndü¤ünü kemali flükranla idrak eyliyoruz.
Cenab› Allah›n inayet ve adaletine milleti necibemiz böyle yekvücut bir halde ve sars›lmaz bir
azim ve imanla kald›kça hiç flüphesiz amali meflruas›na naüiyetle mes'ut olacakt›r. Binaena-
leyh mevcudiyeti millîyemizi yarü a¤yar nazar›nda izhar ve isbat eden teflkilât›n nizamname
mucibince taazzuv ettirilmesi ve bilhassa küçük, büyük bilcümle merkezlerin biribirile ve he-
yeti merkezîye ile s›k› bir rab›ta tesis eylemeleri bugünün en mühim ve hayatî bir vazifei mil-
lîye ve vataniyesidir. Bu sebeple hususat› mezkûreye son derce ehemmiyet verilmesini tekit
eyler ve teflkilât›n tevsi ve teflmil derecesi hakk›da peyderpey heyetimize itay› malûmat olun-
mas›n› rica eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
Edirne, 13 Teflrinievel 1335

S›vas Anadolu-Rumeli Müdafaai Hukuk Millîye Cemiyeti Mümessili
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C: 9 Teflrinievel 1335 1 - Trakya müdafaa heyetinin teflkilât› muhterem Müdafaai Hukuk
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çaba harcanmaktad›r. Trakyan›n her yan›nda seçimlerin genel istek çerçevesinde sonuçlan-
mas› umudu çoktur. Birinci kolordu: k›rk dokuz, elli befl ve altm›fl›nc› tümenlerden oluflmak-
tad›r. Yak›n zamana kadar Çatalca müstahkem mevki de kolordu emrinde bulunmakta iken
Süleyman fiefik Paflan›n bakanl›¤› s›ras›nda ‹stanbulda yirmi beflinci kolorduya ba¤lanm›flt›r.

Demiryolunun korunmas› göreviyle fiubattan beri Trakyada bulunan kuvvetli bir Yu-
nan taburu yerli Rumlar aras›nda örgüt kurarak iç güvenli¤i tehdit ve Müslümanlar› sald›-
r›lar›yla huzursuz etmifllerse de son bir iki ay içinde cesaretleri k›r›lm›fl ve olaylar azalm›fl-
t›r. Ancak Do¤u Trakyan›n son zamanlarda önem kazan›p kritikleflen durumu Trakyan›n
kaderiyle ilgili baz› bilgileri vermeyi gerektirmektedir. Venizelos'un fleytanca politikas› ve
önerileri sonucu olarak hiçbir Bulgar bulunmay›p dört yüz bin kadar Müslüman›n vatan›
olan Paflmakl›, Dar›dere, K›rcaali orta k›sm› Bulgaristana ve yine ezici bir Müslüman ço-
¤unlu¤u bulunan ‹skeçe yöresinin de Gümülcine yak›nlar›na kadar Yunanistana b›rak›lma-
s› yoluyla kaderinin belirlenmesi ileriye b›rak›lan öbür Bat› Trakya bölgesinde yani Gümül-
cine, Dedea¤aç, Dimetoka bölümünde Rumlar ço¤unlu¤u elde edecek durumda kalm›flt›r.
Yunanl›lar›n uluslararas› yönetim biçiminden yararlanarak getirecekleri Rum göçmenleri-
nin bu oran› k›sa zamanda daha önemli bir üstünlü¤e ç›karabileceklerdir. Trakyan›n yöne-
tim biçimi sözkonusu olaca¤› zaman oluflturacaklar› Rum ço¤unlu¤unu ileri sürerek bu bö-
lümün de Yunanistana kat›lmas›na çal›flacaklard›r. Yunan emellerinin gerçekleflmesi duru-
munda Do¤u Trakyada da s›n›r komflusu olmak f›rsat›ndan yararlanarak Yunan propagan-
das› geniflleyip iç güvenli¤in gecikmeden bozulaca¤› ve art›k Müslümanlar›n dinginlik ve
huzura veda edecekleri aç›kça bellidir. Bat› Trakyada ve özellikle Müslümanlar›n ço¤un-
lukta bulundu¤u bölgelerde ulusal örgütler kurulmufl olup ulusal emellerin elde edilmesine
her yoldan çal›fl›lmakta ve kendilerine elden gelen her türden yard›m ve destekleme yap›l-
makta ise de Yunan emellerinin gerçeklenmesine engel olmak Do¤u Trakyan›n Yunan et-
kilerinden uzak buldurulmas› için Bulgaristan ve Yunanistana b›rak›lan bölümleri de için-
de olmak üzere Bat› Trakyan›n özgür ve özerk bir hükûmet olarak varl›k göstermesi ve
böylece Osmanl› saltanat› ile s›n›r komflusu olarak yaflama olana¤› bulunmayan ve propa-
ganda yapaca¤› yerli Rumlar› k›flk›rtmaktan hiçbir zaman geri kalam›yacak tek düflman›m›z
Yunanistan ile Osmanl› yurt ç›karlar› gere¤inden görülmekle Yüksek Haklar› Savunma
Derne¤i bu görüflü onaylarsa gereken etkin önlemlerin al›nmas›na olanak sa¤lanmas›na lût-
fen destek olunmas›n› dileriz Efendim.

Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar

Tekirda¤, 12/10/1919
S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilcili¤ine

K: 11/10/1919 telgraf›n›z›n gelmifl olup gerekenlere bildirilmifl bulundu¤u bilginize su-
nulur.

Belediye Baflkan›
Halis

S›vas, 23/10/1919
GENELGE

Milletin ruh ve vicdan›ndan kaynaklanan birlik ve kararl›l›k ve istek sayesinde politik
durumun; vatan›m›z›n kaderinin belirlenmesi ve milletimizin haklar› ve ba¤›ms›zl›¤› sözko-
nusu olan bu kar›fl›k günlerde Allaha hamd olsun bizden yana döndü¤ünü teflekkürlerle gö-
rüyoruz. Yüce Tanr›n›n yard›m ve adaletine soylu milletimiz böyle tek vücut bir durumda
ve sars›lmaz bir kararl›l›k ve imanla ba¤l› kald›kça hiç kuflkusuz hakl› emellerine kavuflmak
mutlu olacakt›r. Bu nedenle ulusça varl›¤›m›z› dosta düflmana gösterip kan›tlayan örgütlerin
Tüzük uyar›nca kurulmas› ve özellikle küçük, büyük tüm merkezlerin birbirile ve merkez
kurulu ile s›k› bir ba¤lant› kurmalar› bugünün en önemli ve hayatî bir ulus ve yurt görevidir.
Bu nedenle belirtilen konulara son derece önem verilmesini yeniden bildirir ve örgütün ge-
nifllik ve kapsam derecesi hakk›nda s›k s›k kurulumuza bilgi verilmesini rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
Edirne, 13 Ekim 1919

S›vas Anadolu-Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilcisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: 9 Ekim 1919 1 - Trakya Savunma Kurulunun örgütlenmesinin say›n Haklar› Savunma



Cemiyeti nizamnamesine k›smen muvaf›k oldu¤u ve Kongrece müntehap on dört kifliden iba-
ret bir heyeti merkezîyesi ve ‹stanbulda befl murahhas› ve livalarda ve kazalarda mahalli müf-
tilerinin taht› riyasetinde ve nevahide maruf zevattan ibarettir. Heyeti idare ve merkezden me-
mur birer mümessil ve baz› kurada birer ikifler muhabiri mevcuttur. Hükûmeti sab›kan›n mü-
manaat› sebebile nevahi ve kura teflkilât› henüz tamamile ikmal edilememifl ve her fleyin ol-
bapta oldu¤u gibi teflkilâtta merkezden bafll›yarak afla¤› do¤ru gitmifltir. Maamafih mahalle
ve kariye teflkilât›na nizamname dairesinde flimdiden iptidar olunmufl ve Teflrinievvelin on al-
t›s›nda Edirnede in'ikad› musammem ve mukarrer olan kongrede cihat› sairesinin müzake-
resi tabiî bulunmufltur. Bu bapta bir emir ve mütaleayi âlileri oldu¤u halde emir ve ifl'ar›.

2 - Trakya meselesinin dahil oldu¤u son evrak› havadis mündericat›ndan malûm olaca-
¤› veçhile Paris Konferans› Bulgaristan hududunun tahdidi esnas›nda islâm ekseriyetini haiz
olan K›rcaali ve Koflukavak ve ‹¤ridere ve Dar›dere gibi kazalar Bulgar ve ‹skeçe ve Drama
Serez gibi Ustrumaya kadar mahalleri Yunan hududu dahilinde b›rakm›flt›r. Merice mümtet
olan hudut dahilindeki Gümülcine ve Dedea¤açtan flimdilik itilâf Devletleri lehine olarak
Bulgarlar›n hakimiyeti kat'edilmifl ve bunun Türk sulhünun müzakeresi esnas›nda fiarkî
Trakya mukadderat›n›n tayini zaman›na kadar b›rak›ld›¤› esas olmufltur. Ve esasen yaln›z
nefsi Gümülcinede ekseriyeti müslime mevcut olup, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Ortaköy,
Seymenli kazalar›nda bugün tek bir Müslüman b›rak›lmam›flt›r. Venizelos'un Trakyay› flu
veçhile ink›sama u¤ratt›rmaktan maksad› buralarda müslüman nüfusu bulunmay›nca Yunan
lehine kazanmaya matuftur. fiu halde bu k›t’an›n bu halile b›rak›lmas› bizim için bir fayda
olam›yaca¤›n› ve Yunan ve Bulgarlara verilen mahallerdeki halk›n umumen islâm bulundu-
¤u cihetle Trakyan›n hududu kadîm› tarihîyesile Trakya hakk›nda düveli müflarileyhim mü-
messillerile konferans nezdinde protesto edilmifl ve buralar› elyevm Frans›zlar›n taht› iflgalin-
de bulundu¤u Yunan, Bulgarlara karfl› durmak için Gümülcinede teflkilat ve tertibat yap›l-
makta ise de levaz›m› tedafüiye ve para tedarikinde müflkülât› azimeye tesadüf edilmekte ol-
du¤u ve bu hususat›n hayyizi husule isali çeresinin berveçhimaruz kongrenin in'ikad›nda te-
zekkür edilece¤i arzolunur.

Trakya-Paflaeli Müdafaai
Hukuku Millîye Cemiyeti nam›na

fievket
Zata mahsustur Edirneden, 13/10/1335

S›vasta Kolordu Kumandan› Miralay Salâhattin Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Müfaai Hukuk Heyeti Temsilîyesine: 
12 Teflrinievel 1335 tarih ve 2 numaral› flifreye lâhikad›r.
Trakya-Paflaeli Cemiyetinin ‹stanbulda bulunan Garbî Trakya murahhaslar›na Fran-

s›zlar müracaat ederek Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka ve ‹skeçe için mutasarr›fla-
r›n isimlerini istedikleri ve ‹skeçenin müddeti muvakkate için Yunan askerleri taraf›ndan ifl-
gal edilece¤ini beyan ve bu malûmat› hafî tutmalar›n›n tanbih eyledikleri mezkûr murahhas-
l›ktan cemiyet riyasetine mektupla bildirilmekte ve mutasarr›flar›n isimleri verildi¤i münde-
riç bulunmakta oldu¤u beray› malûmat arz ve takdimi ihtiramat olunur.

Birinci Kolordu Kumandan› Miralay
Cafer Tayyar

Tel Al›nd›¤› mahal, ‹stanbul
Mahreci
Antalya

S›vasta Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Bal›kesir Heyeti Millîye Reisi Hacim imzosile baz› tebligat icra olunmakta ve 8 ve 10
Teflrinievel 1335 tarihli iki k›t'a telgrafnamenin birinde in’ikat edecek umum Anadolu Kong-
resine iki murahhas izam› di¤erinde de heyete de iki rapor gönderilmesi bildirilmektedir.
Tenvir ve takdirlerine intizar eyleriz.

15 Teflrinievvel 1335
Heyeti Millîye Reisi

Yusuf Talât
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Derne¤i tüzü¤üne kimi bölümler bak›m›ndan uygun oldu¤u ve Kongrece seçilmifl, on dört
kifliden oluflan bir merkez kurulu ve ‹stanbulda befl delegesi ve sancaklarda ve ilçelerde ora-
lar›n müftülerinin baflkanl›¤›nda ve bucaklarda tan›nm›fl kiflilerden oluflmaktad›r. Yönetim
kurulu ve merkezden görevlendirilmifl birer temsilci ve baz› köylerde birer ikifler muhabiri
vard›r. Eski hükûmetin önlemesi nedenile bucak ve köy örgütleri daha tümüyle tamamlana-
mam›fl ve her fley bu gibi ifllerde oldu¤u gibi örgütlerde merkezden bafll›yarak afla¤› do¤ru
gitmifltir. Bununla birlikte mahalle ve köy örgütlenmesine tüzük uyar›nca flimdiden bafllan-
m›fl ve Ekimin on alt›s›nda Edirnede toplanmas› düflünülüp kararlaflt›r›lm›fl olan kongrede
elbette öteki konular görüflülecektir. Bu konuda bir emir ve düflünceniz varsa bildirilmesi.

2 - Trakya sorununu içeren gazetelerde son yaz›lanlardan ö¤renildi¤i gibi Paris Kon-
ferans› Bulgaristan s›n›rlar›n›n saptanmas› s›ras›nda Müslüman ço¤unlu¤un oturdu¤u K›r-
caali ve Koflukavak ve ‹¤ridere ve Dar›dere gibi ilçeler Bulgar ve ‹skeçe ve Drama Serez gi-
bi Ustrumaya kadar yerleri Yunan s›n›rlar› içinde b›rakm›flt›r. Merice uzanan s›n›r içindeki
Gümülcine ve Dedea¤açtan flimdilik ‹tilâf Devletleri yarar›na olarak Bulgarlar›n egemenli-
¤i kesilmifl ve bunun Türk bar›fl›n›n görüflülmesi s›ras›nda Do¤u Trakya kaderinin saptan-
mas› zaman›na b›rak›lmas› kabul edilmifltir. Ve zaten yaln›z Gümülcinenin içinde Müslü-
man ço¤unlu¤u var olup Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Ortaköy, Seymenli ilçelerinde bugün
tek bir Müslüman b›rak›lmam›flt›r. Venizelosun Trakyay› böyle parçalamaktan amac› bura-
larda Müslüman nüfusu bulunmay›nca Yunan yarar›na kazanmaya yöneliktir. fiu halde bu
topraklar›n bu durumda b›rak›lmas›nda bizim için bir yarar olam›yaca¤›n› ve Yunan ve Bul-
garlara verilen yerlerdeki halk›n genellikle Müslüman oldu¤undan Trakyan›n eski tarihî s›-
n›rlar›yla Trakya konusunda o devletlerin temsilcilerile konferansta protesto edilmifl ve bu-
ralar› flimdi Frans›zlar›n iflgali alt›nda bulundu¤u Yunan ve Bulgarlara karfl› durmak için
Gümülcinede örgütlenip önlemler al›nmakta ise de savunma gereçleri ve para bulmakta bü-
yük güçlüklerle karfl›lafl›lmakta oldu¤u ve bu noktalar›n baflar›ya ulaflmas› yolunun, sözü
edilen kongrenin toplant›s›nda görüflülece¤i bilginize sunulur.

Trakya-Paflaeli Ulusal Haklar›
Savunma Derne¤i ad›na

fievket
Kifliye özeldir Edirneden, 13/10/1919

S›vasta Kolordu Komutan› Albay Salâhattin Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kuruluna: 
12 Ekim 1919 tarih ve 2 numaral› flifreye ekdir.
Trakya-Paflaeli Derne¤inin ‹stanbulda bulunan Bat› Trakya delegelerine Frans›zlar

baflvurarak Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka ve ‹skeçe için mutasarr›flar›n isimle-
rini istedikleri ve ‹skeçenin geçici süre için Yunan askerleri taraf›ndan iflgal edilece¤ini söy-
lemifller ve bu bilgiyi gizli tutmalar›n› tenbihledikleri o delegelikçe dernek baflkanl›¤›na
mektupla bildirilmekte ve mutasarr›flar›n isimleri verildi¤i yaz›l› bulunmakta oldu¤u bilgi-
nize sunulur. Sayg›lar sunar›m.

Birinci Kolordu Komutan› Albay
Cafer Tayyar

Tel Al›nd›¤› yer, ‹stanbul
Ç›k›fl›
Antalya

S›vasta Anadolu ve Rumeli Temsilci Kurulu Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Bal›kesir Ulusal Kurul Baflkan› Hacim imzasile baz› bildirimler yap›lmakta ve 8 ve 10
Ekim 1919 tarihli iki tane telgraf›n birinde toplanacak olan genel Anadolu Kongresine iki
delege gönderilmesi öbüründe de kurula da iki rapor gönderilmesi bildirilmektedir. Ayd›n-
lat›lmam›z› ve düflüncelerinizi bekleriz.

15 Ekim 1919
Ulusal Kurul Baflkan›

Yusuf Talât



Tel S›vas 16/10/1335
Antalya Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Yusuf Talât Beyefendiye

C: 15/10/1335
Amali meflrua ve mukaddesimizin istihsali u¤runda millet ile hükûmetin müfltereken ça-

l›flt›¤› bu hengâmede ayr›ca bir kongre içtima›na lüzum yoktur. Bugünün en birinci ifli nizam-
namei mahsusuna tevfikan teflkilât› meflruay› millîyemizin taazzuv ve teflmilini kemali sükûn
ve intizamla ilerletmek, asayifli memleketin hüsnü muhafazas›na gayret eylemekten ibarettir.

S›vas Umumi Kongresi ayn› gaye ve emelden nebean etmifl olan bilûmum millî cemiyet-
leri Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam› umumîsi alt›nda toplam›fl ve vicda-
n› millîden do¤an birli¤i lehülhamt bir flekli vahdete irca eylemifl oldu¤undan münferit hiçbir
müracaat›n muta olam›yaca¤› bedihîdir. Keyfiyet icap edenlere ayr›ca ifl'ar edilmifltir Efendim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi

TAM‹M
Tel S›vas, 15/10/1335

Makamat› askerîye ve mülkîyeye
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkezîye ve ‹darelerine

Dersaadet ve taflra matbuat›na
Baz› mahallerde çete ismini tafl›yan birtak›m eflhas›n kendilerini, milletin meflru ve mu-

kaddes amalini istihsal maksadile taazzuv etmifl olan teflkilât› kanunîyesi ile alâkadar göster-
mekte olduklar› ve arzuyu millîye mugayir harekâta lasaddi eyledikleri istihbar olundu. Hü-
kûmetin, asayifli memleketi ihlâle ve halk›m›z› ›zrara cür'et eden bu gibiler hakk›nda kanu-
nun icabat›n› ifa eyliyece¤i ve Müdafaai Hukuk Cemiyetinin de bu baptaki icraatla hükûme-
te bütün mevcudiyetile muavenete bir vazifei millîye addeyliyece¤i tabiidir.

Vatan›n halâs›, milletin necat ve saadeti gayesi ile teflekkül etmifl olan Anadolu ve Ru-
meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesinde "Çete tabiri" mevcut de¤ildir. Yaln›z mil-
letin hukuku mukaddesini silâhla müdafaaya mecbur kald›¤› halatta nizamnameye tevfikan
"Kuvayi Millîye", sevk ve idareleri baptü rapt alt›nda olmak üzere hali faaliyette bulunur. ‹fl-
te bugün haks›z yere vatan›m›za ayak bast›r›lm›fl ve her türlü zulüm ve vahfleti irtikâp eyle-
mekte bulunmufl olan Yunanl›lar› muazzez topraklar›m›zdan tardeylemek üzere Ayd›n cep-
hesinde kan döken muhterem mücahidinimiz bu millî müfrezelerimizdendir. Lehülhamt asa-
yifli tam hükümferma bulunan ve beynelanas›r vifak ve hüsnümuafleret mevcut olan vatan›-
m›z›n baflka hiçbir taraf›nda elan bu yolda bir faaliyetimiz olmad›¤› ilâve olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
Amasya, 18/10/1335

Edirneden Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Edirne heyeti merkeziyesinin ve zât› âlilerinizin Garbî Trakya hakk›ndaki mütalealar›

büyük ehemmiyetle nazar› dikkate al›nd›. Heyeti Temsilîyemizle mülâkat etmek üzere Amas-
yaya gelen Bahriye Nâz›r› Salih Pafla ile iki gün sonra bu mesele mevzuubahs edilecek ve ne-
ticesi arzolunacakt›r. Trakya-Paflaeli heyeti merkezîyesinin bugünlerdeki müzakerat› netayi-
cinden s›k s›k malûmat verilmesini rica ederiz. Trakyadaki teflkilât› umumîyenin tevsi ve tefl-
milinden mümkün oldu¤u kadar Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin nizam-
namesini esas tutmak ve bu suretle zahiren dahi vahdeti umumiyemizde bir fark olmad›¤›n›
göstermek mühimdir. Nizamname henüz gelmemifl ise Dersaadette Galatal› fievket Beyden
talep buyurunuz. ‹flbu telgrafnameden Heyeti Merkezîyenin haberdar edilmesi ricasile takdi-
mi ihtiramat olunur Efendim.

Mustafa Kemal
Edirne, 21/10/1335

S›vasta Heyeti Temsilîyeye
Evvelce arzolunan kongre bütün vilâyet liva ve kaza ve ekser nevahi murahhaslar› haz›r
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Tel S›vas, 16/10/1919
Antalya Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› Yusuf Talât Beyefendiye

K: 15/10/1919
Haklar› ve kutsal emellerimizin elde edilmesi u¤runda millet ile hükûmetin birlikte çal›fl-

t›¤› bu kar›fl›k zamanda ayr›ca bir kongre toplant›s›na gerek yoktur. Bugünün en birinci ifli özel
tüzü¤üne uygun olarak yasal ulusal örgütlenmemizin organize edilip yayg›nlaflt›r›lmas›n› büyük
dinginlik ve düzen içinde ilerletmek, ülke güvenli¤inin iyi korunmas›na çaba harcamakt›r.

S›vas Genel Kongresi ayn› amaç ve istekten kaynaklanm›fl olan tüm ulusal dernekleri
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i genel ad› alt›nda toplanm›fl ve ulusal vicdandan
do¤an birli¤i Tanr›ya flükür bir bütünlü¤e dönüfltürmüfl oldu¤undan ayr› ayr› hiçbir baflvuru-
nun yerine getirilmiyece¤i aç›kça bellidir. Durum gerekenlere ayr›ca bildirilmifltir Efendim.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu

GENELGE
Tel S›vas, 15/10/1919

Asker ve Sivil Makamlara
Haklar› Savunma Derne¤i Merkez ve Yönetim Kurullar›na

‹stanbul ve taflra bas›n›na
Baz› yerlerde çete ad›n› tafl›yan birtak›m kiflilerin kendilerini, milletin hakl› ve kutsal

emellerini elde etmek amac›yla organize olmufl bulunan yasal örgütleriyle ilgili göstermek-
te olduklar› ve ulusal iste¤i ayk›r› davran›fllara kalk›flt›klar› haber al›nd›. Hükûmetin, ülke
güvenli¤ini bozmak ve halk›m›za zarar vermek cesaretini gösteren bu gibiler hakk›nda ka-
nunun gereklerini yapaca¤› ve Haklar› Savunma Derne¤inin de bu yoldaki çal›flmalarda hü-
kûmete bütün varl›¤› ile yard›m› ulusal bir ödev sayaca¤› do¤ald›r.

Vatan›n kurtuluflu, milletin esenlik ve mutlulu¤u amac›yla kurulmufl olan Anadolu ve
Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin tüzü¤ünde "Çete" deyimi yoktur. Yaln›z milletin kut-
sal haklar›n› silâhla savunma zorunda kald›¤› durumlarda tüzük uyar›nca "Ulusal Güçler",
yönetimleri disiplin alt›nda olmak üzere eyleme geçer. ‹flte bugün haks›z yere vatan›m›za
ayak bast›r›lm›fl ve her türden zulüm ve vahflilik yapmakta bulunmufl olan Yunanl›lar› sev-
gili topraklar›m›zdan ç›karmak için Ayd›n cephesinde kan döken sayg›de¤er savaflç›lar›m›z
bu ulusal birliklerimizdendir. Tanr›ya hamdolsun güvenli¤in tam egemen ve unsurlar ara-
s›nda uyuflma ve iyi geçim bulunan vatan›m›z›n baflka hiçbir yerinde flimdi bu yolda bir ey-
lemimiz olmad›¤› ek olarak bildirilir.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
Amasya, 18/10/1919

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Edirne merkez kurulunun ve sizin Bat› Trakya ile ilgili görüflleri büyük önemle dikka-

te al›nd›. Temsilci Kurulumuzla buluflmak üzere Amasyaya gelen Deniziflleri Bakan› Salih
Pafla ile iki gün sonra bu mesele sözkonusu edilecek ve sonucu bilginize sunulacakt›r. Trak-
ya-Paflaeli merkez kurulunun bugünlerdeki görüflmelerinin sonuçlar›ndan s›k s›k bilgi veril-
mesini rica ederiz. Trakyadaki genel örgütün geniflletilip yayg›nlaflt›r›lmas›nda olabildi¤in-
ce Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i tüzü¤ünü esas almak ve böylece görünüfl-
te bile olsa genel birli¤imiz konusunda bir ayr›l›k olmad›¤›n› göstermek önemlidir. Tüzük
daha gelmemifl ise ‹stanbulda Galatal› fievket Beyden isteyiniz. Bu telgrafdan Merkez Ku-
ruluna bilgi verilmesi ricasile sayg›lar sunar›z Efendim.

Mustafa Kemal
Edirne, 21/10/1919

S›vasta Temsilci Kurula
Daha önce bildirilen kongre tüm il sancak ve ilçe ve ço¤u bucak delegeleri bulunarak top-

lanm›fl ve Cumartesi günü görüflmeleri tamamlayarak on alt› kifliden oluflan bir Merkez Kurulu



oldu¤u halde içtima ve Cumartesi günü müzakere ve ikmal ve on alt› kifliden ibaret bir He-
yeti Merkeziye intihap etmifltir. Garbî Trakyan›n Bulgar ve Yunanl›lar›n mezalimi alt›nda
ezilmesine fiarkî Trakyal›lar tahammül ede›niyece¤inden Garbî Trakyada arzuyu millîyi o
surette takviye ve ana muzaheret etmeyi fiarkî Trakyal›lar taahhüt eylemifllerdir ve Bulgar
muahedenamesi ile Bulgaristan ve Yunan lehine ayr›lan Trakya parçalar› için de yaz›lan pro-
testoname ait oldu¤u mahallere keflide edilmifltir.

Trakya-Paflaeli Müdafaai
Hukuku Millîye Cemiyeti nam›na

fiükrü
Amasya, 23/10/1335

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye 
fiifre, müstaceldir
1 - Müdafaai Hukuk Cemiyeti Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesine: Meriç flark›nda

k›rk bin muhacirin sürati mümkine ile Mericin garbîne naklettirilmesi için hükûmeti merke-
ziye mümkün olan her türlü muaveneti ifa edecektir. fiimdiye kadar on bin lira vermifl olduk-
lar›n› bildirdiler. Daha da vereceklerini vadeltiler. Cemiyet taraf›ndan sureti münasibede ve
iflbu ifl'ardan bahsetmiyerek befl alt› gün sonra hükûmete müracaat olunmas› münasip olur.

2 - Garbî Trakyan›n mukadderat› siyasîyesi hakk›nda ecaniple vukuu muhtemel temas-
larda müteyakk›z davran›lmas› lâz›md›r. Esas olarak Devleti Osmanîyenin 1330 daki hudu-
dunu gayr›kabili tashih kabul etmek ve Garbî Trakyan›n k›smen veya kâmilen Devleti Os-
manîyeye ilhak› mevzuubahs edilmek lâz›md›r. Garbî Trakyada bir islâm hükûmeti müsta-
killesi teflkili vadile Meriç flark›ndan bir k›sm›n meselâ Midye-Enez hatt›na kadar olan k›s-
m›n dahi buna ilhak› tekâlifine aldanmak caiz de¤ildir. Böyle bir hükûmeti islâmiye teflkili
mutasavver olsa dahi bunun Bulgarlarla aram›zda bir "état tampon" olarak fakat her halde
Frans›z veya ‹ngiliz müstameresi halinde teflekkül edebilece¤i nazar› dikkatte tutulmal›d›r.
Bu zemine ait flimdiye kadar istiflmam olunmufl ecnebî efkâr›n›n ve uhdenize tevdi edilmifl
olan Garbî Trakya k›sm›n›n son vaziyetinin ifl'ar›n› rica ederim.

Mustafa Kemal
24/25,10,1335

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Arif Beye mahsustur: Bizim takip etti¤imiz maksad› aslî memleketimizi ink›samdan kur-

tarmak ve devlet ve milletimizin istiklâlini temin etmektir. Bu maksad›n husulüne mümanaat
edebilecek düflmanlar›m›z ‹ngilizlerdir. ‹ngilizlerle tevhidi menafie çal›flan Frans›zlar da ad-
dolunabilir. Düflmanlarla u¤raflmak için sonuna kadar ve her türlü vesaite müracaat ederek
çal›flmaya azmettik. Bulgarlar da ayni düflmanlardan müfltekidir zannederim. Bu sebeple flah-
s› Bulgar dostlar›m›n›z da yan› düflmanlar ve bu düflmanlar›n mahmisi olan Rumlar aleyhin-
de bafllad›klar› teflebbüste temini muvaffakiyetleri bizce mültezemdir. Bu itibarla tesis ve ida-
mei münasebet muvaf›k olur. Bunun için flimdilik bir heyetin buraya kadar gelmesine hacet
yoktur san›r›m. Zât› âliniz ve Cafer Tayyar Bey biraderimiz vas›tasile idamei münasebet
mümkündür. Aliyen icap ederse heyet de gönderebilirler. Takibi muhtemel Bulgar rüesas›
Türkiyede maalmennuniye cayi kabul görebilir. Yaln›z bir noktay› hat›ra olarak kaydedeyim:
Bulgarlar›n Kolçak Rusyasile birleflmek noktai nazar› bizim menafii atiyemize tetabuk etmi-
yebilir. Taraf›m›zdan bu cihetin gözetilmesi münasip olur. Osman Reisle ne gönderilmifltir.
Kimden istiyelim. Meb'us olman›z muvaf›kt›r. Bulgar dostlara selâm. Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesi Riyaseti Muhteremesine

1 Teflrinievel 1335 tarihinde Franchet d'Esperey'in yaveri Trakya Cemiyetinin ‹stanbul flu-
besine müracatle Trakyaya gidecek idare memurlar›n›n esamisinin General taraf›ndan istenildi¤i-
ni söyledi. Liste kendisine verildi. ‹ki gün sonra befl kifliden ibaret bulunan komite azas›na hususî
"lesepase" verilerek Gümülcineye izam olundu. Zevat› mezkûre Gümülcineye muvasalatlar›nda
Franchet d'Esperey'in vekili General Charpy ile görüflmüfller. Kendilerinin memleketin aksam›
muhtelifesinde idare memurlu¤u etmeye gönderildi¤ini söylemifllerdi. Charpy esaminin kendisine
bildirildi¤ini ve fakat s›fat› memuriyetleri hakk›nda bir tebligat almad›¤›n› ve iki gün sonra Fran-
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seçmifltir. Bat› Trakyan›n Bulgar ve Yunanl›lar›n zulümleri alt›nda ezilmesine Do¤u Trak-
yal›lar katlanam›yaca¤›ndan Bat› Trakyada ulusal istemi o yolda güçlendirip ona destek ol-
may› Do¤u Trakyal›lar üstlenmifllerdir ve Bulgar antlaflmas› ile Bulgaristan ve Yunan yara-
r›na ayr›lan Trakya parçalar› için de yaz›lan protesto ilgili oldu¤u yerlere çekilmifltir.

Trakya-Paflaeli Ulusal Haklar›
Savunma Derne¤i ad›na

fiükrü
Amasya, 23/10/1919

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
fiifre, ivedidir
1 - Haklar› Savunma Derne¤i Trakya-Paflaeli Merkez Kuruluna: Meriç do¤usundaki

k›rk bin göçmenin olabildi¤ince çabuk Mericin bat›s›na tafl›nmas› için ‹stanbul hükûmeti el-
den gelen her türden yard›mda bulunacakt›r. fiimdiye kadar on bin lira vermifl olduklar›n›
bildirdiler. Daha da vereceklerine söz verdiler. Dernek taraf›ndan uygun yoldan ve bu bil-
diriden söz etmiyerek befl alt› gün sonra hükûmete baflvurulmas› yerinde olur.

2 - Bat› Trakyan›n politik kaderi konusunda yabanc›larla yap›lmas› olas› bulunan gö-
rüflmelerde uyan›k davran›lmas› gereklidir. Esas olarak Osmanl› Devletinin 1914 teki s›n›r-
lar›n› de¤ifltirilemez kabul etmek ve Bat› Trakyan›n bir bölümünün veya tümünün Osmanl›
Devletine kat›lmas› söz konusu edilmek gereklidir. Bat› Trakyada özgür bir Müslüman dev-
leti kurmaya söz verme yolu ile Mericin do¤usundan bir parçan›n örne¤in Midya-Enez hat-
t›na kadar olan topraklar›n da buna kat›lmas›n›n önerilmesine aldanmak do¤ru olmaz. Böy-
le bir islâm devleti kurulmas› tasarlanm›fl olsa bile bunun Bulgarlarla aram›zda bir tampon
devlet olarak fakat her halde Frans›z veya ‹ngiliz sömürgesi biçiminde kurulabilece¤i dikkat-
le göz önünde tutulmal›d›r. Bu alanda flimdiye kadar sezilmifl olan yabanc› görüfllerin ve yö-
netiminize verilmifl olan Bat› Trakya bölümünün son durumunun bildirilmesini rica ederim.

Mustafa Kemal
24-25/10/1919

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Arif Beye özgüdür. Bizim güttü¤ümüz ana amaç memleketimizi parçalanmaktan kur-

tarmak, devlet ve milletimizin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakt›r. Bu amac›m›z›n elde edilmesine
engel olabilecek düflmanlar›m›z ‹ngilizlerdir. ‹ngilizlerle ç›kar birli¤i oluflturmaya çal›flan
Frans›zlara ayn› gözle bak›labilir. Düflmanlarla u¤raflmak için sonuna kadar ve her yola bafl-
vurarak çal›flmaya kesin karar verdik. Bulgarlar da ayn› düflmanlardan yak›nmaktad›r san›-
r›m. Bu nedenle kiflisel Bulgar dostlar›m›z›n da ayn› düflmanlara ve bu düflmanlar›n koru-
mas› alt›nda bulunan Rumlara karfl› bafllad›klar› giriflimde baflar› sa¤lamalar› bizce gerekli
görülür. Bu nedenle iliflki kurup sürdürmek uygun olur. Bunun için flimdilik bir kurulun bu-
raya kadar gelmesine gerek yoktur san›r›m. Siz ve Cafer Tayyar Bey kardeflimiz arac›l›¤›y-
la iliflki sürdürdürülebilir. ‹leride gerekirse kurul da gönderebilirler. Kovuflturmaya u¤ra-
malar› olas› bulunan öndegelen Bulgarlar Türkiyeye memnunlukla kabul edilebilir. Yaln›z
bir noktay› an›msatmak için belirteyim: Bulgarlar›n Kolçak Rusyasile birleflmek görüflleri
bizim ilerideki ç›karlar›m›zla ba¤daflm›yabilir. Bu noktay› gözetmeniz uygun olur. Osman
Reisle ne gönderilmifltir. Kimden istiyelim. Meb'us olman›z uygundur. Bulgar dostlara se-
lâm. Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
Trakya-Paflaeli Merkez Kurulu Say›n Baflkanl›¤›na

1 Ekim 1919 tarihinde Franchet d’Esperey'in yaveri Trakya Derne¤inin ‹stanbul
flubesine baflvurarak Trakyaya gidecek yönetim görevlerinin adlar›n›n general taraf›n-
dan istenildi¤ini söyledi. Liste kendisine verildi. ‹ki gün sonra befl kifliden oluflan komi-
te üyelerine özel "Lesepase" verilerek Gümülcineye gönderildi. Bu kifliler Gümülcineye
vard›klar›nda Franchet d’Esperey vekili General Charpy ile görüflmüfller. Kendilerinin
memleketin türlü bölümlerinde yönetim görevlisi olarak çal›flmaya gönderildiklerini
söylemifllerdir. Charpy, adlar›n kendisine bildirildi¤ini ve fakat görevlerinin ne oldu¤u
konusunda bir bildiri almad›¤›n› ve iki gün sonra Franchet gelece¤inden onunla görüflü-
lece¤ini karfl›l›k olarak söyledi. Üç dört gün sonra Franchet d’Esperey Gümülcineye



chet gelece¤i cihetle an›nda görüflülece¤ini cevasben beyan etti Üç dört gün sonra Franchet
d'Esperey Gümülcineye geldi. Komite azas›n› kabul etti. Oras›n›n idaresi hakk›nda serdetti-
¤i esaslar flunlard›r.

1 - Kongrece, ‹skeçe, Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤aç, Mustafapa-
fla kazalar›n›n karar› ahire de¤in Düveil Mütelife kuvayi askerîyesi taraf›ndan iflgal olunma-
s›na karar vermifl ve Düveli Mütelife nam›na idaresini de Franchet d'Esperey'e tevdi etmifltir.

2 - Burada Franchet'nin nezareti aliyesinde bir idarei mahallîye tesis olunacakt›r. Mu-
amelât Trakyal› memurlar taraf›ndan tedvir olunacak, flu kadar ki her kaza bafl›nda kontrol
için Frans›z erkân› askeriyesinden biri bulunacakt›r.

3 - Meclisi Meb’usan teflkil olunacakt›r. fiu kadar ki, elyevm muhaceret devresi oldu¤u
cihetle birkaç vak›t için bir meclisi meb'usan intihab›na imkân yoktur. Fakat yap›lacakt›r.

4 - Fransa bu h›lta üzerinde hiçbir emel beslemez. Kongrenin Frans›z olan Franchet
D'Esperey'e tevdi etti¤i vazifeyi Fransa teshil edecektir ve birçok senelerdenberi türlü felâket
ve mesaibe duçar olan flu havalide bir hayal› sükûn ve refah tesisine gayret edecektir.

5 - Trakyan›n iktisap edece¤i flekli kati hakk›nda daha müttehaz bir karar yoktur. A¤-
lebi ihtimal konferans Türkiye sulhü ile halledilecektir.

Franchet beyanatta bulunduktan sonra memurîn listelerini yap›p muavini General
Charpy'e vermemizi söyledi. Franceht ifadat›nda Müslümanlara teveccühkâr göründü. Hat-
ta Trakya kasam› flimaliyesinin Bulgaristana terkolunmas› keyfiyetinde Amerikan›n tesiri ol-
du¤unu sarahaten izah etti. Badehu idarei memlekete naklikelâm ile her unsurdan memur
alaca¤›n› ve ezan cümle Trakyal› olup ta hizmeti devlette bulunmufl memurînden istifade ede-
ce¤ini, hatta jandarma için mümkün mertebe askerlik etmifl zevat intihap olunmas› lâz›mgel-
di¤ini ve evkaf tanzim olunarak mazbut bir surette idare olunaca¤›n› velhas›l kariben flu ha-
rap memlekette refah ve asafliyin temin olunaca¤›n› beyan ile beraber her unsur gibi islâm un-
surunun da kendisine muavenet etmesini ve zinhar asayifli ihlâle badi olacak ef'al ve harekât-
ta bulunulmamas›n› mükerreren tavsiye etti ve tekrar memurîne nakli kelâm ile Dedea¤aca,
Rum ekseriyeti bulunmas› itibarile oraya bir Rum valinin tayini nas›l olaca¤›n› sordu.

Franchet'nin muavini Charpy bu ruhta beyanatta bulundu. ‹darei mahalliye hakk›nda
Trakya müslümanlar›n›n beyan› rey etmelerini söyledi. Komite de bu baptaki fikrini bildir-
mekle beraber memurîn listesini vergi ve Dedea¤aca bir müslim mutasarr›f fakat Sofuluya bir
Rum tayininin münasip olaca¤›n› anlatt›. ‹flgal meselesini izahen bunun konferans karar› ol-
du¤unu ve Yunan askerinin de iflgale ifltirak ile Gümülcinenin 12 kilometre garbine kadar
uzanan sahay› iflgal edeceklerini söyledi. fiu kadar ki, gerek Franchet gerek Charpy'nin ifa-
dat›nda Trakya aksam›ndan birinin Yunanistana verilece¤ine dair söz ve telmih geçmedi ve
hatta ‹skeçede ayr› bir Frans›z müfrezesi ve bir de miralay bulunup vukuu melhuz flikâyata
merci olaca¤›n› da ilâve eylediler.

Trakyada vaziyet fludur: Teflrinievvel evas›t›nda Frans›z kuvayi askeriyesi Gümülcine
ve havalisini iflgale bafllad›lar. 18 de Bulgar kuvayi askeriyesi alt› kaza sahas›n› tahliyeye bafl-
lad›lar. 20 de bu ameliye hitam buldu. Yaln›z Bulgar jandarmalar›ndan kaçm›yanlar kald›.
16 da Yunan kuvvetlerinden ufak k›s›mlar ‹skeçeye gelmeye bafllad›. Fakat asker daha gir-
mezden evvel ahalii islâmiye kâmilen evlerine, dükkânlar›na Frans›z bayraklar›n›n yan›na si-
yah matem bayraklar› ast›lar. Çarfl›y› tamamile kapad›lar. Frans›z kumandan› komiteye mü-
racaatle bayraklar›n indirilmesini rica ile beraber tellâl ile de ilân ettirdi. Ahalinin indirme-
mesini görerek Frans›z askerile bayraklar› toplatt›. Dükkânlar üç gün kapal› kald›. Yunan as-
keri periflan bir halde idi. Bilâhare yavafl yavafl kuvvetler ço¤ald›. fiimdi on bin tahmin olu-
nuyor. Komite gerek Gümülcinede, gerek Edirnede Yunan iflgalini protesto etti. Yunanl›lar
girmezden akdem ‹skeçede komite belediye intihab›n› yapm›fl ve belediyeye Müslümanlar›
geçirmiflti. Bulgar jandarmas› k›yafetile fesli Müslüman jandarmalar yapm›fl ve köylere gön-
dermiflti. Bulgar memurîni mülkiyesi daha kalkmad›¤›ndan kaymakam onlardand›r. Fakat
son derece muhteriz. Müslümanlar›n hareketi herkesi intihaba davet etti.

Gümülcinede: Charpy orada oturuyor ve bütün Trakya idaresine vaz›yet etti. Bulgar memur-
lar› duruyorlar ve flimdilik Charpy nam›na idare ediyorlar. Gümülcinede mahallî belediye teflkilâ-
t› yap›lmad›. Ay›n nihayetinde memurlar›n çekilece¤i söyleniyor. Bulgar memurlar›n Sofya ile mü-
nasebetlerinin kesildi¤i dün Edirnede iflitildi; Yunan ajan› Vamvakas Yunan Hükûmetinin Gene-
ral Charpy nezdinde mümessili s›fat›nda Gümülcinede bulunuyor. Entrika yap›yor, Dedea¤aç se-
vahiline Rum muhacirini nakline bafllanm›flt›r. Bizim muhacirin daha duruyor. Birkaç› geçti. Bu
bapta Charpy ile vukubulan mülâkat›m›zda Müslüman muhacirlerinin yerlerine avdet ettirilecek-
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geldi. Komite üyelerini kabul etti. Oras›n›n yönetimi ile ilgili olarak ileri sürdü¤ü ilkeler:
1 - Kongre, ‹skeçe, Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤aç, Mustafapafla

ilçelerinin yeni bir karara de¤in ‹tilâf Devletleri askerî kuvvetleri taraf›ndan iflgal olunma-
s›na karar vermifl ve ‹tilâf Devletleri ad›na yönetimi de Franchet d’Esperey'e vermifltir.

2 - Burada Franchet'nin yüksek gözetimi alt›nda yerel bir yönetim kurulacakt›r. ‹fller
Trakyal› memurlarca yürütülecek, flu kadar ki her ilçenin bafl›nda denetim için yüksek rüt-
beli bir Frans›z subay› bulunacakt›r.

3 - Meb'uslar Meclisi kurulacakt›r. fiu kadar ki, flimdi göç zaman› oldu¤undan bir sü-
re için bir meb'uslar meclisi seçimine olanak yoktur. Fakat yap›lacakt›r.

4 - Fransa bu toprak parças› üzerinde hiçbir emel beslemez. Kongrenin Frans›z olan
Franchet d'Esperey'e verdi¤i görevi Fransa kolaylaflt›racakt›r ve birçok senelerdenberi tür-
lü felâket ve u¤ursuzluklara u¤ram›fl olan bu yörede bir dinginlik ve refah oluflmas›na çaba
harcayacakt›r.

5 - Trakyan›n alaca¤› kesin biçimle ilgili olarak daha verilmifl bir karar yoktur. Büyük
olas›l›kla bu konuyu konferans Türkiye bar›fl› ile birlikte çözüme ba¤layacakt›r.

Franchet bu sözleri söyledikten sonra memurlar›n listelerini yap›p yard›mc›s› General
Charpy’ye vermemizi söyledi. Franchet konuflmalar›nda Müslümanlara yak›nl›k gösterir
göründü. Hatta Trakyan›n kuzey bölümlerinin Bulgaristana b›rak›lmas› konusunda Ameri-
kan›n etkisi oldu¤unu aç›kça anlatt›. Sonra da sözü ülke yönetimine getirerek her unsurdan
memur alaca¤›n› ve bu arada Trakyal› olup da devlet görevinde bulunmufl memurlardan ya-
rarlanaca¤›, hatta jandarma için olabildi¤ince askerlik yapm›fl olanlar›n seçilmesi gerekti¤i-
ni ve vak›flar›n düzene konularak derli toplu yöntelice¤ini ve k›sacas› yak›nlarda bu harap
memlekette refah ve iç güvenli¤in sa¤lanaca¤›n› söylemekle beraber her unsur gibi islâm
unsurunun da kendisine yard›m etmesini ve hiçbir zaman iç güvenli¤i bozucu eylem ve dav-
ran›fllarda bulunulmamas›n› yineleyerek ö¤ütledi ve yeniden sözü memurlara getirerek De-
deaca¤a, Rum ço¤unlu¤u bulundu¤undan oraya bir Rum valiyi ataman›n nas›l olaca¤›n›
sordu.

Franchet'in yard›mc›s› Charpy bu hava içinde konufltu. Yerel yönetim ile ilgili olarak
Trakya Müslümanlar›n›n görüfl bildirmelerini söyledi. Komite de bu konudaki görüflünü
bildirmekle birlikle memurlar›n listesini verdi ve Dedea¤aca bir Müslüman mutasarr›f ama
Sofuluya bir Rum atanmas›n›n uygun olaca¤›n› anlatt›. ‹flgal sorununu aç›klayarak bunun
konferans karar› oldu¤unu ve Yunan askerinin de iflgale kat›lmas› ile Gümülcinenin 12 ki-
lometre bat›s›na kadar uzanan alan› iflgal edeceklerini söyledi. fiu kadar ki, gerek Franchet,
gerek Charpy'nin sözlerinde Trakyan›n bölümlerinden birinin Yunanistana verilece¤ine
iliflkin söz ve iflleme geçmedi ve hatta ‹skeçede ayr› bir Frans›z birli¤i ve bir de albay bulu-
nup olas› yak›nmalar› dinlemekle yetkili olaca¤›n› eklediler.

Trakyada durum fludur: Ekim ortalar›nda Frans›z askerî kuvvetleri Gümülcine ve yö-
resini iflgale bafllad›lar. 18 de Bulgar askerleri alt› ilçenin topraklar›n› boflaltmaya bafllad›-
lar. 20 de bu ifl bitti. Yaln›z Bulgar jandarmalar›ndan kaçm›yanlar kald›. 16 da Yunan kuv-
vetlerinden ufak bölümler ‹skeçeye gelmeye bafllad›. Fakat asker daha girmezden önce
Müslüman halk›n tümü evlerine, dükkânlar›na Frans›z bayraklar›n›n yan›na siyah matem
bayraklar› ast›lar. Çarfl›y› tümüyle kapad›lar. Frans›z komutan komiteye baflvurarak bay-
raklar›n indirilmesini rica ile beraber tellâl ile de ilân ettirdi. Ahalinin indirmedi¤ini göre-
rek Frans›z askerile bayraklar› toplatt›. Dükkânlar üç gün kapal› kald›. Yunan askeri peri-
flan bir halde idi. Sonradan yavafl yavafl kuvvetler ço¤ald›. fiimdi on bin olarak kestiriliyor..
Komite gerek Gümülcinede, gerek Edirnede Yunan iflgalini protesto etti. Yunanl›lar gir-
mezden önce ‹skeçede komite belediye seçimini yapm›fl ve belediyeye Müslümanlar› geçir-
miflti. Bulgar jandarmas› k›l›¤›nda fesli Müslüman jandarmalar yapm›fl ve köylere gönder-
miflti. Bulgar sivil memurlar› daha kalkmad›¤›ndan kaymakam onlardand›r. Fakat son de-
rece çekingen. Müslümanlar›n davran›fl› herkesi uyand›rd›.

Gümülcinede: Charpy orada oturuyor ve bütün Trakya yönetimine el koydu. Bulgar memur-
lar› duruyorlar ve flimdilik Charpy ad›na yönetiyorlar. Gümülcinede yerel belediye örgütü yap›l-
mad›. Ay›n sonunda memurlar›n çekilece¤i söyleniyor. Bulgar memurlar›n›n Sofya ile iliflkilerinin
kesildi¤i dün Edirnede iflitildi; Yunan ajan› Vamvakas Yunan Hükûmetinin General Charpy ya-
n›ndaki temsilcisi kimli¤iyle Gümülcinede bulunuyor. Entrika yap›yor. Dedea¤aç k›y›lar›na Rum
göçmenleri tafl›nmaya bafllanm›flt›r. Bizim göçmenler daha duruyor. Birkaç› geçti. Bu konuda
Charpy ile yap›lan görüflmemizde Müslüman göçmenlerin yerlerine geri döndürüleceklerini ama



lerini ve fakat birdenbire büyük kütle ile gelmelerinin gerek asayifl ve gerek iafle noktai naza-
r›ndan mehaziri dai olaca¤›n› ve bu ifl için ve istirdad› emval için komisyon teflkil olunaca¤›-
n› ve komitede ayr›ca listeler yapmas›n› tenbih etti. Elyevm Trakya komitesi taraf›ndan veri-
lecek vesikalar Frans›z pasaport idaresinden tasdik olunuyor. Muhacirin ve ahali böyle Trak-
yaya gidiyorlar.

Numara
500

S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuku Millîye Mümessilli¤ine
‹tilâf fiark Ordular› Kumandan› General d'Esperey taraf›ndan vaki olan davet üzerine

Garbî Trakyaya giden murahhaslar›m›zdan Calip Bahtiyar, fiakir ve Faik Beyler avdette
merkeze u¤r›yarak verdikeri rapor sureti aynen balâya nakil ile takdim k›l›nm›fl ve Trakya
mesailile meflgul olmak üzere mumaileyhim Dersaadete azimet etmifllerdir. 30 Teflrinievel
1335

Trakya-Paflaeli Müdafaai Heyeti Osmanîyesi
fiükrü

fiifre S›vas, 31/10/1335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Miralay, Cafer Tayyar Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesine:

Garbî Trakya ahvali ne flekil kespeyledi? Muhacirlerin nakli meselesi ne haldedir? Hükûme-
ti seniye yeniden paraca muavenet eyledi mi? ‹fl'ar› istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Edirnede Cafer Tayyar Bey ile telgraf bafl›nda muhabere
5/11/1335

Cafer Tayyar Beyefendiye
Muhabbet ve tahassürle gözlerinizden öperim. Arif Beye ve Trakya-Paflaeli Müdafaai

Hukuk Heyeti Merkeziyesine ve zât› âlinize son takdim olunan ifl'arat al›nd› m›?
Mustafa Kemal

Cümlesi al›nm›flt›r. Arz› tazimat ederiz Efendim.
Cafer Tayyar

- ‹stanbulda Kara Vas›f Beyle muhabere ediyor musunuz? ‹stanbulda bedhahan çok
muz›r cereyanlar yapmaya çal›fl›yorlar. Bilhassa itilâf ve Hürriyet ve Nigehbanc›lar ‹ngiliz-
lerle beraber pek hainane tüflebbüsatta bulunuyorlar. Bunlara karfl› Anadoluda her türlü im-
ha edici tedabir al›nd›. fiüphesiz oraca da böyledir de¤il mid? Garbî Trakyan›n bildi¤imiz va-
ziyetinde bir tebeddül var m›d›r? Trakya-Paflaeli Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesi hü-
kûmetten arzu olunan muavenete mazhar oldu mu?.

- Buran›n vaziyeti umumîyesi dünkü gün flifre ile arzedilmifltir. Trakya Paflaeli Müda-
faai Hukuk Cemiyeti vazifesini hüsün ifaya çal›fl›yor. ‹stanbul ile aras›ra muhabere ediyoruz.
Ve vaziyeti takip ettiriyoruz. Tedbir bizden muvaffak›yet Allahtan. Garbî Trakya için henüz
arzu olunan muavenet husul bulmam›flt›r Efendim.

1 - Meb'usan›n ‹stanbulda içtima› hakk›ndaki mehalike dair mufassal mütaleat›m›z flif-
re olarak takdim edece¤iz. Bunun mütaleas›ndan sonra gerek zât› âlinizini ve gerek heyeti
merkezîyenin noktai nazar›n›n sürati ifl'ar›n› rica ederiz.

2 - Meb'us intihab› ne dereceye vâs›l oldu. Mebus intihab› hitam bulduktan sonra Trak-
ya nam›na asgarî iki mümessilin Heyeti Temsilîyeye aza olmak üzere Edirne Heyeti Merke-
ziyesince intihab› ve Heyeti Temsilîyeye izam› lâz›mgelecektir. fiimdiden bu cihetin nazar› te-
emmüle al›nmas›n› arzederim.

3 - Matlup muavenet için söz vermifl olan hükûmeti merkeziyeye maruzatta bulunula-
cakt›r.

4 - Teflkilât nizamnamesi ve lahikas› Vas›f Bey taraf›ndan gönderilecekti. Henüz al›n-
mam›fl ise talep buyurulmas›n› rica ederiz.

1234 1235

birdenbire büyük kütle ile gelmelerinin gerek iç güvenlik ve gerek beslenme bak›m›ndan
sak›ncalar do¤uraca¤›n› ve bu ifl için ve mallar›n geri al›nmas› için komüsyon kurulaca¤›n›
ve komitenin de ayr›ca listeler yapmas›n› tembihledi. fiimdi Trakya komitesi taraf›ndan ve-
rilecek belgeler Frans›z pasaport yönetimi taraf›ndan onaylan›yor. Göçmenler ve halk
Trakyaya böyle gidiyorlar.

Say› 
500

S›vasta Anadolu ve Rumeli Ulusal Haklar› Savunma Temsilcili¤ine
‹tilâf Devletleri Do¤u Ordular› Komutan› General d'Esperey taraf›ndan yap›lan ça-

¤›r› üzerine Bat› Trakyaya giden delegelerimizden Galip Bahtiyar, fiakir ve Faik Beyle-
rin dönüflte merkeze u¤r›yarak verdikleri raporun örne¤i oldu¤u gibi yukar›ya al›narak
sunuldu ve Trakya iflleriyle u¤raflmak üzere kendileri ‹stanbula gitmifllerdir. 30 Ekim
1919

Trakya-Paflaeli Osmanl› Savunma Kurulu
fiükrü

fiifre S›vas, 31/10/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Miralay Cafer Tayyar Beyefendiye

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Trakya-Paflaeli Merkez Kuruluna: Ba-
t› Trakya durumu ne biçim ald›? Göçmenlerin tafl›nmas› ifli ne durumdad›r? ‹stanbul hükû-
meti yeniden para yard›m› yapt› m›? Bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Edirnede Cafer Tayyar Bey ile telgraf bafl›nda görüflme
5/11/1919

Cafer Tayyar Beyefendiye
Sevgi ve özlemle gözlerinizden öperim. Arif Beye ve Trakya-Paflaeli Haklar› Savun-

ma Merkez Kuruluna ve size sunulan son yaz›lar› ald›n m›?
Mustafa Kemal

Hepsi al›nm›flt›r. Derin sayg›lar sunar›z Efendim.
Cafer Tayyar

- ‹stanbulda Kara Vas›f Beyle haberlefliyor musunuz? ‹stanbulda kötülük isteyenler
çok zararl› ak›mlar yaratmaya çal›fl›yorlar. Özellikle ‹tilâf ve Hürriyet ve Nigehbanc›lar ‹n-
gilizlerle birlikte çok haince giriflimlerde bulunuyorlar. Bunlara karfl› Anadoluda her türden
yok edici önlem al›nd›. Kuflkusuz oraca da böyledir de¤il mi? Bat› Trakyan›n bildi¤imiz du-
rumunda bir de¤ifliklik var m›d›r? Trakya-Paflaeli Haklar› Savunma Merkez Kurulu hükû-
metten beklenen yard›ma kavufltu mu?.

- Buran›n genel durumu dünkü gün flifre ile bilginize sunulmufltur. Trakya Paflaeli
Ulusal Savunma Derne¤i görevini iyi yapmaya çal›fl›yor. ‹stanbul ile aras›ra haberlefliyoruz.
Ve durumu izlettiriyoruz. Önlem bizden baflar› Allahtan. Bat› Trakya için beklenen yard›m
daha elde edilmemifltir Efendim.

1 - Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas›yla ilgili tehlikelere iliflkin ayr›nt›l› görüfllerimi-
zi flifre olarak iletece¤iz. Bunun incelenmesinden sonra gerek sizin ve gerek merkez kuru-
lunun görüflünün çabuk bildirilmesini rica ederiz.

2 - Meb'us seçimi ne aflamaya eriflti. Meb'us seçimi bittikten sonra Trakya ad›na en az
iki temsilcinin Temsilci Kurula üye olmak üzere Edirne Merkez Kurulunca seçilmesi ve gö-
zönünde bulundurulmas›n› bildiririm.

3 - ‹stenilen yard›m için söz vermifl olan ‹stanbul hükûmetine yaz›lacakt›r.
4 - Örgüt tüzü¤ü ve eki Vas›f Bey taraf›ndan gönderilecekti. Daha al›nmam›fl ise iste-

nilmesini rica ederiz.



5 - Çatalca livas› Trakyaya tamamen raptolundu mu; Tekirda¤ ve Gelibolu livalar›nda
teflkilât muhkem midir?

6 - Arif Bey cevab›m›z› ald›ktan sonra bir mütalea ve harekette bulunmad› m›? Ve ken-
disi orada m›d›r?

7 - Bursada Bekir Sami, Band›rmada Kâz›m Beylerle muhabere ediyor musunuz?
C 1 - fiifre al›nd›ktan sonra bu baptaki mütalealar arzedilecektir.
2 - Meb'usan intihab› günden güne ilerliyor. Merkez Edirnede Trakya-Paflaeli Müdafa-

ai Hukuk Heyetinden fieref, Faik, Galip Bahtiyar Beyler meb'us olmufllard›r. Mülhakattan
da Trakya-Paflaeli heyetine merbut olan zevat›n kazanmas› ihtimali ziyade oldu¤u merkeze
göre hükmediliyor. Talep edilen mümessillerin gönderilmesi Trakya-Paflaeli müdafaa heye-
tine söylenecektir.

3 - Garbî Trakya muhacirleri Frans›zlar taraf›ndan müflkülât görüyorlar. Bunun için
murahhaslar ‹stanbula gitmifllerdir.

4 - Teflkilat nizamnamesi vard›r. Lâhikas› gönderilmemifltir.
5 - Çatalcada livas› merkeze raptedümiflür. ‹ntihabat mesaili, flimdiye kadar teflkilât lü-

zumu kadar tevsi edilememifl oldu¤unu ve bu hususta Trakya Paflaeli Müdafaai Millîye Ce-
miyetinin nazar› dikkati celbedildi¤ini arzeylerim.

6 - Arif Beye cevab›n›z elden gönderildi. Çünkü kendisi burada de¤ildi.
7 - Yusuf ‹zzet Pafla ve Bekir Sami Beylerle icap ettikçe muhabere icra ediliyor Efendim.
- Fazla rahats›z etmiyeyim. Yaln›z bizi s›k s›k tenvir buyurman›z› hassaten rica ederiz

kardeflim.
5/11/1335

Mustafa Kemal
Edirneden, 8/11/1335

Kuvayi Millîye Heyeti Temsilîyesine
Garbî Trakya ahvali hakk›nda Edirne merkezinden flifre ile verilen tafsilât cevab›na flid-

detle muntaz›r›m. Garbî Trakyan›n flimal aksam›nda yap›lmas› lâbüt olan teflkilât, paras›zl›k
sebebile henüz bafll›yamam›fl oldu¤u gibi elyevm Frans›z iflgal sahas›ndaki milis teflkilât› da
ayn› sebepten müflkülâta maruzdur. Paras›z hiçbir fley olam›yor. Bugün için kurtulmufl addo-
lunabilen bu Trakya parças›n›n yaln›z paras›zl›k yüzünden tekrar Yunan iflgaline maruz b›-
rak›lmas› payitaht için azîm tehlikeyi müeddi olaca¤› takdir buyuruluyorsa muaveneti nakdi-
ye için vak›t zayi etmeksizin tedabir ittihaz›n› ehemmiyetle tekrar istirham eylerim. Vilâyet va-
s›tasile bu bapta Bâbîaliye vukubulan müracaat›m de henüz is'af olunmad›. Paras›z Gümül-
cinedeki hareket müstelzimi hacalet ve akamettir. Gerek bu bapta ve gerek flimal aksam›n›n
hal ve atisi hakk›nda rey ve mütalealar› muntazard›r Efendim. (Sobranya azas›ndan: Celâl)

Birinci Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar

S›vas, 11/1171335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye

C: 8/11/1335
Sobranya azas›ndan Celâl Beyefendiye: Garbî Trakyan›n tamamen islâmlar›n elinde

yekpare olarak kalmas› ve münasip zaman ve f›rsatta ana vatana iltihak eylemesi cümle-
mizin yegâne gayesidir. Bu sebeple bu muazzez parçan›n hiçbir sebep ve behane ile ecne-
bî müstemlekesi olmaya raz› olmamas› esast›r. Hükûmeti Osmanîyenin siyaseten buralara
muavenette bulunmas› müflküldür. Vahdeti millîyeyi temsil eden Müdafaai Hukuk Cemi-
yet, mütareke zaman›ndaki hududu esas kabul etmifl oldu¤undan Mericin garbini resmi bir
lisanla söyliyemez. Bu sebeple maksad›n istihsali için en birinci çare Garbî Trakyada ek-
seriyeti kahireyi teflkil eden dindafl ve ›rkdafllar›m›z›n teflkilât› millîyelerini taazzuv ve tak-
viye ederek Wilson prensiplerine istinaden hukuklar›n› talep ve istihsale çal›flmalar›d›r.
Gerek Frans›z ve gerek Yunan amaline asla muvafakat olunmamas›, ecnebî iflgaline kat'iy-
yen r›za gösterilmemesi flart› esasidir. Hükûmetin kuvvei malîyesi malûmdur. Bilfiil harp
devam eden ‹zmir cephesi için hile bir muaveneti nakdivede bulunacak halde de¤ildir.
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin ise paras› yoktur. Binaenaleyh Garbî Trakya teflkilat› için
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5 - Çatalca sanca¤› Trakyaya büsbütün ba¤land› m›? Tekirda¤ ve Gelibolu sancakla-
r›nda örgüt sa¤lam m›d›r?

6 - Arif Bey yan›t›n› ald›ktan sonra bir görüfl bildirmedi mi, bir fley yapmad› m›. Ve
kendisi orada m›d›r?

7 - Bursada Bekir Sami, Band›rmada Kâz›m Beylerle haberlefliyor musunuz?
K 1 - fiifre al›nd›ktan sonra bu konudaki düflünceler bilginize sunulacakt›r.
2 - Meb'uslar seçimi günden güne ilerliyor. Merkez Edirnede Trakya-Paflaeli Haklar› Sa-

vunma Kurulundan fieref, Faik, Galip Bahtiyar Beyler meb'us olmufllard›r. Edirneye ba¤l› yer-
lerden de Trakya-Paflaeli kuruluna ba¤l› olanlar›n kazanmas› olas›l›¤› merkeze göre, kuvvetli
görülüyor, istenilen temsilcilerin gönderilmesi Trakya-Paflaeli savunma kuruluna söylenecektir.

3 - Bat› Trakya göçmenlerine Frans›zlar güçlükler ç›kart›yor. Bunun için delegeler ‹s-
tanbula gitmifllerdir.

4 - Örgüt tüzü¤ü vard›r. Eki gönderilmemifltir.
5 - Çatalca sanca¤› merkeze ba¤lanm›flt›r. Seçim iflleri, flimdiye kadar örgütün gere¤i

kadar yayg›nlaflt›r›lamam›fl oldu¤unu ve bu konuda Trakya-Paflaeli Ulusal Savunma Derne-
¤inin dikkatinin çekildi¤ini bilginize sunar›m.

6 - Yan›t›n›z Arif Beye elden gönderildi. Çünkü kendisi burada de¤ildi.
7 - Yusuf ‹zzet Pafla ve Bekir Sami Beylerle gerektikçe haberleflilmektedir Efendim. 
- Fazla rahats›z etmiyeyim. Yaln›z bizi s›k s›k ayd›nlatman›z› özellikle rica ederiz kardeflim.

5/11/1919
Mustafa Kemal

Edirneden, 8/11/1919
Ulusal Güçler Temsilci Kuruluna

Bat› Trakya durumu ile ilgili olarak Edirne merkezinden flifre ile verilen ayr›nt›l› bil-
gilerin karfl›l›¤›n› sab›rs›zl›kla beklemekteyim. Bat› Trakyan›n kuzey bölümlerinde yap›lma-
s› çok gerekli olan örgütlenme, paras›zl›k nedenile daha bafll›yamam›fl oldu¤u gibi flimdi
Frans›z iflgal alan›nda milis örgütleri de ayn› nedenle güçlükle karfl›laflmaktad›r. Paras›z hiç-
bir fley olam›yor. Bugün için kurtulmufl say›labilen bu Trakya parças›n›n yaln›z paras›zl›k
yüzünden yeniden Yunan iflgali ile karfl› karfl›ya b›rak›lmas›n›n baflkent için büyük tehlike
do¤uraca¤› anlafl›l›yorsa para yard›m› için zaman kaybetmeksizin önlemler al›nmas›n›
önemle yeniden rica ederim. Valilik arac›l›¤›y›la bu konuda Bâb›âliye yapt›¤›m baflvurum
da daha yerine getirilmedi. Paras›z Gümülcinedeki ifller, utanç verici ve baflar›s›zd›r. Gerek
bu konuda ve gerek kuzey bölümlerinin bugünü ve yar›n› ile ilgili düflünce ve görüfllerinizi
beklemekteyiz Efendim. (Sobranya* üyelerinden: Celâl)

Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar

S›vas, 11/11/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye

K: 8/11/1919
Sobranya üyelerinden Celâl Beyefendiye: Bat› Trakyan›n tümüyle Müslümanlar›n

elinde bir bütün olarak kalmas› ve elveriflli zaman ve f›rsatta ana vatana kat›lmas› hepi-
mizin tek amac›d›r. Bu nedenle bu sevgili topraklar›n hiçbir neden ve bahane ile yabanc›
sömürgesi olmay› kabul etmemesi temel ilkedir. Osmanl› Hükûmetinin politika bak›m›n-
dan buralara yard›mda bulunmas› güçtür. Ulusal birli¤i temsil eden Haklar› Savunma
Derne¤i, ateflkes yap›ld›¤› zamandaki s›n›rlar› esas kabul etmifl oldu¤undan Mericin bat›-
s›na resmî bir dille söyliyemez. Bu nedenle amac›n elde edilmesi için en birinci çare Bat›
Trakyada ezici ço¤unlu¤u oluflturan din ve ›rk kardefllerimizin ulusal örgütlerini organize
edip güçlendirerek Wilson prensiplerine dayanarak haklar›n› istemeleri ve bunu elde et-
meye çal›flmalar›d›r. Gerek Frans›z ve gerek Yunan emellerinin hiçbir zaman onaylanma-
mas›, yabanc› iflgalininin kesinlikle kabul edilmemesi temel kofluldur. Hükûmetin malî
gücü bilinmektedir. Savafl›n edimli olarak sürdü¤ü ‹zmir cephesi için bile bir para yard›-
m›nda bulunacak durumda de¤ildir. Haklar› Savunma Derne¤inin ise paras› yoktur. Bu

* Bulgar Meclisi



menaibii varidat›n yine ayn› topraklardan tedariki zarurîdir. Buna zât› âlileri gibi do¤rudan
do¤ruya alâkadar olan eshab› hamiyetin çaresaz olabilece¤i memulü kavidir. Maahaza mu-
hacirinin Gümülcine havalisine gönderilmesi için hükûmeti seniyeden muaveneti nakdiye ta-
lep edilmifl ve bu kere de tekiden istirhamatta bulunulmufltur. Vaziyeti oldu¤u gibi görerek,
mevcut müflkülâta galebe etmeye ve maksad› mukaddesin istihsaline çal›flmaya mecburuz.
Cenab› Hak milleti masumemizin yüzünü elbette zât› âlileri gibi hamiyetkâr vatanperver
mürflit ve mücahitleri gayreti ile güldürecektir. Muntazaman tenvir buyurulmakl›¤›m›z› rica
ederiz kardeflim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Edirneden, 8/11/1335
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

2/11/1335 tarihli flifreli telgrafnamei âlileri cevab›d›r:
Garbî Trakya ahvali: Yunanl›lar ‹skeçeyi Kuruçaya kadar iflgal eylemifllerdir. Kuvvet-

leri: Befl bin yedi yüz nefer, on dört cebel topu, yirmi bir mitralyözdür. Yunanl›lar› vürudun-
dan evvel, Müslüman cemaati islâmiye ve belediye teflkilât› yapm›fllar ve jandarmalar› müs-
lümanlardan tayin eylemifllerdir. Müslümanlar›n kuvvei maneviyesi sars›lmam›fl ve Yunan ifl-
gali askerî bir mahiyette kalm›flt›r. Franchet d’Esperey ile Trakya valisi General Charpy Yu-
nan iflgalinin muvakkat oldu¤unu mükerreren tamin eylemifllerdir. Gümülcinede cemaati is-
lâmiye teflkilât› yap›lm›fl ve jandarma teflkilât› da ihzar edilmek üzeredir. Yunanl›lar Yunan
amalini terviç ettirmek üzere ‹skeçe ve Gümülcinede propagandaya ehemmiyetle devam ey-
lemekte ve bu hususta halka mühim meblâ¤lar da¤›tmaya çal›flmaktad›rlar. Cemiyetimizin
gayreti bugün bunlar› akim b›rakt›rmaktad›r. Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤aç nefsi
islâm bulunmad›¤›ndan muhacirler nakledilmedikçe oralarda bir icraat yapmak mümkün
olam›yor. Frans›zlar, Müslümanlara pek müsait görünmekteler ise de as›l maksatlar› bu ha-
valide yerleflmek oldu¤u bütün hareketlerinden anlafl›lmaktad›r. Baz› mütehass›s memurlar
getirmifllerdir. Bulgarlar, sulh muahedesini henüz imza etmedikleri için Bulgar idarei mülkî-
yesi Frans›z kontrolu alt›nda olarak ifay› vazife ediyor. Bulgarlarda kalan cebel k›sm›ndaki
dokuz kazada Bulgarlara karfl› ahalii islâmiyenin metanet ve maneviyat› yüksek oldu¤undan
her halde flüphe eden Bulgarlar, o havalide bin kadar yerdi münzevi oldu¤u halde her ihti-
male karfl› haz›r bulunmak üzere ayr›ca komite teflkilât› yapmamaktad›rlar.

Ahval ve vaziyeti haz›raya karfl› cemiyeti millîye ahvali için mütevali teflebbüsat› siyasîye-
de bulunmakta ve indelicap istimal edilmek üzere zemin ve zaman ve vesait müsaadesi nispe-
tinde teflkilât haz›rlamaktad›r. Gümülcinede bu ay›n onalt›s›nda bir kongre in’ikad› mukarrer-
dir. Buradan da murahhaslar bulundurulacakt›r. Hükûmetin muaveneti nakdiyesi olursa Pa-
rise bir heyeti murahhasa göndermek mümkün olabilecektir. Yunan hükûmeti Garbî Trakya-
y› (....) nehrinden Meriç vadisine kadar sab›k Bulgaristan idaresinin imtiyazat›na müflabih bir
idare tesis etmek ve yaln›z Yunan hükûmetinin himayesini kabul eylemek suretini teklif etmek-
te ise de, sureti kat’iyede muvafakat gösterilmemektedir. Muhacirin meselesi muhacirinin mun-
tazaman, mücehhezen nakli hususunda, tertibat yap›lm›flt›r. Hükûmeti merkezîyenin müsaade
ve daha do¤rusu muavenetine intizar olunmaktad›r. Frans›zlar ‹stanbul ve Uzunköprü murah-
haslar›m›z taraf›ndan mûta vesaik› vize ederek mürurlar›na müsaade ediyorlar. Nakliyat›n tes-
hil ve yolun taksiri maksadile karadan daha ( ) muhacir nakliyat›na müsaade verilmesi için
Frans›zlara müracaat edildi. Cevaba intizar olunmaktad›r. Dimetokadaki Frans›z kumandan›
naf›a köprüsünden ve Serem köy geçidinden hususî olarak mürura müsaade etmekte oldu¤un-
dan buralardan Dimetoka kazas› muhacirleri yurtlar›na avdet eylemektedirler. Meriç flark›n-
daki iki köy kâmilen mahallerine advet eylemifltir. Bofl islâm köylerine Bulgarlar, fiarkî Trak-
ya Bulgarlar›n› yerlefltirip b›rakm›fl olduklar›ndan avdet eden muhacirler onlarla birlikte otur-
mak mecburiyetinde kalacaklard›r. Bulgarlar f›rsattan bilistifade fiarkî Trakyadaki ( ) avdet
gayesini takip ve Frans›zlar› bu hususta ( ) etmekte iseler de taraf›m›zdan buna muvafakat edi-
lece¤inden bu mesele Garbî Trakya muhacirleri kâmilen mahallerine avdet edinceye kadar
maslahata göre idare edilecektir. Yunanl›lar, Trakyal› Rumlardan ikibin hane ‹skeçeye, üçbin
hane Gümülcineye, üçbin hane Dedea¤aca, binbeyflüyz hane Sofuluya iskân etmek için haz›r-
lam›fllard›r ve bunlara üç ayl›k mekûlât ve nüfus bafl›na yüzer frank vermifllerdir. ‹kinci ve
üçüncü kafile olarak da yirmibin aile haz›rlamak istedikleri müstahberdir. Para meselesi mu-
hacirine muavenet hususunda talep edilen mebali¤ hakk›nda henüz bir cevap al›namad›.
Garbî Trakyada hükûmet teflkili için hükûmeti merkezîye vait buyurdu¤u onbin liran›n yanl›fl
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duruma göre Bat› Trakya örgütleri için gelir kayna¤›n›n yine ayn› topraklardan sa¤lanmas›
zorunludur. Buna sizin gibi do¤rudan do¤ruya ilgili olan yurtseverlerin çare bulabilece¤ini
kuvvetle umar›z. Bununla birlikte göçmenlerin Gümülcine yöresine gönderilmesi için ‹stan-
bul hükûmetinden para yard›m› istenmifl ve bu kere de bu dile¤imiz yinelenmifltir. Durumu
oldu¤u gibi görerek, karfl›m›zdaki güçlükleri yenmeye ve kutsal amac›n elde edilmesine ça-
l›flmak zorunday›z. Ulu Tanr› suçsuz milletimizin yüzünü elbette sizin gibi özverili yurdse-
ver do¤ru yol gösterici ve savaflç›lar›n çabas› ile güldürecektir. Sürekli ve düzenli olarak ay-
d›nlat›lmakl›¤›m›z› rica ederiz kardeflim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Edirneden, 8/11/1919
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

2/11/1919 tarihli flifreli telgraf›n›z yan›t›d›r:
Bat› Trakya durumu: Yunanl›lar ‹skeçeyi Kuruçaya kadar iflgal etmifllerdir. Kuvvetle-

ri: Beflbinyediyüz er, ondört da¤ topu, yirmi bir a¤›r makinal› tüfektir. Yunanl›lar›n geliflin-
den önce, Müslümanlar ‹slâm Toplumu ve belediye örgütleri kurmufllar ve jandarmalar›
Müslümanlardan atam›fllard›r. Müslümanlar›n moralleri bozulmam›fl ve Yunan iflgali aske-
rî bir nitelikte kalm›flt›r. Franchet d'Esperey ile Trakya valisi General Charpy Yunan iflga-
linin geçici oldu¤u konusunda yineleye yineleye güvence vermifllerdir. Gümülcinede islâm
toplumu örgütü kurulmufl ve jandarma örgütü de haz›rlanmak üzeredir. Yunanl›lar Yunan
emellerini güttürmek için ‹skeçe ve Gümülcinede propagandalar›n› önemle sürdürmekte ve
bu ifl için halka büyük paralar da¤›tmaya çal›flmaktad›rlar. Derne¤imizin çabalar› bugün
bunlar› sonuçsuz b›rakt›rmaktad›r. Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤açta Müslüman
halk bulunmad›¤›ndan göçmenler getirilmedikçe oralarda bir fleyler yap›lam›yor. Frans›zlar
Müslümanlara pek yatk›n görünmekteler ise de as›l amaçlar› bu yörede yerleflmek oldu¤u
bütün o davran›fllar›ndan anlafl›lmaktad›r. Baz› uzman memurlar getirmifllerdir. Bulgarlar,
bar›fl Frans›z denetimi alt›nda görev yap›yor. Bulgarlarda kalan da¤ bölümündeki dokuz il-
çede Bulgarlara karfl› Müslüman halk›n dayanç ve morali yüksek oldu¤undan her halde
kuflkulanan Bulgarlar, o yörede bin kadar pasif adam› oldu¤u halde her olas›l›¤a karfl› ha-
z›r bulunmak üzere ayr›ca komite örgütü yapmaktad›rlar.

‹çinde bulunulan duruma karfl› ulusal dernek konusunda ard arda politik giriflimler-
de bulunmakta ve gerekti¤inde kullan›lmak üzere durumun ve ortam›n ve eldeki araçlar›n
elverifllili¤i oran›nda örgüt haz›rlamaktad›r. Gümülcinede bu ay›n on alt›s›nda bir kongre
toplanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Buradan da delegeler bulundurulacakt›r. Hükûmetin para
yard›m› olursa Parise bir delege kurulu gönderilebilecektir. Yunan hükûmeti Bat› Trakya-
y› (.......) nehrinden Meriç vadisine kadar eski Bulgaristan yönetiminin ayr›cal›klar›na ben-
zer bir yönetim kurmak ve yaln›z Yunan hükûmetinin kar›flmas›n› kabul etmek çözümünü
önermekte ise de, kesinlikle kabul edilmemektedir. Göçmenler sorunu göçmenlerin dü-
zenli ve eflyalar›yla birlikte tafl›nmas› konusunda önlemler al›nm›flt›r. ‹stanbul hükûmetinin
izni ve daha do¤rusu yard›m› beklenmektedir. Frans›zlar ‹stanbul ve Uzunköprü delegele-
rimiz taraf›ndan verilen belgeleri vize ederek geçmelerine için veriyorlar. Nakliyat›n ko-
laylaflt›r›lmas› ve yolun k›salt›lmas› amac›yla karadan da ( ) göçmen gönderilmesine izin
verilmesi için Frans›zlara baflvuruldu. Yan›t beklenmektedir. Dimetokadaki Frans›z komu-
tan› devlet köprüsünden ve Serem köy geçidinden özel olarak geçifle izin vermekte oldu-
¤undan buralardaki Dimetoka ilçesi göçmenlerri yurtlar›na dönmektedirler. Meriç do¤u-
sundaki iki köy halk› tümüyle yerlerlerine dönmüfltür. Bofl müslüman köylerine Bulgarlar,
Do¤u Trakya Bulgarlar›n› yerlefltirip b›rakm›fl olduklar›ndan dönen göçmenler onlarla bir-
likte oturmak zorunda kalacaklard›r. Bulgarlar f›rsattan yararlanarak Do¤u Trakyadaki ()
geri dönme amac›n› gütmekte ve Frans›zlar› bu konuda ( ) iseler de bu taraf›m›zdan uygun
görülece¤i için bu sorun Bat› Trakya göçmenlerinin tümü yerlerine dönene kadar duru-
ma göre idare edilecektir. Yunanl›lar, Trakyal› Rumlardan ikibin ev halk›n› ‹skeçeye, üç-
bin ev halk›n› Gümülcineye, üçbin ev halk›n› Dedea¤aca, bin beflyüz ev halk›n› Sofuluya
yerlefltirmek için haz›rlam›fllard›r ve bunlara üç ayl›k yiyecek ve nüfus bafl›na yüzer frank
vermifllerdir. ‹kinci ve üçüncü kafile olarak da yirmibin aile haz›rlamak istedikleri haber
al›nm›flt›r. Para sorunu göçmenlere yard›m için istenilen parayla ilgili daha bir yan›t al›-
namad›. Bat› Trakyada hükûmet kurmak için ‹stanbul hükûmeti söz verdi¤i onbin liran›n
yaln›z beflyüz liras›n› vermifl ve kalan dokuzbin beflyüz liray› daha vermemifltir. Bat› Trak-



beflyüz liras›n› vermifl ve mütebaki dokuzbin beflyüz liray› henüz vermemifltir. Garbî Trak-
yada hükûmet tesisi ve yevmiye bir buçuk lira ile teflkil edilen jandarmay› idare ve Yunan
propagandalar›na mukabele için paraya fliddetle ihtiyaç olup bugün bu ihtiyac› mahallinden
temin etmek adimülimkân bulundu¤undan vadedilen meblâ¤›n acilen itas›na ve bu hususta
lâakal daha ellibin liran›n tahsisine taraf› valâlar›ndan da delâlet buyurulmas› müsterhamd›r
Efendim.

Trakya-Paflaeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Reisi

fiükrü
fiifre S›vas, 11/1171335

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
C: 8/11/1335
Trakya-Paflaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Riyasetine: Garbî Trakya hakk›nda ita bu-

yurulan mülûmat flayan› teflekkürdür. En mühim mesele bu topraklarda ekseriyeti kahireyi
teflkil eden ›rkdafllar›m›z›n kat'iyyen hiçbir ecnebî idaresi veya himayesine temayül eyleme-
meleridir. ‹lk ad›m olarak istiklâl veya muhtariyetlerini kazanmaya çal›flmal›d›rlar. Gümül-
cine kongresi mukarrerat›ndan intizar olunan siyasî netice budur. Devleti Osmanîyenin vazi-
yeti haz›ras› bu ülkeleri için teflebbüsat› siyasîyede bulunmaya müsait de¤ildir. Ancak Wilson
prensiplerini ileri sürerek ve vahdeti tamme ve teflkilat› millîyelerine istinat ederek Garbî
Trakya naili istiklâl olabilir. Sulhün aklinden sonra hâs›l olacak vaziyete göre anavatan ilti-
hak f›rsat› derpifl olunabilir. Her halde flimdilik Yunan propagandas›na mümanaat, Frans›z-
lar›n yerleflmesine karfl› ademi hoflnudî ikaz› mühimdir. Muhacirin hakk›nda vadedilen on-
bin liran›n ikmal ve mümkünse ellibin lira daha tahsisine dair hükûmeti seniye nezdinde te-
flebbüsatta bulunulmufltur. Yaln›z hükûmetin vaziyeti maliyesi de nazar› dikkate al›nmak,
as›l memba› varidat›n Garbî Trakyadan istihsaline gayret etmek hususunda nazar› dikkati
âlilerinin celbini gayei mukaddesin istihsali için bir vecibe addeyleriz.

‹stitrat olarak flunu da hat›rlatmak isteriz ki Trakya-Paflaeli Cemiyetinin takip edece¤i
mesleki siyasî de Meriçin flark›, yani mütareke aktolundu¤u zamanki hududumuz dahilinde
kalm›fl olan aksam› memalikimizin vatan› Ostnanîden gayrikabili fek bir cüz telâkki olunma-
s› pek mühimdir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre S›vas, 11/11/1335
Harbîye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

Gümülcine muhacirlerinin mahallerine flevki için hükûmeti seniyenin vait buyurdu¤u
onbin liran›n bir an evvel tediyesi mahallinden istirham edilmekle ve zaman geçmesinin Yu-
nanl›lar›n lehine oldu¤u zikrolunmaklad›r. Garbî Trakya teflkilât› millîyesinin baka ve takvi-
yesi için de mümkünse ellibin liran›n tahsisi talep edilmektedir. Payitaht›m›z›n emniyet ve va-
tan›m›z›n atisi ile son derece alâkadar olan bu meselede hükûmeti seniyemizin azamî muave-
net ve gayret edece¤i biifltibaht›r. Salih Pafla Hazretleri bu cihete söz vermifllerdi. Delâleti dev-
letleri hassaten istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Befliktafl, 1 Kânunuevel 1335 
S›vasta K.O. 3 K.

Garbî Trakyal›lar K›rcaalide bir an evvel ihtilâl ç›kararak Bulgarlar› kovmak ve bu
veçhile mahalli mezkûru da Garbî Trakyaya ilâve ederek ilerde yapacaklar› teflebbüsü büyüt-
mek ve belki de Makedonyaya sirayet ettirmek fikrinde olduklar›ndan flimdiden Trakya için
müteflebbis bir kumandan ile birkaç alay kumandan› istediler.

Bu hususta heyeti muhteremelerinin mütalealar›n›n imba buyurulmas›n› arz ve istirham ey-
leriz. Bugünlerde gerek Garbî Anadolu ve gerek Anadolu berren ve bahret bize en lüzumu olan
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yada hükûmet kurmak ve günde bir buçuk lira ödenekle kurulan jandarmay› yönetmek ve
Yunan propagandalar›na karfl›l›k vermek için paraya çok gereksinim olup bugün bu gerek-
sinimi yerinden sa¤lamak olanak d›fl› bulundu¤undan vaadedilen paran›n ivedi olarak veril-
mesi ve bu konuda en az ellibin lira daha ödenek ayr›lmas›na sizin de yard›mc› olman›z ri-
ca olunur Efendim.

Trakya-Paflaeli Haklar›
Savunma Derne¤i Baflkan›

fiükrü
fiifre S›vas, 11/11/1919

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
K: 8/11/1919
Trakya-Paflaeli Haklar› Savunma Derne¤i Baflkanl›¤›na: Bat› Trakya ile ilgili olarak

verdi¤iniz bilgiler teflekküre de¤er. En önemli sorun bu topraklarda ezici ço¤unluk olufltu-
ran ›rkdafllar›m›z›n kesinlikle hiçbir yabanc› yönetim ya da korumas›na girme e¤iliminde
bulunmamalar›d›r. ‹lk ad›m olarak ba¤›ms›zl›k veya özerkliklerini kazanmaya çal›flmal›d›r-
lar. Gümülcine kongresi kararlar›ndan beklenilen politik sonuç budur. Osmanl› Devletinin
bugünkü durumu bu ülkeler için politik giriflimlerde bulunmaya elveriflli de¤ildir. Ancak
Wilson prensiplerini ileri sürerek ve tam birlik içinde ve ulusal örgütlere dayanarak Bat›
Trakya ba¤›ms›zl›¤a kavuflabilir. Bar›fl yap›ld›ktan sonra ç›kacak duruma göre ana vatana
kat›lmak öngörülebilir. Herhalde flimdilik Yunan propagandas›na engel olmak, Frans›zla-
r›n yerleflmesine karfl› hoflnutsuzluk gösterip uyarma önemlidir. Göçmenlerle ilgili olarak
söz verilen on bin liran›n tamamlanmas›na ve olabilirse ellibin lira daha verilmesine iliflkin
olarak ‹stanbul hükûmetine giriflim yap›lm›flt›r. Yaln›z hükûmetin malî durumu da dikkate
al›nmak, as›l gelir kayna¤›n›n Bat› Trakyadan sa¤lanmas›na çal›fl›lmak konusunda dikkati-
nizi çekmeyi kutsal amac›n elde edilmesi için bir borç sayar›z.

Bu arada flunu da an›msatmak isteriz ki Trakya-Paflaeli Derne¤inin izleyece¤i politi-
kada da Mericin do¤usu, yani ateflkes anlaflmas› yap›ld›¤› tarihteki s›n›rlar›m›z içinde kal-
m›fl olan ülkemiz topraklar›n›n Osmanl› vatan›ndan kopar›lamaz bir bütün say›lmas› çok
önemlidir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre S›vas, 11/11/1919
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

Gümülcine göçmenlerinin yerlerine gönderilmesi için hükûmetin söz verdi¤i onbin li-
ran›n bir an önce ödenmesi oradan rica edilmektte ve zaman geçmesinin Yunanl›lar›n yara-
r›na oldu¤u bildirilmektedir. Bat› Trakya ulusal örgütünün yaflay›p güçlenmesi için de ola-
nak varsa ellibin lira ödenek istenmektedir. Baflkentimizin güvenli¤i ve vatan›m›z›n ilerisi ile
çok ilgili olan bu konuda hükûmetin ençok yard›m› yap›p çaba harcayaca¤› kuflkusuzdur.
Salih Pafla Hazretleri bunun için söz vermifllerdi. Arac› olman›z özellikle rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Befliktafl, 1 Aral›k 1919
S›vasta K.O. 3 K

Bat› Trakyal›lar K›rcaalide bir an önce ayaklanarak Bulgarlar› kovmak ve böylece
oras›n› da Bat› Trakyaya ekleyerek ilerde yapacaklar› giriflimi büyütmek ve belki de Make-
donyaya yaymak düflüncesinde olduklar›ndan flimdiden Trakya için giriflimci bir komutan
ile birkaç alay komutan› istediler.

Bu konuda sayg›de¤er kurulunuzun düflüncesinin bildirilmesini rica ederiz. Bugünlerde ge-
rek Bat› Anadolu ve gerek Anadolu karadan ve denizden bize en gerekli olan silâhlarla ve cepha-



esliha ve cepaneyi nakletmek ve () istiyoruz. Garbî Anadolu ile () olmakla beraber nakliya-
ta bafllad›k. Karadeniz sahilinde ‹neboluyu münasip görüyorsak da zât› alilerinin bu husus-
taki projesinin ve nerede ne gibi teflkilât ve tüccarlar bulundu¤unun emir buyurulmas›na
muntaz›r›z. Arz› hürmet eyleriz. (Kara Vas›f)

Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

Zata mahsustur S›vas, 8/12/1335
Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›

Miralay fievket Beyefendiye
C: 1/12/1919
1 - ‹htilâl ile esaslaflmak mümkün de¤ildir. Garbî Trakyay› istilâ etmek istiyen ‹ngiliz,

Frans›z, ‹talyanlara arzular›n› tatmim için bir sebep tehiye edilmifl olacakt›r. Bundan maada
Bulgarlar›n bizimle birleflmek arzusunu izhar etmekte olduklar› bir zamanda bu hareketin
hay›rl› bir netice verece¤i de müsteb'attir. Bunun Garbî Trakyay› Yunanl›lara iflgal ettirmek
için bir teflvik olmas› da pek muhtemeldir. Binaenaleyh vaziyetin pek esasl› tetkiki pek haya-
tî ve mühim bir mesele addolunmaktad›r.

2 - Garbî Anadolunun esliha ihtiyac› ziyadedir. Bir an evvel nakliyat flayan› arzudur.
‹hraç iskelesi olarak biz Bafra a¤z›n› münasip görüyoruz. Fena havalarda takalar, kay›klar
bar›nabilir. Nehir tarik›yle de Vezirköprüye kadar düz kay›klarla nakliyat mümkündür. Bu
ifli Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤› deruhde edecek, Samsundaki f›rkas›na yapt›racakt›r. Yal-
n›z vaktile kay›kç›lar›n ismi, hareketten evvel eslihan›n cinsi ve m›ktar› hususunda mezkûr
kumandanl›¤a malûmat ita k›l›nmas› lâz›md›r. Hatta dahilde tüccar eflyas› olarak nakli mu-
tasavver oldu¤undan bu bapta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤› ile serian anlafl›ld›ktan sonra
belki de bir arkadafl›n Samsuna gelerek vaziyeti mahallinde tesbit ve takrir etmesi daha salim
olacakt›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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neyi tafl›mak ve ( ) istiyoruz. Bat› Anadolu ile ( ) olmakla beraber tafl›ma ifline bafllad›k. Ka-
radeniz k›y›s›nda ‹neboluyu uygun buluyorsak da sizin bu konudaki projenizin ve nerede ne
gibi örgütler ve tüccarlar bulundu¤unun bildirilmesini beklemekteyiz. Sayg›lar sunar›z.
(Kara Vas›f)

Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

Kifliye özeldir S›vas, 8/12/1919
‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›

Miralay fievket Beyefendiye
K: 1/12/1919
1 - Ayaklanarak temel kurmak (yerleflmek) olana¤› yoktur. Bat› Trakyay› istilâ etmek

istiyen ‹ngiliz, Frans›z, ‹talyanlara isteklerini sa¤lamak için bir neden haz›rlanm›fl olacakt›r.
Bundan baflka Bulgarlar›n bizimle birleflmek istediklerini aç›klamakta olduklar› bir zaman-
da bu ayaklan›fl›n hay›rl› bir sonuç vermesi de olanaks›zd›r. Bunun Bat› Trakyay› Yunanl›-
lara iflgal ettirmek için bir özendirme olmas› da pek olas›d›r. Bu nedenle durumun çok dik-
katle incelenmesi pek hayatî ve önemli bir ifl say›lmaktad›r.

2 - Bat› Anadolunun silâha gereksinimi çoktur. Bir an önce tafl›maya geçilmesi iyi
olur. ‹hraç iskelesi olarak biz Bafra a¤z›n› uygun görüyoruz. Fena havalarda takalar, ka-
y›klar bar›nabilir. Nehir yoluyla da Vezirköprüye kadar düz kay›klarla tafl›ma yap›labilir.
Bu ifli Üçüncü Kolordu Komutanl›¤› üstlenecek, Samsundaki tümenine yapt›racakt›r. Yal-
n›z vaktile kay›kç›lar›n adlar›, yola ç›kmadan silâhlar›n tür ve say›s› konusunda o komu-
tanl›¤a bilgi verilmesi gereklidir. Hatta ülke içinde tüccar eflyas› olarak tafl›nmas› tasarlan-
d›¤›ndan bu konuda Üçüncü Kolordu Komutanl›¤› ile ivedilikle anlafl›ld›ktan sonra belki
de bir arkadafl›n Samsuna gelerek durumu yerinde saptay›p kararlaflt›rmas› daha do¤ru
olacakt›r.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



KRONOLOJ‹

4 Temmuz 1918 Vahdettin (6. Sultan Mehmet) padiflah oldu.
4 Mart ilâ 15 May›s 1919 Birinci Damat Ferit Kabinesi
20 Nisan 1919 ATA 9. Ordu Müfettifli oldu
15 May›s 1919 Yunanl›lar ‹zmir’e asker ç›kard›
16 May›s 1919 ATA Samsun’a do¤ru yola ç›kt›
19 May›s 1919 ATA Samsun’a vard›
19 May›s ilâ 20 Temmuz 1919 ‹kinci Damat Ferit Kabinesi
28 May›s 1919 Havza Genelgesi
Haziran 1919 Manisa ve Ayd›n’›n iflgali
8 Haziran 1919 ATA ‹stanbul’a geri ça¤r›ld›
22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
23 Haziran 1919 Ali Galip olay› ortaya ç›kt›
23 Haziran 1919 Ali Kemal’in ATA’ya karfl› giriflimi
3 Temmuz 1919 ATA Erzurum’da
5 Temmuz 1919 Cemal (Mersinli) Pafla Konya’dan ‹stanbul’a gitti
8 Temmuz 1919 ATA askerlikten ayr›ld›
21 Temmuz ilâ 30 Eylül 1919 Üçüncü Damat Ferit Kabinesi
23 Temmuz ilâ 7 A¤ustos 1919 Erzurum Kongresi
4 ila 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
13 Eylül 1919 ‹stanbul’la haberleflmenin kesilmesi
14 Eylül 1919 Sivas’ta ‹rade-i Millîye Gazetesi
17 Eylül 1919 Kâz›m Karabekir Pafla’n›n ATA’ya ö¤ütleri
21 Eylül 1919 Sivas’tan Ankara’ya do¤ru yola ç›k›fl
22 Eylül 1919 General Harbord’la görüflme
25 Eylül 1919 Abdülkerim Pafla’n›n arabulucuk giriflimi
Ekim 1919 Yahya Kaptan Olay›
2 Ekim 1919 ilâ 3 Mart 1920 Ali R›za Pafla Kabinesi
2 Ekim 1919 Bozk›r olay›
3 Ekim 1919 Kâz›m Karabekir Pafla Ankara’ya gidifle  karfl› ç›k›yor
7 Ekim 1919 Ahmet ‹zzet Pafla’n›n ö¤ütleri
8 Ekim 1919 Kâz›m Karabekir Pafla’n›n Ö¤ütleri
20 Ekim 1919 Amasya Protokolü’nün imzalanmas›
20 Ekim 1919 Adapazar›’nda ayaklanma
22 Aral›k 1919 Ankara’ya do¤ru yola ç›k›fl
24 Aral›k 1919 ‹tilâf Devletlerinin ültimatomu
27 Aral›k 1919 Ankara'ya var›fl
l Ocak 1920 Cemal (Mersinli) Pafla'n›n istifa tehdidi
12 Ocak 1920 ‹stanbul'da Meb'uslar Meclisi topland›
21 Ocak 1920 Anadolu'daki yabanc› subaylar›n tutuklanmas›
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26/27 Ocak 1920 Akbafl Cephaneli¤i olay›
28 Ocak 1920 Meb'uslar Meclisinde Ulusal And›n kabulü
1 fiubat 1920 Marafl'ta Frans›zlarla çat›flma
8/9 fiubat 1920 Ulusal Kuvvetlerin Urfa'ya girifli
9 fiubat 1920 Frans›zlar›n Marafl'tan ayr›lmalar›
16 fiubat 1920 Anzavur isyan›
8 Mart ilâ 2 Nisan 1920 Salih Pafla Kabinesi
16 Mart 1920 ‹stanbul'un iflgali
19 Mart 1920 ATA'n›n Ankara'da meclis toplama ça¤r›s›
5 Nisan ilâ 30 Temmuz 1920 Dördüncü Damat Ferit Kabinesi
10 Nisan 1920 ATA için ölüm fieyhülislam ferman› al›nmas› 
13 Nisan 1920 Düzce isyan›
23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç›lmas› 
24 Nisan 1920 ATA'n›n TBMM Baflkan› seçilmesi 
29 Nisan 1920 H›yaneti Vataniye Kanunu'nun kabulü
May›s, Haziran 1920 Yozgat, Yerköy ve Bo¤azl›yan isyanlar›
2 May›s 1920 Ankara'da ilk Bakanlar Kurulu
4 May›s 1920 ‹stanbul Ankara'yla iliflki ar›yor
5 May›s 1920 Konya isyan›
11 May›s 1920 ‹stanbul Harp Divan›, ATA'y› ölüme mahkûm etti
11 May›s 1920 Halifelik ordusunun ulusal birliklere sald›r›s›
22 Haziran 1920 ‹lk Yunan sald›r›s›
25 Haziran 1920 Bat› Cephesi Komutanl›¤› kuruldu
8 Temmuz 1920 Yunanl›lar›n Bursa'y› iflgali
31 Temmuz ilâ 17 Ekim 1920 Beflinci Damat Ferit Kabinesi
10 A¤ustos 1920 Sevr Antlaflmas› imzaland›
18 A¤ustos 1920 Celâlettin Arif Bey'in karfl›t giriflimleri
Eylül 1920 Ermenilere karfl› harekat
4 Eylül 1920 Naz›m Bey'in ‹çiflleri Bakan› yap›lmas›
29 Eylül 1920 Sar›kam›fl'›n kurtuluflu
15/16 Ekim 1920 Saimbeylinin kurtuluflu
21 Ekim 1920 ilâ 4 Kas›m 1922 Teyfik Pafla Kabinesi
24 Ekim 1920 Gediz sald›r›s› 
30 Ekim 1920 Kars'›n kurtuluflu
8 Kas›m 1920 Cepheyi ikiye ay›rma karar›
2/3 Aral›k 1920 Gümrü Anlaflmas› imzaland›
5 Aral›k 1920 Bilecik buluflmas›
6 Aral›k 1920 ‹zzet ve Salih Paflalar Ankara'da
15/16 Aral›k 1920 Demirci Efe’nin bast›r›lmas›
10 Ocak 1921 Birinci ‹nönü zaferi
20 Ocak 1921 Yeni devletin ilk anayasas›
22 Ocak 1921 Çerkez Etem ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›
11 Mart 1921 Bekir Sami Bey’in anlaflmalar›
16 Mart 1921 Moskova anlaflmas›
23 Mart 1921 ‹kinci Yunan sald›r›s›



Nisan 1921 Refet (Bele) Pafla baflkomutanl›k peflinde
l Nisan 1921 ‹kinci ‹nönü zaferi
10 May›s 1921 TBMM’de Haklar› Savunma Grubu kuruldu
11 Temmuz 1921 Anayasa konusunda Kâz›m Karabekir Pafla’n›n

tuhaf iste¤i
5 A¤ustos 1921 Baflkomutanl›k kanunu
23 A¤ustos 1921 Sakarya savafl› bafllad›
13 Eylül 1921 Sakarya zaferi
19 Eylül 1921 ATA’ya Mareflallik rütbesi ve Gazi unvan› verildi
20 Ekim 1921 Fransa ile Ankara Anlaflmas› imzaland›
5 Ocak 1922 Ordumuz Adana’ya girdi
13 Ocak 1922 TBMM'de ‹kinci Grup olufltu
18/19 fiubat 1922 Kâz›m Karabekir Pafla Meclislerin de üstünde bir

kurul öneriyor
22 Mart 1922 ‹tilâf Devletlerinin ateflkes önerisi
Haziran 1922 Ali ‹hsan (Sâbis) Pafla'n›n tutumu aç›kl›¤a kavufluyor
12 Temmuz 1922 Rauf Bey Baflbakan oluyor
31 Temmuz 1922 ‹stiklâl Mahkemeleri kanunu
26 A¤ustos 1922 Büyük Taarruz bafllad›
27 A¤ustos 1922 Afyon'un kurtuluflu
30 A¤ustos 1922 Baflkomutanl›k Meydan Muharebesi kazan›ld›
1 Eylül 1922 "Ordular; ilk hedefiniz Akdenizdir. ‹leri!" emri
9 Eylül 1922 Ordu ‹zmir'e girdi
10 Eylül  1922 Bursa'n›n kurtuluflu
3 Ekim 1922 Mudanya Konferans› topland›
11 Ekim 1922 Mudanya Ateflkes Anlaflmas› imzaland›
1 Kas›m 1922 Halifelik padiflahl›ktan ayr›ld›, Saltanat kald›r›ld›
1/8 Kas›m 1922 Vahdettin kaçt›
18 Kas›m 1922 Abdülmecit Efendi halife atand›
20 Kas›m 1922 Lozan Konferans› bafllad›
2 Aral›k 1922 ATA'n›n vatandafll›k haklar›ndan yoksun 

b›rak›lmas› giriflimi
4 fiubat 1923 Lozan Konferans› kesildi
17 fiubat 1923 ‹zmir'de Türkiye ‹ktisat Kongresi topland›
8 Nisan 1923 ATA partisi için 9 ilke saptad›
23 Nisan 1923 Lozan Konferans› yeniden topland›
24 Temmuz 1923 Lozan Bar›fl Antlaflmas› imzaland› 
4 A¤ustos 1923 Rauf Bey Baflbakanl›ktan ayr›ld› 
13 A¤ustos 1923 Fethi Bey Baflbakan oldu 
1 Eylül 1923 Halk Partisi kuruldu 
13 Ekim 1923 Ankara baflkent oldu
20 Ekim 1923 Ali Fuat Pafla TBMM ‹kinci Baflbakanl›¤›ndan çekildi
25 Ekim 1923 Rauf Bey TBMM ‹kinci Baflkan› oldu 
26 Ekim 1923 Fethi Bey hükûmeti çekildi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. ATA Cumhurbaflkan› seçildi
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7 Ocak 1924 Yüzelliliklerin isimlerini içeren Resmi Gazete 
yay›nland›

3 Mart 1924 Halifelik kald›r›ld›. Diniflleri bakanl›¤›n› kald›ran, 
ö¤retimi birlefltiren kanunlar kabul edildi. 
Hanedan s›n›r d›fl› edildi 

20 Nisan 1924 Anayasas› kabul edildi 
Ekim 1924 Nasturî isyan›, ‹ngiliz ültimatomu 
26 Ekim 1924 ATA'ya karfl› komplo 
1 Kas›m 1924 Hükûmetle muhalefetin çat›flmas› 
17 Kas›m 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kuruldu 
13 fiubat ilâ 31 May›s 1925 fieyh Sait isyan›
23 fiubat 1925 Aflar vergisinin kald›r›lmas›
Mart 1925 Aflar vergisi kald›r›ld›
4 Mart 1925 Takriri Sükûn kanunu kabul edildi
3 May›s 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapat›ld›
20 Kas›m 1925 fiapka kanunu
23 Kas›m 1925 Baz› unvanlar yasakland›
30 Kas›m 1925 Tekke, zaviye ve türbeler kapat›ld›
26 Aral›k 1925 Uluslararas› saat ve takvim kabul edildi
17 fiubat 1926 Medeni Kanun kabul edildi
1 Mart 1926 Türk Ceza Kanunu kabul edildi
22 Nisan 1926 Borçlar Kanunu kabul edildi
15 ilâ 20 Ekim 1926 ATA Nutku okudu
24 May›s 1928 Yeni rakamlar›n kabulü
1 Kas›m 1928 Yeni harflerin kabulü
3 Nisan 1930 Kad›nlar›n seçme hakk›n›n tan›nmas›
26 Mart 1931 Yeni (metrik) ölçülerin kabulü
25 Haziran 1934 Soyad› kanunu
24 Ekim 1934 Aya Sofya'n›n müze olmas›na iliflkin kararname
3 Aral›k 1934 Dinsel giysiler hakk›nda kanun
5 Aral›k 1934 Kad›nlara seçilme hakk›n›n tan›nmas›
20 Temmuz 1936 Montrö anlaflmas›
16 Temmuz 1938 Yüzelliliklerin aff›




