
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-
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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.
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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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Pafla
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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

194 195

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-
raksama



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-

198 199

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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