
k›nda bir fikir verebilmek için, müsaade buyurursan›z, k›sa bir izahta buluna-
y›m:

Malûmdur ki, Meclisin küflad›n› müteak›p, elzem olan esasat› muhtevi bir
takrir vermifltim. Meclis ve onun ‹cra Vekilleri Heyeti, o esasat› amelî olarak ilk
günden tatbika bafllam›flt›. Bir taraftan da, teflekkül eden Hukuku Esasiye En-
cümeni, bu takrir muhteviyat› esas olmak üzere, bir kanun lâhiyas› haz›rlama-
ya bafllad›. Nihayet dört ay kadar bir müddet sonra, bu Encümen "Büyük Mil-
let Meclisinin fiekil ve Mahiyetine Dair Mevadd› Kanuniye" serlevhal› sekiz
kanun maddesi Meclise getirdi. 18 A¤ustos 1336 tarihinde müstaceliyet karari-
le taht› müzakereye al›nan bu mevadd› kanuniyenin, uzunca bir de esbab› mu-
cibesi vard›r.

Encümen mazbatas›n›n, Büyük Millet Meclisinin tarifine ait sat›rlar› me-
yan›nda, flu cümleler yaz›l› idi: "Halife ve padiflah›n esareti ve hadisat› sairenin
de telâhukundan tahassul eden zaruretin sevku ilcasile teflekkül eden Meclisi-
mizin, ebediyen bugünkü flekilde istimrar›n› kabul etmek, hâd ve istisnaî vazi-
yetlere flekli tabiî vermek oldu¤una ve halbuki eflkâli gayr›tabiiye payidar ola-
m›yaca¤› düsturuna binaen ihlâl edilen hakk› hilâfet ve saltanat ve istiklâli mil-
let ve vatan›n istihsal ve teyidine de¤in istimrar› ve ancak maksudu esasî olan
bu mukaddes ümniyelerin husulile Meclisin flekli tabiî almas› muvaf›k görül-
müfl ve onun için ikinci maddenin birinci f›kras› (gayenin husulüne de¤in) iba-
resile takyit edilmifltir." Filhakika Meclisin in'ikad› müddeti zamanla tasrih ve
takyit olunmam›flt›.

Bu esbap ve mütaleaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1336 A¤us-
tosunda, henüz daimî vaziyet ve mahiyetinin tabiî olmad›¤› telâkkisinin cari
bulundu¤u anlafl›l›yor.

Mevadd› kanuniyenin birincisi de: "Büyük Millet Meclisi, teflri ve icra kud-
retlerini haiz ve idarei devlete bizzat ve müstakillen vaz›ulyettir." suretinde idi.
Bu madde ile Meclise verilen salâhiyetin dahi, esbab› mucibeye nazaran mu-
vakkat olmas› lâz›mgelece¤i tabiî idi. Mahiyeti muvakkat olan bir müessesenin
salâhiyeti dahi, mevcudiyeti müddetile kaim olur.

Hukuku Esasiye Encümeninin telâkki ve mütaleas›, Mecliste de aynen te-
barüz etti. Hatta Meclis azas›ndan birçoklar›, maksad›n izah›nda, Encümenin
ifadelerini nak›s bularak, tasrihat teklifinde bulundular. Dediler ki, birinci
maddenin bafl›na, "hilâfet ve saltanat›n ve istiklâli vatan ve milletin istihlâs›na
kadar.." sarahatini ilâve etmek lâz›md›r. ‹kinci maddedeki "gayenin istihsaline
de¤in" ibaresi yerine dahi, ayn› sarahatin ikamesi lüzumu talep olundu. Bu me-
sele çok münakaflat› mucip oldu. Baz› meb'uslar, yaln›z "hilâfet" kelimesini
koyal›m, saltanat onda mündemiçtir, dediler.

Baz› hoca efendiler, buna raz› olmad›lar. Hilâfet bir emri manevîdir mü-
taleas›nda bulundular. Hilâfette, rühbaniyet yoktur, itiraz›na, hoca efendiler, flu
yolda cevap verdiler: "Saltanat hükmetti¤i memalike flamildir. Hilâfet bütün
kürei arzdaki ‹slâma flamildir."

Bu münakaflalar günler ve günlerce devam etti. Muarazada bulunan fikir-
lerden biri sarih idi: "Halife ve padiflah vard›r ve var olacakt›r. O mevcut olun-
ca bugünkü vaziyet, flekil, salâhiyet muvakkatt›r, makam› hilâfet ve saltanat, ic-

550 551

lu olmufltu. Bu zorunlulu¤un nereden ç›kt›¤› konusunda biraz bilgi verebil-
mek için, izniniz olursa, k›sa bir aç›klama yapay›m:

Bilirsiniz ki, Meclisin aç›lmas›ndan sonra, çok gerekli olan ilkeler içeren
bir önerge vermifltim. Meclis ve onun Bakanlar Kurulu, o ilkeleri pratik ola-
rak ilk günden uygulamaya bafllam›flt›. Bir yandan da, kurulmufl olan Temel
Haklar Komüsyonu, bu önergede yaz›lanlar esas olmak üzere, bir yasa tasa-
r›s› haz›rlamaya bafllad›. Dört ay kadar bir süre sonunda, bu Komüsyon "Bü-
yük Millet Meclisinin Biçim ve Niteli¤ine ‹liflkin Kanun Maddeleri" bafll›kl›
sekiz kanun maddesi Meclise getirdi. 18 A¤ustos 1920 tarihinde ivedilik ka-
rarile görüflülmeye bafllanan bu kanun maddelerinin, uzunca bir de gerekçe-
si vard›r.

Komüsyon tutana¤›n›n, Büyük Millet Meclisinin tan›mlanmas›yla ilgili
sat›rlar› aras›nda, flu cümleler yaz›l› idi: "Halife ve padiflah›n tutsak oluflundan
ve baflka olaylar›n da buna eklenmesinden do¤an zorunluk üzerine kurulan
Meclisimizin, sonsuza kadar bugünkü biçimde sürüp gidece¤ini kabul etmek,
afl›r› ve ola¤and›fl› durumlara do¤al biçim vermek oldu¤una ve oysa ola¤and›-
fl› biçimlerin kal›c› olam›yaca¤› kural› gere¤ince sald›r›ya u¤rayan halifelik ve
saltanat›n ve vatan›n ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› elde edip kabullenmesine de-
¤in sürmesi ve ancak temel amaç olan bu kutsal umular›n elde edilmesiyle
Meclisin normal biçimini almas› uygun görülmüfl ve onun için ikinci madde-
nin birinci f›kras› (amaç elde edilene de¤in) sözleriyle s›n›rland›r›lm›flt›r."
Gerçekten Meclisin toplanma süresi zamanla belirlenip s›n›rlanmam›flt›.

Bu nedenlere ve görüfle göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920
A¤ustosunda, daha kal›c› durumu olmad›¤› ve niteli¤inin do¤al bulunmad›¤›
düflüncesinin var oldu¤u anlafl›l›yor.

Kanun maddelerinin birincisi de: "Büyük Millet Meclisi, yasama ve yü-
rütme erkine sahip olup devletin yönetimi ba¤›ms›z olarak ve sadece onun
elindedir." fleklinde idi. Bu madde ile Meclise verilen yetkinin de, gerekçeye
göre geçici olmas› gerekti¤i do¤al idi. Niteli¤i geçici olan bir kurumun yetkisi
de, varl›¤› süresince olur.

Temel Haklar Komüsyonunun görüfl ve düflüncesi, Mecliste de böyle be-
lirdi. Dahas› Meclis üyelerinden birçoklar›, amac›n aç›klanmas›nda, Komüs-
yonun sözlerini yetersiz bularak, iyice aç›klanmas›n› önerdiler. Dediler ki, bi-
rinci maddenin bafl›na, "hilâfet ve saltanat›n ve ülke ve ulus ba¤›ms›zl›¤›n›n
sa¤lanmas›na de¤in.." aç›klamas›n› eklemek gerekir. ‹kinci maddedeki "ama-
c›n elde edilmesine de¤in" sözleri yerine de, ayn› aç›klay›c› sözlerin konulma-
s› istendi. Bu konu çok tart›flmalara yol açt›. Kimi meb'uslar, yaln›z "hilâfet"
kelimesini koyal›m, bu saltanat› da kavrar, dediler.

Kimi hoca efendiler bunu kabul etmediler. Hilâfet dinsel bir görevdir dü-
flüncesinde bulundular. Hilâfette, rahiplik yoktur, diye karfl› ç›kanlara, hoca
efendiler, flu yolda karfl›l›k verdiler: "Saltanat egemenli¤indeki ülkelerle ilgi-
lidir. Halifelik yeryüzündeki bütün müslümanlar› kapsar."

Bu tart›flmalar günler ve günlerce sürdü. Çarp›flan görüfllerden biri aç›k idi:
"Halife ve padiflah vard›r ve var olacakt›r. O var olunca bugünkü durum, biçim,
yetki geçicidir, halife ve padiflah çal›flma f›rsat› bulunca, yasal ve anayasal kuru-



rayi faaliyete f›rsat bulunca, teflkilât› siyasîye ve esasiyenin ne oldu¤u muayyen-
dir, malûmdur. O noktai nazardan yeni bir fley tasavvur etmek mevzuubahs de-
¤ildir. Makam› hilâfet ve saltanat›n icrayi faaliyetini temin edinciye kadar, An-
karaya toplanm›fl olan birtak›m insanlar, muvakkat tedbirlerle çal›flacaklard›r."

Buna muar›z olan fikirde vuzuh yoktu. "Saltanat, millete intikal etmifltir;
saltanat kalmam›flt›r; hilâfet de, saltanat demektir; binaenaleyh onun da hikme-
ti mevcudiyeti yoktur" tarz›nda aç›k ve sarih konuflulam›yordu. Otuz yedi gün
sonra, 25 Eylûlde bir celsei hafiyede Meclise baz› izahatta bulunmay› faydal› ad-
dettim. Cari efkâr ve hissiyat› tatminden sonra, bafll›ca flu mütaleat› serdetmifl-
tim:

"Türk milletinin ve onun yegâne mümessili bulunan Meclisi Alinin, vatan
ve milletin istiklâlini, hayat›n› temin için çal›fl›rken; hilâfet ve saltanatla, halife ve
sultanla bu kadar çok meflgul olmas› mahzurludur. fiimdilik, bunlardan hiç
bahsetmemek menafii âliye ikt›zas›ndand›r. E¤er maksat, bugünkü halife ve pa-
diflaha muhafazai merbutiyet ve sadakat edildi¤ini ifade ve teyit etmekse, bu zât
haindir. Düflmanlar›n, vatan ve millet aleyhinde vas›tas›d›r. Buna halife ve pa-
diflah deyince millet, onun emirlerine mutavaat ederek düflman amalini yerine
getirmek mecburiyetinde kal›r. Hain veyahut makam›n›n kudretü salâhiyetini
kullanmaktan memnu olan zat, zaten padiflah ve halife olamaz. O halde, onu
haledip yerine derhal di¤erini intihap ederiz. Demek istiyorsan›z, buna da, bu-
günün vaziyet ve fleraiti müsait de¤ildir. Çünkü hal'i lâz›mgelen zat, milletin
nezdinde de¤il, düflmanlar›n elindedir. Onun vücudunu keenlemyekün addede-
rek di¤er birine biat edilmek tasavvur olunuyorsa, bugünkü halife ve sultan hu-
kukundan feragat etmiyerek ‹stanbuldaki kabinesile, bugün oldu¤u gibi muha-
fazai makam ve idamei faaliyete devam edebilece¤ine nazaran, millet ve Mecli-
si Ali, as›l maksad›n› unutup halifeler davasile mi u¤raflacak? Ali ile Muaviye,
devrini mi yafl›yaca¤›z? Hulâsa, bu mesele vâsi, nazik ve mühimdir. Halli, bu-
günün ifllerinden de¤ildir.

Meseleyi esas›ndan halle giriflecek olursak, bugün içinden ç›kamay›z. Bu-
nun da zaman› gelecektir.

Bugün vazedece¤imiz esasat› kanuniye, mevcudiyet ve istiklâlimizi kurta-
racak olan Millet Meclisini ve millî hükûmeti takviyeye matuf mana ve salâhiye-
ti zamin ve nat›k olmal›d›r!"

Efendiler, bu izahat›mdan bir hafta evvel, ben de, Meclise bir proje vermifl-
tim. 13 Eylûl 1336 tarihli olup siyasî, içtimaî, idarî, askerî noktai nazarlar› telhis
ve teflkilât› idariye hakk›ndaki mukarrerat› ihtiva eden bu program, Meclisin 18
Eylûl 1336 günkü içtima›nda okundu. ‹flte, bu tarihten, daha dört ay geçtikten
sora takarrür eden ilk Teflkilât› Esasiye Kanunu, bu programdan ç›km›flt›r.

*
*   *

fiimdi arzu buyurursan›z ‹stanbul ile muhabereye devam edelim.
Tevfik Pafla 27 Kânunusani tarihli telgrafnamesi muhteviyat›n› 29 Kânunu-

sani tarihli bir telgrafname ile tekrar etti. ‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetinden flu
cevap verildi:

‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1337
‹tilâf siyasetinde Türkiye lehine vukubulan inkiflaf› âhir, milletin azmi fedakârisi mahsulü-
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luflun ne olaca¤› bellidir, bilinmektedir. O bak›fl aç›s›ndan yeni bir fley düflün-
mek sözkonusu de¤ildir. Halifenin ve padiflah›n çal›flmas›n› sa¤lay›ncaya de-
¤in, Ankaraya toplanm›fl olan birtak›m insanlar, geçici önlemlerle çal›flacak-
lard›r."

Buna karfl›t olan düflüncede aç›kl›k yoktu. "Saltanat, millete geçmifltir;
padiflahl›k kalmam›flt›r; halifelik de, padiflahl›k demektir; bu nedenle onun
varl›¤›n›n da bir anlam› yoktur" diye apaç›k konuflulam›yordu. Otuzyedi gün
sonra, 25 Eylûlde gizli bir oturumda Meclise baz› aç›klamalar yapmay› yarar-
l› sayd›m. Ortada dolaflan düflünce ve duygulara doyurucu karfl›l›klar verdik-
ten sonra, flu düflünceleri ileri sürmüfltüm:

"Türk milletinin ve onun tek temsilcisi olan Yüce Meclisin, vatan ve mil-
letin ba¤›ms›zl›¤›n›, yaflamas›n› sa¤lamak için çal›fl›rken; halifelikle ve padi-
flahl›kla, halife ve padiflahla bu kadar çok u¤raflmas› sak›ncal›d›r. fiimdilik,
bunlardan hiç sözetmemek yüksek ç›karlar›m›z gereklerindendir. E¤er amaç
bugünkü halife ve padiflaha ba¤l›l›¤›n ve sadakatin korundu¤unu söyleyip pe-
kifltirmek ise, bu kifli haindir. Vatan ve millete karfl› düflmanlar›n maflas›d›r.
Buna halife ve padiflah deyince millet, onun emirlerine uyarak düflmanlar›n is-
tediklerini yapmak zorunda kal›r. Hain ya da makam›n›n güç ve yetkisini kul-
lanmaktan yasaklanm›fl olan kifli, asl›nda padiflah ve halife olamaz. O halde,
onu indirip yerine hemen bir baflkas›n› seçeriz. Demek istiyorsan›z, buna da
bugünün durumu ve koflullar› elveriflli de¤ildir. Çünkü indirilmesi gereken ki-
fli, milletin yan›nda de¤il, düflmanlar›n elindedir. Onun varl›¤›n› olmam›fl sa-
yarak baflka birine kulluk etmek düflünülüyorsa, bugünkü halife ve padiflah
haklar›ndan vaz geçmeyerek ‹stanbuldaki hükûmetiyle, bugün oldu¤u gibi
makam›n› korumay› ve ifl yapmay› sürdürebilece¤ine göre, millet ve yüce
Meclis, as›l amac›n› unutup halifeler davasile mi u¤raflacak? Ali ile Muaviye,
dönemini mi yafl›yaca¤›z? K›sas›, bu sorun genifl, ince ve önemlidir. Çözüm-
lenmesi, bugünün ifllerinden de¤ildir.

Sorunu kökünden çözümlemeye kalk›flacak olursak, bugün içinden ç›ka-
may›z. Bunun da zaman› gelecektir.

Bugün koyaca¤›m›z kanun kurallar›, varl›¤›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› kur-
taracak olan Millet Meclisini ve millî hükûmeti güçlendirmeye yönelik anlam
ve yetkiyi içermeli ve dile getirmelidir."

Efendiler, bu aç›klamalardan bir hafta evvel, ben de, Meclise bir proje
vermifltim. 13 Eylûl 1921 tarihli olup siyasal, toplumsal, yönetimsel, askerî gö-
rüfl aç›lar›n› özetleyen ve yönetim örgütleri hakk›ndaki kararlar› içeren bu
program, Meclisin 18 Eylûl 1921 günkü toplant›s›nda okundu. ‹flte, bu tarih-
ten, daha dört ay geçtikten sonra kabul edilen ilk Anayasa, bu programdan
ç›km›flt›r.

*
*   *

fiimdi isterseniz yeniden ‹stanbul ile yap›lan yaz›flmalara dönelim. Tevfik
Pafla 27 Ocak tarihli telgraf›nda yaz›lanlar›n› 29 Ocak tarihli bir telgraf ile yi-
neledi. Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan flu karfl›l›k verildi:

‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1921
‹tilâf Devletlerinin politikas›nda Türkiye yarar›na beliren son geliflme, milletin özve-
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dür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sevr Ahitnamesini külliyen reddetmesi üzerine hâdis
olan flu vaziyetten, menafii millîyeye en muvaf›k netayiç istihsali, Londra Konferans›na iflti-
rak edecek murahhaslar›n do¤rudan do¤ruya iradei millîyeyi temsil eden Büyük Millet Mec-
lisi taraf›ndan intihap ve terhis edilmifl olmasile kabildir. Sevr Muahedei mefl'umesini imza-
lam›fl bir heyetin varisi hususîsi olan heyetiniz murahhaslar›n›n, mülkü millete nafi flerait is-
tihsal edebilmeleri gayr›mümkündür. Binaenaleyh, vatan›n menafii âliyesi icab› iflbu müza-
kerat› sulhiyede sizin aradan ç›karak Büyük Millet Meclisi murahhaslar›n›, vahdeti millîyeyi
tamamen irae eder bir flekilde serbest b›rakmakl›¤›n›z lâz›md›r. Bu sebeple, evelki tebligat›-
m›z hakk›nda cereyan edecek müzakerat› bir taraftan takip ve icra eylemekle beraber berveç-
hiati mukarrerat› müstacelen kabul ve tenfiz eylemeniz rica olunur:

1 - Londra Konferans›na ifltirak edecek Türkiye heyeti murahhasas›, münhas›ran Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan intihap ve izam edilecektir.

2 - ‹flbu heyeti murahhasa refakatine verilmesini lüzumlu gördü¤ümüz baz› mütehass›s
müflavirler ile evrak ve vesaiki lâzime taraf›n›zdan ihzar ve heyete iltihak etmek üzere izam›
ve irsal edilecektir.

3 - Taraf›m›zdan gönderilecek iflbu heyeti murahhasan›n, umum Türkiye menafiini
temsil edecek yegâne heyet oldu¤unu da Düveli ‹tilâfiyeye tebli¤ edeceksiniz.

4 - Vakt›n darl›¤› hesabile kat’î ve nihaî olarak ittihaz edilen iflbu mukarrerat›n ademi
tervici halide selâmeti mülkü millet nam›na terettüp edecek mes’uliyeti tarihîye, tamamen he-
yetinize ait bulunacakt›r.

‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi
Efendiler, Tevfik Paflan›n refik› mesaisi olup Ankarada bulunan ‹zzet Pa-

fla taraf›ndan da bir telgraf yaz›lmas› faydal› olur zann›nda bulunduk. ‹zzet
Paflan›n telgraf› flu idi:

fiifre ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1337
fiubat evahirinde Londrada in'ikat edecek konferansa mütedair Türkiye Büyük Millet

Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerile zat› samileri aras›nda cari aç›k muhaberat
muhteviyat›na muttali bulunuyoruz. Heyetimizin duçar oldu¤u ademi muvaffak›yet üzerine
yine irad› mütaleaya mücaseret müstelzimi hacalet olmakla beraber zat› fahimanelerini vazi-
yeti hakikiye ve burada hükümferma nikat› nazar hakk›nda tenvir etmeye flevki vatanperverî-
le lüzum hissediyoruz. ‹stanbulun taht› iflgalde olmas› hesabile oradaki bir hükûmetin mena-
fii esasiyei milleti müdafaadan âciz olaca¤› buraca tabiî görülmektedir. Ayr› iki heyet halinde
konferansta ispat› vücut etmekten, bilâhare Anadolu ile ‹stanbulun tefrik›na yol aç›laca¤› en-
diflesile de tevakki edilmektedir. Mustafa Kemal Pafla Hazretleri de, telgrafnamelerindeki ni-
kat› nazardan esas itibarile sarf›nazar etmeye salâhiyettar de¤ildir. Anadoluda avni hakla mu-
halefet ve isyanlar kesrü izale ve çeteler tenkil olunarak kuvvetli bir ordu ve hükûmet teflekkül
etmifltir. Avrupay›, Sevr Muahedesinin lehimize tadiline sevkedebilecek müzakerat›n ink›ta›na
mahal verilmiyecek surette bideri¤i himmet buyurulmas›n› hasbessadâka istirham eyleriz. Bu-
radaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin taraf› padiflahîden tan›nmas› flart› esasisi baki kalmak
üzere teferruat ve zevahire ait baz› hususat için dahi müdavelei efkâr imkân› mevcuttur. Bu
imkân›n ifatesine mahal verilmemek üzere ifl'ar› keyfiyet buyurulmas› maruzdur.

Ahmet izzet
Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paflan›n bu telgrafa verdi¤i cevab› da ar-

zedeyim:
fiifre Ankarada ‹zzet Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 31/1/1337
C: 30 Kânunusani 1337
Cümlemizin muhafazai ahkâm›na yemin etti¤imiz Kanunu Esasiye muhalif tadilât› esasiye

icras› ve an›n tasdik› sarahati kanuniye ile ne derece kabili telif olaca¤› cayi mülâhazad›r. Bu hu-
sus, ancak Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin..........vas›tasile gönderdi¤i telgrafla beyan olunan
ve bizce mültezem bulunan tadilât›n Düveli ‹tilâfiyece kabul edilmesine ihtimam olunup inflallah
istihsali matlup olunduktan sonra usulü dairesinde hallolunacak mesaili dahiliyedendir. Aksi hal,
dünkü telgraf›m›zla dahi izah olundu¤u üzere konferansa ademi kabulümüzü ve ‹stanbulun
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rili kararl›l›¤›n›n ürünüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sevr Antlaflmas›n› hiç kabul
etmemesi üzerine ortaya ç›kan flu durumlardan, ulusal ç›karlar›m›za en uygun sonuçlar el-
de edilmesi Londra Konferans›na kat›lacak delegelerin do¤rudan do¤ruya millet iradesini
temsil eden Büyük Millet Meclisi taraf›ndan seçilip görevlendirilmesile olabilir. U¤ursuz
Sevr Antlaflmas›n› imzalam›fl bir kurulun özel mirasç›s› olan kurulunuzun delegeleri, ülke
ve ulusa yararl› koflullar elde edemezler. Bunun için, yurdun yüce ç›karlar› gere¤i bu bar›fl
görüflmelerine sizin aradan ç›karak Büyük Millet Meclisi delegelerini, ulusal birli¤i eksiksiz
gösterir bir biçimde serbest b›rakman›z gerekir. Bu nedenle, bir yandan önceki bildirimiz
üzerinde yap›lacak görüflmeleri izleyip yürütmeniz öbür yandan afla¤›daki kararlar› ivedi-
likle al›p uygulaman›z rica olunur:

1 - Londra Konferans›na kat›lacak Türkiye delege kurulu, yaln›z Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Hükûmeti taraf›ndan seçilip gönderilecektir.

2 - Bu delege kurulun yan›na verilmesini gerekli gördü¤ümüz kimi uzman dan›flman-
larla gerekli kâ¤›tlar ve belgeler sizce haz›rlan›p kurula kat›lmak üzere gönderilecektir.

3 - Bizim gönderece¤imiz bu delege kurulun, bütün Türkiye ç›karlar›n› temsil edecek
tek kurul oldu¤unu da ‹tilâf Devletlerine bildireceksiniz.

4 - Vakt›n darl›¤› yüzünden kesin ve de¤iflmez olarak al›nan bu kararlara uymazsan›z
ülke ve ulus esenli¤i aç›s›ndan do¤acak tarihsel sorumluluk bafltan bafla kurulunuzun ola-
cakt›r.

Bakanlar Kurulu Baflkan› Fevzi
Efendiler, Tevfik Paflan›n çal›flma arkadafl› olup Ankarada bulunan ‹zzet

Pafla taraf›ndan da bir telgraf yaz›lmas› yararl› olur sand›k. ‹zzet Paflan›n telg-
raf› flu idi:

fiifre ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1921
fiubat sonlar›nda Londrada toplanacak konferansla ilgili olarak Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerile aran›zda yap›lan aç›k yaz›flmalar
içeri¤ini ö¤renmifl bulunuyoruz. Kurulumuzun u¤rad›¤› baflar›s›zl›ktan sonra yeniden dü-
flünce bildirmeye kalk›flmak utanç verici olmakta ise de sizleri gerçek durum ve burada
egemen olan görüfller hakk›nda ayd›nlatmaya yurtseverli¤imizin itisiyle gerek duyuyoruz.
‹stanbulun iflgal alt›nda olmas› yüzünden oradaki bir hükûmetin ulusun temel ç›karlar›n›
koruyam›yaca¤› buraca do¤al say›lmaktad›r. Ayr› iki kurul olarak konferansa kat›lmak-
tan da, ileride Anadolu ile ‹stanbulun ayr›lmas›na yol aç›laca¤› korkusuyla çekinilmekte-
dir. Mustafa Kemal Pafla Hazretleri de, telgraflar›ndaki görüfllerden vazgeçmeye asl›nda
yetkili de¤ildir. Anadoluda Allah›n yard›m›yla karfl› koymalar ve ayaklanmalar k›r›l›p or-
tadan kald›r›lm›fl ve çeteler da¤›t›larak kuvvetli bir ordu ve hükûmet kurulmufltur. Avru-
pay›, Sevr Antlaflmas›n› bizden yana de¤ifltirmeye zorlayabilecek görüflmelerin kesilmesi-
ne yer verilmiyecek flekilde yard›mlar›n›z›n esirgenmemesini ba¤l›l›¤›n›za dayanarak dile-
riz. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin padiflah taraf›ndan tan›nmas› yolundaki
temel koflul de¤iflmeden ayr›nt›lar ve görünüflle ilgili birtak›m konular için düflünce al›fl
verifli yap›labilir. Bu olana¤›n kaç›r›lmas›na yol açmamak için görüfllerinizin bildirilmesi-
ni rica ederiz.

Ahmet ‹zzet
Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paflan›n bu telgrafa verdi¤i karfl›l›¤› da

bilginize sunay›m:
fiifre Ankarada ‹zzet Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 31/1/1921
K: 30 Ocak 1921
Hepimizin hükümlerini korumaya ant içti¤imiz Anayasaya ayk›r› temel de¤ifliklikler yapma-

n›n ve bunu kabul etmenin kanunun aç›k hükümleriyle nas›l ba¤daflabilece¤i düflünülme¤e de¤er.
Bu konu, ancak Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin.....arac›l›¤›yla gönderdi¤i telgrafda bildirilen ve
bizce uygun bulunan de¤iflikliklerin ‹tilâf Devletlerince kabul edilmesine özenle çal›fl›l›p Allah›n
izniyle baflar›labildikten sonra usulüne göre çözümlenebilecek iç sorunlardand›r. Tersine tutum,
dünkü telgraf›m›zla da aç›kland›¤› gibi konferansa kabul edilmememize ve ‹stanbulun hemen



derhal hakimiyeti Osmanîyeden ihrac›n› ve Yunanîlerin davas›n›n bilâ müdafaa kalmas›n›
belki muhik görülmesini mucip olacakt›r. Telgraflardan bir cihetin anlafl›lmad›¤›n› istidlâl
ediyoruz. Konferansa sizin ve bizim diyerek iki heyet izam edilece¤inin nereden ç›kar›ld›¤›
anlafl›lam›yor. Dava ayn›, esbaba müdafaa ayn› olmakla beraber bu hususta ittiad› tam olun-
ca, oraca tayin olunacak murahhaslar, Düveli ‹tilâfiyenin tan›makta oldu¤u hükûmetin ter-
fik edece¤i murahhaslarla beraber gidince, heyet, müttehit ve yekvücut ve salâhiyeti lâzimeyi
haiz olur ve bilâihtiraz müttehiden davay› millîyi müdafaa eder. Bu lüzumun oraca da tak-
dir buyuruldu¤u, murahhaslar›n Düveli ‹tilâfiyeye tan›tt›r›lmalar›n› bizden talep buyurulma-
sile müsbettir. Tebli¤ olunan nota ve beyanat›n›z vaz›han göstermektedir ki, Düveli ‹tilâfiye
Londra Konferans›na yaln›z olarak Anadolu murahhaslar›n› kabul etmemektedir. Bunlar,
hükûmet murahhaslarile birlikte bulunmak suretile kabul olunacakt›r. Böyle ayr›l›k muhafa-
za edilecek olursa a¤lebi ihtimal hiçbir taraf›n murahhaslar› kabul edilmiyecektir. Bu bapta
yaln›z buradan murahhas kabul edilmesi muhtemel ise de Anadolu için bu ihtimal de yoktur.
Binaenaleyh pek büyük fedakârl›klar mahsulü olan bu tebeddül, zarar›m›za hallolunur.
Çünkü ‹tilâf mehalifilinde Yunan muhipleri fazla olup kendilerine Türkler flarkta harbin ida-
mesine taraftar ve sulhü itilâfa talip de¤ildir diye propaganda ile lehdar olanlar› kendilerine
celp, bizi haks›z ve düflman›m›z› hakl› göstermeye salâhiyet verilmifl olur. Müflterek murah-
haslardan mürekkep bir heyet gönderilirse metalibimiz kabul olunmasa bile, lehimize olan
efkâr› aleyhe çevirmemifl ve belki aleyhtar olanlar›n bir k›sm› mühimmini kazanm›fl oluruz.
Vak›t pek dard›r. Muhaberat ile zayi edilecek zaman kalmam›flt›r. Murahhaslar›n hemen iza-
m› menafii vatanîye ve millîye icab›d›r. Zat› devletlerile rüfekayi muhteremenizin dahi avdet-
leri lâz›md›r. Zira ora efkâr›na ancak anmüflahedetin vukufunuzdan bihakk›n istifade edecek
zamanda ve orada efkâr›n bu nikat› nazara celbi lüzumunda müttefik oldu¤umuz kanaatin-
deyiz Efendim.

Sadrazam Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflan›n Fevzi Pafla Hazretlerine olan cevabî telgraf›n›

da okuyal›m:
fiifre Ankarada Mustafa Fevzi Pafla Hazretlerine Dersaadet, 1/2/1337
C: 30 Kânunusani 1337. K›ral Konstantin'in Atinaya avdeti üzerine Düveli ‹tilâfiye me-

halifinde ve efkâr› umumiyede "Yunanistan aleyhine husule gelen tebeddül münasebetile Av-
rupada lehimize bir cereyan tevellüt etmekle beraber, bu cereyana mukabil, Rumlara muza-
hir ve Sevr Muahedesinin tamamen veya cüz'î tadilâtla tatbik› suretile Türkiyeyi imha fikrin-
de mus›r baz› ricali siyasîye de mevcut bulunmas›na, hususîle ald›¤›m›z malûmat› mevsuka-
ya göre, ricali mezkûrenin Anadolu mümessillerinin dahi konferansa davet edilmesini kabul
ve terviç eylemeleri Anadolunun böyle bir davete icabet etmiyece¤ine kani olmalar›ndan ile-
ri gelmifl ve bundan maksatlar› da flu ademi icabet keyfiyetini öne sürerek ve aleyhimize te-
dabiri zecriye ittihaz›n› muhik göstererek efkâr› umumiyeyi siyasetlerine ›kt›faya mecbur ey-
lemekten ibaret bulunmufl olmas›na binaen konferansa bir an evvel ve müfltereken gidilerek
ihkak› hakka çal›fl›lmak lâbüttür. fiayet orada meflru ve muhik mutalebat›m›z›n reddolundu-
¤unu görür ve konferans› terke mecburiyet hissedersek, bu keyfiyet husemam›z›n elinde aley-
himize bir silâh› müessir olamaz. Telgrafnamelerinde beyan olunan mutalebat›n, evvelce de
bildirilen esbaba ve ‹stanbulun vaziyeti mahsusas›na mebni kabulü mümkün de¤ildir. Bun-
larda ›srar ile konferansa vaktü zaman›nda ifltirak f›rsat› fevtedilirse, evvelâ temini vahdet
olunmamas›ndan dolay› ‹stanbul ve Bo¤azlar›n büsbütün hakimiyeti Osmaniyeden ç›kmas›,
saniyen Düveli ‹tilâfiyenin Yunanistana muaveneti nakdiye ve askeriye ifa ve Anadoluda
müflterek bir hareketi taarruziye icras›na kalk›flarak zaten mesaibi mütevaliyei harbiyeden
adedi pek ziyade tenakus etmifl olan Türk unsurunun bir kat daha mahvü periflaniye maruz
kalmas›, salisen büyük nispette fedekârl›klar ihtiyar› mukabilinde haricî muavenete ihtiyaç
mecburiyeti hâs›l olarak binnetice gayei emel olan istiklâlin heder edilmesi gibi netayici vahi-
me tahaddüs eyler. Murahhaslar›n›z›n Dersaadete tesrii hareketi elzemdir Efendim.

Sadrazam Tevfik
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Osmanl› egemenli¤inden ç›kar›lmas›na ve Yunan istekleri karfl›s›nda savunmas›z kalmas›na
ve belki de onlar›n hakl› görülmesine yol açacakt›r. Telgraflardan bir noktan›n anlafl›lmad›-
¤›n› seziyoruz. Konferansa sizin ve bizim diye iki kurul gönderilece¤inin nereden ç›kar›ld›-
¤› anlafl›lam›yor. Dava birdir, savunma dayanaklar› da birdir; böylece bu konuda tam bera-
berlik oldukta, oraca atanacak delegeler, ‹tilâf Devletlerinin tan›makta oldu¤u hükûmetin
kataca¤› delegelerle birlikte gidince, kurul, bir ve bütün olur ve gerekli yetkiye sahip olur
ve çekinmeden birlikte millî davay› savunur. Bu gere¤in oraca da anlafl›ld›¤›, delegelerin ‹ti-
lâf Devletlerine tan›tt›r›lmalar›n› bizden istemeleriyle kan›tlanm›fl bulunmaktad›r. Verilen
nota ve sizin sözleriniz aç›kça göstermektedir ki, ‹tilâf Devletleri Londra Konferans›na
Anadolu delegelerini tek bafllar›na kabul etmemektedir. Bunlar, hükûmet delegeleriyle bir-
likte bulunurlarsa kabul olunacakt›r. Böyle ayr›l›k sürdürülecek olursa hiçbir taraf›n dele-
gelerinin kabul edilmemesi en büyük olas›l›kt›r. Bu konuda yaln›z buradan delege kabul
edilmesi olas› ise de Anadolu için bu olas›l›k da yoktur. Bundan ötürü pek büyük özveriler-
le elde edilmifl olan bu de¤ifliklikten, bizim zarar›m›za sonuç ç›kar. Çünkü ‹tilâf Devletleri
çevrelerinde Yunan dostlar› çoktur ve kendilerine Türkler do¤uda savafl›n sürmesinden ya-
nad›rlar ve bar›fl›p anlaflmak istemiyorlar diye propangada yaparak bizden yana olanlar›
kendilerine çekerek, bizi haks›z ve düflman›m›z› hakl› göstermek için tutanak verilmifl olur.
Ortak delegelerden oluflan bir kurul gönderilirse isteklerimiz kabul olunmasa bile, bizden
yana olan görüflleri tersine çevirmemifl ve belki bize karfl› olanlar›n önemli bir bölümünü
kazanm›fl oluruz. Vak›t pek dard›r. Yaz›flma ile yitirilecek zaman kalmam›flt›r. Delegelerin
hemen gönderilmesi yurt ve ulus ç›karlar› gere¤idir. Sizinle say›n arkadafllar›n›z›n da ‹stan-
bula dönmeleri gerekir. Çünkü, oradaki görüfller üzerinde birinci elden edindi¤iniz bilgiler-
den gere¤i gibi yararlanma zaman›n›n geldi¤ine ve oradaki görüfllerin bizimkilere do¤ru çe-
kilmesi gerekti¤inde birleflti¤imize inan›yoruz Efendim.

Baflbakan Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflan›n Fevzi Pafla Hazretlerine olan yan›t telgraf›n› da

okuyal›m:
fiifre Ankarada Mustafa Fevzi Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 1/2/1921
K: 30 Ocak 1921. Kral Konstantin'in Atinaya dönmesi üzerine ‹tilâf Devletleri çevre-

lerinde ve kamu oyunda Yunanistan'a karfl› oluflan de¤ifliklik dolay›s›yla Avrupada bizden
yana bir ak›m do¤mufl olmakla birlikte, bu ak›ma karfl›, Rumlar› destekleyen ve Sevr Ant-
laflmas›n› tümüyle ya da küçük de¤iflikliklerle uygulayarak Türkiyeyi yok etmek düflünce-
sinde direnen kimi politikac›lar da bulunmas›na, özellikle ald›¤›m›z güvenilir bilgilere göre,
bu politikac›lar›n Anadolu temsilcilerinin de konferansa ça¤›r›lmas›n› uygun görüp kabul
etmeleri Anadolunun böyle bir ça¤›r›ya gitmiyece¤ine inanmalar›ndan ileri gelmifl ve bun-
dan amaçlad›klar› da flu ça¤›r›ya gitmemek olay›n› öne sürerek ve bize karfl› bask› önlemle-
ri almay› hakl› göstererek kamu oyunu politikalar›na uymaya zorlamaktan baflka bir fley ol-
mamas› nedenile konferansa bir an önce ve birlikte gidilerek hakk›m›z› almaya çal›flmak
çok gereklidir. E¤er orada meflru ve hakl› olan isteklerimizin kabul edilmedi¤ini görür de
konferansdan ayr›lmak zorunda kal›rsak, bu durum düflmanlar›m›z›n elinde bize karfl› kul-
lan›lacak etkili bir silâh olamaz. Telgraf›n›zda bildirilen istekleriniz, önce de bildirilen ne-
denlerle ve ‹stanbulun özel durumuna göre kabul edilemez. Bunlarda direnme sonucu kon-
feransa zaman›nda kat›lma f›rsat› kaç›r›l›rsa, birinci olarak birlik sa¤lanmamas›ndan dolay›
‹stanbul ve Bo¤azlar›n büsbütün Osmanl› egemenli¤inden ç›kmas›, ikinci olarak ‹tilâf Dev-
letlerinin Yunanistana para ve asker yard›m› yapmaya ve Anadoluda ortaklafla bir sald›r›-
ya kalk›flarak zaten birbirini kovalayan savafl y›k›mlar› sonucu say›s› çok azalm›fl olan Türk
halk› bir kat daha ezilir yok olur, üçüncü olarak büyük ölçüde özverilerde bulunmak yüzün-
den d›fl yard›m gereksinimi zorunlu¤u do¤arak sonunda son amac›m›z olan ba¤›ms›zl›¤›m›-
z›n ifle yaramaz hale gelmesi gibi a¤›r sonuçlar do¤ar. Delegelerinizin ‹stanbula gönderilme-
sinin çabuklaflt›r›lmas› çok gereklidir Efendim.

Baflbakan Tevfik

Tevfik Pafla
yeminle
ba¤l› oldu-
¤u Kanunu
Esasiye sa-
dakatten
ayr›lam›yor

Tevfik Pafla
yeminle
ba¤l› oldu-
¤u Osmanl›
Anayasas›-
na ba¤l›l›k-
tan ayr›l-
m›yor



Muhterem Efendiler, Osmanl› Sadrazam›n›n daha baz› tavsiye ve ihbarla-
r› vard›r. Müsaade buyurursan›z onlar› da okuyal›m:

fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Dersaadet, 5/2/1337
Londrada içtima edecek olan konferansa Devleti Aliyenin dahi davet edilmesinden do-

lay› telâfla düflen Yunanl›lar, aleyhimizdeki propagandalar›na bir kat daha germi vermifller-
dir. Paristeki murahhas›m›zdan ald›¤›m›z malûmata nazaran Fransada efkâr› umumîyeyi
aleyhimize çevirmek için gûya Anadoluda bir Alman heyeti askeriyesi mevcut oldu¤unu ve
harekât ve siyasetinizin bu heyetin telkinat›ndan tevellüt eyledi¤ini Frans›z mehalifinde nefl-
retmekte olduklar› gibi Türkiyedeki h›ristiyanlar›n katliam edilmekte oldu¤undan bahsile
bunlar›n tahlisi için Papa taraf›ndan bilcümle parlâmentolara müracaat edildi¤i mesmu ol-
du¤u murahhas› muflarileyh taraf›ndan ilâveten bildirildi¤inden fevkalâde suitesirat› mucip
olacak olan iflbu flayiat›n serian tekzip edilmesi rica ve tavsiye olunur,

Sadrazam Tevfik
fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Dersaadet, 8/2/1337
Konferansa tesir etmek maksadile flubat›n yirmi birinde Yunanl›lar›n 70-80 bin kifli ile

taarruza geçecekleri Hariciye Nezaretinden mevsukan istihbar k›l›nm›flt›r. Taarruzun Kara-
hisar-Eskiflehir istikametinde olmas›na ihtimal verilir. Ankara murahhaslar›n›n yaln›z olarak
konferansa kabul edilemiyece¤i mümessillerin cümlei ifadat›ndand›r.

Sadrazam Tevfik
Bu telgraf›n yaz›lmas›ndan maksat, Yunanl›lar›n taarruz edece¤ini bildir-

mek mi idi; veyahut, Ankara murahhaslar›n›n yaln›z olarak kabul edilemiyece-
¤ini söylemek mi idi, bunu anlamak müflküldür. Yoksa 70-80 bin kiflilik düfl-
man kuvvetinin taarruzu tehdidile ikinci f›kra müeddas› temin edilmek mi iste-
niyordu?

Murahhas izam› hakk›nda, bizim, serdetti¤imiz noktai nazarlar› ifl'arat›-
m›z veçhile Tevfik Pafla ‹tilâf mümessillerine tebli¤ etmifl de, telgraf›n son f›k-
rasile ald›¤› cevab› m› ibla¤ ediyordu; bu da vâz›h de¤ildir.

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine       Dersaadet, 8/2/1337
Frans›z efkâr› umumiyesini rencide etmemek için Kilikyada taarruzdan tevakki edilme-

si, hay›rhahl›¤›nda flüphe olm›yan baz› Frans›z ricalinin tavsiyesi üzerine Paris murahhas›-
m›zdan kemali ehemmiyetle bildirilmifltir.

Sadrazam Tevfik
Efendiler, bu gibi tavsiyeleri, ‹stanbul hükûmetlerinden çok dinlemifltik.

Bizim taarruzdan tevakki etmemizi tavsiye eden hay›rhah›n muhatab›, iflitti¤i-
ni bir gramofon gibi bize isal ederken, hay›rhaha, bize de taarruzdan tevakki
edilmesini icap edenlere tavsiye edip etmedi¤ini sormufl mu acaba? Ald›¤› ce-
vap, menfi idise, onun hay›rhahl›¤›na nereden hükmetmifl idi? Vatan›m›z› iflgal
edenlerin, efkâr› umumiyesini rencide etmemeyi tavsiye edenlere, vatan› iflgal
olunan milleti, niçin rencide ettiklerini ve etmekte devam eylediklerini sorma-
mak, neden, bu Osmanl› ricalinin havass› mümtazesi olmufltu?

Hulâsa, Muhterem Efendiler, görülüyor ki, Tevfik Pafla ve arkadafllarile
esasta, fikirde, telâkkide, anlaflmak mümkün olam›yordu. Nihayet, mesele,
Meclise intikal ettirildi.

Meclise iki teklif dermeyan ettim. Birisi: memleketin ve milletin vaziyet ve
maksad›n› ‹stanbula sarahaten bildirmek; ikincisi: ayr›ca davet vukuunda
Londraya müstakil bir heyet göndermekti. Her iki teklifim kabul edildi.

Efendiler, Meclisin noktai nazar ve karar›n›, Tevfik Paflaya ibla¤ eden
telgrafname aynen flöyle idi:
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Muhterem Efendiler, Osmanl› baflbakan›n›n bir tak›m baflka öneri ve bil-
dirileri de vard›r. ‹zin verirseniz onlar› da okuyal›m:

fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 5/2/1921
Londrada toplanacak olan konferansa Osmanl› Devletinin de ça¤›r›lmas›ndan telâfla

düflen Yunanl›lar, bize karfl› propagandalar›n› bir kat daha artt›rm›fllard›r. Paristeki delege-
mizden ald›¤›m›z bilgilere göre Fransada kamu oyunu bize karfl› çevirmek için sözde Ana-
doluda bir Alman askerî hey'eti bulundu¤unu ve ifllerinizle politikan›z›n bu hey'etin etki-
sinden do¤du¤unu Frans›z çevrelerinde yaymakta olduklar› gibi Türkiyedeki H›ristiyanla-
r›n k›r›ma u¤rat›lmakta oldu¤undan söz ederek bunlar›n kurtar›lmas› için Papa taraf›ndan
bütün parlâmentolara baflvuruldu¤unun duyuldu¤u o delege taraf›ndan ayr›ca bildirildi¤in-
den ola¤anüstü kötü etkiler yapacak olan bu söylentilerin tezelden yalanlanmas›n› rica eder
ve ö¤ütlerim.

Baflbakan Tevfik
fiifre Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 8/2/1921
Konferans› etkilemek amac›yla fiubat›n yirmibirinde Yunanl›lar›n 70-80 bin kifli ile

sald›r›ya geçecekleri D›fliflleri Bakanl›¤›nca güvenilir kaynaklardan ö¤renilmifltir. Sald›r›n›n
Afyon-Eskiflehir do¤rultusunda olmas› olas›d›r. Ankara delegelerinin yaln›z olarak konfe-
ransa kabul edilemiyece¤i temsilcilerin tümünce söylenmektedir.

Baflbakan Tevfik
Bu telgraf›n yaz›lmas›ndan amaç, Yunanl›lar›n sald›raca¤›n› birdirmek

miydi; ya da, Ankara delegelerinin yaln›z olarak kabul edilemiyece¤ini söyle-
mek mi idi, bunu anlamak zordur. Yoksa 70-80 bin kiflilik düflman kuvveti sal-
d›racak diye göz da¤› vererek ‹stanbul delegelerinin de konferansa gitmesini
sa¤lamak m› isteniyordu?

Delege göndermek iflinde, bizim, ileri sürdü¤ümüz düflünceleri bildirim-
lerimize uyarak Tevfik Pafla ‹tilâf Devletleri temsilcilerine duyurmufl da, telg-
raf›n son bölümünde, ald›¤› karfl›l›¤› m› bize duyuruyordu; bu da aç›k de¤ildir.

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 8/2/1921
Frans›z kamu oyunu incitmemek için Kilikyada sald›r›dan sak›n›lmas›, kuflkusuz çok

iyilik sever nitelikte olan Frans›z devlet adamlar›n›n ö¤ütleri üzerine Paris delegemizce bü-
yük önemle bildirilmifltir.

Baflbakan Tevfik
Efendiler, bu gibi ö¤ütleri, ‹stanbul hükûmetlerinden çok dinlemifltik. Bi-

zim sald›r›dan sak›nmam›z› ö¤ütleyen adam, iflitti¤ini bir gramofon plâ¤› gibi
bize ulaflt›r›rken, iyilik sevene, bize de sald›rmaktan sak›n›lmas›n› gereken ki-
flilere ö¤ütleyip ö¤ütlemedi¤ini sormufl mu acaba? Ald›¤› karfl›l›k, olumsuz
idiyse, onun iyilikseverli¤ini nereden ç›karm›flt›? Vatan›m›z› iflgal edenlerin,
kamu oyunu incitmeme ö¤üdünü verenlere, vatan› iflgal olunan milleti, niçin
incittiklerini ve etmekte devam eylediklerini sormamak, neden, bu Osmanl›
devlet adamlar›n›n belirgin niteli¤i durumuna gelmiflti?

K›sacas›, Muhterem Efendiler, görülüyor ki, Tevfik Pafla ve arkadafllari-
le temelde, görüflte, anlay›flta, uzlafl›lam›yordu. Sonunda, ifl, Meclise götürül-
dü.

Mecliste iki öneride bulundum. Birisi: memleketin ve milletin tutum ve
amac›n› ‹stanbula aç›kça bildirmek; ikincisi: ayr›ca ça¤›r› yap›l›rsa Londraya
ba¤›ms›z bir hey'et göndermekti. Her iki önerim kabul edildi.

Efendiler, Meclisin görüfl ve karar›n›, Tevfik Paflaya duyuran telgraf, ol-
du¤u gibi, flöyle idi:
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Londra konferans›na davet dolay›sile Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke-
mal Pafla Hazretleri ve ‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Pafla Hazretlerile ‹stanbulda Tevfik
Pafla Hazretleri aras›nda teati edilen muhaberat, heyeti umumîyede okunmak suretile, Mec-
lisin dahili ›tt›la› oldu. Tevfik Pafla Hazretleri taraf›ndan dermeyan buyurulan mütaleat,
memleketin bugünkü vaziyeti hakk›nda sarih bir fikir edinmekten pek uzak olduklar›n› tees-
sürle bize gösterdi. ‹stanbulda mütarekedenberi iki nevi hükûmet biribirini takip etmifltir. Bi-
ri Damat Feridin riyaseti alt›nda, muhtelif zevat›n ifltirakile teflekkül eden hükûmetler ki, her-
ne behas›na olursa olsun, ‹tilâf Devletlerine karfl› mutavaat› mutlaka fikrini temsil etmifl ve
memleketin kendi hukuku hakimiyetini idame için bezletti¤i fedekârl›klar›, düflmanlarla be-
raber çal›flmak suretile takim etmeyi bir mesleki mahsus edinmifltir. Bu fikrin salikleri, mem-
leketin fler ve h›yanete müstait nekadar nankör evlâd› varsa, hepsini tahrik ve teçhiz ederek,
müdafaai millîyeye hasr› nefs eden vatanperverler aleyhine mütemadi kulland›lar. fier'i mü-
bin nam›na neflredilen sahte fetvalar›n, mazhan taltif olan mirimiran Anzavurlarla fikri istik-
lâl ve müdafaa aleyhine neflrettikleri manevî ve maddi zehrü ifsat kuvvetleri aleyhine, Ana-
dolu aylarca müddet çarp›flmaya mecbur oldu. Onlar, düflmanlar hesab›na cephelerimizi kaç
defa arkadan vurdular. ‹slâm›n ilk asr›ndanberi, fleref ve hak, din nam›na cihat eden milleti-
miz, tarihimizin ilk günlerindenberi, devlet ve memleket ne vak›t tehlikeye düflmüflse kan›n›
mebzulen ak›tmaktan hâli kalm›yan milletimiz, bu defa muazzam vatandan bakiye kalan son
parçada, son kaleye çekilmifl, en son müdafaas›n› yaparken hükûmet nam›n› alan heyetler,
düflmanlar hesab›na, düflman saflar› aras›nda kendi milletleri aleyhine çal›fl›yorlard›. Bizan-
s›n son günlerinde, Fatihin teslim davetine karfl› "Allah›n bana bir vedias› olan bu memleke-
ti, ancak Allaha teslim ederim" diyen son Kayseri Rûmun taht›na vâris bir hanedandan ge-
len bugünkü halife ve sultan›n hükûmeti, esir olmamak isteyen milleti, kendi elile ba¤l›yarak
düflmanlara teslim etmeye çal›fl›yordu. Bu birinci safha, o hükûmetlerin ve müttefiklerinin he-
zimetile netice buldu. ‹kinci nevi hükûmet, Tevfik Paflan›n riyaset ettikleri heyettir ki, maksat
itibarile Anadolu müdafaas›na taraftar oldu¤unu söylemekle beraber, icraat itibarile, memle-
ketin samimiyetle istihsal etmek istedi¤i sulha nakabili tevciz bir gaflet ve inat ile mâni olmak-
ta devam ediyor. fiûray› saltanatta, ‹tilâf Devletlerinin uzatt›¤› ilân› esareti aya¤a kalkmak, ib-
raz› hürmet etmek suretile kabul ve imza eden rical ve ayan, bütün memlekette hiçbir hak ve
salâhiyeti temsil etmiyen bir kuvveti sâk›ta halindedir. Anadolu ve ‹stanbul, istiklâl ile esare-
tin, hürriyetle mahkûmiyetin tearuz ve tehalüf etti¤i iki ayr› parça halinde kalm›flt›r.

Biz, memleketin, esir edilmifl, ihtiyar›n› kaybetmifl parças›n› hür ve müstakil k›sma il-
hak etmek istiyoruz. ‹stanbul ricali, küllü teflkil eden ve bütün bir cihan› husumete karfl› ken-
dini fleref ve salâbetle müdafaa eden hür k›sm›, esir ve mahkûm cüz'e tâbi etmek, ilhak etmek
istiyorlar. Bütün Anadoluyu, hürriyet ve istiklâline âfl›k bütün evlâd› memleketi ve bugünkü
ruhu mazlumu islâm› temsil eden Büyük Millet Meclisi, ‹stanbulun malûl ve mahrumu hür-
riyet bir heyetine tâbi olmay›, hiçbir zaman kabul edemez.

Meclisimiz taraf›ndan kabul ve ilân edilen ve bütün memlekette muta olan Teflkilât›
Esasiye Kanunlar›m›z mucibince, hakimiyet, bilâkaydüflart milletindir ve milletin teflri ve ic-
ra kudreti ise, onun hakikî ve yegâne mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli eder. Bu
esasata binaen heyeti murahhasam›z›n ‹stanbula gitmesi ve oradan intihap edilecek bir heye-
te dahil olmas› ve oran›n verece¤i salâhiyetname ile cihana karfl› davay› millîmizi deruhde et-
mesine imkân yoktur. E¤er isterseniz bilfiil ve bilhak haizi istiklâli mutlak olan, bütün teflki-
lât› idariyesile memleketi tedvir eden, ordular› flarkta ve garpta düflmanlara hadlerini bildire-
rek memlekete sulhün yollar›n› açan Meclisimizin, heyeti murahhasas›n›, memleketi temsil
edebilecek yegâne heyet olarak tan›rs›n›z. Yoksa, biz kendi heyetimizi, kendimiz göndermek
karar›m zaten alm›fl bulunuyoruz. Bu karar›m›za verilecek cevab›n, birtak›m sözler de¤il, fa-
kat filiyat olmas› bizce matluk ve mültezemdir.

Efendiler, Hariciye Vekili bulunan Bekir Sami Beyin taht› riyasetinde ay-
r›ca ve müstakil bir heyeti murahhasa tertip edildi. Heyet, Londra Konferans›-
na sureti mahsusada davet vukuunda icabet ve ifltirak etmek kaydile ve fakat
zamandan istifade maksadile, Antalya üzerinden Romaya hareket ettirildi.
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Londra konferans›na ça¤r›lmam›z dolay›sile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri ve Baflbakan Fevzi Pafla Hazretlerile ‹stanbulda Tevfik Pa-
fla Hazretleri aras›nda yap›lan yaz›flmalar, genel kurulda okunarak Meclis bilgi edindi. Tev-
fik Pafla Hazretleri taraf›ndan ileri sürülen düflünceler, memleketin bugünkü durumu hak-
k›nda belirgin görüfle varmaktan pek uzak olduklar›n› bize üzüntüyle gösterdi. ‹stanbulda
ateflkesten bu yana iki tür hükûmet biribirini izlemifltir. Biri Damat Feridin baflkanl›¤›nda,
de¤iflik kiflilerin kat›lmalar›yla kurulan hükümetler ki, herne pahas›na olursa olsun, ‹tilâf
Devletlerine karfl› kesin boyun e¤me düflüncesini temsil etmifl ve memleketin kendi ege-
menlik haklar›n› korumak için yapt›¤› özverileri, düflmanlarla birlikte çal›flmak yoluyla so-
nuçsuz b›rakmay› özel bir ifl edinmifltir. Bu düflüncede olanlar memleketin kötülü¤e ve ha-
inli¤e yatk›n nekadar iyilik bilmez adam› varsa, hepsini k›flk›rt›p silâhland›rarak, kendileri-
ni ulusal savunmaya adam›fl yurtseverere karfl› sürekli kulland›lar. Din ad›na yay›mlanan
uydurma fetvalara sivil paflal›k rütbesi verilip sevindirilen Anzavur arac›l›¤›yla ba¤›ms›zl›k
ve savunma fikrine karfl›, yayd›klar› nesnel ve tinsel zehirleyici ve kar›flt›r›c› güçlere karfl›,
Anadolu aylarca çarp›flmak zorunda kald›. Onlar, düflmanlar›n yarar›na cephelerimizi kaç
defa arkadan vurdular. Müslümanl›¤›n ilk yüzy›l›ndan beri, fleref ve hak, u¤runa savaflan
milletimiz, tarihimizin ilk günlerindenberi, devlet ve memleket ne vak›t tehlikeye düflmüfl-
se kan›n› bol bol ak›tmaktan kaç›nmadan milletimiz, bu kere koca vatandan arta kalan son
parçada, son kaleye çekilmifl, en son savunmas›n› yaparken hükûmet ad›n› alan kurullar,
düflmanlar yarar›na, düflmanlar›n yan›nda kendi milletlerine karfl› çal›fl›yorlard›. Bizans›n
son günlerinde, Fatihin teslim ça¤›r›s›na karfl› "Allah›n bana emanet olarak b›rakt›¤› bu
memleketi, ancak Allaha veririm" diyen son Rum Kayserinin yerine geçmifl bir soydan ge-
len bugünkü halife ve padiflah›n hükûmeti, tutsak olmamak isteyen milleti, kendi elile ba¤-
l›yarak düflmanlara teslim etmeye çal›fl›yordu. Bu birinci evre, o hükûmetleri ve onlarla bir-
lik olanlar›n bozguna u¤ramalar›yla son buldu. ‹kinci türden hükûmet, Tevfik Paflan›n bafl-
kanl›k etti¤i kuruldur ki, amaç bak›m›ndan Anadolu savunmas›ndan yana oldu¤unu söyle-
mekle birlikte, yapt›klar› ifllerle, memleketin içtenlikle elde etmek istedi¤i bar›fla uygun gö-
rülemiyecek aymazl›k ve direnmeyle engel olmay› sürdürüyor. Padiflahl›k Dan›flma Kuru-
lunda, ‹tilâf Devletlerinin uzatt›¤› tutsakl›k belgesini aya¤a kalkarak, sayg› göstererek ka-
bul ve imza eden devlet adamlar› ve ileri gelenler, bütün memlekette hiçbir hak ve yetkisi
olmayan düflük bir kuvvet durumundad›r. Anadolu ve ‹stanbul, ba¤›ms›zl›k ile tutsakl›¤›n,
özgürlük ile tutuklulu¤un çat›flt›¤› ve karfl›laflt›¤› iki ayr› bölüm durumunda kalm›flt›r.

Biz memleketin tutsak edilmifl, özerkli¤ini yitirmifl parças›n› özerk ve ba¤›ms›z bölüme
ba¤lamak istiyoruz. ‹stanbulun ileri gelenleri, bütünü oluflturan ve bütün bir düflman dünya-
s›na karfl› kendini fleref ve dirençle savunan özgür bölümü, tutsak ve ba¤›ml› parçaya uyruk
k›lmak ba¤lamak istiyorlar. Bütün Anadoluyu, özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›na tutkun bütün yurt
çocuklar›n› ve bugünkü zulme u¤ram›fl ‹slâm ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, ‹s-
tanbulun hasta ve özgürlükten yoksun bir kuruluna uymay›, hiçbir zaman kabul edemez.

Meclisimiz taraf›ndan kabul ve ilân edilen ve bütün memlekette yürürlükte olan Ana-
yasalar›m›z gere¤ince, egemenlik, kay›ts›z flarts›z milletindir ve milletin yasama ve yürütme
erki ise, onun gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir. Bu temel kurallar
karfl›s›nda delegelerimizin ‹stanbula gitmesi ve oradan seçilecek bir kurula kat›lmas› ve ora-
n›n verece¤i yetki mektubuyla dünyaya karfl› millî davam›z› üstlenmesine olanak yoktur. E¤er
isterseniz edimli ve hakl› olarak ba¤›ms›zl›¤› kesin olan, bütün yönetim örgütleriyle memleke-
ti yöneten, ordular› do¤uda ve bat›da düflmanlara hadlerini bildirerek memlekete bar›fl yolla-
r›n› açan Meclisimizin, delegelerini, memleketi temsil edebilecek tek kurul olarak tan›rs›n›z.
Yoksa, biz kendi kurulumuzu, kendimiz göndermek karar›n› çoktan alm›fl bulunuyoruz. Bu
karar›m›za verilecek karfl›l›¤›n, birtak›m sözler de¤il, edimli ifller olmas›n› ister ve ye¤leriz.

Efendiler, D›fliflleri Bakan› bulunan Bekir Sami Beyin baflkanl›¤›nda ay-
r› ve ba¤›ms›z bir delege kurulu düzenlendi. Kurul, Londra Konferans›na özel
olarak ça¤›r›ld›¤›m›zda kat›lmak kofluluyla ve ama zamandan yararlanmak
amac›yla, Antalya üzerinden Romaya do¤ru yola ç›kar›ld›.
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Heyetimiz, ‹talya Hariciye Naz›r› Kont Sforza vas›tasile, konferansa res-
men davet olunduklar› kendilerine tebli¤ olunduktan sonra Londraya gitmifl-
lerdir.

Londra Konferans›, 27 fiubat 1337 den 12 Mart 1337 ye kadar devam etti.
Müsbet hiçbir netice vermedi.

Düveli ‹tilâfiye, ‹zmir ve Trakya nüfuslar› hakk›nda kendileri taraf›ndan
bir tahkikat›n neticesini kabul edece¤imize dair, bizden vâdalmak istediler. He-
yeti murahhasam›z, evvelâ, bunu kabul etmiflti. Ankaradan vukubulan ihtar
üzerine, bilâhare, tahkikat›n icras›n›, Yunan idaresinin ref'ine talik teklifinde
bulundu. Düveli ‹tilâfiyenin, Sevr muahedesinin ahkâm› sairesinin, bilâitiraz
taraf›m›zdan samimiyetle tatbik›n› temin etmek istedi¤i anlafl›lm›flt›. Heyeti mu-
rahhasam›z, bu husustaki teklifata, ret mahiyetinde cevaplar vermiflti. Yunan
murahhaslar›, tahkikat› esas›ndan reddetmifllerdi. Bunun üzerine, Düveli ‹tilâ-
fiye murahhaslar›, Türk ve Yunan heyeti murahhasalar›na, baz› teklifat› havi
bir proje vererek, hükûmetlerinden bu projeler muhteviyat›na dair alacaklar›
cevaplar›n, konferansa bildirilmesini talep etmifllerdi.

Bizim heyeti murahhasam›za verilen projede, Sevr Muahedesi ahkâm›nda
icra olunacak tadilâta müteallik flu noktalar vard›:

Bize b›rak›lan jandarma ve k›taat› mahsusa m›ktarlar›n› cüz’î surette art-
t›rmak. Memleketimizde kalacak ecnebî zabitan adedini biraz tenkis etmek.
Bo¤azlar m›ntakas›n› biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine mevzu tahdidat› biraz
hafifletmek. Umuru naf›aya müteallik imtiyaz vermek hakk›m›z üzerine mev-
zuu tahdidat› da, biraz tahfif etmek.. Bundan baflka adlî kapitülâsyonlar, ecne-
bî postalar›, Kürdistan.. hakk›nda Sevr projesinde tadilât icras›n› ümit ettirecek
baz› müphem vaitler..

Ayn› teklifat projesinde, Ermenistan hudutlar›n›n tayini hususu, Cemiyeti
Akvam›n gönderece¤i bir komisyona terkedilmekte idi. ‹zmir m›ntakas›nda da
hususî bir idare teflekkül edecekti. Gûya, ‹zmir vilâyeti bize iade olunacakt›.
Fakat ‹zmir flehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, ‹zmir sanca¤› asayi-
fli ‹tilâf zabitan› taraf›ndan idare olunacak, bu sancaktaki jandarma kuvveti,
nüfusu nispetine göre muhtelif anas›rdan teflekkül edecek, vilâyete Cemiyeti
Akvam taraf›ndan bir h›ristiyan vali tayin olunacak, izmir vilâyeti Türkiyeye
varidat›n tezayüdile artacak, senevî bir meblâ¤, tediye edecek idi.

‹zmir vilâyeti hakk›nda teklif olunan bu tarz› hal ve tesviye, befl sene son-
ra, tarafeynden birinin talebi üzerine Cemiyeti Akvamca tadil olunabilecekti.

Efendiler, ‹tilâf Devletleri, heyeti murahhasam›z vas›tasile yapt›klar› tekli-
fat›n cevab›n› almaya intizar etmeden, daha murahhaslar›m›z yolda iken, Yu-
nanl›lar, bütün ordusile, bütün cephelerimize karfl› taarruza geçtiler.

Görüyorsunuz ki Efendiler, Yunan taarruzu, konferans ve sulh hikâyesi-
ni bize bizzarure terkettiriyor. fiimdi müsaade buyurursan›z, size, bu taarruzu
ve neticesini arzedeyim:

Yunan ordusunun Bursa ve flark›nda mühim bir grubu; Uflak ve flark›nda di-
¤er bir grubu vard›. Bizim de kuvvetlerimiz, Eskiflehir flimaligarbisinde ve Dum-
lup›nar ve flark›nda olmak üzere iki grup halinde idi. Bundan baflka, Yunanl›-
lar›n, ‹zmitte bir f›rkalar›, bizim de ona mukabil Kocaeli Grubu bulunuyordu.
Yunanl›lar›n, Menderes boyundaki k›taat›na karfl› da k›taat›m›z vard›. Yunan
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Delegelerimiz, ‹talya D›fliflleri Bakan› Kont Sforza arac›l›¤›yla, konferansa
resmî olarak ça¤›r›ld›klar› kendilerine bildirildikten sonra Londraya gitmifllerdir.

Londra Konferans›, 27 fiubat 1921 den 12 Mart 1921 e kadar sürdü. Hiç-
bir olumlu sonuç vermedi.

‹tilâf Devletleri, ‹zmir ve Trakya halklar›yla ilgili olarak kendileri tara-
f›ndan yap›lacak bir soruflturman›n sonucunu kabul edece¤imize, söz verme-
mizi istediler. Delege kurulumuz, önce, bunu kabul etmiflti. Ankaradan yap›-
lan uyar› üzerine, sonradan, soruflturman›n yap›lmas›n›n, Yunan yönetiminin
çekilmesine dek ertelenmesini önerdi. ‹tilâf Devletlerinin Sevr Antlaflmas›n›n
öteki hükümlerinin, karfl› ç›kmaks›z›n taraf›m›zdan içtenlikle uygulanmas›n›
sa¤lamak istedi¤i anlafl›lm›flt›. Delegeler kurulumuz bu konudaki önerilerin,
kabul edilmedi¤i yolunda karfl›l›k vermiflti. Yunan delegeleri, soruflturma ya-
p›lmas› önerisini hiç kabul etmemifllerdi. Bunun üzerine, ‹tilâf Devletleri de-
legeleri, Türk ve Yunan delege kurullar›na, birtak›m öneriler içeren bir taslak
vererek, hükûmetlerinden bu taslaklarda yaz›lanlar hakk›nda alacaklar› ya-
n›tlar›n, konferansa bildirilmesini istemifllerdi.

Bizim delege kurulumuza verilen taslakta, Sevr Antlaflmas› hükümlerin-
de yap›lacak de¤iflikliklerle ilgili flu noktalar vard›:

Bize b›rak›lan jandarmalar›n ve özel birliklerin say›lar›n› birazc›k artt›r-
mak. Memleketimizde kalacak yabanc› subaylar›n say›s›n› biraz azaltmak.
Bo¤azlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine konulan k›s›tlamalar› bi-
raz hafifletmek. Bay›nd›rl›kla ilgili ayr›cal›k vermek hakk›m›z üzerine konu-
lan s›n›rlamalar› da, biraz hafifletmek. Bundan baflka adalet ifllerinde ki kapi-
tülâsyonlar, yabanc› postalar›, Kürdistan ile ilgili Sevr tasar›s›nda de¤ifliklik
yap›laca¤›n› umduracak birtak›m belirsiz sözler..

Gene bu öneri tasar›s›nda, Ermenistan s›n›rlar›n›n belirlenmesi ifli, Mil-
letler Cemiyetinin gönderece¤i bir komüsyona b›rak›lmaktayd›. ‹zmir bölge-
sinde de özel bir yönetim kurulacakt›. Sözde, ‹zmir ili bize geri verilecekti.
Ama ‹zmir flehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, ‹zmir sanca¤›n›n iç
düzeni ‹tilâf Devletleri subaylar› taraf›ndan yönetilecek, bu sancaktaki jan-
darma kuvveti, nüfuslar› oranlar›na göre çeflitli unsurlardan oluflacak, ile Mil-
letler Cemiyeti taraf›ndan bir H›ristiyan vali atanacak, ‹zmir ili Türkiyeye ge-
lirlerindeki art›flla ço¤alacak, senelik bir para, ödeyecek idi.

‹zmir ili için önerilen bu çözüm ve düzenleme, befl sene sonra, iki taraf-
tan birinin istemesi üzerine Milletler Cemiyetince de¤ifltirilebilecektir.

Efendiler, ‹tilâf Devletleri, delege kurulumuz arac›l›¤›yla yapt›klar› öne-
rinin karfl›l›¤›n› almay› beklemeden, daha delegelerimiz yolda iken, Yunanl›-
lar, bütün ordusuyla, tüm cephelerimize karfl› sald›r›ya geçtiler.

Görüyorsunuz ki Efendiler, Yunan sald›r›s›, konferans ve bar›fl öyküsü-
nü bize zorunlu olarak b›rakt›r›yor. fiimdi izin verirseniz, bu sald›r›y› ve sonu-
cunu bilginize sunay›m:

Yunan ordusunun Bursa ve do¤usunda önemli bir grubu; Uflak ve do¤usun-
da baflka bir grubu vard›. Bizim de kuvvetlerimiz, Eskiflehir kuzeybat›s›nda ve
Dumlup›nar ve do¤usunda olmak üzere iki grup durumunda idi. Bundan baflka,
Yunanl›lar›n, ‹zmitte bir tümenleri, bizim de ona karfl› Kocaeli Grubu bulunu-
yordu. Yunanl›lar›n, Menderes boyundaki birliklerine karfl› da birliklerimiz var-
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ordusunun Bursa ve Uflak gruplar›, 23 Mart 1337 günü ileri harekâta geçtiler.
‹smet Pafla Kumandas›nda bulunan Garp Cephesi k›taat›, arzetti¤im gibi, Es-
kiflehir flimaligarbisinde tahaflflüt etmiflti. Karar, muharebeyi ‹nönü mevaziinde
kabul etmekti. Ona göre tedabir ve tertibat al›n›yordu. Düflman, 26 Mart akfla-
m›, ‹smet Paflan›n iflgal ettirdi¤i mevaziin sa¤ cenah› ilerisine yanaflt›. Ertesi gü-
nü, bütün cephede temas hâs›l oldu. Düflman, 28 de sa¤ cenah›m›za taarruza
geçti. 29 da her iki cenahtan taarruz etti. Düflman, mevziî, mühim muvaffak›-
yetler elde ediyordu. 30 Mart günü fliddetli muharebelerle geçti. Bu muharebe-
lerin de neticesi düflman lehine tecelli etti.

Bundan sonra, s›ra bize geliyordu. ‹smet Pafla, 31 Mart günü, mukabil ta-
arruza geçti ve düflman› ma¤lûp ederek, 31/1 Nisan gecesi ricate mecbur etti. Bu
suretle, tarihi ink›lâb›m›z›n bir sahifesi, ‹kinci ‹nönü zaferile imlâ edildi.

Efendiler, düflman çekilirken Garp Cephesi Kumandanile 1 Nisan günü
cereyan eden muhaberat, o günün tahassüsat›n› tesbit eden vesaiktir. O tahas-
süsat› ihya için müsaade buyurursan›z o günkü muhaberattan baz› telgraflar›
aynen okuyaca¤›m.

Metristepeden, 1/4/1337
Saat 6.30 sonrada Metristepeden gördü¤üm vaziyet: Gündüzbey flimalinde, sabahtanbe-

ri sebat eden ve dümdar olmas› muhtemel bulunan bir düflman müfrezesi, sa¤ cenah grubu-
nun taarruzile gayr›muntazam çekiliyor. Yak›ndan takip ediliyor. Hamidiye istikametinde te-
mas ve faaliyet yok, Bozöyük yan›yor. Düflman, binlerce maktullerile doldurdu¤u muharebe
meydan›n› silâhlar›m›za terketmifltir.

Garp Cephesi Kumandan› ‹smet 
Ankara, 1/4/1337

‹nönü muhabere meydan›nda Metristepede Garp Cephesi Kumandan› ve
Erkân›harbiye Umumiye Reisi ‹smet Paflaya

Bütün tarihi âlemde, sizin ‹nönü meydan muharebelerinde deruhde etti¤iniz vazife ka-
dar a¤›r bir vazife deruhde etmifl kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklâl ve hayat›, dahi-
yâne idareniz alt›nda flerefle vazifelerini gören kumanda ve silâh arkadafllar›n›z›n kalp ve ha-
miyetine büyük emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yaln›z düflman› de¤il milletin makûs ta-
lihini de yendiniz. ‹stilâ alt›ndaki bedbaht topraklar›m›zla beraber bütün vatan, bugün mün-
tehalar›na kadar zaferinizi tes'it ediyor. Düflman›n h›rs› istilâs›, azim ve hamiyetinizin yalç›n
kayalar›na bafl›n› çarparak hurdahafl oldu.

Nam›n›z›, tarihin kitabei mefahirine kaydeden ve bütün milleti hakk›n›zda ebedi min-
net ve flükrana sevkeden büyük gazâ ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durdu¤unuz tepe-
nin size binlerce düflman ölülerile dolu bir meydan› fleref seyrettirdi¤i kadar milletimiz ve
kendiniz için flaflaai itilâ ile dolu bir ufku istikbale de nâz›r ve hâkim oldu¤unu söylemek is-
terim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Zulmü istibdat dünyas›n›n en zalimane hücumlar›na karfl›, yaln›z ve flaflk›n kalan mil-

letimizin maddî ve manevî bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki ateflle topl›yan ve hare-
kete getiren Büyük Millet Meclisinin Reisi Mustafa Kemal Pafla!

Kahraman askerlerimiz, zabitlerimiz ve askerlerimizle avc› hatlar›nda omuz omuza vu-
ruflan f›rka ve kolordu kumandanlar› nam›na takdirat ve tebrikât›n›za kemali fahr ile arz›
flükran ederim.

Garp Cephesi Kumandan› ‹smet
Muhterem Efendiler, ‹nönü muharebe meydan›n›, ikinci defa olarak ma¤-

lûben terk ve Bursa istikametinde eski mevzilerine ricat eden düflman›n takibin-
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d›. Yunan ordusunun Bursa ve Uflak gruplar›, 23 Mart 1921 günü ileri yürüyü-
fle geçtiler. ‹smet Pafla komutas›nda bulunan Bat› Cephesi birlikleri, bildirdi-
¤im gibi, Eskiflehir kuzeybat›s›nda toplanm›flt›. Karar›m›z, savafl› ‹nönü mev-
zilerinde kabul etmekti. Ona göre önlemler al›n›yor ve düzenlemeler yap›l›-
yordu. Düflman, 26 Mart akflam›, ‹smet Paflan›n iflgal ettirdi¤i mevzilerin sa¤
kanad›n›n ilerisine yanaflt›. Ertesi günü, bütün cephede çat›flmalar oldu. Düfl-
man, 28 de sa¤ kanad›m›za sald›r›ya geçti. 29 da her iki kanattan sald›rd›. Düfl-
man, s›n›rl›, önemli baflar›lar elde ediyordu. 30 Mart günü sert çarp›flmalarla
geçti. Bu çarp›flmalar da düflman yarar›na sonuç verdi.

Bundan sonra, s›ra bize geliyordu. ‹smet Pafla, 31 Mart günü karfl› sald›-
r›ya geçti ve düflman› yenerek, 31Mart/l Nisan gecesi çekilmek zorunda b›rak-
t›. Böylece, devrim tarihimizin bir sayfas›, ‹kinci ‹nönü zaferiyle yaz›ld›.

Efendiler, düflman çekilirken Bat› Cephesi Komutan›yla l Nisan günü
yapt›¤›m›z yaz›flmalar, o günün duygular›n› saptayan belgelerdir. O duygular›
canland›rmak için izin verirseniz o günkü yaz›flmalardan bâz› telgraflar› oldu-
¤u gibi okuyaca¤›m.

Metristepeden, 1/4/1921
Saat 6:30 sonrada Metristepeden gördü¤üm durum: Gündüzbey kuzeyinde, sabahtan-

beri dayanan ve artç› oldu¤u san›lan bir düflman birli¤i, sa¤ kanat grubunun sald›r›s› sonu-
cu düzensiz olarak çekiliyor. Yak›ndan kovalan›yor. Hamidiye do¤rultusunda karfl›laflma ve
çat›flma yok, Bozöyük yan›yor. Düflman, binlerce ölülerile doldurdu¤u savafl alan›n› silâhla-
r›m›za b›rakm›flt›r.

Bat› Cephesi Komutan› ‹smet 
Ankara, 1/4/1921

‹nönü savafl alan›nda Metristepede Bat› Cephesi Komutan› ve
Genelkurmay Baflkan› ‹smet Paflaya

Bütün dünya tarihinde, sizin ‹nönü meydan savafllar›nda yüklendi¤iniz görev kadar
a¤›r bir görev yüklenmifl komutanlar pek azd›r. Milletimizin ba¤›ms›zl›¤› ve varl›¤›, çok üs-
tün yönetiminiz alt›nda flerefle görevlerini yapan komuta ve silâh arkadafllar›n›z›n yürekli-
li¤ine ve yurtseverli¤ine büyük güvenle dayan›yordu. Siz orada yaln›z düflman› de¤il mille-
tin ters al›n yaz›s›n› da yendiniz. Düflman çizmesi alt›ndaki bahts›z topraklar›m›zla birlikte
bütün vatan, bugün en köflede kalm›fl yerlerine kadar zaferinizi kutluyor. Düflman›n istilâ
h›rs›, kararl›l›¤›n›z›n ve yurtseverli¤inizin yalç›n kayalar›na bafl›n› çarparak parça parça ol-
du.

Ad›n›z›, tarihin övünç kitab›na yazan ve bütün millette hakk›n›zda sonsuz borçluluk
ve minettarl›k yaratan büyük savafl ve zaferinizi kutlarken, üstünde durdu¤unuz tepenin si-
ze binlerce düflman ölülerile dolu bir fleref alan› gösterdi¤i kadar milletimiz ve kendiniz için
yükselifl par›lt›s› dolu bir gelece¤i de belirgin olarak gösterdi¤ini söylemek isterim.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Zalimlik ve zorbal›k dünyas›n›n en k›yas›ya hücumlar›na karfl›, yaln›z ve flaflk›n kalan

milletimizin nesnel ve tinsel tüm yetenek ve güçlerini ruhundaki ateflle toplayan ve hareke-
te geçiren Büyük Millet Meclisinin Baflkan› Mustafa Kemal Pafla!

Kahraman askerlerimiz, subaylar›m›z ve erlerimizle avc› hatlar›nda omuz omuza vu-
ruflan tümen ve kolordu komutanlar› ad›na övgü ve kutlamalar›n›za büyük bir övünçle te-
flekkür ederim.

Bat› Cephesi Komutan› ‹smet
Muhterem Efendiler, ‹nönü savafl alan›ndan, ikinci kez yenik olarak ayr›l›p

Bursa do¤rultusunda eski mevzilerine çekilen düflman›n kovalanmas›nda, piyade
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de, piyade ve süvari f›rkalar›m›z›n gösterdikleri flayan› tezkâr kahramanl›klar›
izah etmiyece¤im. Yaln›z, umumî vaziyeti askeriyeyi itmam için müsaade bu-
yurursan›z Cenup Cephemize ait m›ntakada cereyan etmifl olan harekât› hulâ-
sa edeyim.

Cenup Cephesi Kumandan› Refet Paflan›n emrinde bulunan üç piyade f›r-
kas›, Dumlup›narda, müstahzar bir mevzide bulunuyorlard›. Bundan baflka,
bir süvari f›rkas› ve bir de süvari livas› vard›. Bu mevziin sol cenah›nda bulu-
nuyordu. Cenup Cephesi Kumandan›n›n ald›¤› vazife, bu mevzide düflman›
tevkif etmekti. Uflak flark›ndaki mevzilerinden hareket eden üç piyade f›rkas› ve
bir k›s›m süvari, Dumlup›nar mevaziine temas ve taarruz ettiler. 26 Martta k›-
taat›m›z, mevzilerini terke mecbur oldu. Cenup Cephesi Kumandan›, bundan
sonra esasl› bir hatta kuvvetlerini tevkif ve yeniden tertibat almaya muvaffak
olam›yarak iki k›sma ayr›ld›. Bir k›sm› ki, (Sekizinci ve Yirmi Üçüncü Piyade
F›rkalarile ‹kinci Süvari F›rkas›ndan mürekkep idi) kendi taht› emrinde, Alt›n-
tafl istikametinde çekildi. Di¤er k›s›m ki, (Kolordu Kumandan› Fahrettin Pafla-
n›n taht› emrinde bulunuyordu. Elli Yedinci Piyade F›rkasile Dördüncü Süva-
ri Livas›ndan ibaret idi). Düflman, bütün kuvvetile Fahrettin Pafla kuvvetlerine
teveccüh ederek flarka yürüdü. Refet Pafla kuvvetlerine karfl›, Dumlup›narda,
yaln›z bir piyade alay› b›rakt›. Refet Pafla, bilâhare Yirmi Üçüncü F›rkay› Al-
t›ntafl üzerinden cenuba, Fahrettin Pafla emrine iade etti. Alt›ntafl istikametinde,
düflman›n hiçbir hareketi olmad›¤› tahakkuk edince, Refet Pafla, yan›nda bulu-
nan kuvvetlerle flimale celbolundu.

fiark istikametinde ilerliyen düflmana karfl›, Fahrettin Pafla kuvvetleri,
muhtelif mevakide muharebeler vererek Afyon flark›na çekildi. Düflman, Af-
yon Karahisar›n› iflgal ettikten sonra, Çay-Bolvadin hatt›na kadar ilerledi ve
orada tevakkuf etti. Bu düflman karfl›s›nda, Fahrettin Pafla, Elli Yedinci, Yirmi
Üçüncü F›rkalarla beraber, cenuptan Adana m›ntakas›ndan gelen K›rkbirinci
F›rkay› da alarak, mukabil bir hat vücuda getirdi.

Efendiler, fazla mülâhazat› sevkulceyfliyeden içtinap taraftar› olmakla be-
raber, Yunan ordusunun bu defaki umumî taarruz plân›nda, nazar› dikkati
çok calip bir hatay› iflaret etmek isterim. Yunan ordusunun Uflak grubu, Dum-
lup›nardan sonra, Eskiflehir istikameti umumîyesinde yürümek lâz›md›. Afyon
üzerinden Konya istikameti umumîyesinde teveccüh etmesi, as›l neticei kat'iye
sahas›ndan kuvvetlerini uzaklaflt›rarak, onlar› at›l ve tehlikeli bir vaziyette b›-
rakm›flt›r. ‹nönünde, muvaffak›yet bizim tarafta kald›ktan sonra, bu kuvvetle-
rin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an evvel ve serian ricatlerini temin-
den baflka bir fley düflünemiyeceklerine flüphe yoktu. ‹nönünde muzaffer olan
kuvvetlerimizin, Eskiflehir, Alt›ntafl üzerinden Dumlup›nara teveccüh ederek
ve bu mesafenin mühim bir k›sm›nda flimendifer hatt›ndan azami istifade
mümkün oldu¤una göre, Afyon Karahisar›n flark›nda bulunan Yunan grubu-
nun hatt› ricatini kat'etmesi ve bu suretle o grubu büyük bir felâkete duçar ey-
lemesi pek kuvvetli bir ihtimal dahilinde idi. Nitekim, bu fikrin tatbikat›na geç-
mekte bir an teahhur edilmemifltir. Derhal Cenup Cephesi Kumandan› Refet
Paflan›n emrine, ilk serbest kalan f›rkalar verilerek tahrik edilmifltir.

Yunan ordusunun Uflak grubu, ‹nönü Meydan Muharebesinin neticesi üze-
rine derhal ricate bafllad›. Refet Pafla, 7 Nisan 1337 tarihinde karargâhile Çekür-
lerde, Dördüncü ve On Birinci F›rkalar Alt›ntafl m›ntakas›nda, Beflinci Kafkas
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ve atl› tümenlerimizin gösterdikleri övgüye de¤er kahramanl›klar› anlatmaya-
ca¤›m. Yaln›z, askerlik bak›m›ndan genel durumun aç›klamas›n› tamamlamak
için izin verirseniz Güney Cephemiz bölgesinde yap›lm›fl olan çarp›flmalar›
özetleyeyim.

Güney Cephesi Komutan› Refet Paflan›n emrinde bulunan üç piyade tü-
meni, Dumlup›narda, haz›rlanm›fl bir mevzide bulunuyorlard›. Bundan baflka,
bir atl› tümeni ve bir de atl› tugay› vard›. Bu mevziin sol kanad›nda bulunu-
yordu. Güney Cephesi Komutan›n›n ald›¤› görev, bu mevzide düflman› dur-
durmakt›. Uflak do¤usundaki mevzilerden ilerleyen üç piyade tümeni ve bir
k›s›m atl›, Dumlup›nar mevzilerine gelerek sald›rd›lar. 26 Martta birlikleri-
miz, mevzilerini b›rakmak zorunda kald›. Güney Cephesi Komutan›, bundan
sonra önemli bir çizgide kuvvetlerini durdurarak yeniden düzenleme yapma-
y› baflaramayarak ikiye bölündü. Bir k›sm› ki, (Sekizinci ve Yirmiüçüncü Pi-
yade Tümenlerile ‹kinci Atl› Tümeninden oluflmakta idi) kendi emri alt›nda,
Alt›ntafl do¤rultusunda çekildi. Öbür k›sm› ki, (Kolordu Komutan› Fahrettin
Paflan›n emri alt›nda bulunuyordu. Elliyedinci Piyade Tümenile Dördüncü
Atl› Tugay›ndan ibaret idi). Düflman, bütün kuvvetile Fahrettin Pafla kuvvet-
lerine yönelerek do¤uya yürüdü. Refet Paflan›n kuvvetlerine karfl›, Dumlup›-
narda, yaln›z bir piyade alay› b›rakt›. Refet Pafla, sonradan Yirmiüçüncü Tü-
meni Alt›ntafl üzerinden güneye, Fahrettin Pafla emrine geri gönderdi. Alt›n-
tafl do¤rultusunda, düflman›n hiçbir k›p›rdamas› olmad›¤› anlafl›l›nca, Refet
Pafla, yan›nda bulunan kuvvetlerle kuzeye getirildi.

Do¤uya do¤ru ilerleyen düflmana karfl›, Fahrettin Pafla kuvvetleri, çeflitli
yerlerde çarp›flarak Afyon do¤usuna çekildi. Düflman, Afyonu ele geçirdikten
sonra, Çay-Bolvadin çizgisine kadar ilerledi ve orada durdu. Bu düflman kar-
fl›s›nda, Fahrettin Pafla, Elliyedinci, Yirmiüçüncü Tümenlerle birlikte, güney-
den Adana bölgesinden gelen K›rkbirinci Tümeni de alarak, düflmana karfl›
bir cephe oluflturdu.

Efendiler, ordular› yönetme bilimiyle ilgili fazla bir fleyler söylemekten
kaç›nmaktan yana olmama karfl›n, Yunan ordusunun bu defaki genel sald›r›
plân›nda, dikkati çok çeken bir yan›lg›y› göstermek isterim. Yunan ordusunun
Uflak grubu, Dumlup›nardan sonra, Eskiflehir genel do¤rultusunda yürümek
gerekirdi. Afyon üzerinden Konya genel do¤rultusuna yönelmesi, as›l kesin
sonuç al›nabilecek alandan kuvvetlerini uzaklaflt›rarak, onlar› ifl göremez ve
tehlikeli bir durumda b›rakm›flt›r. ‹nönünde, baflar› bizim tarafta kald›ktan
sonra, bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an evvel ve
h›zla çekilmelerini sa¤lamaktan baflka bir fley düflünemiyeceklerine kuflku
yoktu. ‹nönünde zafer kazanm›fl olan kuvvetlerimizin, Eskiflehir, Alt›ntafl
üzerinden Dumlup›nara yönelerek, ve bu yolun önemli bir bölümünde demir-
yolundan maksimum derecede yararlanabilece¤ine göre, Afyonun do¤usunda
bulunan Yunan grubunun çekilme hatt›n› kesmesi ve böylece o grubu büyük
bir bozguna u¤ratmas› pek kuvvetli bir olas›l›k idi. Nitekim, bu düflünceyi uy-
gulamakta bir an gecikilmemifltir. ‹lk serbest kalan tümenler hemen Güney
Cephesi Komutan› Refet Paflan›n emrine verilerek gönderilmifltir.

Yunan ordusunun Uflak grubu, ‹nönü Meydan Savafl›n›n sonucu üzerine he-
men çekilmeye bafllad›. Refet Pafla, 7 Nisan 1921 tarihinde karargâhile Çekürler-
de, Dördüncü ve On Birinci Tümenler Alt›ntafl bölgesinde, Beflinci Kafkas Tü-

Yunan or-
dusunun
umumî ta-
arruz plâ-
n›nda naza-
r› dikkati
çok calip
bir hata

Yunan Or-
dusunun
genel sald›-
r› plân›nda
dikkati çok
çeken bir
yan›lg›



F›rkas› ve kuvvetli bir alay mahiyetinde bulunan Meclis Muhaf›z Taburu Çe-
kürler cenubunda, Birinci ve ‹kinci Süvari F›rkalar›, Kütahya m›ntakas›nda
bulunuyorlard›. Fahrettin Pafla, Çay ve Afyondan çekilen düflman› takip ve
tazyik ederken, Refet Pafla da, düflman›n Asl›hanlar civar›nda bulunan bir ala-
y›na, bu sayd›¤›m›z kuvvetlerle, yani, üç piyade f›rkas› ve bir taburla, taarruz
etti. Bir taraftan da, flimalden daha iki f›rka, Yirmi Dördüncü ve Sekizinci F›r-
kalar, cenuba tahrik edildi. Asl›hanlardaki Yunan alay›, Refet Paflan›n taarru-
zunu tevkif etti. Çok zaman kazand›, bu müddet zarf›nda geriden gelen k›taat-
la iki f›rkaya kadar takviye olundu. Bu kuvvetler, Afyondan çekilen kuvvetle-
rin kendilerine iltihak›n› temin eti.

12 Nisan 1337 günü Refet Paflan›n emrinde flimalden cenuba ve flarktan
garba taarruz eden kuvvetlerin mecmuu flu idi:

fiimalden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24; flarktan ilerliyen 57, 23 ve 41 inci F›rkalar
ki cem'an sekiz piyade f›rkas› ve bir piyade taburu.. Birinci ve ‹kinci Süvari
F›rkalar› çok uzak mesafelerden dolaflt›r›larak ancak düflman ma¤lûp edildi¤i
takdirde müessir olabilecek, fakat o günün muharebesinde hiç te müessir bu-
lunmayan, düflman gerisinde Banaz hedefine sevkolunmufltu. Refet Paflan›n
taht› kumandas›na verilen kuvvetler, taarruzlar›nda muvaffak olamad›lar, bilâ-
kis fazla zayiat verildi. Düflman, Dumlup›nar mevaziine hâkim olarak yerleflti
ve orada kald›. Refet Pafla kuvvetleri de, Dumlup›nardan on kilometre flark›fli-
malide olmak üzere, Aydemir, Çalköy, Silkisaray hatt›na çekilip durdu. Asl›-
hanlar Muharebesi diye yadolunan, bu hareket, bu suretle hitam buldu.

Efendiler, muharebenin cereyan› esnas›nda muharebe hatlar›ndan baz› k›-
s›mlar›n ileri geri vukubulan dalgalar› ve bilhassa Afyon flark›nda bulunan
düflman f›rkalar›n›n, Dumlup›nar ilerisinde b›rakt›klar› bir alaylar›n›n ma¤lûp
ve bertaraf edilememesi yüzünden, Dumlup›nara kadar çekilebilmelerini müte-
ak›p Yunan kuvvetlerinin esasl› bir hat iflgal etmek üzere tertibat al›rken, iler-
deki parçalar›n›n o hatta vâs›l olmak üzere geri yürüyüflleri, Refet Paflan›n mu-
harebe neticesini yanl›fl hükmetmesine bais oldu. Filhakika, Refet Pafla, kendi-
si ma¤lûp oldu¤u halde düflman› ma¤lûp ve ricat eder kabul etti ve bunu befl
gün devam eden Dumlup›nar Meydan Muharebesinde düflmana son darbeyi
vurmak nasip oldu¤unu bildiren, telgrafile bize de ibla¤ etti. Biz de, bittabi
memnun olarak tehalükle, büyük takdirat ve tebrikâtta bulunduk. Fakat, vazi-
yeti tamamile meydana ç›karmak için telgraf bafl›nda kendisine sordu¤um su-
allere ald›¤›m cevaplardan, vaziyetin bildirildi¤i gibi oldu¤unda flüphe ve tered-
düde düfltük. Nihayet anlafl›ld› ki, düflman, tamamen maksad›na muvaf›k ve
vaziyeti umumiyesine mutab›k olarak, Dumlup›narda müdafaas› sehil, hâkim
ve esasl› bir mevzi al›yordu. Bilâkis Refet Paflan›n, biraz geride, bütün kuvvet-
lerile Aydemir, Çalköy, Silkisaray hatt›n› tutmas›, lâz›mgeldi.

Efendiler, vaziyette sükûnet peyda olduktan sonra Refet Paflan›n kumanda
etti¤i orduda, kendisine karfl› itimad›n münselip oldu¤u anlafl›ld›. Vaziyeti ma-
hallinde tetkik etmek üzere, Fevzi Pafla Hazretleri, Ankaradan ve ‹smet Pafla da,
Garp Cephesinden birlikte bizzat Refet Paflan›n karargâh›na gittiler. Refet Pa-
flan›n kumanda vaziyetinin bir müddet daha idamesi ciheti tercih edilmekte ol-
du¤undan, meseleyi ona göre hal ve tespite çal›flt›lar. Fakat zaman geçmeden
bu vaziyetin idamesi gayr›mümkün ve gayr›caiz oldu¤u kanaat› hâs›l oldu. Bu
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meni ve kuvvetli bir alay niteli¤inde bulunan Meclis Koruyucu Taburu Çekür-
ler güneyinde, Birinci ve ‹kinci Atl› Tümenleri Kütahya bölgesinde bulunu-
yorlard›. Fahrettin Pafla, Çay ve Afyondan çekilen düflman› kovalay›p bast›-
r›rken, Refet Pafla da, düflman›n Asl›hanlar yak›nlar›nda bulunan bir alay›na,
bu sayd›¤›m›z kuvvetlerle, yani, üç piyade tümeni ve bir taburla, sald›rd›. Bir
taraftan da, kuzeyden iki tümen daha, Yirmidördüncü ve Sekizinci Tümenler,
güneye gönderildi. Asl›hanlardaki Yunan alay›, Refet Paflan›n sald›r›s›n› dur-
durdu. Çok zaman kazand›, bu arada geriden gelen birliklerle iki tümene ka-
dar güçlendirildi. Bu kuvvetler, Afyondan çekilen kuvvetlerin kendilerine ka-
t›lmas›n› sa¤lad›.

12 Nisan 1921 günü Refet Paflan›n emrinde kuzeyden güneye ve do¤udan
bat›ya sald›ran kuvvetlerin toplam› flu idi:

Kuzeyden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24; do¤udan ilerliyen 57, 23 ve 41 inci Tü-
menler ki toplam sekiz piyade tümeni bir piyade taburu.. Birinci ve ‹kinci At-
l› Tümenleri çok uzaklardan dolaflt›r›larak ancak düflman yenilirse etkili ola-
bilecek, fakat o günün çat›flmas›nda hiç te etkili olmayan, düflman gerisinde
Banaz hedefine gönderilmiflti. Refet Paflan›n komutas› alt›na verilen kuvvet-
ler, sald›r›lar›nda baflar›l› olamad›lar, tersine kay›p verildi. Düflman, Dumlu-
p›nar mevzilerine egemen olarak yerleflti ve orada kald›. Refet Pafla kuvvetle-
ri de, Dumlup›nardan on kilometre, do¤u kuzeyinde olmak üzere, Aydemir,
Çalköy, Silkisaray çizgisine çekilip durdu. Asl›hanlar Savafl› diye an›lan, bu
çarp›flma, böyle bitti.

Efendiler, savafl s›ras›nda cephelerden kimi k›s›mlar›n ileri geri dalga-
lan›fl› ve özellikle Afyon do¤usunda bulunan düflman tümenlerinin, Dum-
lup›nar ilerisinde b›rakt›klar› bir alay›n yenilgiye u¤rat›l›p ortadan kald›r›l-
mamas› yüzünden, Dumlup›nara kadar çekilebilmelerinden sonra Yunan
kuvvetlerinin kuvvetli bir cephe oluflturmak üzere haz›rlan›rken, ilerdeki
parçalar›n›n o cepheye ulaflmak için geri yürüyüflleri, Refet Paflan›n savafl
sonucunu yanl›fl anlamas›na neden oldu. Gerçekten, Refet Pafla, kendisi ye-
nildi¤i halde düflman› yenilmifl ve çekilmekte sayd› ve bunu befl gün süren
Dumlup›nar Meydan Savafl›nda düflmana son yumru¤u vurmak olas›l›¤›
geldi¤ini bildiren, telgrafile bize de bildirdi. Biz de elbette sevinerek ivedi-
likle, onu çok övdük ve kutlad›k. Ama, durumu iyice anlamak için telgraf
bafl›nda kendisine sordu¤um sorulara ald›¤›m yan›tlardan, durumun bildi-
rildi¤i gibi olmad›¤› kuflkusuna düfltük. Sonunda anlafl›ld› ki, düflman, tü-
müyle amac›na ve genel durumuna uygun olarak, Dumlup›narda savunma-
s› kolay, sa¤lam ve kuvvetli bir mevzi al›yordu. Refet Paflan›n ise tersine,
biraz geride, bütün kuvvetlerile Aydemir, Çalköy, Silkisaray cephesini tut-
mas›, gerekti.

Efendiler, durum durgunlaflt›ktan sonra Refet Paflan›n komuta etti¤i orduda,
kendisine karfl› güven kalmad›¤› anlafl›ld›. Durumu yerinde incelemek için, Fevzi
Pafla Hazretleri, Ankaradan ve ‹smet Pafla da, Bat› Cephesinden birlikte Refet Pa-
flan›n karargâh›na gittiler. Refet Paflan›n bir süre daha komutada kalmas› ye¤len-
mekte oldu¤undan, bu sorunu ona göre çözümlemeye çal›flt›lar. Ama zaman geç-
meden bu durumun sürdürülemiyece¤i ve sürdürülmemesi gerekti¤i anlafl›ld›.
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sebeple, ben, bizzat Fevzi ve ‹smet Paflalar› alarak Refet Pafla nezdine gittim.
Vaziyeti yak›ndan tetkik ettim ve derhal flu tarz› halli tatbik ettim. Taht› kuman-
das›nda bulunan Cenup Cephesini, Garp Cephesine raptederek ‹smet Pafla ku-
mandas›na tevdi ettim. Kendisine Ankarada bir vazife verilmek üzere oraya av-
deti lüzumunu bildirdim.

Refet Pafla, Ankaraya avdet etti¤i zaman flöyle bir sureti hal tasavvur et-
mifltim. ‹smet Pafla art›k Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden istifa ederek,
tamamen tevsi edilmifl olan Garp Cephesi Kumandanl›¤ile ifltigal edecek, Mü-
dafaai Millîye Vekili bulunan Fevzi Pafla Hazretleri de vekâleten ifa etmekte ol-
du¤u Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetini asil olarak deruhde edecek. Ondan
inhilâl edecek Müdafaai Millîye Vekâleti vazifesini de Refet Pafla ifa edecek.

Refet Pafla, esas itibarile, yine askerî bir vazife deruhde etmek taraftar›yd›.
Fakat, benim tarz› tesviyemi be¤enmedi. Diyordu ki, Müdafaai Millîye Vekili
bulunan Fevzi Paflan›n makam›ndan istifa etmesine sebep yoktur. ‹smet Pafla-
n›n Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden istifas›n› zarurî görüyor ve bana da
bu aral›k bir vazife vermeyi düflünüyorsan›z tarz› tesviyenin ona göre tanzimi
mümkündür.

Ben, birdenbire Refet Paflan›n mütaleas›nda mündemiç maksada nas›lsa
intikal edemedim. Çünkü biraz sonra anlar gibi oldu¤um noktai nazar asla ha-
t›r›ma gelmemiflti. Mütereddit oldu¤um noktay› tavzih için bizzat kendisine
sordum. Dedim ki, yani siz mi Erkân›harbiye Reisi olmak istiyorsunuz? Gerçi
vaz›h bir cevap vermedi ama, ben maksad›n tamamen bundan ibaret oldu¤unu
kabul ettim. Bunun üzerine flu mütaleay› dermeyan eyledim: "Erkân›harbiyei
Umumiye Riyaseti, bizim teflkilât›m›za göre, bugün, filen Baflkumandanl›k ma-
kam›d›r. Siz, henüz Türk ordusuna baflkumandan olacak evsaf› ihraz etmifl de-
¤ilsiniz. Bunu flimdilik hat›r›n›zdan ç›kar›n›z!"

Refet Pafla, verdi¤i cevapta dedi ki, öyle ise ben de Müdafaai Millîye Ve-
kâletini kabul etmem. O sizin bilece¤iniz ifltir, dedim ve b›rakt›m. Filhakika ka-
bul etmedi ve ald›¤› mezuniyet üzerine Kastamonu ormanlar›nda Ecevit deni-
len yerde bir müddet istirahate çekildi. Refet Paflan›n Müdafaai Millîye Vekâ-
leti bundan sonra hâs›l olan di¤er bir vaziyet üzerine vukubulmufllur.

Muhterem Efendiler, ‹kinci ‹nönü zaferinden sonra, Londraya gitmifl olan
heyeti murahhasam›z avdet etti. Konferans›n müsbet bir neticeye iktiran etme-
mifl oldu¤u malûmunuzdur. Fakat Heyeti Murahhasa Reisi ve Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey; kendili¤inden ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ricali siyasîyesi ile te-
mas ve mükâlemelerde bulunarak ayr› ayr› herbirile birtak›m mukavelename-
ler imzalam›fl bulunuyordu.

Bekir Sami Beyin, ‹ngiltere ile imzalad›¤› bir mukavele mucibince, yedi-
mizde bulunan bilcümle ‹ngiliz üseras›n› iade edecektik. Buna mukabil ‹ngiliz-
ler de bize, esirlerimizi iade edeceklerdi. Yaln›z Türk esirleri meyan›nda Erme-
nilere ve ‹ngiliz üseras›na zulüm veya suimuamele etmifl oldu¤u iddia edilenler
istisna edilecekti.

Hükûmetimiz, bittabi böyle bir mukaveleyi tasvip ve tasdik edemezdi.
Çünkü böyle bir mukaveleyi tasvip etmek Türk tebaas›n›n, Türkiye dahilinde-
ki harekât› üzerinde, ecnebî hükûmetinin bir nevi hakk› kazas›n› tasdik etmek
olurdu.
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Bu nedenle, ben, Fevzi ve ‹smet Paflalar› yan›ma alarak Refet Paflan›n ya-
n›na gittim. Durumu yak›ndan inceledim ve hemen flu çözümü uygulad›m.
Komutas›nda bulunan Güney Cephesini, Bat› Cephesine ba¤layarak ‹smet
Paflan›n komutas›na verdim. Kendisine Ankarada bir görev verilmek üzere
oraya dönmesi gerekti¤ini bildirdim.

Refet Pafla, Ankaraya döndü¤ünde flöyle bir çözüm yolu düflünmüfltüm.
‹smet Pafla art›k Genelkurmay Baflkanl›¤›ndan ayr›larak, bütün zaman›n› ge-
niflletilmifl olan Bat› Cephesi Komutanl›¤›na verecek. Millî Savunma Bakan›
bulunan Fevzi Pafla Hazretleri de vekil olarak yürütmekte oldu¤u Genelkur-
may Baflkanl›¤›n› asil olarak üstlenecek. Ondan boflalacak Millî Savunma Ba-
kanl›¤› görevini de Refet Pafla yapacak.

Refet Pafla, asl›nda, yine askerlik görevi almaktan yanayd›. Ama, benim
çözüm fleklimi be¤enmedi. Diyordu ki, Millî Savunma Bakan› bulunan Fevzi
Paflan›n görevinden çekilmesine gerek yoktur. ‹smet Paflan›n Genelkurmay
Baflkanl›¤›ndan çekilmesini zorunlu say›yor ve bana da bu aral›k bir görev
vermeyi düflünüyorsan›z çözüm yolu ona göre düzenlenebilir.

Ben, birdenbire Refet Paflan›n düflüncesinin içerdi¤i amac› nas›lsa kavra-
yamad›m. Çünkü biraz sonra anlar gibi oldu¤um görüfl hiç akl›ma gelmemifl-
ti. Anlar gibi oldu¤um görüflünü aç›klamas› için kendisine sordum. Dedim ki,
yani siz mi Genelkurmay Baflkan› olmak istiyorsunuz? Gerçekte aç›k bir ya-
n›t vermedi ama, ben amac›n tam bu oldu¤unu kabul ettim. Bunun üzerine flu
düflünceyi ileri sürdüm: "Genelkurmay Baflkanl›¤›, bizim örgütlerimize göre,
bugün, edimli olarak Baflkomutanl›k görevidir. Siz, daha Türk ordusuna bafl-
komutan olacak niteliklere sahip de¤ilsiniz. Bunu flimdilik akl›n›zdan ç›kar›-
n›z."

Refet Pafla, verdi¤i karfl›l›kta dedi ki, öyle ise ben de Millî Savunma Ba-
kanl›¤›n› kabul etmem. O sizin bilece¤iniz ifltir, dedim ve b›rakt›m. Gerçekten
de kabul etmedi ve ald›¤› izinle Kastamonu ormanlar›nda Ecevit denilen yer-
de bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paflan›n Millî Savunma Bakanl›¤› bun-
dan sonra ortaya ç›kan baflka bir durum üzerine olmufltur.

Muhterem Efendiler, ‹kinci ‹nönü zaferinden sonra, Londraya gitmifl
olan delege kurulumuz döndü. Konferans›n olumlu bir sonuca varmad›¤›-
n› bilirsiniz. Ama Delege Kurul Baflkan› ve D›fliflleri Bakan› Bekir Sami
Bey; kendili¤inden ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ileri gelenleriyle iliflki ku-
rup görüflerek ayr› ayr› herbirile birtak›m anlaflmalar imzalam›fl bulunu-
yordu.

Bekir Sami Beyin, ‹ngiltere ile imzalad›¤› bir anlaflma gere¤ince, elimiz-
de bulunan bütün ‹ngiliz tutsaklar›n› geri verecektik. Buna karfl› ‹ngilizler de
bize, tutsaklar›m›z› geri vereceklerdi. Yaln›z Türk tutsaklar› aras›nda Erme-
nilere ve ‹ngiliz tutsaklara zulüm yapm›fl ya da kötü davranm›fl oldu¤u iddia
edilenleri geri vermiyeceklerdi.

Hükûmetimiz, elbette böyle bir anlaflmay› uygun bulup onaylayamazd›.
Çünkü böyle bir anlaflmay› uygun bulmak Türk uyruklar›n›n, Türkiye içinde-
ki davran›fllar› üzerinde, yabanc› hükûmetin bir türden yarg› hakk›n› kabul-
lenmek olurdu.

Refet Pafla,
Türk ordu-
suna baflku-
mandan ol-
mak istiyor-
du

Refet Pafla,
Türk ordu-
suna bafl-
komutan
olmak isti-
yordu

Londra
Konferan-
s›ndan dö-
nen Harici-
ye Vekili
Bekir Sami
Beyin imza-
lad›¤› mu-
kaveleler

Londra
Konferan-
s›ndan dö-
nen D›fliflle-
ri Bakan›
Bekir Sami
Beyin im-
zalad›¤›
anlaflmalar



Bu mukaveleyi tasdik etmemekle beraber, ‹ngilizler baz› Türk üseras›n›
serbest b›rakt›klar›ndan biz de bilmukabele elimizde bulunan ‹ngiliz üseras›n-
dan bir k›sm›n› serbest b›rakt›k.

Bilâhare 23 Teflrinievvel 1337 tarihinde, Hilâliahmer Reisi Sanisi Hâmit
Beyle ‹stanbulda ‹ngiliz komiseri aras›nda hâs›l olan itilâf üzerine, Maltada
bulunan bilcümle Türk mevkufini ile nezdimizde bulunan bilcümle ‹ngiliz
mevkufinin mübadelesi, kararlaflt›r›larak tatbik edilmifltir.

Efendiler, Bekir Sami Bey, resmî müzakerat ve mükâlemat haricinde s›rf
flahsî olarak da Lloyd Ceorge ile bir mülâkatta bulunmufl.. beyinlerinde, söyle-
nen sözler stenografiye edilmifl.. bu zab›t imza da edilmifl.. Bekir Sami Beyin
yedinde bulunan nüshan›n muhteviyat›na muttali edildi¤imi derhat›r etmiyo-
rum. Son zamanda Hariciye Vekâleti vas›tasile Bekir Sami Beyden bu nüshay›
talep ettirdim ise de vekâlete gönderdi¤i bir mektupta, olzaman bu nüsha tercü-
melerinin bana gösterildi¤ini, gerek asl›n›n ve gerek tercümelerinin Hariciye
Vekâletinden infisalinde ait oldu¤u dosyas›nda b›rak›ld›¤›n› bildirmifltir. Dos-
yalarda bu vesika bulunamam›flt›r. Ve Hariciyede kimse bu vesikadan ve muh-
teviyat›ndan malûmattar bulunmuyor. Ben de arzetti¤im gibi hiçbir vak›t ha-
berdar edildi¤imi tahattur etmiyorum.

Efendiler, Bekir Sami Beyle Frans›z Baflvekili Mösyö Briand aras›nda da
11 Mart 1337 tarihli bir mukavele imza edilmifltir. Bu mukaveleye nazaran
Fransa ile hükûmeti millîye aras›nda muhasamata nihayet verilecek. Frans›z-
lar, müsellâh çeteleri; biz de, mücahitlerimizi silâhtan tecrit edece¤iz.. Kuvayi
zab›tam›za Frans›z zabitleri ithal olunacak.. Frans›zlarca teflkil olunan zab›ta,
muhafaza edilecek.. Fransan›n tahliye edece¤i yerlerle, Mamuretülâziz, Diyar-
bekir ve S›vas vilâyetlerinin ink›flaf› iktisadîsi için yap›lacak teflebbüsatta hakk›
rüçhan ve Ergani maden imtiyaz› da Frans›zlara verilecek.. ilâ.

Hükûmetimizce, bu mukavelenin de ademi kabulü esbab›n› tadada hacet
yoktur zannederim.

Bekir Sami Bey; ‹talya Hariciye Nâz›r› bulunan Kont Sforza ile de 12
Mart 1337 de bir mukavele imza etmifl.. Buna nazaran, ‹talyan›n ‹zmir ve
Trakyan›n bize iadesi z›mm›ndaki metalibimizi konferans nezdinde terviç et-
mesine mukabil, biz de, ‹talya Devletine Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta san-
caklarile Afyon Karahisar, Kütahya, Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n bilâhare
tayin edilecek aksam›nda teflebbüsat› iktisadiye için hakk› rüçhan verecektik.
Bundan baflka, iflbu menat›kta Türk hükûmeti veya Türk sermayesi taraf›ndan
yap›lmayacak olan iktisadî ifllerin ‹talyan sermayesine verilmesi ve Ere¤li ma-
denlerinin bir ‹talyan-Türk flirketine devri kabul edilmekte idi.

Bittabi bu mukavele de; hükûmetimizce retten baflka bir muameleye ma-
ruz kalamazd›.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin, Londraya tesisi sulh için gönderdi¤imiz He-
yeti Murahhasam›z Reisi Bekir Sami Beye imza ettirdikleri mukaveleler muh-
teviyat›, Sevr projesini müteak›p beyinlerinde aktettikleri "Accord tripartite"
tesmiye olunan ve Anadoluyu menat›k› nüfuza taksim eden itilâfnameyi, baflka
namlar all›nda, hükûmeti millîyemize kabul ettirmek maksad›na matuf oldu¤u
pek aflikârd›r. ‹tilâf ricali siyasîyesi bu maksatlar›n›, Bekir Sami Beye kabul
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Bu anlaflmay› onaylamamakla birlikte, ‹ngilizler baz› Türk tutsaklar› ser-
best b›rakt›klar›ndan biz de karfl›l›k olarak elimizde bulanan ‹ngiliz tutsakla-
r›n bir bölümünü serbest b›rakt›k.

Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde, K›z›lay ‹kinci Baflkan› Hamit Beyle
‹stanbulda ‹ngiliz komiseri aras›nda var›lan anlaflma üzerine, Maltada bulu-
nan bütün Türk tutuklular› ile bizde bulunan bütün ‹ngiliz tutuklular›n›n de-
¤ifl tokufl edilmesini, kararlaflt›rd›k. Bu anlaflma uygulanm›flt›r.

Efendiler, Bekir Sami Bey, resmî görüflmeler ve konuflmalar d›fl›nda salt
kiflisel olarak da Lloyd George ile bir görüflme yapm›fl.. aralar›nda, söylenen
sözler steno ile yaz›lm›fl.. bu tutanak imza da edilmifl.. Bekir Sami Beyin elin-
de bulunan kopyada yaz›lanlardan bana bilgi verildi¤ini an›msam›yorum. Son
zamanda D›fliflleri Bakanl›¤› kanal›yla Bekir Sami Beyden bu kopyay› iste-
dimse de bakanl›¤a gönderdi¤i bir mektupta, zaman›nda bu kopyan›n çeviri-
lerinin bana gösterildi¤ini, gerek asl›n›n ve gerek çevirilerinin D›fliflleri Ba-
kanl›¤›ndan ayr›l›rken ilgili dosyas›nda b›rak›ld›¤›n› bildirmifltir. Dosyalarda
bu belge bulunamam›flt›r. Ve D›flifllerinde kimsenin bu belgeden ve içeri¤in-
den bilgisi yoktur. Ben de söyledi¤im gibi hiçbir vak›t bana bilgi verildi¤ini
an›msam›yorum.

Efendiler, Bekir Sami Beyle Frans›z Baflvekili Mösyö Briand aras›nda
da 11 Mart 1921 tarihli bir sözleflme imza edilmifltir. Bu sözleflmeye göre
Fransa ile millî hükûmet aras›nda çarp›flmalara son verilecek. Frans›zlar, si-
lâhl› çeteleri; biz de, savaflç›lar›m›z› silâhtan ar›nd›raca¤›z.. Güvenlik kuv-
vetlerimize Frans›z subaylar› al›nacak.. Frans›zlarca kurulmufl olan, güven-
lik kuvvetleri görevlerinde kalacaklar.. Fransan›n boflaltaca¤› yerlerle, Ela-
z›¤, Diyarbak›r ve S›vas illerinin ekonomik geliflmesi için yap›lacak giriflim-
lerde öncelik hakk› ve Ergani maden iflletme hakk› da Frans›zlara verile-
cek...vb.

Hükûmetimizce bu sözleflmenin de kabul edilmemesinin nedenlerini say-
maya gereklilik yoktur san›r›m.

Bekir Sami Bey; ‹talya D›fliflleri Bakan› olan Kont Sforza ile de 12 Mart
1921 de bir sözleflme imza etmifl. Buna göre, ‹talyan›n ‹zmir ve Trakyan›n bi-
ze geri verilmesi yolundaki iste¤imizi konferansda desteklemesine karfl›, biz
de, ‹talya Devletine Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon, Kü-
tahya, Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n sonradan belirtilecek bölümlerinde eko-
nomik giriflimler için ‹talyanlara öncelik verecektik. Bundan baflka, bu bölge-
lerde Türk hükûmeti veya Türk sermayesi taraf›ndan yap›lmayacak olan eko-
nomik ifllerin ‹talyan sermayesine verilmesi ve Ere¤li madenlerinin bir ‹tal-
yan-Türk flirketine devri kabul edilmekte idi.

Elbette bu sözleflmeyi de; hükûmetimiz kabul edemezdi.
Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin, Londraya bar›fl yapmak için gönderdi¤imiz

Delege Kurulumuz Baflkan› Bekir Sami Beye imza ettirdikleri sözleflmelerin içe-
rikleri, Sevr tasar›s›ndan sonra aralar›nda yapt›klar› "Üçlü Anlaflma" denilen ve
Anadoluyu etki bölgelerine bölen anlaflmay›, baflka isimler alt›nda, millî hükû-
metimize kabul ettirmek amac›na yönelik oldu¤u aç›kça bellidir. ‹tilâf Devletle-
ri idarecilerinin ileri gelenleri bu amaçlar›n›, Bekir Sami Beye kabul ettirmekte



ettirmeye muvaffak da olmufllard›r. Bekir Sami Beyin Londrada konferans
müzakerat›ndan ziyade münferit mükâlemelerle meflgul edildi¤i anlafl›l›yor.
Hükûmeti millîye prensiplerile, Hariciye Vekili olan zat›n takip etti¤i meslek
aras›ndaki tefavüt, maatteessüf gayr›kabili izaht›r.

Bekir Sami Bey; bu itilâfnamelerle, Ankaraya avdet etti¤i zaman, fevkalâ-
de nazar› dikkat ve isti¤rab›m› mucip oldu¤unu itiraf etmeliyim. Bekir Sami
Bey, vaz'› imza eyledi¤i mukavelenameler muhteviyat›n›n menafii âliyei mem-
lekete mutab›k oldu¤u kanaatini izhar ve bunu Mecliste dahi müdafaa ve ispat
edebilece¤ini iddia ediyordu. Kanaatinde isabet, iddias›nda mant›k olmad›¤›na
flüphe yoktu. Mütalealar›n›n Mecliste tasvip olam›yaca¤›ndan baflka Hariciye
Vekâletinden ›skat edilece¤i de muhakkakt›. Fakat Meclisi, mesaili siyasîye mü-
zakere ve münakaflat›na bo¤may› o günlerin fleraitine muvaf›k görmedi¤imden;
Bekir Sami Beye isabetsizli¤ini bizzat söyliyerek Hariciye Vekâletinden çekil-
mesini teklif ettim. Bekir Sami Bey, bu teklifimi kabul ederek istifanamesini
verdi.

Fakat, Bekir Sami Bey, heyeti murahhasa riyaseti vazifesile, Avrupadaki
seyahati esnas›nda yapt›¤› muhtelif temaslar›n kendisinde hâs›l etti¤i intibaata
göre, ‹tilâf Devletlerile prensiplerimiz dahilinde anlaflmak imkân› bulundu¤u
kanaatinde ›srar ediyordu. Ve kendisinin bu anlaflmalar› temine medar olabile-
ce¤ini dermeyan ediyordu. Bunun üzerine kendisine flu hususî mektubu yaz-
d›m:

Amasya Meb'usu Bekir Sami Beyefendiye 19/5/1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin flimdiye kadar muhtelif vesile ve vas›talar-

la bütün âleme ilân edilmifl olan prensipleri malûmu âliniz olup bu prensiplerin hututu esa-
siyesi flu k›sa cümle ile kabili ifadedir: "Malûm olan hududu millîyemiz dahilinde memleke-
timizin tamamiyetini ve milletin istiklâli tamm›n› temin etmek." Heyeti murahhasa riyaseti
vazifesile vukubulan son seyahat ve temaslar›n›z›n sizde hâs›l etti¤i tesirat ve int›baata naza-
ran Hükûmât› ‹tilâfiyenin mevzu prensiplerimizi ihlâl etmeksizin memleketimizle anlaflma-
ya mütemayil olduklar› kanaatinde bulundu¤unuz anlafl›l›yor. Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, Müteliflerin bu temayülât›na delâlet edecek ciddî ve samimî aflar ve netayici henüz göre-
memektedir. Bu baptaki tahminat›n›z›n tahakkukuna imkân bahflolacak bir zemin bulman›z
mümkün oldu¤u takdirde, bu neticenin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti taraf›n-
dan memnuniyetle kabul edilebilece¤ini temin eylerim Efendim.

Mustafa Kemal
Bekir Sami Bey, bundan sonra tekrar Avrupaya gitti. Bu seyahatinden de

bir fayda hâs›l olmad›. Yaln›z, Ankarada Mösyö Franclin Bouillion ile cereyan
eden müzakerat, Bekir Sami Beyin Pariste baz› teflebbüsatile iflkâl edilmekte ol-
du¤u anlafl›lmas› üzerine, hükûmetçe Bekir Sami Beyin, bir vazifei resmiyesi
olmad›¤›n›n, ajansla ilân› zarurî görülmüfltür.

Bekir Sami Bey, ikinci defa Avrupada bulundu¤u s›rada, bana baz›
ifl'aratta bulundu¤u gibi avdetinde de bir rapor vermiflti. Gerek ifl'arat›nda ve
gerek raporunda tesadüf edilen baz› mütalealar, maatteessüf Bekir Sami Beyin,
Türk milletinin takip etti¤imiz emel ve mefkûresini, tamamen ihata etmifl ve o
daire dahilinde hareket eylemekte bulunmufl oldu¤unda flüphe ve tereddüdü
mâni mahiyette de¤ildi.

Bekir Sami Bey, Avrupada ald›¤› tesirat ve intibaata göre beyan› mütalea
ediyordu.
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baflar›l› da olmufllard›r. Bekir Sami Beyin Londrada konferans görüflmelerin-
den çok ayr› ayr› görüflmelerle u¤raflt›r›ld›¤› anlafl›l›yor. Millî hükûmetin ilke-
leriyle, D›fliflleri Bakan› olan kiflinin tuttu¤u yol aras›ndaki fark, üzülerek söy-
lemeliyim ki anlafl›lamaz niteliktedir.

Bekir Sami Bey; bu anlaflmalarla, Ankaraya döndü¤ü zaman, durumun
çok dikkatimi çekti¤ini ve beni flafl›rtt›¤›n› aç›kça söylemeliyim. Bekir Sami
Bey, imza koydu¤u sözleflmelerde yaz›l› olanlar›n ülkenin yüksek ç›karlar›na
uygun oldu¤u kan›s›n› belirtiyor ve bunu Mecliste de savunup kan›tl›yabilece-
¤ini iddia ediyordu. Kan›s›n›n yerinde olmad›¤›, iddias›nda mant›k bulunma-
d›¤› kuflkusuzdu. Düflüncelerinin Meclisce benimsenmiyece¤inden baflka D›-
fliflleri Bakanl›¤›ndan düflürülece¤i de kesindi. Ama Meclisi, siyasî sorunlar›n
görüflülüp tart›fl›lmas›na bo¤may› o günlerin durumuna uygun görmedi¤im-
den; Bekir Sami Beye yapt›klar›ndaki yersizli¤i kendim söyliyerek D›fliflleri
Bakanl›¤›ndan çekilmesini önerdim. Bekir Sami Bey, bu önerimi kabul ede-
rek çekilme yaz›s›n› verdi.

Ama, Bekir Sami Bey, Delege Kurul Baflkan› göreviyle, Avrupadaki ge-
zisi s›ras›nda yapt›¤› çeflitli görüflmelerin kendisinde oluflturdu¤u izlenime gö-
re, ‹tilâf Devletlerile ilkelerimize uygun olarak anlaflmak yolu bulundu¤u ka-
n›s›nda direniyordu. Ve kendisinin bu anlaflmalar› sa¤layabilece¤ini ileri sürü-
yordu. Bunun üzerine kendisine flu özel mektubu yazd›m:

Amasya Meb'usu Bekir Sami Beyefendiye 19/5/1921
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin flimdiye kadar çeflitli elveriflli durumlar-

dan yararlanarak ve çeflitli araçlarla bütün dünyaya duyurulmufl olan ilkelerini bilirsiniz. Bu
ilkelerin ana hatlar› flu k›sa cümle ile anlat›labilir: "Bilinen ulusal s›n›rlar›m›z içinde ülke-
mizin bütünlü¤ünü ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak." Delege Kurul Baflkan› göreviy-
le yapt›¤›n›z son yolculuk ve görüflmelerin sizde b›rakt›¤› etki ve izlenimlere göre ‹tilâf Dev-
letleri Hükûmetlerinin saptanm›fl olan ilkelerimizi bozmaks›z›n memleketimizle anlaflmaya
e¤ilimli olduklar› kan›s›nda bulundu¤unuz anlafl›l›yor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‹tilâf
Devletlerinin bu e¤ilimlerini gösterecek güvenilir gerçek davran›fl ve belirtileri daha göre-
memektedir. Bu konudaki san›lar›n›z›n gerçekleflmesine yol açabilecek bir ortam bulabilir-
seniz, bu sonucun Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti taraf›ndan sevinçle kabul edi-
lebilece¤ine inanman›z› isterim Efendim.

Mustafa Kemal
Bekir Sami Bey, bundan sonra tekrar Avrupaya gitti. Bu gezisinden de

bir yarar ç›kmad›. Yaln›z, Ankarada Mösyö Franclin Bouillion ile yap›lan gö-
rüflmelerin, Bekir Sami Beyin Pariste bir tak›m giriflimleri yüzünden güçlü¤e
u¤rad›¤› anlafl›lmas› üzerine, hükûmetçe Bekir Sami Beyin, bir resmî görevi
olmad›¤›n›n, ajansla duyurulmas› zorunlu bulunmufltur.

Bekir Sami Bey, ikinci kez Avrupada bulundu¤u s›rada, bana baz› fleyler
bildirdi¤i gibi dönüflünde de bir rapor vermiflti. Gerek bana bildirdiklerinde
ve gerek raporunda rastlan›lan baz› düflünceler, Bekir Sami Beyin, yaz›k ki
Türk milletinin gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› emel ve ülküsünü, tam olarak kav-
ramam›fl ve ona göre davranmakta olmad›¤› yolundaki kuflkular› önleyecek
nitelikte de¤ildi.

Bekir Sami Bey, Avrupada ald›¤› etkiler ve izlenimlere göre düflünce yü-
rütüyordu.



12 A¤ustos 1337 tarihli bir flifre telgrafnamesinde, bizim siyasetimizi tenkit
ettikten sonra diyordu ki: "Henüz f›rsat elde iken âk›lâne bir siyaset takibi,
memleketi düfltü¤ü girdab› azîmden kurtarabilir. Vukuat tamamile tetkik edile-
rek selâmeti memleket nam›na bir hatt› hareket elzemdir. Aksi takdirde, tarih
ve millet nazar›nda mes’uliyetten hiçbirimiz kurtulamay›z.

Saadeti millet ve selâmeti islâmiyet nam›na musip bir hatt› hareketin ittihaz
ve bir an evvel tebli¤ buyurulmas›n› rica eylerim".

Bekir Sami Bey, herçibadabat sulh yapmak taraflar› oldu. Bu noktai na-
zar›n›, 24 Kânunuevvel 1337 tarihli raporunda flu suretle izah ediyordu:

"... devam› harbin bu memleketi, milletin mevcudiyetini tehlikeye koyacak kadar tahrip
ve imha edece¤i ve bütün iktiham edilen fedakârl›klar›n beyhude izaa edilmifl olaca¤› fikri
kavisindeyim. Harbin idamesi, haricî ve dahilî düflmanlar›m›z›n ekme¤ine ya¤ sürece¤ine ve
korktu¤umuz belâyâ ve mesaibi kendi kendine milletin bafl›na celp ve davet eyliyece¤ine bü-
tün mevcudiyetimle kaniim. Zat› Samilerinin uhdesine düflen vazife dünyada hemen hiçbir
recülü siyasînin dufli iktidar›na tahmil edilmiyen en a¤›r bir yüktür. Tarihle befl, alt› as›rda de-
¤il, belki on, on befl as›rda bir ferde ancak k›smet olabilen bir vazife deruhde buyuruldu. ‹f-
rat ve tefritten sak›narak bugünkü faideye, müstakbelin menafii hakikiyesini feda etmiyerek,
Türklük ile beraber bütün âlemi islâmiyetin istikbalini temin için, pek yak›n bir zamanda ma-
aziyadetin istihsali mümkün gayei millîye ve islâmiyeyi kurtarmak ve tahkim eylemek için,
hatta muvakkaten fedakârl›¤› bile kabul eylemek, sayesinde, tarihi âlemde lâyemut bir nam
kazanmak ve müceddidi bünyan› islâmiyet olmak Zat› Fahimaneleri için mümkündür. Aksi
halde, Türk milleti ve dolay›sile bütün âlemi islâmiyet mahkûmu esaret ve zillet olaca¤› ben-
denizce flüphesizdir. ‹sminizi ilâ yevmilk›yam bütün ensali islâmiye için Hazreti Fahri Kâinat
Efendimizden sonra en mukaddes bir nam ve yadigâr olmak üzere terketmek flerefini ve f›r-
sat›n› kaybetmemenizi, saikai hamiyet ve islâmiyet olarak arzetmeyi bir vazifei mukaddese
addederim Efendim Hazretleri."

Bütün bu mütaleat›n hulâsas›, felâketten, zilletü esaretten kurtulmak için
kendisinin Londrada yapt›¤› mukavelenameler hududu dahilinde millî müca-
deleye nihayet vermeyi teklif ediyordu.

Efendiler, Bekir Sami Beyin bu mütaleat› bende müsbet tesir hâs›l etme-
miflti. Dermeyan etti¤i fikirler ve tarz› muhakemeler, kendisile müzakere ve
münakaflay› dahi bilüzum ve bifayda telâkki ettirmiflti.

*
*   *

Efendiler, heyeti aliyenizi biraz da Büyük Millet Meclisi dahilinde cereyan
etmekte olan ahval ile temasa getirmek istiyorum. Malûmu âlinizdir ki, Birinci
Büyük Millet Meclisine, milletçe aza intihap olunurken Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaai Hukuk Cemiyetinin heyetleri de müntehibi sânîler meyan›nda bulundu-
lar. Buna nazaran, denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi, heyeti umumîyesile, ay-
n› zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin siyasî bir grubu
mahiyetinde idi. Filhakika, bidayette bu yolda hareket edilmiflti. Meclis heyeti
umumîyesinin umdei esasiyesini, cemiyetin umdei esasiyesi teflkil ediyordu. Ma-
lûmdur ki, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tespit olunan esasat, son ‹stanbul
Meclisi Meb'usan›nca kabul ve teyit olunup, Misak› Millî nam› alt›nda, zübde
edilmifl idi. Bu esasat, Birinci Büyük Millet Meclisi taraf›ndan da kabul edilerek,
o daire dahilinde memleketin tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin edecek
sulhü müsalemeti istihsale çal›fl›l›yordu. Fakat, zaman geçtikçe, Mecliste müfl-
terek mesainin temin ve tanziminde müflkülât zuhûr etmeye bafllad›. En basit
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12 A¤ustos 1921 tarihli bir flifre telgraf›nda, bizim politikay› elefltirdikten
sonra diyordu ki: "Daha f›rsat elde iken ak›ll›ca bir siyaset gütmek, memleke-
ti karfl›laflt›¤› büyük tehlikeden kurtarabilir. Olaylar bütünüyle incelenerek
ülkenin esenli¤ine yarayacak bir yol izlemek zorunludur. Yoksa, tarih ve mil-
let önünde sorumluluktan hiçbirimiz kurtulamay›z.

Milletin mutlulu¤u ve Müslümanl›¤›n esenli¤ini sa¤layacak bir yol tutul-
mas›n› ve bir an önce bildirilmesini rica ederim."

Bekir Sami Bey, ne pahas›na olursa olsun bar›fl yapmaktan yana idi. Bu
görüfllerini, 24 Aral›k 1921 tarihli raporunda flöylece aç›kl›yordu:

".... savafl›n sürüp gitmesi bu memleketi, milletin varl›¤›n› tehlikeye koyacak kadar y›-
k›p yok edece¤i ve katlan›lan bütün özverilerin bofluna yap›lm›fl olaca¤›n› kesinlikle düflün-
mekteyim. Savafl›n sürdürülmesi, d›fl ve iç düflmanlar›m›z›n ekme¤ine ya¤ sürece¤ine ve
korktu¤umuz belâlar› ve y›k›mlar› kendi kendine milletin bafl›na çekece¤ine bütün varl›-
¤›mla inan›yorum. Size düflen ödev dünyada hemen hiçbir politikac›n›n s›rt›na yükletilme-
yen en a¤›r bir yüktür. Tarihte befl, alt› yüzy›lda de¤il, belki on, onbefl yüzy›lda bir kifliye an-
cak k›smet olabilen bir görevi üstlendiniz. Her türlü afl›r›l›ktan sak›narak bugünkü yararlar
u¤runa, gelece¤in gerçek ç›karlar›n› feda etmiyerek, Türklük ile birlikte bütün ‹slâm dün-
yas›n›n gelece¤ini güven alt›na almak için, pek yak›n bir zamanda fazlas›yla elde edilebile-
cek olan millet ve ‹slâml›k amac›n› kurtarmak ve güçlendirmek için, hatta geçici olarak ba-
z› isteklerden vaz geçmek, yoluyla, dünya tarihinde ölümsüz bir san kazanabilir ve Müslü-
manl›k yap›s›n›n yenileyicisi olabilirsiniz. Yoksa, Türk Milleti ve dolay›sile bütün ‹slâm
dünyas›n›n tutsakl›¤a ve afla¤›l›k bir duruma düflece¤i bence kesindir. ‹sminizi k›yamet gü-
nüne kadar bütün Müslüman kuflaklar için Peygamberimizden sonra en kutsal bir san ve ar-
ma¤an olmak üzere b›rakmak flerefini ve f›rsat›n› yitirmemenizi, yurtseverlik ve Müslüman-
l›k gere¤i bildirmeyi bir kutsal görev sayar›m Efendim Hazretleri."

Bütün bu düflüncelerin özeti, y›k›mdan, afla¤›l›ktan tutsakl›ktan kurtul-
mak için kendisinin Londrada yapt›¤› sözleflmeler s›n›rlar› içinde ulusal sava-
fl›ma son vermeyi öneriyordu.

Efendiler, Bekir Sami Beyin bu düflünceleri bende olumlu etki yapma-
m›flt›. ‹leri sürdü¤ü düflünceler ve düflünme flekli kendisile görüflüp tart›flmay›
bile gereksiz ve yarars›z sayd›rm›flt›.

*
*   *

Efendiler, yüksek toplulu¤unuza biraz da Büyük Millet Meclisi içinde
geçmekte olan olaylara iliflkin bilgi vermek istiyorum. Bilirsiniz ki, Birin-
ci Büyük Millet Meclisine, milletçe üye seçilirken Anadolu ve Rumeli
Haklar› Savunma Derne¤inin kurullar› da ikinci seçmenler aras›ndayd›.
Buna göre, denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi, bütünüyle ayn› zamanda
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin siyasî bir grubu niteli-
¤inde idi. Gerçekten, bafllang›çta böyle davran›lm›flt›. Meclis genel kuru-
lunun temel ilkesini, Derne¤in temel ilkesi oluflturuyordu. Bilinir ki, Er-
zurum ve S›vas Kongrelerinde saptanan ilkeler, son ‹stanbul Meb’uslar
Meclisince kabul edilip pekifltirilerek, Ulusal Ant* ad› alt›nda özetlenmifl-
ti. Bu ilkeler, Birinci Büyük Millet Meclisi taraf›ndan da kabul edilerek, o
çerçeve içinde memleketin bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤la-
yacak bar›fl›n sa¤lanmas›na çal›fl›l›yordu. Ama, zaman geçtikçe, Mecliste
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meselelerde âra teflettüt ediyor, Meclisten ifl ç›kam›yordu. Baz› zevat buna çare
olmak üzere 1336 senesi evas›t›nda birtak›m teflekküller vücuda getirmek tefleb-
büsüne bafllad›lar. Bütün bu teflebbüsler, Meclis müzakerat›n›n muntazam ce-
reyan›n› temin etmek ve mevzu mesail hakk›nda âray› teksif ederek, müsbet ifl
ç›karmak gayesine matuf bulunuyordu.

Bilmünasebe arzetmifltim ki, ilk Teflkilât› Esasiye Kanunumuza menfle tefl-
kil eden 13 Eylûl 1336 tarihli bir program›, Meclise takdim etmifltim. Bu prog-
ram›n, Mecliste 18 Eylûlde okunan k›sm›ndan baflka, buna da esas olmak üze-
re, Büyük Millet Meclisinin mahiyeti esasiyesini ve usulü idare hakk›ndaki
noktai nazarlar› tesbit eden ve Meclisin küflad›n› müteak›p k›raat ve kabul olu-
nan takririmi de, bu k›s›mla beraber, halkç›l›k program› unvan› alt›nda tab ve
neflrettirmifltim. Arzetti¤im teflekküller, benim bu program›mdan mülhem ola-
rak birtak›m unvanlar tak›nmaya ve programlar tespit etmeye bafllad›lar. Bir fi-
kir vermifl olmak için bu teflekkülât›n bellibafll›lar›n›n isimlerini sayay›m:

a) Tesanüt Grubu;
b) ‹stiklâl Grubu;
c) Müdafaai Hukuk Zümresi;
d) Halk Zümresi;
e) Islahat Grubu;
Bu hiziplerden baflka, isimsiz olarak, hususî maksatlar etraf›nda baz› kü-

çük teflekküllerin de hali faaliyette bulunduklar› mahsus idi.
Efendiler, bu isimlerini sayd›¤›m hiziplerin herbiri Meclis müzakerat›nda

temini inz›bat ve tevhidi âra maksadile teflekkül etmifl olduklar› halde mevcudi-
yetleri aksini bais oluyordu.

Filhakika adetleri çok, azalar› mahdut olan bu hizipler, biribirile müsaba-
kaya kalk›flm›fllar ve yekdi¤erini dinlememek yüzünden adeta Mecliste bir su-
rifl vücuduna sebep olmaya bafllam›fllard›. Bilhassa Teflkilât› Esasiye Kanunu,
Meclisten ç›kt›ktan sonra, yani Kânunusani 1337 evahirinde, Meclis azalar›n›n
ve teflekkül eden hiziplerin, her meselede alel›tlak ifltirak ve ittihad› mesailerini
temin etmek, bir kat daha müflkül olmaya bafllad›¤› görülüyordu. Çünkü, Mi-
sak› Millînin tesbit etti¤i esasatta, bilâkaydüflart müttehit ve müttefik olan fikir-
ler ve emeller, Teflkilât› Esasiye Kanununun vazetti¤i noktai nazarlarda tama-
men ifltirak etmifl manzaras›n› arzetmiyordu. Mevcut hizipleri birlefltirmek ve-
yahut mevcut hiziplerden birini takviye ederek ifl görmek için, bilvas›ta çok ça-
l›flt›m. Fakat, bu suretle hâs›l olan neticelerin payidar olamad›klar› görüldü. ‹fle
bizzat müdahale zarurî olmaya bafllad›. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafa-
ai Hukuk Grubu unvanile bir grup teflkiline karar verdim. Bu grup için yapt›-
¤›m program›n bafl›na bir maddei esasiye koydum. Bu maddenin ruhu, iki nok-
tadan ibaretti: Birinci nokta; grup, Misak› Millî esasat› dairesinde memleketin
tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin edecek sulhü müsalemeti istihsal için,
milletin bilcumum kuvay› maddîye ve manevîyesini icab eden hedeflere tevcih
ve istimal edecek ve memleketin resmî ve hususî bilûmum teflkilât ve tesisat›n›
bu maksad› esasîye hâdim k›lmaya çal›flacakt›r.

‹kinci nokta; grup, devlet ve milletin teflkilât›n›, Teflkilât› Esasiye Kanunu
dairesinde flimdiden peyderpey tesbit ve ihzara sâyedecektir.

Efendiler, bütün hizipleri ve Meclisin ekser azas›n› davet ederek bu iki esas
üzerinde birleflmelerini temin ettim. Bu iflaret etti¤im maddei esasiyeye ve bun-
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birlik olarak çal›flman›n sa¤lan›p düzenlenmesinde güçlükler ç›kmaya bafllad›.
En önemsiz konularda oylar da¤›l›yor, Meclisten ifl ç›kam›yordu. Baz› kifliler
buna ç›kar yol bulmak için 1920 senesi ortalar›nda birtak›m örgütler kurmaya
girifltiler. Bütün bu giriflimler, Meclis görüflmelerinin düzenli yürümesini sa¤-
lamak ve ele al›nan konular üzerinde oylar› birlefltirip, olumlu ifl ç›karmak
amac›na yönelik bulunuyordu.

Yeri gelince söylemifltim ki, ilk Anayasan›n kayna¤› olan 13 Eylûl 1920
tarihli bir program›, Meclise sunmufltum. Bu program›n, Mecliste 18 Eylûlde
okunan bölümlerden baflka, buna da esas olmak üzere, Büyük Millet Meclisi-
nin temel niteli¤i ve yönetim yöntemi hakk›ndaki görüflleri saptayan ve Mec-
lisin aç›lmas›ndan sonra okunup kabul edilen önerimi de, bu bölümle birlikte
halkç›l›k program› ad› alt›nda bast›r›p yay›mlatm›flt›m. Bildirdi¤im örgütler,
benim bu program›mdan esinlenerek birtak›m adlar tak›nmaya ve program-
lar saptamaya bafllad›lar. Bir fikir vermifl olmak için bu örgütlerin bellibafll›la-
r›n›n isimlerini sayay›m:

a) Dayan›flma Grubu
b) Ba¤›ms›zl›k Grubu
c) Haklar› Savunma Grubu
d) Halk Grubu
e) Reform Grubu
Bu gruplardan baflka, isimsiz olarak, özel amaçlar etraf›nda baz› küçük

örgütlerin de çal›flmakta oldu¤u seziliyordu.
Efendiler, bu isimlerini sayd›¤›m hiziplerin hepsi de Meclis görüflmelerin-

de düzen ve oylar›n da¤›lmamas›n› sa¤lamak amac›yla kurulmufl olduklar›
halde varl›klar› tersine sonuç veriyordu.

Gerçekten say›lar› çok üyeleri az olan bu gruplar, biribirile yar›flmaya
kalk›flm›fllar ve birbirlerini dinlememek yüzünden hemen hemen Mecliste bir
kargafla ç›kmas›na neden olmaya bafllam›fllard›. Özellikle Anayasa, Meclisten
ç›kt›ktan sonra, yani Ocak 1921 sonlar›nda, Meclis üyelerinin ve kurulan
gruplar›n, genel olarak görüflmelere kat›lmalar›n› ve birlikte çal›flmalar›n› sa¤-
laman›n, bir kat daha zorlaflmaya bafllad›¤› görülüyordu. Çünkü, Ulusal
Ant'›n saptad›¤› ilkelerde, kay›ts›z flarts›z birlik olan düflünceler ve emeller,
Anayasan›n koydu¤u prensiplere bütünüyle kat›lm›fl görünümü vermiyordu.
Gruplar› birlefltirmek ya da gruplardan birini güçlendirerek ifl görmek için,
dolayl› olarak çok çal›flt›m. Ama, bu yoldan elde edilen sonuçlar›n uzun
ömürlü olamad›klar› görüldü. ‹fle benim kar›flmam zorunlu olmaya bafllad›.
Sonunda, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Grubu ad›yla bir grup kur-
maya karar verdim. Bu grup için yapt›¤›m program›n bafl›na bir temel madde
koydum. Bu maddenin ruhu, iki noktadan ibaretti: Birinci nokta; grup, Ulu-
sal Ant ilkeleri içinde memleketin bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤-
layacak bar›fl› elde etmek için, milletin tüm nesnel ve tinsel güçlerini gereken
hedeflere yöneltecek ve bu amaçla kullanacak ve memleketin resmî ve husu-
sî bütün örgüt ve kurulufllar›n› bu temel amaca yararl› k›lmaya çal›flacakt›r.

‹kinci nokta grup, devlet ve milletin örgütlerini, Anayasaya uygun olarak
flimdiden yavafl yavafl saptay›p haz›rlamaya çal›flacakt›r.

Efendiler, bütün gruplar› ve Meclis üyelerinin ço¤unu ça¤›rarak bu iki ilke
üzerinde birleflmelerini sa¤lad›m. Belirtti¤im bu ana madde ve bundan sonra
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dan sonra grubun nizamnamei dahilisine ait olan maddeler, 10 May›s 1337 gü-
nü vukubulan içtimada kabul olundu. Grup heyeti umumîyesinin intihabile,
grubun bizzat riyasetini de deruhde etmifltim.

Efendiler, memleket dahilinde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce-
miyeti mevcut oldu¤u gibi, onun, Mecliste ayn› unvan alt›nda bir de siyasî gru-
bu teflekkül etmifl oldu. ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n yapmaktan içtinap etti-
¤i ifl, ancak onlar›n da¤›lmas›ndan 14 ay sonra Ankarada yap›lm›fl oldu. Bu
grup, Birinci Büyük Millet Meclisinin bütün müddeti devam›nca, hükûmetin
ifay› vazife etmesine hâdim olabilmifltir. Fakat, grup nizamnamesi maddei
esasiyesinin ihtiva etti¤i ikinci noktay› manidar bulanlar oldu. Bu gibiler,
mahsusatlar›n› iffla etmemekle beraber, bu noktada mündemiç mana ve mak-
sudun husulpezir olmamas› için derhal faaliyete geçmekte teahhur etmediler.
Menfi faaliyet diye tavsif edebilece¤imiz bu nevi teflebbüsat, iki suretle vuku-
bulmakta idi.

Birincisi; grubun dahilinde efkâr› ifsbat ve aleyhte ihzar tarz›nda oluyor-
du.

‹kincisi; memleket dahilinde ve yine teflkilât›m›z içinde.. bu noktay› izah
eden en bariz misali, Erzurum Meb'usu Hoca Raif Efendinin ve baz› arkadafl-
lar›n›n, grubun teflekkülünden evvel Teflkilât› Esasiye Kanununun ç›kmas›n›
müteak›p ald›klar› teflebbüs teflkil eder. Arzu ederseniz bu hususta bir nebze ar-
z› malûmat edeyim.

Hoca Raif Efendi ve arkadafllar›, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Erzurum Heyeti Merkeziyesinin unvan›n› tadil etti. Muhafazai Mu-
kaddesat Cemiyeti dedi. Mevcut cemiyet esasat›n›n bafl›na da, hilâfet ve saltanat
makam›n›n ve flekli devletin temini mahfuziyetine müteallik birtak›m ilâveler-
de de bulunmufl, bu teflebbüsünü di¤er vilâyetlere, bilhassa flark vilâyetlerine de
birtak›m beyannameler göndererek teflmile kalk›flm›flt›r. Ben, bundan haberdar
olur olmaz, fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n nazar› dik-
katini celbettim. Hoca Raif Efendiyi ve arkadafllar›n› ikaz ve bu nevi teflebbü-
sattan sarf›nazar ettirmesini rica ettim.

Sar›kam›flta bulunan Kâz›m Kara Bekir Pafla ile Erzurumda bulunan Ho-
ca Raif Efendi aras›nda, baz› muhaberat cereyan ettikten sonra Raif Hoca, biz-
zat Paflan›n karargâh›na gitmifl, orada muhafazai mukaddesat unvan›n›n isti-
malindeki esbab› izah ederken demifl ki, maksat, hukuku hilâfet ve padiflahiyi
muhafaza etmek ve memleket ve âlemi islâm›n hayat› haz›ra ve müstakbelesi
için azîm teflettüt ve mahzurlar› davet eden cümhuriyet fleklinden kat'iyyen sa-
k›nmakt›r. Hoca, "Büyük Millet Meclisinde teflekkül eden Müdafaai Hukuk
Grubu maksad›n›n hilâfet ve saltanat fleklinin cümhuriyete ink›lâb›n› istihdaf
eyledi¤i mahsustur." mütaleas›nda bulunduktan sonra, bu gibi teflebbüsat› mu-
tâ tan›mamakta, mazur olduklar›n› bildirmifl..

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu malûmat› veren 11 Temmuz 1337 tarihli flif-
re telgraf›nda, Kâz›m Pafla da, dermeyan eyledi¤i mütaleat meyan›nda diyordu
ki: "fiekli hükûmete ait esasat›, Büyük Millet Meclisince kabul edilen Teflkilât›
Esasiye Kanununun tespit etmifl oldu¤u görülüyor. Halbuki bendeniz, bu kanun
muhteviyat›n›n nihayet bir f›rka program› halinde kalmas›n›, kabiliyeti ameliye-
sinde zuhûrunu tahmin etti¤im müflkülâta karfl›, daha faydal› buluyorum. Bu fik-
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grubun iç tüzü¤üyle ilgili olan maddeler, 10 May›s 1921 günü yap›lan toplan-
t›da kabul olundu. Grup genel kurulunca seçilerek, grubun baflkanl›¤›n› da
üzerime alm›flt›m.

Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Der-
ne¤i oldu¤u gibi, onun, Mecliste ayn› ad alt›nda ve bir de siyasî grubu kurul-
mufl oldu. ‹stanbul Meb’uslar Meclisinin yapmaktan çekindi¤i ifl, ancak onla-
r›n da¤›lmas›ndan 14 ay sonra Ankarada yap›lm›fl oldu. Bu grup, Birinci Bü-
yük Millet Meclisinin çal›flt›¤› sürece, hükûmetin ifl görmesine yard›mc› olabil-
mifltir. Ama, grup tüzü¤ünün ana maddesindeki ikinci noktadan kuflkulanan-
lar oldu. Bu gibiler, özel düflüncelerini aç›¤a vurmamakla birlikte, bu nokta-
daki anlam ve amac›n gerçekleflmemesi için derhal ifle giriflmekte gecikmedi-
ler. Olumsuz çal›flmalar diyebilece¤imiz bu türden giriflimler, ortaya iki yol-
dan ç›k›yordu.

Birincisi; grubun içindeki düflünceleri kar›flt›rma ve görüflülecek konula-
ra karfl› haz›rl›k yapma biçiminde oluyordu.

‹kincisi; memleket içinde ve yine örgütümüz içinde.. bunu aç›klayan en
belirgin örnek, Erzurum Meb’usu Hoca Raif Efendinin ve baz› arkadafllar›-
n›n, grubun kuruluflundan evvel Anayasan›n ç›kmas›ndan sonra yapt›klar› gi-
riflimlerdir. ‹sterseniz bu konuda biraz bilgi sunay›m.

Hoca Raif Efendi ve arkadafllar›, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Erzurum Heyeti Merkez Kurulunun ad›n› de¤ifltirdi. "Kutsal De¤er-
leri Koruma Derne¤i" dedi. Eldeki dernek tüzü¤ünün bafl›na da, halifeli¤in ve
padiflahl›¤›n ve devlet biçiminin dokunulmazl›¤›na de¤inen birtak›m ekler de
yap›lm›fl, bu giriflimini öbür illere, özellikle do¤u illerine de birtak›m bildirge-
ler göndererek yaymaya kalk›flm›flt›r. Ben, bunu ö¤renir ö¤renmez, Do¤u
Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n dikkatini çektim. Hoca Raif
Efendiyi ve arkadafllar›n› uyarmas›n› ve bu tür giriflimlerden vaz geçirtmesini
rica ettim.

Sar›kam›flta bulunan Kâz›m Kara Bekir Pafla ile Erzurumda bulunan Ho-
ca Raif Efendi aras›nda, baz› yaz›flmalar olduktan sonra Raif Hoca, bizzat Pa-
flan›n karargâh›na gitmifl, orada kutsal de¤erleri korumak ad›n›n kullan›lma-
s›n›n nedenlerini aç›klarken demifl ki, amaç, halifeli¤in ve padiflahl›¤›n hakla-
r›n› korumak ve memleket ve ‹slâm dünyas›n›n bugünü ve gelece¤i için büyük
uyuflmazl›klara ve sak›ncalara yol açan cumhuriyetten kesin olarak sak›nmak-
t›r. Hoca, "Büyük Millet Meclisinde kurulan Haklar› Savunma Grubunun
amac›n›n halifelik ve padiflahl›¤›n cumhuriyete dönüfltürülmesini hedef ald›¤›
sezilmektedir." düflüncesini belirttikten sonra, bu gibi giriflimlere uyam›ya-
caklar›n›, bildirmifl.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu bilgiyi veren 11 Temmuz 1921 tarihli flifre
telgraf›nda, Kâz›m Pafla da, ileri sürdü¤ü düflünceler aras›nda diyordu ki: "Hü-
kûmet biçimiyle ilgili ilkeleri, Büyük Millet Meclisince kabul edilen Anayasa-
n›n saptam›fl oldu¤u görülüyor. Oysa ben, bu kanun içeri¤inin daha çok bir f›r-
ka program› niteli¤inde kalmas›n›, uygulamaya kalk›fl›l›rsa ortaya ç›kaca¤›n›
kestirdi¤im güçlüklere karfl›, daha yararl› buluyorum. Bu düflüncemi çok iyi ta-
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rimi yakinen nüfuz edebildi¤im m›nt›kam efkâr ve hissiyat›na göre mücmelen
izah etmek isterim. Mecliste Teflkilât› Esasiye Kanunu taraflarl›¤ile teflekkül
eden gruba dahil olan ekser zevat; yeni bir ink›lâb› idaride memleket mukad-
derat›na amil olmak hevesinde görünenlerdir. Halk aras›nda, ancak bin hizbi
kalil yeni teflkilât fikirlerini terviç eder. Meb'uslar›n Teflkilât› Esasiye Kanunu-
na taraftarl›klar›, ancak fikri zatîleri olabilir. Devlet fleklinin bu azîm ve tarihî
tebeddülat› teflebbüslerinde, memleket mukadderat› hayatîyesinde, mes'ul ve
müflterek olan ricali askerîye ve mülkîyeden ve Müdafaai Hukuk merkezlerin-
den lâz›m› gibi mütaleat al›nmas› ve fevkalâde bir mecliste tetkikini müteak›p
keyfiyetin bir karara raptolunmas› lâz›md›r kanaatindeyim."

Efendiler, kat’î zaferden sonra da ‹kinci Büyük Millet Meclisi, cümhuriye-
ti ilân etti¤i zaman dahi, Kâz›m Kara Bekir Pafla ‹stanbul gazetecilerine beya-
nat›nda, ötedenberi gelen hissiyat ve flikâyat›n› "cümhuriyet ilân›n› bize sorma-
d›lar" suretinde hulâsa etmekte idi.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, mütaleatile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin,
millet taraf›ndan fevkalâde salâhiyetlerle mezun k›l›nan azadan mürekkep fev-
kalâde bir meclis oldu¤unu unutmufl gibi görünüyor. Böyle bir meclisin vazet-
ti¤i kanuna, hem de Teflkilât› Esasiye Kanununa, muar›z bulundu¤unu ima
ediyor. Daha garibi, teflkilât› devletin tebeddülünde müessir olacak kararlar
alabilmek için, ricali askerîye ve mülkîyenin ve Müdafaai Hukuk merkezleri-
nin mütalealar› al›nmak lüzumuna kani bulundu¤unu söylüyor.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, benim Müdafaai Hukuk Grubuyla alâkama da
itiraz ederek "bendeniz Zât› hamilerinin bu kabîl siyasî f›rkalara.............. iflti-
rakten berî kalmas›na bilhassa taraftar›m." dedikten sonra benim, bitaraf bir
vaziyet muhafaza eylememi tavsiye ediyor.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, bu telgraf›na, 20 Temmuz 1337 de cevap ver-
dim. Biraz uzunca olan bu cevab›n baz› hususat› tenvire medar olacak nokta-
lar›n› zikretmekle iktifa edece¤im. Cevab›mda demifltik ki: "Müdafaai Hukuk
Grubu, memleketin tam istiklâlini temin gibi k›sa ve kat’î bir gaye ile vücuda
gelmifltir. Teflkilât› Esasiye Kanununun tatbiki ciheti de, gayesi dahilindedir.
Teflkilât› Esasiye Kanunu, bütün fürurat› idariyeyi ve Türkiye Hükûmetinin
vaz'› hukukîsini ihtiva eden mufassal ve tam bir kanun olmay›p memleketin
teflkilât› mülkîye ve idarîyesinde icabat› zaman›n istilzam eyledi¤i halkç›l›k esa-
s›n› ifade eden bir düsturdan ibarettir. Bu kanunda, cümhuriyeti ifade eden bir
fley yoktur. Raif Efendinin saltanat fleklinin cümhuriyetçili¤e kalbi mahsus ol-
du¤u hakk›ndaki fikri vehimdir."

‹darei merkeziyenin tevdi edildi¤i zevat aras›nda, flahsiyetleri ve ef'ali sab›-
kalarile müstahakk› tenkit olanlar›n bulundu¤u hakk›ndaki iddia ise, daha
müsbet bir ifade ile muhtac› tevsik bir mahiyettedir. Her ifli, bütün secayayi ida-
rîye ve fezaili flahsîye ile mükemmelen yetiflmifl adamlara tevdi etmek, pek k›y-
metli ve tatl› bir temenni olmakla beraber, muhitimiz için de¤il, hatta dünyan›n
en ileri gitmifl milletleri için bile her mahfil, her m›nt›ka, her sahibi meslek tara-
f›ndan flayan› hürmet addedilecek bu kadar çok adam bulmak gayr›kabildir.
Mevhum ve gayr›müsbet efkâr ve müddeayat ile memleketin mabihülistinad›
olacak yegâne kuvvet ve teflkilât›, duçar› zâfedecek tedabire tevessül etmek, e¤er ca-
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n›yabildi¤im bölgemin düflünce ve duygular›na göre özetle aç›klamak isterim.
Mecliste Anayasa yandafll›¤›yla kurulan gruba girenlerin ço¤u; yeni bir yöne-
tim devriminde memleketin kaderinde rol almak hevesinde görünenlerdir.
Halk aras›nda, ancak çok küçük bir az›nl›k yeni örgüt düflüncelerini uygun bu-
lur. Meb'uslar›n Anayasadan yana olmalar›, olsa olsa kiflisel düflünceleri ola-
bilir. Devlet biçiminin böyle büyük ve tarihsel nitelikte de¤ifltirilmesi giriflim-
lerinde, memleketin ölüm ve kal›m kaderinde, sorumlu ve birlikte olan asker
ve sivil ileri gelenlerden ve Haklar› Savunma merkezlerinden gere¤i gibi ne
düflündüklerinin sorulmas› ve ola¤anüstü bir mecliste incelenmesinden sonra
konunun bir karara ba¤lanmas› gerekir kan›s›nday›m."

Efendiler, kesin zaferden sonra da ‹kinci Büyük Millet Meclisi, cumhuri-
yeti ilân etti¤i zaman bile, Kâz›m Kara Bekir Pafla ‹stanbul gazetecilerine ver-
di¤i demeçte, ötedenberi süren duygu ve yak›nmalar›n› "cumhuriyet ilân›n›
bize sormad›lar" diye özetlemekteydi.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, düflünceleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin, millet taraf›ndan ola¤anüstü yetkilerle görevlendirilen üyelerden kurulu
ola¤anüstü bir meclis oldu¤unu unutmufl gibi görünüyor. Böylece bir meclisin
koydu¤u kanuna, hem de Anayasaya, karfl› oldu¤unu sezinletecek biçimde
konufluyor. Daha flafl›lacak yönü, devletin örgütlerinin de¤ifltirilmesinde etki-
li olacak kararlar alabilmek için, asker ve sivillerin ileri gelenlerinin ve Hak-
lar› Savunma merkezlerinin görüfllerinin al›nmas› gere¤ine inand›¤›n› söylü-
yor.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, benim Haklar› Savunma Grubuyla olan ilgime
de karfl› ç›karak "Ben sizin böyle siyasî partilere.....kat›lmaktan uzak kalma-
n›z› özellikle uygun görüyorum." dedikten sonra benim, yans›z bir tutum sür-
dürmemi ö¤ütlüyor.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n bu telgraf›na, 20 Temmuz 1921 de karfl›l›k
verdim. Biraz uzunca olan bu yan›t›n baz› konular› ayd›nlatmaya yarayacak
noktalar›n› tekrarlamakla yetinece¤im. Yan›t›mda demifltim ki: "Haklar› Sa-
vunma Grubu, memleketin tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak gibi k›sa ve kesin bir
amaçla kurulmufltur. Anayasan›n uygulanmas› da, amac›n›n içindedir. Anaya-
sa, bütün yönetim kollar›n› ve Türkiye Hükûmetinin hukukî durumunu kap-
sayan ayr›nt›l› ve tam bir kanun olmay›p memleketin sivil yönetim örgütlerin-
de zaman›n gerektirdi¤i halkç›l›k ilkesini ortaya koyan bir kurald›r. Bu ka-
nunda, cumhuriyeti belirleyen bir fley yoktur. Raif Efendinin padiflahl›¤›n
cumhuriyetçili¤e dönüfltürülece¤inin sezinlenmekte oldu¤u hakk›ndaki dü-
flüncesi kuruntudur."

Yönetim merkezlerinde görevlendirilen kifliler aras›nda, kiflilikleri ve geç-
miflleri yönünden elefltirilmesi gerekli olanlar›n bulundu¤u hakk›ndaki iddia ise,
daha inand›r›c› sözlerle kan›tlanmak gerekir. Her ifli, bütün yönetsel yetenekler
ve kiflisel erdemleri ile kusursuz yetiflmifl adamlara vermek, pek de¤erli ve tatl›
bir istek olmakla birlikte, yaln›z bizim çevremiz için de¤il, hatta dünyan›n en ile-
ri milletleri için bile her çevre, her bölge, her meslek sahibi taraf›ndan sayg›de-
¤er say›lacak bu kadar çok adam bulmak olanak d›fl›d›r. Hayal ürünü ve kan›t-
lanmam›fl düflünceler ve savlarla memleketin dayana¤› olacak tek güç ve örgü-
tü, y›pratacak yollara baflvurmak, e¤er cahilce bir delilik de¤ilse, her halde bir



hilâne bir cinnet de¤ilse, her halde bir h›yanet olarak telâkki edilmelidir. Malû-
mu devletleridir ki, ilerlemek yolunda vukubulacak her mühim teflebbüsün,
kendine göre mühim mahzurlar› vard›r. Bu mahzurlar›n haddi asgarîye indi-
rilmesi için tedabir ve teflebbüsatta kusur etmemek lâz›md›r."

Bundan sonra Efendiler; Teflkilât› Esasiye Kanunu yap›l›rken, ricali mül-
kîye ve askerîyeden ve Müdafaai Hukuk manzumesinden rey almak hususun-
daki fikrimi flöyle izah ettim: "Malûmu devletleri oldu¤u üzere bir hükûmet
fleklinde yafl›yoruz ve onun bütün mefhumlar›na tebaiyet mecburiyetindeyiz.
Kanunun Meclis encümenlerinden sonra heyeti umumiyede geçen münakafla-
t›nda tebellür edecek flekil üzerine, uzaktan telâkki edilecek efkâr ile icray› tesi-
re imkân olmad›¤› elbette teslim buyurulur."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Teflkilât› Esasiye Kanununun yap›lmas›ndaki is-
ticalin ve bunun tatbik›ndeki müflkülât›n ve hilâfet ve saltanat meselesi hakk›n-
daki noktai nazar›n izah›n› da talep etmiflti. Bu noktalara ait cevaplar›mda de-
mifltim ki: "Teflkilât Kanununun yap›lmas›nda istical telâkki buyurulan tarz›
hareketin hikmeti; bütün dünyada ve memleketimizde mahsus olan halkç›l›k
cereyan›n›, esasl› bir flekil üzerinde tesbit ile bu mevzuda baflka ihtilâtata mahal
vermemek ve ayn› zamanda as›rlardanberi mütemadiyen naehiller elinde suis-
timal edilen hukuku millîyeyi s›yanet için, bu hukukun sahibi aslîsi olan mille-
te de hakk› kelâm bahfleylemek ve bu yüksek fikrin inkiflaf› için fleraiti haz›rai
fevkalâdeden istifade eylemektir.

Kanunun ciheti tatbik›yesindeki imkân›n derecesini ölçmek için de, bu ifl-
le ifltigale f›rsat bulacaklar›n azim ve kabiliyeti iradiyesini mevzuubahs eyle-
mek lâz›mgelir.

Hilâfet ve saltanat meselesi, bir meselei esasiye olarak mevcut de¤ildir.
Mevzuubahs olan mesele, hükümdar›n hukuku olup onun tayin ve tahdidi için
son birkaç asr›n tecarübü ve devlet mefhumundaki millet hukukunun manayî
hakikîsi âmil olmal›d›r. Bu esas üzerinde henüz tesbit edilmifl kat’î bir düsturu-
muz yoktur."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, grup reisi olmay›p bitaraf kalmakl›¤›m husu-
sundaki teklifine de verdi¤im cevapta, flu mütaleat› serdetmifltim: "Meclisi
Meb'usan mahiyetinde bir meclisin reisi bulunmuyorum. Böyle dahi olsa bir
f›rkaya mensubiyet tabiîdir. Halbuki Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti icra-
iyesi de bulundu¤undan nev'ama hükûmet mahiyetindeki bir meclisin reisi bu-
lunmaktay›m. ‹craî bir reis için bir ekseriyet f›rkas›n›n mensubu bulunmak el-
zemdir. Buna nazaran mufassal bir programla ortaya at›lm›fl siyasî bir f›rkan›n
da reisi olabilir. Bütün hüviyetimle kar›flm›fl bulundu¤um cemiyetten ayr›lmak-
l›¤›ma imkân olmad›¤› gibi o cemiyetin mevlûdu olan grup dahilinde bulun-
makl›¤›m da zarurîdir. Esasen grup, hemen Meclis heyeti umumîyesine yak›n
bir ekseriyeti azîmeyi ihtiva etmektedir. Hariçte kalanlar Erzurum Meb'usla-
r›ndan Celâlettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç emsalinden ve
tavrü hareketlerinde serbest kalmak istiyen bir k›s›m zevattan ibarettir..."

*
*   *

Efendiler, Ankarada bulunan ‹zzet ve Salih Paflalar bir türlü Ankaraya
›s›namad›lar. ‹stanbulda aileleri nezdine terhisimiz için bilâvas›ta ve bilvas›ta
mütemadiyen rica ediyorlar ve ‹stanbula avdetlerinde hiçbir vazifei siyasîye alm›-
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hainlik say›lmal›d›r. Siz de bilirsiniz ki, ilerlemek yolunda yap›lacak her
önemli giriflimin, kendine göre önemli sak›ncalar› vard›r. Bu sak›ncalar›n ola-
bildi¤ince azalt›lmas› için zaman›nda önlem almak ve giriflimde bulunmaktan
geri kal›nmamal›d›r."

Bundan sonra Efendiler; Anayasa yap›l›rken, sivil ve askerden ileri ge-
lenlerin ve Haklar› Savunma örgütlerinin görüflünü almak konusundaki dü-
flüncemi flöyle aç›klad›m: "Bildi¤iniz gibi bir hükûmetle yafl›yoruz ve onun bü-
tün kavramlar›na uymak zorunday›z. Kanunun Meclis Komüsyonlar›ndan
sonra genel kuruldaki tart›flmalarda belirecek biçimi üzerine, uzaktan al›na-
cak düflüncelerle etki yap›lam›yaca¤›n› elbette kabul edersiniz."

Kâz›m Kara Bekir Pafla, Anayasan›n yap›lmas›ndaki acelenin ve bunun
uygulanmas›ndaki güçlüklerin ve halifelik ve padiflahl›k konusundaki görüflün
de aç›klanmas›n› istemiflti. Bu noktalarla ilgili olarak verdi¤im karfl›l›kta de-
mifltim ki: "Anayasan›n yap›lmas›nda acele sayd›¤›m›z davran›fl›n nedeni; bü-
tün dünyada ve memleketimizde sezinlenen halkç›l›k ak›m›n› sa¤lam bir bi-
çim üzerinde saptayarak bu konuda baflka kar›fl›mlara yer vermemek ve ayn›
zamanda yüzy›llardan beri durmadan yeteneksizler elinde kötüye kullan›lan
ulusal haklar›m›z› korumak için, bu haklar›n gerçek sahibi olan millete söz
hakk› vermek ve bu yüksek düflüncenin geliflmesi için bugünkü ola¤anüstü
flartlardan yararlanmakt›r.

Kanunun ne derecede uygulanabilir oldu¤unu anlamak için de bu ifller
üzerinde çal›flmak f›rsat› bulacaklar›n kararl›l›klar›n› ve irade yeteneklerini
hesaba katmak gerekir.

Halifelik ve padiflahl›k sorunu, diye önemli bir sorun yoktur. Sözkonusu
olan sorun, hüküm sahibi olan›n haklar› olup onun belirlenip s›n›rlanmas› için
son birkaç yüzy›l›n deneyimleri ve devlet kavram›ndaki millet haklar›n›n ger-
çek anlam› etken olmal›d›r. Bu konu üzerinde flimdilik saptanm›fl kesin bir il-
kemiz yoktur."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, grup baflkan› olmay›p yans›z kalmakl›¤›m yo-
lundaki önerisine de verdi¤im yan›tta, flu düflünceleri ileri sürmüfltüm:
"Meb'uslar Meclisi niteli¤inde bir meclisin baflkan› de¤ilim. Böyle olsa bile bir
partinin üyesi olmak do¤ald›r. Oysa Büyük Millet Meclisinin yürütme yetkisi
de bulundu¤undan bir bak›ma hükûmet niteli¤inde olan bir meclisin baflkan›-
y›m. Yürütücü bir baflkan için bir ço¤unluk partisinin üyesi olmak çok gerek-
lidir. Buna göre ayr›nt›l› bir programla ortaya at›lm›fl siyasî bir partinin de
baflkan› olabilir. Bütün benli¤imle kar›flm›fl bulundu¤um dernekten ayr›lama-
yaca¤›m gibi o dernekten do¤an grup içinde bulunmakl›¤›m da zorunludur.
Gerçekte grup, hemen hemen Meclis toplulu¤un tümüne yak›n büyük bir ço-
¤unluktad›r. D›flarda kalanlar Erzurum Meb'uslar›ndan Celâlettin Arif Bey
ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç benzerleri ve tutumlar›nda serbest kalmak
istiyen birkaç kiflidir..."

*
*   *

Efendiler, Ankarada bulunan ‹zzet ve Salih Paflalar bir türlü Ankaraya ›s›-
namad›lar. ‹stanbulda ailelerine gönderilmeleri için do¤rudan do¤ruya ve dolay-
l› olarak durmadan rica ediyorlar ve ‹stanbula döndüklerinde hiçbir siyasî görev



yacaklar›na dair teminat veriyorlard›. 1337 senesi Mart iptidalar›nda, ‹smet Pa-
flan›n baz› hususat için Ankaraya gelmifl bulundu¤u bir s›rada, paflalar ricala-
r›n› tekrar ettiler. Bir gün ‹smet Paflan›n huzurile Heyeti Vekile hali içtimada
iken Ahmet ‹zzet Pafla daireye gelerek haber göndermifl ve ‹smet Pafla kendisi-
le mülâkat eylemifltir. ‹zzet Pafla, bizim teklifimiz üzerine ‹stanbulda vazifei si-
yasîye alm›yaca¤›na uzunuzad›ya izahat ile söz vererek, ‹stanbulda ailesi nez-
dine terhis için rica etmifl, Salih Paflan›n da ayn› suretle söz vererek serbes b›-
rak›lmas› ricas›nda bulundu¤unu ilâve etmifl.

‹smet Pafla, bu izahat ve ricay› Heyeti Vekileye ibla¤ etti. Zaten mevcudi-
yetlerinin mesaii millîyemizde flayan› istifade olmad›¤›, bilâkis Ankarada bir
yük, bir s›klet teflkil etmekte bulunduklar›, fazla olarak baz› menfi cereyanlara
da sebep teflkil eyledikleri anlafl›lm›fl bulundu¤undan Heyeti Vekile, bu paflala-
r›n ‹stanbula avdetlerinde bir mahzur görmedi. Fakat, ben, Ahmet ‹zzet Pafla
ve refikinin verdikleri sözde ciddiyet ve samimiyet olmad›¤›n›, ‹stanbula avdet-
lerinde behemehal ‹stanbul hükûmetinde vazife alarak bizi iz'aca devam ede-
ceklerine kani bulundu¤umu söyledim. Namuslar› üzerine söz veriyor dendi.
fiifahen verdikleri sözü, tahrirî olarak imzalan taht›nda verirlerse müsaade
edilmek caiz olaca¤›n› beyan ettim. ‹smet Pafla, bu teklifimi yan›m›zdaki oda-
da intizar eden ‹zzet Paflaya ibla¤ etti. ‹zzet Pafla, derhal bir kalem, kâ¤›t ala-
rak kabineden istifa edeceklerini, bir taahhütname olarak yazm›fl ve imza etmifl
ve hat›ramda aldanm›yorsam Salih Paflaya da imza ettirmiflti.

Ben, bu k›sa taahhüdü kâfi görmedim, flifahen söyledi¤i flamil manada de-
¤ildi ve derakap bunun bir hile oldu¤una arkadafllar›n nazar› dikkatini celbe-
derek, flifahen ‹smet Paflaya söylediklerini yazarak imza etsin dedim. ‹zzet Pa-
flan›n flifahen de bu kadar izahat ve teminat verdikten sonra, baflka maksat ile
bir taahhüt yazm›fl olaca¤› tahmin edilmedi ve bu k›sa taahhüdün kâfi görül-
mesi iltimas edildi. ‹flte ‹zzet ve Salih Paflalar böyle hileli bir taahhütle ‹stanbu-
la gitmek yolunu temin etmifllerdir.

Filhakika, ‹zzet ve Salih Paflalar ‹stanbula muvasalatlar›n› müteak›p istifa
ettiler. Fakat pek k›sa bir müddet sonra, ayn› kabinede, di¤er nezaretleri iflgal
ettiler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. ‹stanbul hükûmetinin hariciye nâz›rl›-
¤›n› deruhde etmifl olan ‹zzet Pafla, millet ve memlekete müteveccih büyük bir
fenal›¤›n önüne geçmek için, hükûmete geldi¤ini söyliyerek, bize de birtak›m
nesayihte bulunuyordu. ‹zzet Paflaya flu cevab› verdim:

‹stanbulda Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine         29 Haziran 1337
Telgrafnamenizi Zonguldak ‹stihbarat Müdürü vas›tasile ald›m. Vaziyetinizi, Salih Pa-

fla Hazretlerile birlikte vermifl oldu¤unuz ahde muhalif gördüm. Yaln›z bir nokta, lehinizde
tereddüdümü mucip oldu. O da fludur: Deruhdei vazife etmekle hakikaten millet ve memle-
kete müteveccih azîm bir fenal›¤›n önüne geçmifl olman›z ihtimalidir. Çünkü Ankaraya tefl-
rifinizden evvel hüsnü niyetle ve memlekete nafi olabilece¤iniz ümidile vazife deruhde etmifl
olman›z› istinat ettirdi¤iniz esbab›n nekadar zay›f oldu¤unu ilk mülâkat›m›zda takdir ve iti-
raf buyurmufltunuz. Telgrafnamenizin muhteviyat›, sizi bu yeni vaziyete sevkeden esbab› kâ-
fi bir sarahatla göstermiyor. Tavsiye buyurdu¤unuz hususattan, menafii millet ve memlekete
ve aktetti¤imiz muahedata velhas›l Misak› Millîmize mutab›k olanlar›, esasen nazar› dikkat-
te tutulmakta ve icab›na tevessül edilmektedir. Binaenaleyh, vaziyeti umumîyeye ve zat› dev-
letinize telkin edilmifl olan efkâra nazaran evvelce oldu¤u gibi bu defa da i¤fal edilmifl olmak-
tan korkuyorum. Bu tahmin ve mahkememizi iptal edecek izahata mazhar ve hadisat›n ona
göre müsbet inkiflafat›na flahit olursak bahtiyar olaca¤›m›z› arzederim Efendim.

Mustafa Kemal
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alm›yacaklar›na iliflkin güvence veriyorlard›. 1921 senesi Mart bafllar›nda, ‹s-
met Paflan›n baz› ifller için Ankaraya gelmifl bulundu¤u bir s›rada, paflalar ri-
calar›n› yinelediler. Bir gün ‹smet Paflan›n kat›ld›¤› Bakanlar Kurulu toplan-
t›da iken Ahmet ‹zzet Pafla daireye gelerek haber göndermifl ve ‹smet Pafla
kendisile görüflmüfltür. ‹zzet Pafla, bizim önerimiz üzerine ‹stanbulda siyasî
görev alm›yaca¤›na uzunuzad›ya aç›klamalarla söz vererek, ‹stanbulda ailesi-
ne gönderilmesi için rica etmifl, Salih Paflan›n da ayn› biçimde söz vererek, ser-
best b›rak›lmas› ricas›nda bulundu¤unu eklemifl.

‹smet Pafla, bu aç›klamalar› ve ricay› Bakanlar Kuruluna iletti. Gerçekte
burada bulunmalar›n›n ulusal çal›flmalar›m›zda yararlanabilecek bir niteli¤i
olmad›¤›, tersine, Ankarada bir yük, bir a¤›rl›k oluflturmakta bulunduklar›,
üstelik birtak›m olumsuz ak›mlara da neden olduklar› anlafl›lm›fl bulundu¤un-
dan Bakanlar Kurulu, bu paflalar›n ‹stanbula dönmelerinde bir sak›nca gör-
medi. Ama, ben, Ahmet ‹zzet Pafla ve arkadafl›n›n verdikleri sözde ciddîlik ve
içtenlik olmad›¤›n›, ‹stanbula döndüklerinde yüzdeyüz ‹stanbul hükûmetinde
görev alarak bafl›m›z› a¤r›tmay› sürdüreceklerine inand›¤›m› söyledim. Na-
muslar› üzerine söz veriyor dendi. A¤›zdan verdikleri sözü, yaz›l› olarak im-
zalar›yla verirlerse izin vermek uygun olaca¤›n› söyledim. ‹smet Pafla, bu öne-
rimi yan›m›zdaki odada bekleyen ‹zzet Paflaya iletti. ‹zzet Pafla, hemen bir ka-
lem, kâ¤›t alarak hükûmetten çekileceklerini, bir yüklenim belgesi olarak yaz-
m›fl ve imza etmifl ve yanl›fl an›msam›yorsam Salih Paflaya da imza ettirmiflti.

Ben, söz verme belgesini yeter saymad›m, a¤›zdan söyledi¤i gibi kapsam-
l› anlamda de¤ildi ve hemen bunun bir düzen oldu¤una arkadafllar›n dikkati-
ni çekerek, ‹smet Paflaya a¤›zdan söylediklerini yazarak imza etsin dedim. ‹z-
zet Paflan›n da sözlü olarak bu kadar aç›klama yap›p güvence verdikten son-
ra, baflka amaçla bir yüklenim belgesi yazm›fl olaca¤› düflünülmedi ve bu k›sa
belgenin yeterli görülmesinden yana ç›k›ld›. ‹flte ‹zzet ve Salih Paflalar böyle
hileli bir sözvermeyle ‹stanbula gitmek yolunu sa¤lam›fllard›r.

Gerçekten, ‹zzet ve Salih Paflalar ‹stanbula vard›ktan sonra görevden çe-
kildiler. Ama pek k›sa bir süre sonra, ayn› hükûmette, baflka bakanl›klara gel-
diler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. ‹stanbul hükûmetinin d›fliflleri bakanl›-
¤›n› üstlenmifl olan ‹zzet Pafla, millet ve memlekete yönelik büyük bir kötülü-
¤ün önüne geçmek için, hükûmete geldi¤ini söyliyerek, bize de birtak›m ö¤üt-
ler veriyordu. ‹zzet Paflaya flu cevab› verdim:

‹stanbulda Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine 29 Haziran 1921
Telgraf›n›z› Zonguldak Haber Alma Müdürü arac›l›¤›yla ald›m. Tutumunuzu, Salih

Pafla Hazretlerile birlikte vermifl oldu¤unuz söze ayk›r› buldum. Yaln›z bir nokta, beni siz-
den yana duraksatt›. O da fludur: görev almakla gerçekten millet ve memlekete yönelik bü-
yük bir kötülü¤ün önüne geçmifl olman›z olas›l›¤›d›r. Çünkü Ankaraya gelmenizden önce
iyi niyetle ve memlekete yararl› olabilece¤iniz umusuyla görev üstlenmifl olman›z› dayan-
d›rd›¤›n›z nedenlerin nekadar zay›f oldu¤unu ilk buluflmam›zda anlam›fl ve teslim etmiflti-
niz. Telgraf›n›zda yaz›lanlar, sizi bu yeni tutuma iten nedenleri yeterli bir aç›kl›kla göster-
miyor, ö¤ütledi¤iniz fleylerden, millet ve memleket ç›karlar›na ve yapt›¤›m›z andlaflmalara
k›saca Ulusal And›m›za uygun (ilanlar›, gerçekten dikkate al›nmakta ve gere¤i yap›lmakta-
d›r. Bunun için, genel duruma ve size telkin edilmifl olan düflüncelere göre evvelce oldu¤u
gibi bu kez de aldat›lm›fl olmaktan korkuyorum Bu sezifl ve düflüncemizi yersiz k›lacak aç›k-
lama al›r ve olaylar›n ona göre olumlu yönde geliflti¤ine tan›k olursak mutlu olaca¤›m›z› bil-
ginize sunar›m Efendim.

Mustafa Kemal
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‹zzet Pafla, bu ifl'ar›m›za 6 Temmuz tarihli bir flifre telgrafname ile flu mu-
kabelede bulundu:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Salih Pafla ile birlikte verdi¤imiz, söz, vürudumuzu müteak›p memuriyetimizden istifa

idi. An› da incaz ettik. ‹lelebet hizmeti devletten iba ve alelhusus Düveli ‹tilâfiyenin Yunanis-
tana muaveneti filiyeleri, ‹stanbulun üssülhareke olarak Yunanl›lara terkedilmesi ihtimali
olan bir kara günde teklif olunan fedekârl›ktan isti¤na, bizim elimizden gelmeli ve sizce de
tensip edilmeli midir bilmem?... Bilecik ve Ankarada tan›mad›¤›m zevat muvacehesinde va-
ki olan mubahaseyi uzatmakta mahzur mütaleasile, tevakki ederek teslimiyet gösterir gibi ol-
mufl, hatta avdetimizde cidden de vaki olan beyanat›m›zda vukuat›n mes'uliyetini tamamen
üstümüze almak cesareti medeniyesini de göstermifl idim. ‹lk muhaverelerde bulunan zevat-
tan birinin, sonra tebeyyün eden ahvali, tevakkideki hakk›m› da isbat etmifltir. Fakat, hiçbir
vak›t hiçbir kimse taraf›ndan aldat›ld›¤›m› itiraf etmedim. Beni nezdinize sevkeden fikri iti-
lâfta sabit kald›m. Heyeti Vükelâ ile vaki olan müzakerat ve kendilerine tevdi etti¤im muht›-
ra bunu ispat eder. ‹snat buyurulan itiraf› gaflet flöyle dursun, flimdiki gibi ahvali siyasîyeyi
muflikâfane takdir etmifl oldu¤umu görmekle nefsime ve efkâr ve mülâhazat›ma itimad›m te-
zayüt etmifltir. Bu esnada vazife deruhde etmekli¤imizden fayda hâs›l olup olmad›¤›n› zikir,
âcizlerine düflmez. Yaln›z bunda oraca tasavvur olunan mahzur izah buyurulursa minnettar
olurum. Bura hükûmetinin vaziyeti hukukiyesine ve alâkadar devletler süferas›n›n burada
bulunmas›na binaen mevkiinin hiçe indirilmesi ne mümkün ve ne de muvaf›kt›r. Ancak flim-
diki kabine, ekseriyeti azimesi itibarile hal ve istikbale ait hiçbir emeli flahsî arkas›ndaki ol-
may›p selâmeti vatana hasr› fikir ve niyet eylemifltir. Bu maksatla sureti makule ve münasibe-
de Ankara ricalile telif ve tevhidi efkâr ve mesai etmeyi ansamim arzu ve bu samimiyet tara-
f›n›zdan hüsnü mukabele görürse hay›rl› hidemat ve muavenette bulunabilir. Bu ümniyesi
reddolundu¤u takdirde ademi tefahümden tevellüt edebilecek sehiv ve hatalar›n mes'uliyeti
maneviyesinden kendisini müteberri addetti¤ini arzederim Efendim.

Ahmet ‹zzet
Bu telgrafname zirine kurflukalemile flu sat›rlar› yazm›flt›m:
Zaman› münasibinde muamelei tazime yap›lmak üzere evrak› müteallikas› meyan›nda

h›fz› Heyeti Vekile karar› iktizas›ndand›r. Mustafa Kemal
Efendiler, Ahmet ‹zzet Pafla, nanü nimetile yetiflti¤i Türk milletinin içinde

kalarak, ona en ac› ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettinin hâdimi ol-
ma¤a tercih edememiflti. Dürrüzade Esseyit Abdullah›n fetvas›na tâbi kal›p,
emri sultanî haricine ç›kmaktan, âsim ve tarizi fler'iye müstahak olmaktan içti-
nap etti. Ahmet izzet Paflan›n daha baflka marifetleri de olmufltur. Ondan da
haber vereyim.

Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmifl zevata da, hususî mektup-
larile, bütün muharebeler devam ederken ve milletin maddî ve manevî kuvvet-
lerini düflman karfl›s›na toplamaya çal›flt›¤›m›z günlerde, yeis ve kesel verecek
bedbinliklerini, ibla¤ etmekte devam ediyordu. Benim, düflman ordusunu be-
hemehal ma¤lûp edece¤iz, vatan›, behemehal kurtaraca¤›z sözlerimle istihza
ederek, ‹kinci ‹nönünden sonra tekrar flarka Sakaryaya kadar yürümekte olan
Yunan ordusunun hareketini makam› tehditte iflaret ederek, aklü iz'an dersi
vermekten hâli kalm›yordu.

Efendiler, ne gariptir ki, kendisini dev aynas›nda gören bu dima¤›n takip
etti¤im hatt› hareketin mucibi felâket olaca¤›na dair bir mektubu, Sakaryada
düflmana mukabil taarruz yaparak ricate mecbur etti¤imiz gün hasbelvazife
gösterilmiflti. Bu mektup bizi hayretler içinde b›rakm›flt›.

Ahmet ‹zzet Pafla, Yunan ordusunun Sakaryadan ve en nihayet ‹zmir körfe-
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‹zzet Pafla, bu bildirdiklerimize 6 Temmuz tarihli bir flifre telgrafla flu kar-
fl›l›¤› verdi:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Salih Pafla ile birlikte verdi¤imiz söz, ‹stanbula geldikten sonra görevimizden ayr›lmak-

t›. Onu da yerine getirdik. Ömürboyu devlet hizmeti kabul etmemek ve özellikle ‹tilâf Dev-
letlerinin Yunanistana edimli yard›mlar›, ‹stanbulun hareket üssü olarak Yunanl›lara b›ra-
k›lmas› olas›l›¤› bulunan kara bir günde önerilen özveriden çekinmek, bizim elimizden gel-
meli ve sizce de uygun görülmeli midir, bilmem?.. Bilecik ve Ankarada tan›mad›¤›m kiflile-
rin yan›nda yap›lan tart›flmay› uzatmakta sak›nca gördü¤ümden, tart›flmay› b›rakarak sizlere
hak verir gibi görünmüfl, dahas› dönüflümüzde verdi¤imiz demeçte olaylar›n sorumlulu¤unu
bütünüyle üstümüze almak medenî cesaretini de göstermifl idim. ‹lk görüflmelerimizde ora-
da bulunanlardan birinin, sonradan belli olan durumu, çekinmekte hakl› oldu¤umu kan›tla-
m›flt›r. Ama, hiçbir vak›t hiçbir kimse taraf›ndan aldat›ld›¤›m› kabullenmedim. Beni yan›n›-
za götüren anlaflma düflüncesinden sapmad›m. Bakanlar Kurulu ile yapt›¤›m görüflmeler ve
kendilerine verdi¤im not bunu kan›tlar. Bana yak›flt›rd›¤›n›z›n tersine aymazl›¤› kabullen-
mem flöyle dursun, flimdiki gibi siyasî olaylar› k›l› k›rk yararcas›na de¤erlendirmifl oldu¤umu
görmekle kendime ve düflünce ve görüfllerime güvenim artm›flt›r. Bu aralarda görev üstlen-
memizin yararl› olup olmayaca¤›n› söylemek, bana düflmez. Yaln›z görev almakl›¤›m›zda siz-
ce ne sak›nca görüldü¤ü aç›klan›rsa çok sevinirim. Bura hükûmetinin, hukukî durumuna ve
ilgili devletlerin elçilerinin burada bulunduklar›na göre de¤erinin hiçe indirilmesi ne uygun-
dur ve ne de buna olanak vard›r. fiimdiki hükûmet, üyelerinin büyük ço¤unlu¤u bugüne ve
yar›na iliflkin hiçbir kiflisel ç›kar arkas›nda olmay›p düflündüklerinin ve dilediklerinin yurdun
esenli¤i oldu¤u da bilinmelidir. Bu amaçla akla yatk›n ve uygun bir yolda Ankara ileri gelen-
leriyle görüfl ve iflbirli¤i yapmay› yürekten dilemektedirler ve bu içtenlik sizce iyi karfl›lan›r-
sa yararl› ifller ve yard›mlar yap›labilir. Bu dilek kabul edilmezse anlaflmazl›ktan do¤abilecek
yan›lg›lar›n tinsel sorumlulu¤unun kendisinde olmayaca¤›n› bilginize sunar›m Efendim.

Ahmet ‹zzet
Bu telgraflar›n alt›na kurflun kalemile flu sat›rlar› yazm›flt›m:
Uygun zamanda gere¤i yap›lmak üzere ilgili belgeler aras›nda saklanmas› Bakanlar

Kurulu karar› gere¤idir. Mustafa Kemal
Efendiler, Ahmet ‹zzet Pafla, ekme¤i ve az›¤›yla yetiflti¤i Türk milletinin

içinde kalarak, ona en ac› ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettine hiz-
met etmekten üstün sayamam›flt›. Dürrüzade Esseyit Abdullah›n fetvas›na
ba¤l› kal›p, padiflah emri d›fl›na ç›k›p, suçlanmaktan dinsel tafllamalara u¤ra-
maktan çekindi. Ahmet ‹zzet Paflan›n daha baflka marifetleri de olmufltur.
Onlardan da bilgi vereyim.

Bütün savafllar sürerken ve milletin nesnel ve tinsel güçlerini düflman
karfl›s›na toplamaya çal›flt›¤›m›z günlerde, kayg› ve uyuflukluk verici karam-
sarl›klar›n›, Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmifl kiflilere de, özel
mektuplarile bildirip duyuruyordu. Benim, düflman ordusunu yüzdeyüz yene-
ce¤iz, yurdu, yüzdeyüz kurtaraca¤›z sözlerimle alay ederek, ‹kinci ‹nönünden
sonra tekrar do¤uya Sakaryaya kadar yürümekte olan Yunan ordusunun iler-
leyiflini gözda¤› verircesine belirterek ak›l ve anlay›fl dersi vermekten geri kal-
m›yordu.

Efendiler, ne tuhaft›r ki, kendisini dev aynas›nda gören bu kafan›n izle-
di¤im yolun y›k›mla sonuçlanaca¤›n› bidiren bir mektubu, Sakaryada düflma-
na karfl›sald›r› yaparak çekilmek zorunda b›rakt›¤›m›z gün görev gere¤i bana
gösterilmiflti. Bu mektuba pek flafl›rm›flt›k.

Ahmet ‹zzet Pafla, Yunan ordusunun Sakaryadan ve en sonunda ‹zmir kör-
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zinden çekildi¤ini gördükten ve Lozan Sulhnamesini okuduktan sonra acaba
bana yazd›¤› 6 Temmuz 1337 tarihli telgrafnamesindeki flu cümleyi:

"‹snat buyurulan itiraf› gaflet flöyle dursun, flimdiki gibi ahvali siyasîyeyi
muflikâfane takdir etmifl oldu¤umu görmekle nefsime ve efkâr ve mülâhazat›-
ma itimad›m tezayüt etmifltir." cümlesini tekrar terennüm etmifl midir?

Ben, buna da ihtimal veririm!
Efendiler, ‹zzet ve Salih Paflalar aylarca Ankarada oturdular. Millî pren-

siplerimizi kabul etmeleri flartile, kendilerine millî hizmet ve vazife vermeye
müheyya idik. Temayül etmediler. Bir defa olsun Meclisi Millînin kap›s›ndan
içeri ayak basmad›lar. Fakat her halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazet-
ti¤i kanunlardan haberdar bulunuyorlard›. Bu kanunlar ahkâm›n› ve Millet
Meclisinin ve Hükûmetinin ‹stanbula karfl› taayyün etmifl olan vüz'ü tavr›n›,
pek âlâ biliyorlard›. Bu kanunlara ve malûm olan vaziyete ra¤men, ‹stanbulda
tekrar ifl bafl›na geçip mevcudiyet ve teflebbüsat› millîyenin kadrü nüfuzunu iza-
leye; düflmanlar›n elinde baziçe bulunan Vahdettinin temini hakimiyetine, has-
r› mevcudiyet eylemelerine, verilecek hakikî manan›n ne oldu¤unu ben söyle-
miyece¤im! Onu, Türk milletine ve Türk milletinin ensali cedide ve müteak›be-
sine terkederim.

Efendiler, bu vesile ile muhterem milletime flunu tavsiye ederim ki: sinesin-
de yetifltirerek bafl›n›n üstüne kadar ç›karaca¤› adamlar›n kan›ndaki, vicdan›n-
daki cevheri aslîyi, çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an feragat etmesin!

Muhterem Efendiler, vukuat› Sakarya Meydan Muharebesine temas ettir-
mek istiyorum. Fakat, bunun için, müsaade buyurursan›z, ufak bir mukadde-
me yapaca¤›m. ‹kinci ‹nönü muharebesinden sonra, üç ay kadar bir zaman
geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1337 tarihinde, Yunan ordusu tekrar cephemi-
ze umumî taarruza geçti. Tarafeynin bu tarihe takaddüm eden günlerdeki vazi-
yeti flöyle idi:

Bizim ordumuz; bafll›ca Eskiflehir ve flimaligarbisinde ‹nönü mevaziinde
ve Kütahya -Alt›ntafl havalisinde tekasüf ettirilmiflti. Afyon Karahisar havali-
sinde iki f›rkam›z vard›. Geyvede ve Mendres havalisinde birer f›rkam›z bulu-
nuyordu.

Yunan ordusu da; Bursada bir ve Uflak flark›nda iki kolordusunu toplu
bulunduruyordu. Mendreste de bir f›rkas› vard›.

Yunanl›lar›n bu taarruzile vukua gelen ve Kütahya-Eskiflehir Muharebat›
unvan› alt›nda yadolunan bir silsilei muharebat vard›r. On befl gün devam et-
mifltir. Ordumuz, 25 Temmuz 1337 akflam› k›sm› küllisile Sakarya flark›na çe-
kilmiflti. Ordumuzun çekilmesini zarurî k›lan esbab›n esaslar›na iflaret edeyim:

‹kinci ‹nönü muharebesinden sonra, umumî seferberlik yapm›fl olan Yunan
ordusu, insan, tüfek, makinal› tüfek ve top m›ktar›nca ordumuza mühim derece-
de faik idi. Temmuzda Yunan ordusu taarruza bafllad›¤› zaman, millî hükûme-
tin ve mücadelenin tekâmülât›, bizim umumî seferberlik ilân›m›za ve bu suretle
milletin bütün menabiini ve vesaitini, baflka hiçbir mülâhazaya tâbi olmaks›z›n,
düflman karfl›s›na toplamaya henüz müsait ve mütehammil görülmemiflti. ‹ki or-
du aras›ndaki kuvvet, vesait ve flerait nispetsizli¤inin bafll›ca bariz sebebi bunda-
d›r. Bunun neticesi olarak biz, henüz f›rkalar›m›z›n, bilhassa vesaiti nakliyesini
tedarik ve ikmal edemedi¤imizden, kabiliyeti hareketleri yok idi. Yunan milleti-
nin bütün kuvvetile yapt›¤› bu taarruz karfl›s›nda, bizim askerî olan esas vazi-
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fezinden çekildi¤ini gördükten ve Lozan Bar›fl Antlaflmas›n› okuduktan son-
ra, acaba bana yazd›¤› 6 Temmuz 1921 tarihli telgraf›ndaki flu cümleyi:

"Bana yak›flt›rd›¤›n›z›n tersine, aymazl›¤› kabullenmem flöyle dursun, flimdiki gibi si-
yasî olaylar› k›l›k›rk yararcas›na de¤erlendirmifl oldu¤umu görmekle kendime ve düflünce
ve görüfllerime güvenim artm›flt›r." terennüm* etmifl midir?

Ben, bunu da yapm›fl olabilece¤ine inan›r›m.
Efendiler, ‹zzet ve Salih Paflalar aylarca Ankarada oturdular. Millî pren-

siplerimizi benimsemeleri kofluluyla, kendilerine ulusal görev vermeye haz›r-
d›k. Yanaflmad›lar. Bir defa olsun Millî Meclisin kap›s›ndan içeri ayak bas-
mad›lar. Ama her halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin koydu¤u kanunlar-
dan haberleri vard›. Bu kanunlar›n hükümlerini ve Millet Meclisinin ve Hü-
kûmetinin ‹stanbula karfl› belirmifl olan tutumunu, çok iyi biliyorlard›. Bu ka-
nunlara ve bilinen duruma karfl›n, ‹stanbulda tekrar ifl bafl›na geçip ulusal
varl›¤›m›z›n ve giriflimimizin de¤erini ve erkini yok etmek; düflmanlar›n elin-
de oyuncak olan Vahdettinin egemenli¤ini sürdürmeye, bütün varl›klar›yla
çal›flmalar›na, verilecek gerçek anlam›n ne oldu¤unu ben söylemiyece¤im.
Onu, Türk milletine ve Türk milletinin yeni ve gelecek kuflaklar›na b›rak›-
r›m.

Efendiler, flimdi s›ras› gelmiflken sayg›de¤er ulusuma flunu ö¤ütlerim ki:
ba¤r›nda yetifltirerek bafl›n›n üstüne kadar ç›karaca¤› adamlar›n kan›ndaki,
vicdan›ndaki öz mayay›, çok iyi incelemekten, hiçbir zaman vaz geçmesin.

Muhterem Efendiler, olaylar› Sakarya Meydan Savafl›na de¤indirmek is-
tiyorum. Ama, bunun için, izin verirseniz, ufak bir bafllang›ç yapaca¤›m. ‹kin-
ci ‹nönü savafl›ndan sonra, üç ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Tem-
muz 1921 tarihinde, Yunan ordusu yeniden cephemize karfl› genel sald›r›ya
geçti. ‹ki taraf›n bu tarihten hemen evvelki günlerdeki durumu flöyle idi:

Bizim ordumuz, bafll›ca Eskiflehir ve kuzeybat›s›nda ‹nönü mevzilerinde
ve Kütahya-Alt›ntafl dolaylar›nda y›¤›nak yapm›flt›. Afyon dolaylar›nda iki tü-
menimiz vard›. Geyvede ve Menderes dolaylar›nda birer tümenimiz bulunu-
yordu.

Yunan ordusu da; Bursada bir ve Uflak do¤usunda iki kolordusunu top-
lu bulunduruyordu. Mendereste de bir tümeni vard›.

Yunanl›lar›n bu sald›r›s› üzerine yap›lan ve Kütahya-Eskiflehir Savafllar›
ad›yla an›lan bir çat›flmalar dizisi vard›r. Onbefl gün sürmüfltür. Ordumuz, 25
Temmuz 1921 akflam› büyük bölümüyle Sakarya do¤usuna çekilmiflti. Ordu-
muzun çekilmesini zorunlu k›lan nedenlerin dayanaklar›n› belirteyim:

‹kinci ‹nönü savafl›ndan sonra, genel seferberlik yapm›fl olan Yunan ordu-
su, insan, tüfek, makinal› tüfek ve top say›s›nca ordumuza çok üstündü. Tem-
muzda Yunan ordusu sald›r›ya geçti¤i zaman, millî hükûmetin ve ulusal savafl›-
m›n geliflimi, bizim genel seferberlik yapmam›za ve böylece milletin bütün kay-
nak ve araçlar›n›, baflka hiçbir düflünceye ba¤l› olmaks›z›n, düflman karfl›s›na
toplamaya, daha, elveriflli ve uygun görülmemiflti. ‹ki ordu aras›ndaki güç, araç
ve koflul orans›zl›¤›n›n görünür bafll›ca nedeni budur. Bunun sonucu olarak biz,
daha tümenlerimizin, özellikle tafl›t araçlar›n› sa¤lay›p tamamlayamad›¤›m›zdan
bunlar›n hareket yetenekleri yok idi. Yunan milletinin bütün gücüyle yapt›¤› bu
sald›r› karfl›s›nda, bizim askerlikle ilgili bulunan ana ödevimiz, ulusal savafl›m›n
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femiz, millî mücadelenin bidayetinden itibaren takip etti¤imiz vazife idi ki, o;
her Yunan taarruzu karfl›s›nda kald›kça, bu taarruzu mukavemet ve münasip
harekât ile tevkif ve iptal etmek ve yeni orduyu vücuda getirmek için zaman ka-
zanmak suretinde hulâsa olunabilir. Son düflman taarruzu karfl›s›nda da, bu
esasî vazifeyi, nazardan uzak tutmamak elzem idi. Bu mülâhazaya binaen 18
Temmuz 1337 günü ‹smet Paflan›n Eskiflehir cenubugarbisinde, Karacahisarda
bulunan karargâh›na giderek, vaziyeti yak›ndan mütalea ettikten sonra, ‹smet
Paflaya umumî olarak flu direktifi vermifl idim: "Orduyu, Eskiflehir flimal ve ce-
nubunda toplad›ktan sonra, düflman ordusile araya büyük bir mesafe koymak
lâz›md›r ki, ordunun tanzim, tensik ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için
Sakarya flark›na kadar çekilmek caizdir. Düflman, bilâtevakkuf takip ederse,
üssülharekelerinden uzaklaflacak ve yeniden menzil hatlar› tesisine mecbur ola-
cak; her halde memul etmedi¤i birçok müflkülâtla karfl›laflacak; buna mukabil
bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha müsait fleraite malik olacakt›r. Bu tar-
z› hareketimizin en büyük mahzuru, Eskiflehir gibi mühim mevakiimizi ve çok
araziyi düflmana terketmekten dolay› efkâr› umumiyede hâs›l olabilecek mane-
vî sars›nt›d›r. Fakat az zamanda, istihsal edebilece¤imiz muvaffak›yetli netayiç-
le, bu mahzurlar kendili¤inden zail olacakt›r. Askerli¤in icab›n› bilâtereddüt
tatbik edelim. Di¤er nevi mahzurlara mukavemet ederiz."

Efendiler, filhakika tahmin etti¤im manevî mahzurlar derakap görüldü. ‹lk
teessürat, Mecliste tezahür etti. Bilhassa muhalifler bedbinane nutuklarla ferya-
da bafllad›lar: "Ordu nereye gidiyor; millet nereye götürülüyor? Bu harekât›n el-
bette bir mes'ulü vard›r; o nerededir? onu göremiyoruz. Bugünkü elîm halin fe-
ci vaziyetin âmili hakikîsini ordunun bafl›nda görmek isterdik." diyorlard›.

Bu mealde irad› kelâm eden zevat›n ima ve ifade etmek istediklerinin, ben
oldu¤uma, flüphe yoktu.

Nihayet Mersin Meb'usu Salâhattin Bey, kürsüden benim ismimi telâffuz
ederek "ordunun bafl›na geçsin!" dedi. Bu teklife ifltirak edenler ço¤ald›. Buna
muar›z olanlar da vard›.

Efendiler, bu tehalüfü efkâr›n esbab› hakk›nda biraz izahatta bulunmak
muvaf›k olur. Bir defa, benim, filen ordunun bafl›na geçmem teklifinde bulu-
nanlar›n, fikir ve maksatlar›n›, ikiye ay›rmak mümkündür. Benim ve benimle
beraber birçoklar›n›n o zaman anlad›¤›m›za göre, bir k›s›m zevat, art›k ordu-
nun tamamen ma¤lûp oldu¤una, vaziyetinin iadesine imkân kalmad›¤›na, bina-
enaleyh davan›n, takip etti¤imiz davay› millînin kayboldu¤una hükmetmifllerdi.
Bu sebeplerle duyduklar› hiddet ve fliddeti, benim üzerimde teskin etmek istiyor-
lard›. ‹stiyorlard› ki, kendi tasavvurlar›na göre münhezim olmufl ve inhizam›
devam edecek olan ordunun bafl›nda benim de flahsiyetim münhezim olsun! Di-
¤er bir k›s›m zevat, diyebilirim ki ekseriyet, bana olan emniyet ve itimatlar›ndan
dolay›, samimî olarak ordunun filen bafl›na geçmemi arzu ediyorlard›.

Henüz filen kumandanl›¤› deruhde etmemi mahzurlu görenlerin de müta-
leas› flu idi:

Ordunun, teakup edecek herhangi bir muharebede muvaffak olamamas›,
tekrar ricat etmesi baidülihtimal de¤ildir. Bu vaziyetlerde ben, filen ordunun
bafl›nda bulunursam, telâkki umumiye nazaran son ümidin de zeval bulmufl ol-
du¤u gibi bir zihniyetin tevellüt etmesi ihtimali vard›r. Halbuki henüz vaziyeti
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bafl›ndan beri izledi¤imiz ödev idi ki, o; her Yunan sald›r›s› karfl›s›nda kald›kça,
bu sald›r›y› direnerek ve uygun devinimler yaparak durdurmak bofla ç›kartmak
ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak diye özetlenebilir. Son düflman
sald›r›s› karfl›s›nda da, bu ana ödevi, gözden uzak tutmamak çok gerekli idi. Bu
düflünce ile 18 Temmuz 1921 günü ‹smet Paflan›n Eskiflehir güneybat›s›nda,
Karacahisarda bulunan karargâh›na giderek, durumu yak›ndan inceledikten
sonra, ‹smet Paflaya genel olarak flu direktifi vermifl idim: "Orduyu, Eskiflehir
kuzey ve güneyinde toplad›ktan sonra, düflman ordusile aram›zda büyük bir
mesafe b›rakmak gerekir ki, ordunun düzenlenmesi ve güçlendirilmesi baflar›-
labilsin. Bunun için Sakarya do¤usuna kadar çekilinebilir. Düflman, hiç durma-
dan ilerlerse, hareket üssünden uzaklaflacak ve yeniden destek hatlar› kurmak
zorunda kalacak; her halde beklemedi¤i birçok zorluklarla karfl›laflacak; buna
karfl›l›k bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elveriflli koflullar içinde ola-
cakt›r. Böyle yapmam›z›n en önemli sak›ncas›, Eskiflehir gibi önemli yerleri ve
genifl topraklar›m›z› düflmana b›rakmaktan dolay› kamu oyunda meydana ge-
lebilecek moral bozuklu¤udur. Ama k›sa zamanda, elde edebilece¤imiz baflar›-
l› sonuçlarla, bu sak›ncalar kendili¤inden ortadan kalkacakt›r. Askerli¤in gere-
¤ini duraksamadan uygulayal›m. Baflka türden sak›ncalara dayan›r›z."

Efendiler, düflündü¤üm tinsel sak›ncalar gerçekten hemen belirdi. ‹lk
üzüntülü duyarl›klar, Mecliste belirdi. Özellikle bize karfl› olanlar karamsar
nutuklarla yaygaraya bafllad›lar: "Ordu nereye gidiyor; millet nereye götürü-
lüyor? Bu gidiflin elbette bir sorumlusu vard›r; o nerededir? Onu göremiyo-
ruz. Bugünkü ac›kl› durumun korkunç gidiflin gerçek yarat›c›s›n› ordunun ba-
fl›nda görmek isterdik." diyorlard›.

Bu anlamda söz söyleyenlerin dolayl› olarak anlatmak istediklerinin, ben
oldu¤um kuflku götürmez.

En sonunda Mersin Meb'usu Salâhattin Bey, kürsüden benim ad›m› söy-
leyerek "ordunun bafl›na geçsin" dedi. Bu öneriye kat›lanlar ço¤ald›. Buna
karfl› ç›kanlar da vard›.

Efendiler, bu görüfl ayr›l›klar›n›n nedenleri hakk›nda biraz aç›klama yap-
mak uygun olur. Bir kere, benim, edimli olarak ordunun bafl›na geçmem öne-
risinde bulunanlar›n, düflünce ve amaçlar›n›, ikiye ay›rabiliriz. Benim ve be-
nimle birlikte birçoklar›n›n o zaman anlad›¤›m›za göre, bir k›s›m kifliler, art›k
ordunun tamamen yenildi¤ine, durumun düzeltilemiyece¤ine, böylece ama-
c›n, güttü¤ümüz ulusal amac›n yitirildi¤i yarg›s›na varm›fllard›. Bu nedenlerle
duyduklar› k›zg›nl›¤› ve öfkeyi, benim üzerimde yat›flt›rmak istiyorlard›. ‹sti-
yorlard› ki, kendi düflüncelerine göre bozulmufl ve bozgunlu¤u sürecek olan
ordunun bafl›nda benim de kiflili¤im bozulsun gitsin. Öteki bir k›s›m kifliler,
diyebilirim ki ço¤unluk, bana olan güvenlerinden ötürü, içtenlikle, edimli ola-
rak ordunun bafl›na geçmemi istiyorlard›.

fiimdilik edimli olarak komutanl›¤› üstlenmemi sak›ncal› bulanlar›n da
düflüncesi fluydu:

Ordunun, bundan sonraki herhangi bir savaflta baflar›l› olamamas›, yeniden
geri çekilmesi uzak bir olas›l›k de¤ildir. Bu durumlarda ben, edimli olarak ordu-
nun bafl›nda bulunursam, genel kan›ya göre son ümidin de yitirilmifl oldu¤u gibi
bir inan›fl do¤abilir. Oysa genel durum, daha son önleme, son çareye baflvurulma-

Ordunun
bafl›na
geçmemi
isteyenler

Ordunun
bafl›na
geçmemi
isteyenler



umumiye, son tedbir, son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini istilzam ede-
cek mahiyette de¤ildir. Binaenaleyh, efkâr› umumiyede son ümidin mahfuziye-
ti için benim flahsan harekât› askeriyeyi idare etmem zaman› gelmemifltir.

Ben, müzakerat ve münakaflat ile tebellür eden bu kanaatleri, lüzumu ka-
dar mütalea ve tetkik ediyordum. Son fikirde bulunanlar, kuvvetli esbab› man-
t›k›ye serdediyorlard›. Kumanday› deruhde etmemi samimî olarak teklif eden-
ler de, gayr›samimî metalipte bulunanlar›n yaygaralar›, derin ve flayan› endifle
tesirler yapmaya, bafllad›. Benim filen kumanday› deruhde etmem, bütün Mec-
liste son çare ve son tedbir olarak telâkki edildi. Meclisin bu telâkkisi, süratle,
Meclis haricinde de intiflar etti. Adeta benim sükûtum kumanday› filen deruhte
etmeye ademi tehalüküm, felâketin muhakkak ve karip oldu¤u fikir ve telâkki-
sini, umumî bir hale koydu. Bunu, anlar anlamaz, derhal kürsüye ç›kt›m.

Efendiler, bu bahsetti¤im vaziyet, 4 A¤ustos 1337 günü bir celsei hafiyede
vukubuluyordu. Azan›n, hakk›mda izhar eyledikleri teveccüh ve itimad› teflek-
kür ettikten sonra makam› riyasete flöyle bir takrir verdim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Meclis azay› kirâm›n›n umumî surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine

Baflkumandanl›¤› kabul ediyorum. Bu vazifeyi; flahsan deruhde etmekten ta-
hassul edecek fevaidi, azamî süratle istihsal edebilmek ve ordunun maddî ve
manevî kuvvetini azamî surette tezyid ve ikmal ve sevku idaresini bir kat daha
tarsin için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin haiz oldu¤u salâhiyeti, filen istimal
etmek flartile deruhde ediyorum. Müddeti ömrümde, hakimiyeti millîyenin en
sâd›k bir hâdimi oldu¤umu nazar› millette bir defa daha teyit için bu salâhiye-
tin üç ay gibi k›sa bir müddetle takyid edilmesini ayr›ca talep ederim.

4 A¤ustos 1337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal

Efendiler; bu takririm sureti haktan görünerek teklifatta bulunanlar›n muz-
merrat›n›, meydan› aleniyete ç›karmaya vesile teflkil etti. Derhal itirazat bafllad›.
Bir defa; Baflkumandanl›k unvan›n› veremeyiz dediler. O, Büyük Millet Mecli-
sinin flahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Baflkumandan vekili, denilmelidir.

Saniyen; Meclisin salâhiyetini istimal etmek gibi bir imtiyaz›n itas› asla
mevzuubahs olamaz, mütaleas›nda bulundular.

Ben, padiflah ve halifeler taraf›ndan tevcih olunagelmifl köhne bir unvan›
tak›nam›yaca¤›m›; ifa edece¤im vazife, filen baflkumandanl›k olduktan sonra
bu unvan› oldu¤u gibi tevcihten içtinaba mahal bulunmad›¤›n› serdederek,
noktai nazar›mda ›srar ettim. Vaziyetin, Meclisin takdir ve izah etti¤i gibi fev-
kalâde oldu¤una göre benim de ittihaz edece¤im mukarrerat ve tatbik edece¤im
icraat›n, fevkalâde olmas› lâz›mgelece¤ine, flüphe yoktu. Tasavvurat ve karar-
lar›m›, serî ve fledit bir surette mevkii fiil ve tatbika koymak zarureti vard›. ‹c-
ra Vekilleri Heyetinden, Meclisten istizanlarla, teahhurata meydan vermeye,
vaziyet müsait olm›yabilirdi. Bütün memlekete ve memleketin bütün menabiine
flamil olmas› lâz›mgelen evamir ve tebligat›m için, her umurun vekilinden veya-
hut Vekiller Heyetinden rey ve mezuniyet almak, benim ifa edece¤im Baflku-
mandanl›ktan memul fevaidi, temin edemezdi. Onun için bilâkaydüflart emir
verebilmeli idim. Bunun için de, Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti, benim flah-
siyetime izafe olunmal›yd›. Bunu, muvaffak›yet için zarurî görüyordum. Onun
için bu noktada ›srar ettim.
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s›n› son kuvvetlerin gözden ç›kar›lmas›n› gerektirecek nitelikte de¤ildir. Bun-
dan dolay›, kamu oyunda son ümidin kalabilmesi için benim do¤rudan do¤ru-
ya savafl› yönetmem zaman› gelmemifltir.

Ben, konuflmalar ve tart›flmalarla beliren bu görüflleri, gere¤ince düflü-
nüp inceliyordum. Son görüflü savunanlar mant›¤a dayanan sa¤lam nedenler
ileri sürüyorlard›. Yapmac›k isteklerde bulunanlar›n yaygaralar›, komutay›
üstlenmemi içtenlikle önerenlerde, derin ve kayg› verici etkiler yapmaya bafl-
lad›. Benim edimli olarak komutay› ele almam, bütün Mecliste son çare ve son
önlem olarak görüldü. Meclisin bu görüflü, h›zla, Meclis d›fl›na da yay›ld›. San-
ki benim susmam komutay› edimli olarak ele almaya yanaflmad›¤›m, y›k›nt›-
n›n kesin ve yak›n oldu¤u düflünce ve görüflünü, çok yayg›nlaflt›rd›. Bunu, an-
lar anlamaz, hemen kürsüye ç›kt›m.

Efendiler, bu anlatt›¤›m durum, 4 A¤ustos 1921 günü bir gizli oturumda
belirdi. Üyelerin, bana gösterdikleri yak›nl›k ve güvene teflekkür ettikten son-
ra baflkanl›¤a flöyle bir önerge verdim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na
Meclisin say›n üyelerinin genel olarak beliren dilek ve istekleri üzerine

Baflkomutanl›¤› kabul ediyorum. Bu görevi; kendi üzerime almaktan do¤acak
yararlar›, en k›sa zamanda elde edebilmek ve ordunun nesnel ve tinsel gücü-
nü en k›sa zamanda art›r›p tamamlamak ve yönetimini bir kat daha kuvvet-
lendirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini, edimli olarak kul-
lanmak koflulu ile yükleniyorum. Yaflad›¤›m sürece, ulusal egemenli¤in en sa-
d›k bir emekçisi oldu¤umu ulusa bir defa daha göstermek için bu yetkinin üç
ay gibi k›sa bir süreyle s›n›rlanmas›n› da ayr›ca dilerim. 

4 A¤ustos 1921
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal

Efendiler; bu önergem do¤ruluktan yanaym›fl gibi görünerek önerilerde
bulunanlar›n gizli düflüncelerini, aç›¤a vurmalar›na yol açt›. Hemen karfl› ç›-
k›fllar bafllad›. Bir defa; Baflkomutanl›k san›n› veremeyiz dediler. O, Büyük
Millet Meclisinin özündedir. Baflkomutan vekili, denilmelidir.

‹kinci olarak; Meclisin yetkisini kullanmak gibi bir ayr›cal›k verilmesi hiç
söz konusu olamaz, düflüncesini ileri sürdüler.

Ben, padiflah ve halifeler taraf›ndan verilegelmifl köhne bir san› tak›nam›-
yaca¤›m›; yapaca¤›m görev, edimli olarak baflkomutanl›k olduktan sora bu sa-
n› oldu¤u gibi vermekten kaç›nman›n yeri olmad›¤›n› ileri sürerek, görüflüm-
de direndim. Durumun, Meclisin anlad›¤› ve belirtti¤i gibi ola¤anüstü oldu¤u-
na göre benim de alaca¤›m kararlar ve yapaca¤›m ifller, ola¤anüstü olmak ge-
rekece¤inde, kuflku yoktu. Düflünce ve kararlar›m›, çabuk ve sert olarak yü-
rütüp uygulamaya koymak zorunlu¤u vard›. Bakanlar Kurulundan, Meclisten
izin istemekle, gecikmeler oluflturmaya, durum elveriflli olm›yabilirdi. Bütün
memleketi ve memleketin bütün kaynaklar›n› kapsamas› gereken emirlerim
ve bildirilerim için, her iflin bakan›ndan ya da Bakanlar Kurulundan onay ve
izin almak, benim yapaca¤›m Baflkomutanl›ktan umulan yararlar›, sa¤laya-
mazd›. Onun için kay›ts›z ve flarts›z emir verebilmeli idim. Bunun için de, Bü-
yük Millet Meclisinin yetkisi, bana verilmeli idi. Bunu, baflar› için zorunlu gö-
rüyordum. Onun için bu noktada direndim.
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Salâhattin Bey, Hulûsi Bey gibi birtak›m meb'uslar, Meclis; salâhiyetini
bir flahsa vermekle atalete duçar olaca¤›ndan, milletten ald›¤› vekâleti, baflkas›-
na devretmeye mezun bulunmad›¤›ndan ve esasen orduya kumanda edecek zâ-
ta, Meclis salâhiyetinin tevdii mevzuubahs olam›yaca¤›ndan ve buna lüzum ol-
mad›¤›ndan bahsettiler. Meclisin salâhiyetini istimal edebilecek bir zat taraf›n-
dan, meb'uslar›n flahsan emin olamamalar› ihtimalinden de bahsedenler oldu.

Ben, bu mütaleat›n hiçbirini reddetmedim. Hepsini do¤ru buldu¤umu be-
yan ettim. Meclisin bu noktay› çok dikkatle ve ehemmiyetle mütalea ve tetkik
eylemesini söyledim. Yaln›z, flah›slar›ndan korkanlar›n telâfllar›na mahal ol-
mad›¤›n›, beyan ettim. 4 A¤ustosta mesele bir karara iktiran edemedi. Müzake-
re, 5 A¤ustos 1337 günü de devam etti. Bu gün, baz› meb'uslar›n, tereddütleri-
nin iki noktada tekâsüf etti¤i anlafl›ld›. Birincisi: Meclis mevcudiyetinin herhan-
gi bir flekil ve surette duçar› akamet edilmesi; ikincisi: azadan herhangi biri hak-
k›nda keyfî, örfî muamele tatbik›...

Bu flüphe ve tereddütleri izale edecek izahat ve beyanatta bulunduktan
sonra, yap›lacak kanunda da bu hususata dair kuyudu lâzime dercinin müna-
sip oldu¤unu dermeyan ettim ve vermifl oldu¤um takriri buna göre baz› mad-
delere kalbederek, bir proje olmak üzere Meclise takdim ettim. ‹flte, bu proje
mevad› üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde, 5 A¤ustos 1337 tarihli,
bana Baflkumandanl›k tevcihine dair olan kanun ç›kt›. Bu kanunun ikinci
maddesine göre bana verilmifl olan salâhiyet flu idi:

"Baflkumandan; ordunun maddî ve manevî kuvvetini azamî surette tezyid
ve sevku idaresini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin buna müteallik salâhiyetini Meclis nam›na filen istimale mezundur."

Bu maddeye nazaran benim verece¤im emirler kanun olacakt›.
Efendiler, bu tevcihten dolay›, "Meclisin hakk›mda izhar etti¤i itimat ve

emniyete lây›k oldu¤umu az zamanda göstermeye muvaffak olaca¤›m" dedik-
ten sonra, Meclisten baz› ricalarda bulundum: meselâ; henüz Müdafaai Millîye
Vekâleti ve Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti vezaifini uhdesinde bulunduran
Fevzi Pafla Hazretlerinin Erkân›harbiyei Umumiye umuruna hasr› mesai ede-
bilmesi için Dahiliye Vekâletinde bulunan Refet Paflan›n Müdafaai Millîye Ve-
kâletine getirilmesi ve yerine di¤er birinin intihab›.

Bilhassa, Meclisin ve Heyeti Vekilenin dahile ve harice karfl› sakin ve çok
kuvvetli vaziyet ve manzaras›n›n mahfuziyeti mühim oldu¤unu ve ufaktefek se-
beplerle Heyeti Vekileyi sarsmak caiz olmad›¤›n› arzettim. Teklifi kanunî, ayn›
günde, celsei aleniyede okundu. Müstacelen müzakeresi icra olundu ve tayini
esami ile reye vazedildi. Müttefikan kabul olundu.

Bu münasebetle irat etti¤im k›sa bir hitabenin bir iki cümlesini tekrar et-
meme müsaade buyurman›z› rica ederim. O cümleler flunlard›:

"Efendiler, zavall› milletimizi esir etmek istiyen düflmanlar› behemehal
ma¤lûp edece¤imize dair olan emniyet ve itimad›m, bir dakika olsun sars›lma-
m›flt›r. Bu dakikada, bu itminan› tamm›m›, heyeti celilenize karfl›, bütün mille-
te karfl› ve bütün âleme karfl› ilân ederim."

Muhterem Efendiler, Baflkumandanl›¤›, filen deruhde ettikten sonra bir-
kaç gün Ankarada çal›flt›m.
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Salâhattin Bey, Hulusi Bey gibi birtak›m meb'uslar, Meclis; yetkisini bir
kifliye vermekle ifllemez duruma düflece¤inden, milletden ald›¤› vekâleti, bafl-
kas›na aktarmaya yetkili bulunmad›¤›ndan ve asl›na bak›l›rsa orduya komuta
edecek kifliye, Meclis yetkisinin verilmesi sözkonusu olam›yaca¤›ndan ve bu-
na gerek bulunmad›¤›ndan söz ettiler. Meclisin yetkisini kullanabilecek birisi-
ne, meb’uslar›n kiflisel olarak güvenememeleri olas›l›¤›ndan da söz edenler ol-
du.

Ben, bu düflüncelerin hiçbirine karfl› ç›kmad›m. Hepsini do¤ru buldu¤u-
mu söyledim. Meclisin bu konuyu çok dikkatle ve önemle düflünüp inceleme-
sini söyledim. Yaln›z, kendi bafllar›ndan korkanlar›n kayg›lar›na yer olmad›-
¤›n›, belirttim. 4 A¤ustosta konu üzerinde bir karara var›lamad›. Görüflme, 5
A¤ustos 1921 günü de sürdü. Bu gün, baz› meb'uslar›n, duraksamalar›n›n iki
noktada yo¤unlaflt›¤› anlafl›ld›. Birincisi: Meclisin varl›¤›n›n herhangi bir biçim
ve yolda ifl göremez hale getirilmesi; ikincisi: üyelerden herhangi biri için key-
fe göre, yasa d›fl› ifllem yap›lmas›....

Bu kuflku ve duraksamalar› giderecek aç›klamalarda bulunduktan sonra,
yap›lacak kanunda da bu konularla ilgili ba¤lay›c› gerekli hükümler konulma-
s›n›n uygun oldu¤unu ileri sürdüm ve vermifl oldu¤um öneriyi buna uygun
maddeler biçimine koyarak, bir tasar› niteli¤inde Meclise sundum. ‹flte, bu ta-
sar› maddeleri üzerinde yap›lan görüflmeler sonunda, 5 A¤ustos 1921 tarihli,
bana Baflkomutanl›k verilmesiyle ilgili kanun ç›kt›. Bu kanunun ikinci madde-
sine göre bana verilmifl olan yetki flu idi:

"Baflkomutan; ordunun nesnel ve tinsel gücünü olabildi¤ince artt›rmak
ve yönetimini bir kat daha sa¤lamlaflt›rmak iflinde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin bu konuyla ilgili yetkisini Meclis ad›na edimli olarak kullanabilir."

Bu maddeye göre benim verece¤im emirler kanun olacakt›.
Efendiler, bu görevin verilmesi dolay›s›yla, "Meclisin bana gösterdi¤i

inan ve güvene yarafl›r oldu¤umu az zamanda göstermeyi baflaraca¤›m" de-
dikten sonra, Meclisten baz› dileklerde bulundum: örne¤in; Millî Savunma
Bakanl›¤› ve Genelkurmay Baflkanl›¤› görevlerinde bulunan Fevzi Pafla Haz-
retlerinin yanl›z Genel Kurmay ifllerile u¤raflabilmesi için ‹çiflleri Bakan› olan
Refet Paflan›n Millî Savunma Bakanl›¤›na getirilmesi ve yerine baflka birinin
seçilmesi.

Özellikle, Meclisin ve Bakanlar Kurulunun içeriye ve d›flar›ya karfl› din-
gin ve çok kuvvetli durum ve görünümünün korunmas›n›n önemli oldu¤unu
ve ufaktefek nedenlerle Bakanlar Kurulunu sarsman›n uygun olmad›¤›n› be-
lirttim. Kanun önerisi, ayn› günde aç›k oturumda okundu. ‹vedilikle görüflül-
dü ve ad okunarak oya sunuldu. Oybirli¤iyle kabul olundu.

Bunun üzerine yapt›¤›m k›sa bir konuflman›n bir iki cümlesini yineleme-
me izin vermenizi rica ederim. O cümleler flunlard›:

"Efendiler, zavall› milletimizi tutsak etmek istiyen düflmanlar› yüzdeyüz
yenece¤imize olan inan ve güvenim, bir dakika olsun sars›lmam›flt›r. Bu daki-
kada, bu tam inanc›m›, yüksek kurulunuza karfl›, bütün millete karfl› ve bütün
dünyaya karfl› ilân ederim."

Muhterem Efendiler, Baflkomutanl›¤›, edimli olarak üzerime ald›ktan
sonra birkaç gün Ankarada çal›flt›m.
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Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetile Müdafaai Millîye Vekalâünin heyeti
camias› ile Baflkumandanl›k Karargâh›n› teflkil ettim. Bu iki makam›n müflte-
rek mesaisini Baflkumandan nezdinde tevhit ve tevzin için ve bundan baflka, or-
duyu alâkadar eden ve Baflkumandanl›kla halli ikt›za eyliyen di¤er vekâletler-
le ait muamelât›n tedviri için de yan›nda küçük bir kalem teflkil ettim.

Ankaradaki mesaim münhas›ra, ordunun insan ve vesaiti nakliyece kuv-
vetini tezyide ve iaflesini ve libas›n› temin ve tanzime ait tedabir ve tertibat al-
makla geçti.

Bu bahsetti¤im hususat› temin için, iki gün zarf›nda, 7, 8 A¤ustos 1337 ta-
rihlerinde, tekâlifi millîye emri nam› alt›nda yapt›¤›m tebligat› umumiyeden
herbirinin, k›saca muhteviyat›ndan bahsedeyim. Bir harbin kazan›lmas› için ne
derece hurda fleylerin bile nazar› dikkate al›nmas› lâz›mgeldi¤ine dair bir fikir
vermifl olmak için, bu muhteviyat› flayan› arz görürüm:

"1 numaral›" emrimle her kazada birer "tekâlifi millîye komisyonu" teflkil
ettim. Bu komisyonlar has›lai mesailerinin, ordunun muhtelif aksam›na sureti
tevziini tanzim eyledim.

"2 numaral›" emrime nazaran vatanda her hane birer kat çamafl›r; birer
çift çorap ve çar›k ihzar edip tekâlifi millîye komisyonuna teslim edecekti.

"3 numaral›" emrimle, tüccar ve ahali yedinde mevcut olan çamafl›rl›k bez,
amerikan, patiska, pamuk, y›kanm›fl ve y›kanmam›fl yün ve tiftik, erkek elbise-
si imaline salih her nevi k›fll›k ve yazl›k kumafl, kal›n bez, kösele, vaketa, taban
astarl›¤›, sar› ve siyah meflin, sahtiyan, mamul ve gayr›mamul çar›k, fotin, de-
mir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipli¤i, nall›k demir ve mamul nal,
m›h, yem torbas›, yular, belleme, kolan, kafla¤›, gebre, semer ve urgan stokla-
r›ndan yüzde k›rk›na bedeli bilâhare tesviye edilmek üzere vaz›yet ettim.

"4 numaral›" emrimle, mevcut bu¤day, saman, un, arpa, fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, kasapl›k hayvanat, fleker, gaz, pirinç, sabun, ya¤, tuz, zeytin-
ya¤›, çay, mum stoklar›ndan keza yüzde k›rk›na, bedeli bilâhare tesviye olun-
mak üzere vaz›yet ettim.

"5 numaral›" emrimle, ordu ihtiyac› için al›nan vesaiti nakliyeden maada,
ahalinin yedinde kalan vesaiti nakliye ile, meccanen yüz kilometrelik bir mesa-
feye kadar ayda bir defaya mahsus olmak üzere, askerî nakliyat icra edilmesi-
ni mecbur k›ld›m.

"6 numaral›" emrimle, ordunun ilbas ve iaflesine yarayan bilcümle emvali
metrukeye vaz›yet ettim.

"7 numaral›" emrimle, ahali yedinde muharebeye salih bilcümle esliha ve
cephanenin üç gün zarf›nda teslimini talep ettim.

"8 numaral›" emirle, benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi ve taban
ya¤lar›, vazelin, otomobil, kamyon lâsti¤i, solisyon, buji, so¤uk tutkal, Frans›z
tutkal›, telefon makinas›, kablo, pil, ç›plak tel, mücerrit ve bunlara mümasil
malzeme, asit sülfürik stoklar›n›n yüzde k›rk›na vaz›yet ettim.

"9 numaral›" emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, araba-
c› esnaflar› ve imalâthanelerile bu esnafat ve imalâthanelerin kabiliyeti imaliye-
leri ve kasatura, k›l›ç, m›zrak ve eyer yapabilecek san'atkârlar›n isimleri zikre-
dilmek üzere m›ktar ve vaziyetlerini tespit ettirdim.
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Genelkurmay Baflkanl›¤› ile Millî Savunma Bakanl›¤›n›n tümü ile Baflko-
mutanl›k Karargâh›n› kurdum. Bu iki görev yerinin ortak ifllerini Baflkomu-
tanl›kta toplay›p dengelemek için ve bir de, orduyu ilgilendiren ve öbür ba-
kanl›klar›n Baflkomutanl›ktan alacaklar› direktiflere göre yürütülmesi gere-
ken iflleri yürütmek için de yan›mda küçük bir yaz›iflleri örgütü kurdum.

Ankaradaki çal›flmalar›m sadece, ordunun insan ve tafl›t araçlar› mevcu-
dunu artt›rmak ve ordunun beslenme ve giydirilmesini sa¤lay›p yoluna koya-
cak önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmakla geçti.

Sözünü etti¤im bu fleyleri sa¤lamak için, iki gün içinde, 7, 8 A¤ustos 1921
tarihlerinde, tekâlifi millîye* emri ad› alt›nda yapt›¤›m genelgelerden herbiri-
nin içeri¤inden, k›saca sözedeyim. Bir savafl›n kazan›lmas› için ne denli küçük
fleylerin bile dikkate al›nmas› gerekti¤ini anlatabilmek için, bu içerikleri bilgi-
nize sunulmaya de¤er görürüm:

"1 numaral›" emrimle, her ilçede birer "ulusal vergi komüsyonu" kur-
dum. Bu komüsyonlarca toplanacak fleylerin, ordunun türlü bölümlerine da-
¤›t›m›n› düzenledim.

"2 numaral›" emrime göre vatanda her ev birer kat çamafl›r; birer çift ço-
rap ve çar›k haz›rlay›p ulusal vergi komüsyonuna verecekti.

"3 numaral›" emrimle, tüccar ve halk elinde bulunan çamafl›rl›k bez,
amerikan, patiska, pamuk, y›kanm›fl ve y›kanmam›fl yün ve tiftik, erkek giysi-
si yapmaya yarar her türden k›fll›k ve yazl›k kumafl, kal›n bez, kösele, vaketa,
taban astarl›¤›, sar› ve siyah meflin, sahtiyan, dikilmifl ve dikilmemifl çar›k, fo-
tin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipli¤i, nall›k demir ve ma-
mul nal, m›h, yem torbas›, yular, belleme, kolan, kafla¤›, gebre, semer ve ur-
gan stoklar›ndan yüzde k›rk›na, paras› sonra ödenmek üzere el koydum.

"4 numaral›" emrimle, eldeki bu¤day, saman, un, arpa, fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, kasapl›k hayvanlar, fleker, gaz, pirinç, sabun, ya¤, tuz, zey-
tinya¤›, çay, mum stoklar›ndan da yüzde k›rk›na, paras› sonra ödenmek üzere
el koydum.

"5 numaral›" emrimle, ordu gereksinimi için al›nan tafl›t araçlar›ndan
baflka, halk›n elinde kalan tafl›t araçlar›yla ayda bir kere yüz kilometrelik bir
uzakl›¤a kadar ücretsiz olarak, askerlikle ilgili tafl›ma iflleri yap›lmas›n› zorun-
lu k›ld›m.

"6 numaral›" emrimle, ordunun giydirilip beslenmesine yarayan bütün
b›rak›lm›fl mallara el koydum.

"7 numaral›" emrimle, halk›n elinde bulunan savafla elveriflli bütün silâh-
larla cephanenin üç gün içinde hükûmete verilmesini istedim.

"8 numaral›" emirle, benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi ve taban
ya¤lar›, vazelin, otomobil, kamyon lâsti¤i, solüsyon, buji, so¤uk tutkal, Fran-
s›z tutkal›, telefon makinas›, kablo, pil, ç›plak tel, yal›tkan ve bunlara benzer
gereçlerle, asit sülfürik stoklar›n›n yüzde k›rk›na el koydum.

"9 numaral›" emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, ara-
bac› esnaflar› ve atölyeleriyle bu esnaf›n ve atölyelerin kapasiteleri ve kasatu-
ra, k›l›ç, m›zrak ve eyer yapabilecek ustalar›n isimleri belirtilerek say› ve du-
rumlar›n›n saptanmas›n› sa¤lad›m.

Tekâllifi
millîye
emirleri

Tekâlifi
millîye
emirleri

* Ulusal vergiler, salmalar


