
meti vatanîyeye ait hidemat ve icraat›n› telif edelim ki, gayei müfltereke ve mübeccele zaten
hep birdir, endiflei vatanla gösterilen bunca necip tezahürat›n, cihan› medeniyet karfl›s›nda,
muazzez topraklar›m›z›n h›fz ve s›yanetine ait en büyük hamiyeti vatanperveri oldu¤unu bir
kere daha temhit z›mn›nda mevcut müflkülât› ahvali refedelim ve buna bir çare bulmak için
de bu muazzez kardefliniz ile müdavelei efkâra bafllayal›m. Muntaz›r›m kardeflim. Bu tefleb-
büsüm hakk›nda hükûmetin vâsi derecede bir hüsnüniyet izhar etti¤ini ilâve eylerim ruhum.

Kerim Pafla Hazretlerine, (kutbü'aktap deyiniz anlar). fiimdi cevap veriyorum.
Pek muhterem ve nezih kalpli kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretlerine: 
1 - Elhamdülillah afiyetim berkemaldir. Büyük ve necip milletimizin hukuku meflruas›-

n› müdrik ve onu muhafaza ve müdafaaya bütün mevcudiyetile mütevessil oldu¤unu görmek-
le pek mes'udum. Acizlerile ve Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti
Temsilîyesile müdavelei efkâr etmek hususunda izhar buyurulan arzuya samimiyetle teflekkür
ederiz. Heyeti Temsilîye azas›ndan Erzurum mümessili ulemadan Raif Efendi Hazretleri ve
Erzincan ve Dersim Mümessili fieyh Hac› Fevzi Efendi Hazretleri ve Bahriye Nâz›r› Esbak›
sevdi¤iniz kardefllerden Rauf Beyefendi Hazretleri ve vülât› sab›kadan S›vas ve Tokat ve ha-
valisi mümessili Bekir Sami Beyefendi Hazretlerile Bitlis ve havalisi Mümessili Mazhar Müfit
Beyefendi Hazretleri ve ‹stanbul münevveran›n›n murahhas› mahsuslar› Washington Sefiri
Kebiri Ahmet Rüstem Beyefendi Hazretleri ile pek çok sevdi¤iniz Kara Vas›f Beyefendi ve ‹s-
mail Faz›l Pafla Hazretleri, Samsun ve havalisi Mümessili Sab›k Üçüncü Kolordu Kumanda-
n› Refet Beyefendi, Garbî Anadolu Mümessillerinden Ömer Mümtaz Bey, Husrev Sami Be-
yefendiler ve Diyarbekir havalisi Mümessili ‹hsan Hâmit Bey, Van ve Mufl havalisi Mümessil-
lerinden Mirza Beyzade Hac› Musa Bey bu anda yan›mda bulunmaktad›rlar, cümlesi Fuat
Pafla Hazretleri vasat›sile keflide buyurulan telgrafname müfad›na vâk›ft›rlar.

Ve flimdi cereyan eylemekte bulunan muhabereyi takip ediyorlar cümlesi samimiyetle
gözlerinizden öperler. Di¤er mümessil arkadafllara da haber gönderdim. Burada bulunma-
y›p baz› vezaifi mahsusa ile ifltigal eyliyen mümessil arkadafllarla da daima makine bafl›nda
hali temas ve irtibattay›z. Binaenaleyh Heyeti Temsilîyemiz ile arzu buyuruldu¤u veçhile ve
en seri bir surette müdavelei efkâr buyurmalar› taht› imkândad›r. Cümlemizin amali ciddîye-
sinin vatan ve milletin selâmet ve saadetine ait bir halli meflkûr iktitaf›ndan ibaret bulundu-
¤una flüphe yoktur. Ancak bu hususta esas ittihaz buyurdu¤unuz telgrafname müfad› bilmem
ne dereceye kadar kavi bir mesnet olabilir. Hallâli müflkülât olmak istiyenlerin mebdei hare-
ketleri hakikati ahvale mutab›k olmak gerektir. Müsaade buyurursan›z telgrafnamei birade-
rîleri muhteviyat›ndan muhtac› izah ve istizah görülen baz› noktalar› burada tekrar edeyim.
Muhterem büyük padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin beyannamei humayunlar›ndaki irfla-
dat›n hükûmet ve milletimizin yegâne peyveste olaca¤› gayesinde tamamen müflterekiz.

Milleti necîbemizin ve cümlemizin zât› akdesi hilâfetpenahiye olan revab›t› hürmet ve
sadakatimizin lâyetezelzel bulundu¤una asla kimsenin flüphe ve tereddüt etmeye hakk› yok-
tur, hakan› celilüflflünam›z›n her türlü amal ve iradat› humayunlar›na serfüru etmek bizim
için bir nimeti uzmad›r. Acizleri aylarca mukaddem bu hakikati mahzay› kemali samimiyeti
vicdanîyemle hâkipayi flahaneye arzetmifl idim. Bugün ve ilelebet bu noktai necata sadakatim
katidir. Bilcümle rüfekay› mesaimin hissiyat ve içtihadat› kat’iyesi ayn›d›r. Alelumum büyük
ve âlicenap ve vefakâr milletimizin dahi bundan baflka türlü mütehassis olmas›na imkân mu-
tasavver de¤ildir. Halifei akdes ve padiflah› celilüflflan›m›z hakk›ndaki sadakat ve ubudiyet ve
bîpayan hürmetlerimizin herne olursa olsun daima mahfuz bulundurulaca¤›n› bütün mukad-
desat›m›z üzerine yemin ile bir kere daha burada teyid eyleriz.

Yaln›z medar› istinat ittihaz buyurulan beyannamei humayun muhteviyat›n›n bizlere ve
milleti necîbeye de¤il, Ferit Pafla ve rüfekasma bir hitap ve itap oldu¤u edna mülâhaza ve tet-
kik ile sübut bulacak bedihiyattand›r. Filhakika kalbi paki humayunu amik teessürata duçar
eden ahval ve harekât milletimiz taraf›ndan de¤il, fakat Ferit Pafla, Dahiliye Nâz›r› Adil Bey,
Harbîye Nâz›r› Süleyman fiefik Pafla ve bunlar›n rüfekayi mesaisi bulunan Harput Valisi Ali
Galip Bey, Ankara Valisi Muhittin Pafla, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi Ali
R›za Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraflar›ndan irtikâp olunmufltur. Malatya teflebbüsü iha-
netkâranesi, Çorum tertibi hainanesi, Konya teflebbüsü mezbuhanesi, safahat› hakikîyesi ile
vâs›l› ›ttüam›z olmufl de¤ilse zât› âlinizi de mebdei hal olmak üzere tasavvur buyurdu¤unuz
noktada isabetsizlikten dolay› mazur görürüz.
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iftiralar; aç›ktan aç›¤a yapt›klar› lânetlikleri k›ral›m ve onlar› umut pusular›nda k›m›ldaya-
maz ve cans›z b›rakal›m ve sadece, hükûmetle ulusun, s›rf ülkenin esenli¤ine yönelik olarak
yapt›klar› hizmetlerle iflleri birbirleriyle uzlaflt›ral›m, ne de olsa yüce erek esas›nda hep bir-
dir. Vatan kayg›s›yla ortaya konulan bunca temiz belirtilerin uygar dünya karfl›s›nda kutsal
topraklar›m›z›n korumas›na yönelik en büyük yurtseverlik oldu¤unu bir çare bulmak için
de, sevdi¤imiz bu kardeflimizle düflünce al›flverifline bafllayal›m, bekliyorum kardeflim. Bu
giriflimim konusunda hükûmetin genifl bir iyi niyet gösterdi¤ini eklerim ruhum.

Kerim Pafla Hazretlerine, (kutbül'aktap deyiniz anlar.) fiimdi cevap veriyorum. 
Pek sayg›n ve temiz yürekli kardeflim Abdülkerim Pafla Hazretlerine:
1 - Allaha hamdolsun sa¤l›¤›m yerindedir. Büyük ve soylu milletimizin meflru haklar›-

n› anlam›fl ve onu koruyup savunmaya bütün varl›¤›yla giriflmifl oldu¤unu görmekle pek
mutluyum.Benimle ve Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kuruluy-
la düflünce al›flverifli yapmak konusunda belirtti¤iniz iste¤e içten teflekkür ederiz. Temsilci
Kurul üyelerinden Erzurum temsilcisi din bilginlerinden Raif Efendi Hazretleri ve Erzin-
can ve Dersim temsilcisi fieyh Hac› Fevzi Efendi Hazretleri ve eski Deniziflleri Bakanlar›n-
dan sevdi¤iniz kardefllerden Rauf Beyefendi Hazretleri ve eski valilerden S›vas ve Tokat ve
yöreleri temsilcisi Bekir Sami Beyefendi Hazretlerile Bitlis ve yöresi temsilcisi Mazhar Mü-
fit Beyefendi Hazretleri ve ‹stanbul ayd›nlar›n›n özel delegeleri Washington Büyük Elçisi
Ahmet Rüstem Beyefendi Hazretleri ile pek çok sevdi¤iniz Kara Vas›f Beyefendi ve ‹sma-
il Faz›l Pafla Hazretleri, Samsun ve yöresi temsilcisi eski Üçüncü Kolordu Komutan› Refet
Beyefendi, Bat› Anadolu temsilcilerinden Ömer Mümtaz Bey, Husrev Sami Beyefendiler
ve Diyarbak›r yöresi temsilcisi ‹hsan Hâmit Bey, Van ve Mufl yöreleri temsilcilerinden Mir-
za Beyzade Hac› Musa Bey bu anda yan›mda bulunmaktad›rlar, hepsi Fuat Pafla Hazretle-
ri arac›l›¤›yla çekti¤iniz telgraf›n içeri¤ini ö¤renmifl bulunuyorlar.

Ve flimdi yap›lmakta olan yaz›flmay› izliyorlar hepsi içtenlikle gözlerinizden öperler.
Öbür temsilci arkadafllara da haber gönderdim. Burada bulunmay›p baz› özel görevler üze-
rinde çal›flan temsilci arkadafllarla da aral›ks›z makine bafl›nda iliflki ve ba¤lant›m›z var.
Böyle oldu¤una göre Temsilci Kurulumuzla istedi¤iniz gibi ve en çabuk yoldan düflünce
al›flverifli yapma olana¤› vard›r. Hepimizin önemle istedi¤i vatan ve milletin esenlik ve mut-
lulu¤u için uygun bir çözüm yolu bulmak oldu¤u kuflkusuzdur. Ancak bu konuya esas tut-
tu¤unuzu bildirdi¤iniz telgrafta yaz›l› olanlar bilmem ne kadar sa¤lam bir dayanak olabilir.
Güçlükleri yenmek istiyenler önce durumun gerçeklerine uyan noktadan yola ç›kmal›d›r-
lar. ‹zin verirseniz kardeflçe yazd›¤›n›z telgraf›n içeri¤inden sorulup aç›klanmas› gereken
baz› noktalar› burada yineleyeyim. Sayg›de¤er büyük padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin
bildirilerindeki yol göstericili¤in hükûmet ile milletimiz aras›nda tek ba¤lant› olaca¤› ama-
c›nda hep birli¤iz.

Soylu ulusumuzun ve hepimizin çok kutsal Halifenin kiflili¤ine olan sayg› ve sad›kl›k
ba¤lar›m›z›n sars›lmaz oldu¤undan kimsenin kuflkuya düflmeye ve duraksamaya hiç hakk›
yoktur, flan› yüce padiflah›m›z›n her türlü istek ve buyruklar›na bafl e¤mek bizim için en bü-
yük nimettir. Ben aylarca önce bu gerçe¤i sunmufltum. Bugün ve sonsuza dek bir kurtulufl
noktas›na ba¤l› kalaca¤›m kesindir. Bütün çal›flma arkadafllar›m›n kesin duygu ve düflünce-
leri de böyledir. Büyük ve cömert ve vefal› milletimizin de tümüyle baflka türlü bir duygu
besleyebilece¤i düflünülemez. Kutsal halifemize ve flan› yüce padiflah›m›za ba¤l›l›k ve kul-
luk ve sonsuz sayg›lar›m›z›n her ne olursa olsun her zaman sürdürülece¤ini bütün kutsal de-
¤erlerimiz üzerine and içerek bir kere daha burada yineleriz.

Ancak padiflah›n dayanak olarak al›nan bildirisi içeri¤inin bizlere ve soylu millete de-
¤il, Ferit Pafla ve arkadafllar›na bir seslenifl ve uyar› oldu¤u en ufak bir düflünüfl ve inceleme
ile kan›tlanacak apaç›k birfleydir. Gerçekte Padiflah›n kalbini derin üzüntülere u¤ratan du-
rum ve davran›fllar milletimiz taraf›ndan de¤il, fakat Ferit Pafla, ‹çiflleri Bakan› Adil Bey,
Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik Pafla ve bunlar›n ifl arkadafllar› bulunan Harput Valisi
Ali Galip Bey, Ankara Valisi Muhittin Pafla, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi
Ali R›za Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraf›ndan yap›lm›flt›r. Malatyadaki haince giriflimi,
Çorumdaki haince düzenlemeyi, Konyadaki ç›rp›n›r gibi giriflimi, gerçek evreleriyle duyma-
m›fl iseniz sizi de çözüme bafllang›ç olarak düflündü¤ünüz noktada yan›lman›zdan dolay›
özürlü sayar›z.



Milletin bütün bu suikastlere karfl› yapmaya mecbur oldu¤u ve hiçbir veçhile sükûnet ve
asayifli mahalüyeyî sekteye u¤ratmayan ve s›rf izalei mazarrat maksad›ndan ibaret olan ipti-
daî harekât›, teflebbüsat› hainaneyi k›rmak, faillerini ya derdest ve tevkif veyd mecburu firar
eylemekten ibaret bulunmufltur. Bu hakikati ‹stanbula firar eden Kastamonu Valisi Ali R›za
ve Konya Valisi Cemal Beyin lisan›ndan dahi iflitmekle teyid ve bu suretle izalei zan ve flübe-
hat eylemek mümkündür. Beyannamei humayunda memleket ve milletimiz mukadderat›
hakk›ndaki enzar› ecânibin lehimize tebeddülüne dair olan ifadat› humayun mahz› hakikat-
tir. Ancak bu tebeddülü azîm hiçbir vak›t Ferit Pafla hükûmetinin takip eyledi¤i siyaset neti-
cesi de¤ildir. Bu neticei hasene milletimizin izhar ve ispat› mevcudiyet z›mn›nda bizatihi al-
d›¤› teflebbüsü azimkârane semeresidir. ‹flte velinimeti biminnetimiz padiflah›m›z efendimiz
hazretlerini bu noktada i¤fal ediyorlar. Miletimizin inkiflaf eden her türlü teflebbüsat›, devle-
timizin menafii esasiye ve hayatîyesile tamamen müteraf›kt›r ve çarei necat ve umdei hayat
ancak ve ancak Kuvayi Millîyenin âmil ve iradei millîyenin amali mukaddesei hilâfetpenahi
ile memzucen hâkim olmas›ndad›r.

Bu esas› metin ve meflrudan zerretüma inhiraf maazallahü tealâ devlet ve millet ve va-
tan›m›z için hüsran› elîmi mucip ve makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n masuniyetini mu-
hil olur. Harekât› necibei millîyemizi suitefsir ve ilân etmekten hâli kalmayan bedhahan› hâk-
sar›n çok oldu¤u muhakkakt›r. Fakat flayan› esefi amiktir ki, bu bedhahan› mel'anetin bafl›n-
da devleti ebet müddetimizin sadri niflini Ferit Pafla ve nezaret mevkilerinde bulunan Adil
Bey, Süleyman fiefik Pafla gibi devlet adamlar› bulunuyor. Memleketimize tak›m tak›m Bol-
flevikler girdi¤ini ve harekât› millîyenin Bolflevik harekât› oldu¤unu, resmen ilân ve iflaa eden
bu bedbahtlard›r. Necip ve nezih harekât› millîyemizin ittihatç›lar›n harekât› mezbuhanesi
oldu¤unu ve ittihatç›lar›n parasile tedvir olundu¤u resmen ve alenen cihana, ecnebî gazeteci-
lerine söyliyen bu gafillerdir. Anadoluda flurifl oldu¤unu ajanlarla resmen ilân eden ve müta-
rekename maddei mahsusas›na nazaran muazzez vatan›m›z› düflman iflgaline maruz b›rak-
mak istiyen bu cahillerdir.

Malatyada ahalii islâmiyeyi S›vas ahalii islâmiyesine karfl› mukateleye sevketmek isti-
yen bu zavall›lard›r. Harekât› millîyenin önüne geçece¤im diye S›vas›n ve hassasiyeti millîye-
nin görüldü¤ü her yerin ‹ngilizler taraf›ndan iflgalini istiyen bu hainlerdir. Maahaza t›pk› ta-
savvuru biraderâneleri veçhile bedhahan›n bu güzel memleketin üzerindeki iftiraat›n› ve ale-
nî takibat› mel'anetlerini k›rmak ve anlar› kemingâh› ümitlerinde mefluç ve bihayat b›rakmak
ve devleti ebet müddeti Osmanîye ile milleti muazzaai islâmîyemizin s›rf selâmeti vatanîyeye
ait noktada icraat›n› telif eylemek bizim dahi en mübeccel gayemizdir ve elhamdülillâhitealâ
necîp ve nezîh ve meflru olan bu gayenin temini istihsalinde art›k milletimiz her türlü asar›
bedhahaneyi k›rm›fl ve bütün celâdetile hatvei azimkâranesini atm›flt›r.

Bilcümle ecnebî devletleri Ferit Pafla ve rüfekas›n›n zâfve nadanisine ve kendi millet ve
vatanlar› aleyhindeki icraat› leimesine asar ve vesaiki ile yak›n hâs›l eyledi. Ve bilâ istisna
cümlesi kemali hüsnüniyetle milletle ve bizlerler flahsen temas ve münasebete girdi. Amerika-
l›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar ve en nihayet ‹ngilizler dahi milletimizin ne dereceye kadar hakl›
ve makas›d›nda meflru oldu¤unu ve kuvveti flamilesini ve niyeti azimkâranesini ve buna mu-
kabil hükûmeti merkeziyenin nekadar bias›l ve millet ile alâkas›z bir heyeti âcize oldu¤unu
takdir etti. Milletimize karfl› bu gafil ve âciz heyeti hükûmete aldanarak reva gördükleri hak-
fliken muamelelere bir tarziye makam›nda olmak üzere Merzifonu tahliye etti ve Samsunu
dahi tahliye edece¤ini bildirdi ve bu tahliyeye bafllad›.

‹ngilizler bilhassa devlet ve milletimizin umuru dahiliyesine ve maksad› meflru takip et-
ti¤i tahakkuk eden harekât› millîyemize kat'iyyen müdahale etmiyeceklerine dair Eskiflehir-
den izam eyledikleri bir heyeti mahsusa ile söz verdiler. Milleti murakabei mukadderat›nda
kabine ile karfl› karfl›ya serbest b›rakt›lar. ‹flte teflebbüsat› millîyemizin temini istiklâl husu-
sunda istihsaline muvaffak oldu¤u ilk netice budur. Bu cereyan› millî, ancak, zât› akdesi hu-
mayunun beyannamei flahanelerinde iflaret buyuruldu¤u veçhile memleketimizin her taraf›n-
da ve bilhassa kalpgâh› devlette, ‹stanbulda ahkâm› Kanunu Esasîye temini riayetle neticepe-
zir olacakt›r. Hükûmeti haz›ran›n vâsi derecede bir hüsnüniyete malik bulundu¤u zann›nda
isabet olmad›¤›n› arzetmeme müsaade buyurman›z› rica ederim.

Çünkü Ferit Pafla Kabinesine birçok münasebetlerle ve bilhassa Erzurum ve S›vas
Kongrelerile hakikat› halin izah›nda kusur edilmedi¤i gibi bizzat taraf› âcizanemden dahi Fe-
rit Pafla hitaben Erzurumdan S›vasa avdetim esnas›nda sureti mahsusada yazd›¤›m mufassal
flifre bir telgrafta milletin kuvvet ve iradesine karfl› ç›kacak hiçbir kuvvet kalmad›¤›n› ve ken-
disinin muhalefet ve mümanaat vadisinden devam etmemesi lüzumunu ve bilhassa amali mil-
lîye ile arzuyu flahaneyi ve icraat› hükûmeti tevhit için elinde son bir kuvvei telifiye bulundu-
¤unu ve bu hareketi asilâneye tevessülü halinde tarihi devleti aliyei Osmanîyede yeni bir sa-
hifei zerrin vücuda getirilebilece¤ini bütün samimiyetle bildirmifltim.
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Milletin bütün bu suikastlere karfl› yapmak zorunda kald›¤› ve dinginli¤i ve yerel gü-
venli¤i hiç de bozmayan ve salt kötülü¤ü ortadan kald›rmaya yönelik bir amaç olan ilk ifl-
ler, haince giriflimleri k›rmak, bunlar› yapanlar› yakalay›p tutuklamaktan ya da kaçmak zo-
runda b›rakmaktan baflka birfley de¤ildir. Bu gerçe¤i ‹stanbula kaçan Kastamonu Valisi Ali
R›za ve Konya Valisi Cemal Beyin a¤z›ndan da dinleyerek bir kez daha do¤rulamak ve böy-
lece san› ve kuflkular› gidermek olana¤› vard›r. Padiflah›n bildirisinde memleketimizin ve
milletimizin kaderi konusunda yabanc›lar›n görüfllerinin bizden yana de¤iflti¤ine iliflkin söz-
ler gerçe¤in ta kendisidir. Ancak bu büyük de¤ifliklik hiçbir vak›t Ferit Pafla hükûmetinin
izledi¤i politikan›n sonucu de¤ildir. Bu iyi sonuç milletimizin varl›¤›n› gösterip kan›tlamak
yolunda kendisinin yapt›¤› azimli giriflimin meyvas›d›r. ‹flte karfl›l›k beklemeden iyilik ya-
pan padiflah›m›z efendimiz hazretlerini bu konuda aldat›yorlar. Milletimizin geliflen her tür-
lü giriflimi, devletimizin temel ve hayatî ç›karlar›yla hepten uyumludur ve kurtulufl çaresi ve
yasama ilkesi ancak ve ancak Ulusal Güçlerin etken ve ulusal istemin padiflah›n istekleriy-
le birlikte egemen olmas›ndad›r.

Bu sa¤lam ve yasal temelden en ufak bir ayr›l›fl Tanr› korusun devlet ve millet ve va-
tan›m›z için çok ac› kay›p olur ve yüce halifeli¤in ve padiflahl›¤›n dokunulmazl›¤›n› zedeler.
Milletimizin soylu ayaklanmas›n› yanl›fl yorumlay›p yay›mlamaktan geri kalmayan afla¤›l›k
kötücüllerin çok oldu¤u kuflkusuzdur. Ancak ne çok yaz›kt›r ki, bu mel'anetli kötücüllerin
bafl›nda sonsuz devletimizin baflbakan› Ferit Pafla ve bakanl›klarda bulunan Adil Bey, Sü-
leyman fiefik Pafla gibi devlet adamlar› bulunuyor. Memleketimize tak›m tak›m Bolflevikler
girdi¤ini ve ulusal ayaklanman›n Bolflevik ifli oldu¤unu, resmî a¤›zdan ilân eden ve yayan bu
bahts›zlard›r. Soylu ve temiz olan ulusal ayaklanmam›z›n ittihatç›lar›n gözü kararm›flcas›na
davran›fllar› oldu¤unu ve ittihatç›lar›n parasile yürütüldü¤ünü resmî olarak ve aç›kça dün-
yaya, yabanc› gazetecilere söyleyen bu aymazlard›r. Anadoluda kar›fl›kl›klar oldu¤unu
ajanlarla resmî a¤›zlardan duyuran ve ateflkes anlaflmas›n›n ilgili maddesi uyar›nca kutsal
vatan›m›z› düflman iflgaline aç›k b›rakmak isteyen bu cahillerdir.

Malatyan›n Müslüman halk› ile S›vas›n Müslüman halk›n› birbirini öldürmeye yönlen-
dirmek isteyen bu zavall›lard›r. Ulusal ayaklanmay› önleyece¤im diye S›vas›n ve ulusal duy-
gunun görüldü¤ü her yerin ‹ngilizler taraf›ndan iflgalini isteyen bu hainlerdir. Bununla bir-
likte siz kardeflimizin düflündü¤ü gibi kötücüllerin bu güzel memleketin üzerindeki iftirala-
r›n› aç›kça mel'unluk yapmalar›n› önlemek ve onlar› umutlar›n› pususunda k›m›ldayamaz
ve cans›z b›rakmak ve sonsuz Osmanl› devleti ile koca Müslüman halk›n› salt yurdun esen-
li¤i noktas›nda buluflturmak bizim de en kutsal amac›m›zd›r ve Allaha hamdolsun temiz
köklü ve hakl› olan bu amac›n gerçekleflmesinde art›k milletimiz her türlü kötücül davra-
n›fllar› k›rm›fl ve bütün yi¤itli¤iyle sars›lmaz ad›m›n› atm›flt›r.

Bütün yabanc› devletler Ferit Pafla ve arkadafllar›n›n güçsüz ve nadan oldu¤unu ve
kendi millet ve vatanlar›na karfl› alçakça çal›flmalar›n› kan›t belgelerile iyice ö¤rendi. Ve is-
tisnas›z olarak hepsi tam bir iyiniyetle kiflisel olarak milletle ve bizlerle ba¤lant› ve iliflki
kurdu. Amerikal›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar ve en sonunda ‹ngilizler de milletimizin ne ker-
te hakl› ve amac›n›n da yerinde oldu¤unu ve yayg›n gücünü ve sars›lmaz kararl›l›¤›n› ve bu-
na karfl›l›k ‹stanbul hükûmetinin ne denli köksüz ve millet ile ilgisiz güçsüz bir topluluk ol-
du¤unu iyice anlad›. Bu aymaz ve güçsüz kabineye aldanarak milletimize karfl› uygulad›k-
lar› haks›z eylemleri için bir özür dileme niteli¤inde olmak üzere Merzifonu boflaltt›lar ve
Samsunu da boflaltaca¤›n› bildirdi ve bu boflaltma bafllad›.

‹ngilizler özellikle devlet ve milletimizin içifllerine ve hakl› amaç güttü¤ü kan›tlanan
ulusal ayaklanmam›za hiç kar›flm›yacaklar›yla ilgili olarak Eskiflehirden gönderdikleri özel
bir grup a¤z›ndan söz verdiler. Milleti kaderine egemen olmak konusunda kabine ile karfl›
karfl›ya serbest b›rakt›lar. ‹flte ulusal giriflimlerimizin ba¤›ms›zl›k elde etmek yolunda baflar-
d›¤› ilk sonuç budur. Bu ulusal ak›m, ancak, kutsal padiflah›n yüce bildirilerinde gösterildi-
¤i gibi memleketimizin her yan›nda ve özellikle devletin can evi olan, ‹stanbulda anayasa
hükümlerinin uygulanmas›n› sa¤layacakt›r. Hükûmetin genifl bir iyiniyet sahibi oldu¤u sa-
n›s›n›n yerinde olmad›¤›n› bildirmeme izin verminizi rica ederim.

Çünkü Ferit Pafla Kabinesine birçok kere yeri geldikçe ve özellikle Erzurum ve S›vas
Kongrelerile gerçek durumun aç›klanmas›ndan geri kal›nmad›¤› gibi ben kendim de do¤ru-
dan do¤ruya Ferit Paflaya Erzurumdan S›vasa dönüflüm s›ras›nda özel olarak yazd›¤›m ay-
r›nt›l› bir flifre telgrafta ulusun güç ve iste¤ine karfl› ç›kacak hiçbir kuvvet kalmad›¤›n› yaz-
m›fl ve kendisine, karfl› ç›kma ve engel olma yolunda yürümeyi sürdürmemesi gere¤ini ve
özellikle ulusun emellerile padiflah›n iste¤ini ve hükûmetin tutumunu birlefltirmek için elin-
de son bir uzlaflt›rma f›rsat› bulundu¤unu ve böylece soylu bir biçimde davranmakla yüce
Osmanl› tarihine yeni bir alt›n yaprak eklenebilece¤ini tam içtenlikle bildirmifltim.



Bu zât› gafil buna cevap vermemekle beraber Anadoludaki cereyan› millîi mukaddes ve
flamili, ittihatç›lar›n ve birkaç kiflinin eseri tahrikat› oldu¤unu ilân etmekle iktifa etti ve hars›
menfaatle ve amayi cehlü gafletle iki taraf› idare ederek muhafazai mevki edebilecekleri zan-
n› bat›l›nda bulunan birkaç valisinin i¤falkâr raporlar›n› benim nezih ve vatanperverane ir-
fladat›ma tercih etti. Bugün her türlü hasabet ve h›yanet ve aczü meskenet mevkiinde kald›k-
tan ve millet de bütün hakayik› ahvale vuzuhu tam ile vâk›f olduktan sonra bize düflen vazi-
fe en seri hareketle zât› akdesi humayunun beyannamei mukaddesesinde irade buyurduklar›
veçhile kariben sulh müzakeresine davet olunacak Osmanl› murahhaslar›n›n konferans mu-
vacehesinde milletle hemahenk olarak ispat› mevcudiyet edebilecek, milletin hürmet ve itima-
d›na mazhar ve Kuvayi Millîyeye müstenit ve amali millîyeye mutavaatkâr elyak zevattan ol-
mas›n› bir an evvel temin eylemektir.

Bu da zann› âcizanemize göre Ferit Paflan›n derhal terki mevki eylemesi ve zât› akdesi
padiflahinin mutemedi ve fakat amali millîyeye tamamen mutavaatkâr bir zâta kabine riyase-
tinin tevcih buyurulmasile mümkündür. Ferit Paflada zerre kadar hissi hamiyet ve vatanper-
veri mevcut ise mevkiinde bir dakika bile fazla kalmas›n›n millet ve memleket için tezyidi ma-
zarrat ve hat›rü hayallerine gelmiyen azîm vahamete sebebiyet vermekten baflka bir semere
bahfledemiyece¤ini anlamas› iktiza eder. E¤er kendi flerefi flahsîleri ve hayatlar› hakk›nda bir
gûna tereddütleri varsa bugün için bu gibi fleylerle ifltigal tenezzülünden pek yüksek olan mil-
letimiz nam›na kendilerine istedikleri tarzda söz ve teminat vermeyi dahi milletimizin menfa-
ati mukteziyat›ndan addederiz. Fakat tuttuklar› tariki nasavapta taannüt ve temerrüde de-
vamlar› halinde hadis olacak avak›b›n mes’uliyeti kendilerine râci olacakt›r.

‹flte telgrafnamei biraderileri ve vukubulan teflebbüsü hay›rhahileri münasebetile bir de-
fa daha ve son defa zât› necibaneleri gibi kalbi ciddet vatan ve millet aflkile ve sevgili ve muh-
terem hakan›m›za muhabbet, ubudiyet ve sadakatle memlû olan mücessemi namus ve merdi
kâmil, kadîm arkadafl›m ve hât›rai uhuvvetini daima hürmetle muhafaza eyledi¤im kardeflim
Abdülkerim Pafla Hazretlerile de iblâ¤ etmifl olmak bizim için her türlü vicdanî huzurun te-
yidine medar olmufltur.

2 - Harekât› millîye vüs'ati kâmile ile ‹stanbula ilerlemektedir. Bittabi Ferit Pafla ve rü-
fekas› buna tamamen vâk›ft›r. Zât› âlileri dahi bu malûmat› talep ve tenevvür buyurunuz.
fiimdi gözlerimizin önünde duran en son telgrafnamelerde Kütahyan›n millî süvari kuvas› ta-
raf›ndan iflgali ve Kütahyadaki ‹ngiliz kuvvetlerinin treni mahsusla flimale hareketlerini ve
Çiftehane gelen bir ‹ngiliz heyetinin oradaki Kuvayi Millîye Kumandan›na ‹ngilizlerin Türk-
lerle elli senelik bir muhadenet ve müvalâta malik bulundu¤unu ve harekât› millîyeye karfl›
tamamen bitaraf kalacaklar›n› temin eyledi¤i ve hatta arzu edersek muavenete haz›r bulun-
duklar›n› bildirdi¤i ve ‹zmit, Bolu, Zonguldak, fiiledeki Kuvayi Millîyenin hareket için emre
intizar eyledikleri bildirilmektedir. ‹stanbulda hükûmetin tamamen vâk›f bulundu¤umuz tek-
mil tazyikat›na ra¤men müstahzar Kuvayi Millîye ‹ngilizlerin teminat› meveddetkâranesile
derhal harekete geçebilirler. Konya valisinin firar› üzerine Konyada umumî ve büyük bir iç-
tima yap›larak ulemay› benamdan Hoca Vehbi Efendi Hazretleri ahalinin ittifak› ârasile va-
li vekâletine intihap olunuyor.

Aziz kardeflim, art›k bütün bu harekât› tevkif yaln›z ve ancak bir fleye mütevakk›ft›r ki
o da cidden zât› hazreti padiflahiye sad›k veamali millîyeye bütün manayi ile mutavaatkâr bir
zata kabine riyasetinin tevcih buyurulmasma ve ancak bu zât›n amali millîyeye bütün mana-
yi meflru ile mutavaatkâr bir zâta kabine riyasetinin tevcih buyurulmasna ve ancak bu zât›n
amali millîyeyi anlayarak ana göre ittihaz› tedabire tevessül eylemesine ve vabeste bulundu-
¤unu arzederim.

Bütün bu mesrudat›m›za nazaran bir mütameai biraderileri varsa lûtfen bildirmenizi ri-
ca ederim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
C - Evvelâ Zât› Alilerile birlikte bulunan ve esamii âlileri zikrolunan zevat› muhteremenin

cümlesine selâm ve tekrimimi arz ve iblâ¤a lûtuf buyurman›z› rica ederim. Muazzez kardeflim, ah-
vali haz›ra müflkülât›n› refetme¤e hadim olur ümidile bafllad›¤›m k›sa mükâlemat›n bütün safaha-
t›n› Zât› Aliniz izah ettiniz. ‹ki yerde halli emirde isabet gösterilmedi¤ini beyan ile mazur mama-
k› serdettiniz. Gerçi bütün ahval ve vakayii mahkîye malûm olamay›nca bir meselede hakemlik et-
mek müteassir ise de memlekete ait iflin hallü fasl›nda s›rac› münir, endiflei nezihi vatan olmak iti-
barile mesnedi müttekâbih metîn ve ruflenâd›r. Bu kardefliniz vatan›n mukadderat›na hükmedile-
ce¤i flu s›ralarda yekvücut bir millet ve hükûmetin görece¤i ifl ve Avrupa devletleri nezdinde ihraz
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Bu aymaz adam buna yan›t vermedi¤i gibi Anadoludaki ulusal, kutsal ve yayg›n ak›-
m›n, ittihatç›lar›n ve birkaç kiflinin k›flk›rtmas› sonucu oldu¤unu ilân etmekle yetindi ve ç›-
kar h›rs›yla ve cehalet ve aymazl›¤›n verdi¤i körlükle iki taraf› idare ederek yerlerini koru-
yabilecekleri tutursuz san›nda bulunan birkaç valisinin aldat›c› raporar›n› benim temiz ve
yurtsever uyar›lar›ma ye¤ledi. Bugün her türlü kötülük ve hainlik ve güçsüzlük uyuflukluk
içinde kald›ktan ve millet de durumun tüm gerçeklerini bütün aç›kl›¤›yla anlad›ktan sonra
bize düflen ödev çok h›zla davran›p kutsal padiflah›m›z›n kutsal bildirisinde buyuruldu¤u gi-
bi yak›nda bar›fl görüflmelerine ça¤›r›lacak olan Osmanl› delegelerinin konferans karfl›s›nda
milletle uyumlu olarak varl›¤›n› gösterebilecek, milletin sayg› ve güvenini kazanm›fl ve Ulu-
sal Güçlere dayal› ve ulusun isteklerine uyacak çok yetenekli kiflilerden olmas›n› bir an ön-
ce sa¤lamakt›r.

Bu da düflünceme göre Ferit Paflan›n hemen görevi b›rakmas› ve kutsal padiflah›n gü-
vendi¤i ama ulusal emellere tamamile uyacak birine baflbakanl›¤›n verilmesiyle olabilir. Fe-
rit Paflada az›c›k yurt ve ulus sevgisi varsa görevinde bir dakika bile daha kalmas›n›n millet
ve memleket için zarar› ço¤altmaktan ve imgelemiyecekleri çok büyük tehlikelere neden ol-
maktan baflka bir sonuç do¤uram›yaca¤›n› anlamas› gerekir. E¤er kendi kiflisel onurlar› ve
hayatlar› hakk›nda her hangi bir kuflkular› varsa bugün için bu gibi fleylerle u¤raflacak ka-
dar kendilerini afla¤›laman›n çok üstünde olan milletimiz ad›na kendisine istedi¤i yolda söz
ve güvence vermeyi de milletimizin ç›kar› gere¤i sayar›z. Ama tuttuklar› yanl›fl yolda ayak
direme ve direnmeyi sürdürürlerse ç›kacak sonuçlar›n sorumlulu¤u kendilerinde olacakt›r.

‹flte kardeflçe telgraf›n›z ve yapt›¤›n›z iyilikçi giriflim dolay›s›yla bir defa daha ve son
defa sizin soylu kiflili¤iniz gibi kalbi gerçekten vatan ve millet sevgisiyle ve sayg›de¤er padi-
flah›m›za sevgi, kulluk ve ba¤l›l›k duygular›yla dolu olan namus heykeli ve tam mert, eski
arkadafl›m ve kardefllik an›lar›n› herzaman sayg›yla korudu¤um kardeflim Abdülkerim Pa-
fla Hazretleri arac›l›¤›yla da iletmifl olmak bizim için her türlü vicdan rahatl›¤›n›n pekiflme-
sine yaram›flt›r.

2 - Ulusal ayaklanma bütün geniflli¤i ile ‹stanbula ilerlemektedir. Elbette Ferit Pafla ve
arkadafllar› bunu her yönüyle biliyorlar. Siz de bu bilgileri isteyin ve ayd›nlan›n. fiimdi göz-
lerimizin önünde duran en son telgraflarda Kütahyan›n ulusal atl› birlikleri taraf›ndan iflga-
li ve Kütahyadaki ‹ngiliz grubunun oradaki Ulusal Güçlerin Komutan›na ‹ngilizlerin Türk-
lerle elli senelik bir bar›fl ve dostluk gelene¤i oldu¤unu ve ulusal savafl›ma karfl› tam taraf-
s›z kalacaklar› güvencesi verdi¤ini ve istersek de yard›m etmeye haz›r bulunduklar›n› bildir-
di¤i ve ‹zmit, Bolu, Zonguldak, fiiledeki Ulusal Güçlerimizin hareket için emir bekledikle-
ri bildirilmektedir. ‹stanbulda hükûmetin sizce hepsi bilinen bütün bask›lar›na karfl›n haz›r
durumda bulunan Ulusal Güçlerimiz dostça verdikleri güvence üzerine gecikmeden yürü-
yüfle geçebilirler. Konya valisinin kaçmas› üzerine Konyada genel ve büyük bir toplant› ya-
p›larak ünlü din bilginlerinden Hoca Vehbi Efendi Hazretleri halk›n oy birli¤iyle vali veki-
li seçiliyor.

Aziz kardeflim, art›k bütün bu yap›lanlar› durdurmak yaln›z ve ancak bir fleye ba¤l›d›r
ki, o da padiflah hazretlerine gerçekten ba¤l› ve ulusal ereklere bütün meflru anlam›yla uya-
cak birine kabine baflkanl›¤›n›n verilmesi ve onun da ulusal erekleri kavrayarak ona göre
önlem alma yoluna girmesine ba¤l› bulundu¤unu bilginize sunar›m.

Bütün bu söylediklerimiz karfl›s›nda siz kardeflimizin bir diyece¤iniz varsa bildirmek
iyili¤inde bulunman›z› rica ederim.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
K - Önce sizinle birlikte bulunan ve adlar› bildirilen sayg›n kiflilerin tümüne selâm

ve sayg›lar›m› bir iyilik olarak sunup iletmenizi rica ederim. Sevgili kardeflim, bugünkü
durumun güçlüklerini gidermeye yararl› olur umuduyla bafllad›¤›m k›sa konuflmalar›n
bütün evrelerini siz anlatt›n›z. ‹ki yerde çözüm yönteminin yerinde olmad›¤›n› bildirerek
mazur say›laca¤›m› ileri sürdünüz. Her ne kadar anlat›lan tüm yerel durum ve olaylar bi-
linemeyince bir konuda hakemlik yapmak güçleflir ise de memleketle ilgili iflin çözüm-
lenmesinde nurland›r›c› ›fl›k tertemiz vatan kayg›s› oldu¤undan dayan›lacak temel sa¤-
lam ve ayd›nl›k olur. Bu kardefliniz vatan›n kaderi kararlaflt›r›lacak olan flu s›ralarda tek
beden durumunda bir millet ve hükûmetin görece¤i iflin ve Avrupa devletleri karfl›s›nda
alaca¤› dayan›kl› durumun ancak milletin yüce haklar›n› sa¤lamak olaca¤›n› ve ayr› ol-
ma durumunda ise sonsuz yalan dolan ve iftiralar›n yarataca¤› zararlar›n da bu güzel



edece¤i vaziyeti metîne ancak milletin hukuku âliyesini kâfil olaca¤›n› ve müteflettit ahval kar-
fl›s›nda binihaye tezvirat ve iftiraat›n bahfleyliyece¤i mazarrat›n yine bu güzel memleketin si-
nei zîrahmenite hâfla s›¤›flamayacak derecede nââfina bulunan dedan›n bundan etmek istiye-
ce¤i istifadelerin derecat›n› nazar› ›tt›laa alarak bunun halli sehile mazhar olmas›n› ve mem-
lekekete açaca¤› rahnelere kat'iyyen meydan b›rak›lmamas›n› arzetmek isterdim. Mebdei ha-
reket ittihaz etti¤ime iflaret buyurdunuz beyannamei humayunun tarz› tefehhümünde müm-
kündür ki bendeniz hata edeyim. Yaln›z müsaade ediniz de as›l halli umura en büyük bir is-
tinatgâh telâkki edilen bu beyannamei âlideki ciheti camiay› izah ile kelâm› mülûkânenin flü-
mulü ihatakâmesini beyan edeyim. Ben zannediyorum ki padiflah›m›z...

- Kerim Pafla Hazretleri; lüzumundan fazla izahat maksad› asliden tarafeyni uzaklaflt›-
rabilir. Ve bir de beyannamei humayunun tefsiratile fazla ifltigal bifaidedir. Rica ederim as›l
mesele üzerinde görüflelim!

- As›l mesele üzerine görüflece¤iz. Müsaade buyurunuz devam edelim Efendim.
- Rica ederim en son söz ve teklif üzerinde anlaflal›m.
- Evet oraya gelece¤iz Efendim.
- Kerim Pafla Hazretleri; maksatlar›m›z›n müflterek oldu¤una flüphemiz yoktur. Her hal-

de vatan›m›z›n tamamîyetini, milletimizin istiklâlini, mevcudiyetimizin müdahale ve taarruz-
dan masuniyetini temin etmek ve bilhassa makam› muallây› saltanat ve hilâfete merbutîyetimi-
zi layezal hissiyat› sadakatkârne ile muhafaza eylemek gayei mukaddesesile vukubulmakta
olan mesaii meflruam›z ve tezahürat› millîyenin art›k daha fazla suitelâkki edilmesine ve muh-
tac› tashih görülmesine ve bahusus bu tashihat ve tadilât için de cinayet ve ihaneti mertebei sü-
buta varan bir kabine erkân›n›n müdafaat› gayr›meflruas›n›n esas ittihaz edildi¤ini görmeye ta-
hammülümüz yoktur. Biz zât› âlii biraderilerinin hecabeti hissiyat›na emniyeti kâmilemiz bu-
lundu¤u için son vaziyeti izah ve kati matlab› milleti arzettik. Bilmem tekrar› lâz›m m›d›r. Zâ-
t› âlileri bu lâzimülintaç arzuyu millîye mukabil Ferit Pafla Kabinesinin sadr› muallây› devle-
ti hâlâ telvis etmesine vesatat etmek istiyorsan›z, bu mesainiz hiçbir semerei naf›a bahfledemi-
yece¤inden baflka hakk› âlii biraderilerindeki hissiyat› kadîmei uhuvvetimizin de mucibi tezel-
zülü olaca¤›ndan endifle ederim. fiimdi Ferit Pafla bilâ ifatei an mevkiini bir ehli namusa ter-
kedecekse ve buna kanaatiniz varsa hallolunacak hiçbir müflkül kalmam›flt›r. Aksi takdirde
ihtiyar buyurmakta oldu¤unuz tavassutu hay›rhahâne, rencide kalp olman›zdan ve bisut bir
yorgunluktan baflka bir neticeye iktiran etmiyecektir ve Ferit Paflada muhafazai mevki h›rs›
baki ise, bunun memleket için ve millet için mucibi mazarrat olaca¤› bedihiyat›na karfl› mille-
tin binnihaya kendisinin ak›beti elimeye duçar olmas›na sebebiyet verece¤ine emniyet etmekte
oldu¤una bir an bile tereddüt olunmas›n. ‹flte kardeflim milletin, ve millet nam›na heyetimizin
telâffuz edebilece¤i en son ve en kat’î söz bundan ibarettir. Vukubulmakta olan teflebbüsat› fi-
liyemizde bu hakikati lâyetezelzeli ›tt›lagâh› seniyei cenab› tacdar› azamiye arz ve iblâ¤ eyle-
meye matuftur. Zât› biraderileri ancak bu vazifei asilâneyi ifa ile bugün vatan ve milletin zât›
samilerinden intizar eyledi¤i vazifei diniye ve millîyeyi ifa buyurmufl olursunuz.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Sözü uzatmamak tabiî maksudu aslidir. Ve as›l gaye istihdaf› menfaati hayatîyei vatan-
d›r. Kardeflim ben s›rf içtihadat› zâtiyem ile sizlere olan uhuvvet ve alâkai bülendime istin-
den burada bir teflebbüsü telifeyede bulunmak isledim. Hiçbir veçhile hükûmetin bir nüfuz
veya tervici maksudunun iltizamen kendimi alâkabent k›lamad›m. An›n için hükûmet mü-
dafaat› benim yaz›lar›m›n haricinde kal›r, ben o bildi¤iniz nezih ve pürist›fa can ve vicdan›m
ile bir teflebbüsü hay›rhâhide bulunay›m dedim. Harekât› millîyenin gayesini istihdaf eden
vaziyete münafi veyahut ki hükûmetin memuriyetine rab›tadar bir fikrim olamaz. Ah ne
olurdu bugün memleketimizin mukadderat› hallolundu¤u flu s›rada hükûmet milletin amali-
ne tecelligâh ve ayn› zamanda her ikisi yekdil ve yekcihet olsa diye kaygulan›r ve belki necip
bir teflebbüs ile buna çaresaz olurum dedim ve hakikaten hiç kimsenin buralarda yan›p ya-
k›Imad›¤› böyle bir emri asîli tavassuta hatve atmak istedim. Siz beni sözlerinizle rencide et-
mezsiniz çünkü muhterem gayei vatanîyemizin k›l kadar yekdi¤erinden fark› olmad›¤›n› ve
size belki haricî tehlikelerimizi isma edebilirim diye flahsen teflebbüste bulundum; hükûmet
ile flu ana kadar bir temas ve münasebetim olmay›p birinci kere bu emri âli için olmufltur. Ah
ruhum ben bu teflebbüsten fari¤ olay›m. Fakat ferdi müteneffis de bu suretlerde ›slah› hal için
düflünmek ve teflebbüs etmek külfetini ihtiyar etmez. Bir nebze di¤er kesilen telgraf›mda bah-
setmek istedi¤im o mühim beyanat› mülûkânenin cami olmas›d›r. ‹flte o kuvvettir ki hallâli
müflkülât makam›n› bihakkin muhrizdir. Bendeniz de ona iflaret ile halli meseleyi daha
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memleketin ac›mal› ba¤r›na hiç s›¤›flamayacak kertede yabanc› olan diflli yarat›klar›n sa¤la-
mak istiyece¤i ç›karlar›n ölçüsünü göz önüne alarak bunun kolay çözüme ulaflmas›n› ve ül-
kede açaca¤› yaralar kesinlikle meydan b›rak›lmamas› dile¤imi bilginize sunmak isterdim.
Ç›k›fl noktas› yapt›¤›m› belirtti¤iniz padiflah bildirisini anlay›fl fleklinde olabilir ki ben yan›-
lay›m. Yaln›z izin veriniz de as›l iflin çözümlenmesinde en büyük bir dayanak say›lan bu
yüksek bildirideki tüm yönleri aç›klayarak padiflah sözlerinin kavray›c› geniflli¤ini bildire-
yim. Ben san›yorum ki padiflah›m›z...

- Kerim Pafla Hazretleri; gerekenden çok aç›klamalar iki taraf› ana amaçtan uzaklafl-
t›rabilir. Ve bir de padiflah bildirisinin yorumlanmas›yla fazla u¤raflmak yarars›zd›r. Rica
ederim as›l konu üzerinde görüflelim!

- As›l konu üzerine görüflece¤iz. ‹zin veriniz devam edelim Efendim.
- Rica ederim en son söz ve öneri üzerinde anlaflal›m.
- Evet oraya gelece¤iz Efendim.
- Kerim Pafla Hazretleri; amaçlar›m›z›n birlik oldu¤unda kuflkumuz yoktur. Her halde

ülkemizin bütünlü¤ünü, milletimizin ba¤›ms›zl›¤›n›, varl›¤›m›z›n kar›flma ve sald›r›lardan
korunmas›n› sa¤lamak ve özellikle yüce saltanat ve halifelik makam›na ba¤l›l›¤›m›z› ölmez
ba¤l›l›k duygular›yla koruma do¤rultusundaki kutsal amaçlarla yap›lmakta olan meflru ça-
l›flmalar›m›z ve ulusal coflkunun kötüye yorulmas›na ve düzeltilmesi gerekli görülmesine ve
özellikle bu düzeltme ve de¤ifltirmeler için de cani ve hain olduklar› kan›tlanm›fl olan bir ka-
bine üyelerinin haks›z savunmalar›n›n temel al›nd›¤›n› görmeye bundan böyle katlanama-
y›z. Biz, siz yüksek kardeflimizin temiz duygular›na çok güvendi¤imiz için son durumu an-
lat›p ulusun kesin iste¤ini bildirdik. Bilmem yinelenmesi gerekli midir? Siz milletin sonuç-
land›r›lmas› zorunlu isteklerine karfl› Ferit Pafla Kabinesinin devletin baflbakanl›¤› makam›-
n› kirletmeyi sürdürmesine arac›l›k yapmak istiyorsan›z, bu çal›flmalar›n›zla hiçbir yararl›
ürün al›nam›yaca¤›ndan baflka siz Kardeflimiz hakk›nda besledi¤imiz köklü dostluk duygu-
lar›m›z› da sarsaca¤›ndan korkar›m. fiimdi Ferit Pafla hiç gecikmeden yerini bir namuslu in-
sana b›rakacaksa ve buna siz inan›yorsan›z çözülecek hiçbir zorluk kalmam›flt›r. Aksi halde
iyilik isteyerek yapmakta oldu¤unuz arac›l›k, kalbinizin k›r›lmas›ndan ve yarars›z bir yor-
gunluktan baflka bir sonuca varam›yacakt›r ve Ferit Paflada yerine koruma h›rs› devam edi-
yorsa, bunun memleket için ve millet için zarar verece¤i aç›kça belli bulunmas›na karfl› so-
nunda kendisinin millet taraf›ndan ac› bir ak›bete u¤rat›laca¤›ndan bir an bile kuflkuya dü-
flülmesin. ‹flte kardeflim milletin ve millet ad›na kurulumuzun söyleyebilece¤i en son ve en
kesin söz bundan baflka bir fley de¤ildir. Yap›lmakta olan edimli giriflimlerimiz de bu sars›l-
maz gerçe¤i padiflaha duyurmaya yöneliktir. Siz kardeflim ancak bu soylu ödevi yapmakla
bugün vatan ve milletin sizin yüksek kiflili¤inizden bekledi¤i din ve millet ödevini yapm›fl
olursunuz.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Sözü uzatmamak elbette temel amaçt›r. Ve gerçek amaç yurdun hayatî ç›karlar›na yö-
neliktir. Kardeflim ben sadece kendi inanc›mla ve sizlere olan yüksek dostluk ve yak›nl›k
duygular›ma dayanarak burada bir uzlaflma girifliminde bulunmak istedim. Hiçbir biçimde
hükûmetin bir etkinli¤inin ya da iste¤inin yerine getirilmesi do¤rultusunda kendimi ba¤l› k›l-
mad›m. Onun için hükûmeti savunmak benim yaz›lar›m›n d›fl›nda kal›r, ben o bildi¤iniz te-
miz ve ar› can ve vicdan›mla iyilik dileyen bir giriflimde bulunay›m dedim. Ulusal savafl›m›n
amac›na yönelik duruma ayk›r› ya da hükûmetin göreviyle ba¤lant›l› bir düflüncem olamaz.
Ah ne olurdu bugün memleketimizin kaderi söz konusu oldu¤u flu s›rada hükûmet milletin
isteklerinin aynas› olsa ve ayn› zamanda her ikisi gönül ve yön birli¤i etse diye kayg›lan›r ve
belki soylu bir giriflimle buna bir ç›kar yol bulurum dedim ve gerçekten buralarda hiç kim-
senin yan›p yak›nmad›¤› böyle bir soylu arabuluculuk için ad›m atmak istedim. Siz beni söz-
lerinizle k›rmazs›n›z çünkü sayg›de¤er yurtsal amaçlar›m›z›n birbirinden k›l kadar fark› ol-
mad›¤›n› ve size belki d›fl tehlikelerimizi duyurabilirim diye kendili¤inden giriflimde bulun-
dum; hükûmet ile flu ana kadar bir görüflme ve iliflkim olmay›p ilk kez bu büyük ifl için ol-
mufltur. Ah ruhum ben bu giriflimden vazgeçeyim. Ama baflka tek bir kifli bile bu yollarla du-
rumu düzeltmek için düflünmek ve giriflimde bulunmak s›k›nt›s›na katlanmaz. Kesilen öbür
telgraf›mda biraz sözünü etmek istedi¤im fley padiflah›n o önemli bildirisinin kapsaml› olma-
s›d›r. ‹flte o kuvvettir ki zorluklar› sona erdirecek konumunu hakk›yla kazanm›flt›r. Ben



âsân görürdüm. Memleketimizin bütün kuvvet ve tamamîyet ile masuniyeti elbette nezdi Ha-
f›z› Hudada müemmendir. Yoksa benim teflebbüsü hayrîyem bunda nâçizdir. Hükûmetin
kat'iyyen çekilmesine ait mukarrerat› kat'iye üzerine efrad›n› cami ve a¤yar›n› mâni bir eseri
âlînin yap›lmas› tabiidir ki hükûmet haricinde s›rf Allah›na ve vicdan› selimine ve azmü ira-
dei hayrîyesine müstenit benim gibi bir ferdi milletin burada tek bafl›na yapaca¤› bir teflebbüs
veya fiil ile bu maksudu temin edecek padiflah›m›z efendimiz hazretleri hakemi âli oldukla-
r›ndan bütün milletin necip gayeleri ve vatani maksut ve hidemat›n tanzim ve halli o makam›
mukaddese racidir. ‹flte kardeflim s›rf ferdî ve liveçhilvatan burada yapt›¤›m flu teflebbüs el-
bette nezdi ‹lâhide ve millette bütün necabetleri ile pirayedar kal›r. Ve iflin sahibi hakikîsi olan
hudavendi kadîr millet ve vatan›n rehas›n› temin edecek esasat›, müsebbibane böylece rapten
ikmal eder. Ulu Allaha havalei müflkülât eyler ihritamat›m› cümleye takdim ve uyunu muaz-
zezelerinizi takbil ederim.

Abdülkerim
Saat: 4,5 sonrada

Kerim Pafla Hazretlerine
Beyanat› âliyelerinin esas noktalar›na s›ra ile arz› cevap edilecektir. Zât› âlii biraderile-

rini hakk›m›zdaki alâkai uhuvvete istinaden iflbu teflebbüsü hayra tevessüllerinden dolay› ne
derece hakl› bulmakta isek bizce bizatihi sak›t olan Ferit Pafla ve rüfekas›n›n harekât› leimâ-
nesi hakk›nda bahusus arzetti¤imiz izahattan sonra art›k böyle bir heyetle telifi beynin vatan
ve milletimize muz›r olaca¤›n› takdirde o derece sürat gösterilece¤ine itimat etmek isteriz. fiu
mühim ve tarihî avanda t›pk› zât› âlileri gibi hükûmetin, milletin amaline tecelligâh, ayn› za-
manda her ikisinin yekdil ve yekcihet olmamas›ndan pek müteessiriz. Milletin bütün mesaii
hudapesendânesi s›rf bu cihetin teminine matuftur.

Bize lûtfen isma›nr tahattur buyurdu¤unuz haricî tehlikeler hakk›nda sarih ve kat’î ve
mevsuk en son malûmata destres bulunmaktay›z.

Hükûmet ile flu ana kadar hiçbir temas ve münasebette bulunmay›p da bu kerre ve fakat
art›k maatteessüf hükûmet milletin her noktai nazardan itimats›zl›¤›na duçar olduktan sonra
temas ve münasebet aramaya kalk›flman›z pek çok sevdi¤imiz zât› biraderîleri için bir suitesa-
düf ve talidir. Padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin izhar› heyecan› âli eyleyen milletimizin te-
zahürat›n› pek bülent ve meflru bir gaye suretinde zikir buyurmufl oldu¤u hakk›ndaki teyidi ne-
cîbanelerine hassaten teflekkürler eder ve bu vesile ile de padiflah› ziflan›m›za ebedî hürmet ve
sadakatimizi tekrar eyleriz. fiimdiye kadar hallâli müflkülât makam›n› bihakkin muhriz süddei
mülûkâneyi isâli maruzat ve istirhamata mümanaat ile teflyidi ihanet eyliyen Ferit Pafla Kabi-
nesine de lânet etmekten men'i nefsetmek mümkün de¤ildir. Filhakika bu mel'anetkârane mü-
manaat olmasayd› halli meselenin tasam'ur buyuruldu¤u gibi asan olaca¤›na flüphe yoktu.

Hükûmetin kat'iyyen çekilmesine ait mukarrerat› kat'iye üzerine efrad›n› cami ve a¤ya-
r›n› mâni bir eseri âlinin vücut buldu¤u beflaretine muntaz›r›z. Bu eseri âlinin zât› âlileri ve
âcizleri gibi bir iki ferdin de¤il heyeti umumîyei milletin neticei istirhamat› olarak büyük pa-
diflah›m›z efendimiz hazretleri, taraf›ndan tesis buyurulaca¤› bir emri tabiîdir.

Bütün bu muhaberat›m›za maddî bir netice vermifl olmak için müsaade buyurursan›z
zât› âlii biraderilerinden flu suali soral›m:

Maksat ve gayelerimiz bir ve bilhassa millet ile hükûmetin yekdil olmas› emeli katidir.
Bugün mevkii iktidar› iflgalde temerrüt eden Ferit Pafla Kabinesinin aciz ve ihaneti milletçe
müberhendir. Binaenaleyh bizim ve zât› âlileri gibi erbab› hamiyet ve vatanperverinin alaca-
¤› teflebbüsün gayesi ne olmak lâz›mgelir. Her dakikai idaresinden millet için, mukadderat›
âtiyemiz için, yeni bir sebebi felâket ihzar›ndan baflka bir semere intizar olunmayan Ferit Pa-
fla ile milletin aras›n› bulmak imkâns›zl›¤› ile iflgital mi yoksa bir an evvel bu heyeti gayr›mefl-
ruan›n yerine ihtiyacat ve mukadderat› memleket ve milletle mütenasip bir heyeti cedidenin
deruhdei umuru devlet eylemesi lüzumunu zât› akdesi humayuna arz ve iblâ¤a yol aramak
m›d›r? Lûtfen bu iki noktadan biri için evet veya hay›r suretinde itay› cevap buyurursan›z
nezdi ilâhîde ve millette bütün necabetlerile pirayedar kalaca¤›na flüphe olmayan teflebbüsü
necîbanelerinin bizlere ait cihetindeki safhas›n› hüsnü ikmal buyurmufl olursunuz. Cümleten
necip ve nezih vicdan›n›z›n makesi olan gözlerinizi öperiz kardeflim.

Mustafa Kemal
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kulunuz da onu belirterek sorunun çözümlenmesini daha kolay görürdüm. Memleketimizin
tam gücü ve bütünlü¤üyle ayakta kalmas› elbette koruyucu Tanr› kat›nda korunmufltur.
Yoksa benim iyilikçi giriflimim bu konuda çok önemsizdir. Hükûmetin kesinlikle çekilme-
sine iliflkin kesin kararlar üzerine eksi¤i art›¤› olmayan yüksek bir sonucun elde edilmesi
do¤ald›r ki hükûmet d›fl›nda s›rf benim gibi yaln›z Allah›na ve sa¤duyusuna ve iyilikçi ka-
rarl›l›¤›na dayanan bir ulus bireyinin burada tek bafl›na yapaca¤› bir giriflim ya da ifl de¤il-
dir ancak benim giriflimim veya eylemimle bu sonucu sa¤lama konusunda en yüksek hakem
padiflah›m›z efendimiz hazretleri oldu¤undan bütün milletin tertemiz amac›n›n ve yurdu-
muza iliflkin istek ve hizmetlerin düzenlenip yoluna konulmas› ifli o kutsal görevliye düfler.
‹flte kardeflim salt kendili¤imden ve vatan sevgisiyle yapt›¤›m flu giriflim elbette Tanr› ve
millet önünde bütün soylulu¤uyla bezenmifl olarak kal›r. Ve iflin gerçek sahibi olan ve her-
fleye gücü yeten Tanr› millet ve vatan›n kurtuluflunu sa¤layacak olanaklar› bunu baflaranla-
ra böylece vererek tamamlar. Zorluklar› Ulu Allaha b›rak›p herkese sayg›lar›m› sunar ve
sevgili gözlerinizden öperim.

Abdülkerim
Saat: 4:5 sonrada

Kerim Pafla Hazretlerine
Bildirdiklerinizin temel noktalar›na s›rayla karfl›l›k sunulacakt›r. Siz yüksek kardefli-

mizi bana duydu¤unuz dostça ilgiye dayanarak bu yararl› girifliminizden dolay› ne kerte
hakl› bulmakta isek bizce kendili¤inden düflmüfl olan Ferit Pafla ve arkadafllar›n›n alçakça
davran›fllar› konusunda özellikle sundu¤umuz aç›klamadan sonra art›k böyle bir kurulla ara
bulman›n vatan ve milletimize zararl› olaca¤›n› anlamakta o kerte çabuk davran›laca¤›na
güvenmek isteriz. fiu önemli ve tarihsel günlerde hükûmetin, milletin isteklerinin aynas› ol-
mas›ndan ve ayn› zamanda her ikisinin gönül ve yön birli¤i içinde bulunmamas›na biz de
t›pk› siz gibi çok üzülmekteyiz. Milletin bütün onurlu çal›flmalar› salt bu konunun sa¤lan-
mas›na yöneliktir.

Bize, bir iyilik olarak duyurmay› hat›rlad›¤›n›z d›fl tehlikeler konusunda aç›k ve kesin
güvenilir en son bilgiler elimizdedir.

Hükûmet ile flu ana kadar hiçbir görüflme ve iliflkide bulunmay›p da bu kere ve hele hü-
kûmet art›k, ne yaz›k ki her bak›mdan milletin güvenini yitirdikten sonra görüflme ve iliflki
aramaya kalk›flman›z pek çok sevdi¤imiz siz kardeflimiz için kötü bir rastlant› ve talihsizlik-
tir. Padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin coflkulu ve yüksek duygular›n› yans›tan aç›klamala-
r›nda milletimizin davran›fl›n› pek yüce amaç olarak niteledi¤ini, üstünde dura dura temiz yü-
rekle yeniden bildirdi¤iniz için özellikle teflekkür eder ve s›ras› gelmiflken ünlü padiflah›m›za
sonsuz sayg› ve ba¤l›l›¤›m›z yineleriz. fiimdiye kadar zorluklar› yenici konumunu hakk›yla
kazanm›fl olan padiflaha sunu ve dileklerimizin iletilmesini önleyerek hainli¤ini art›ran Ferit
Pafla Kabinesine de lânet etmekten kendimizi al›koyamay›z. Gerçekten bu alçakça engelle-
me olmasayd› sorunun çözümünün düflündü¤ünüz gibi kolay olaca¤›na kuflku yoktu.

Hükûmetin kesinlikle çekilece¤ine iliflkin kesin kararlar üzerine eksi¤i art›¤› olmayan
bir sonucun al›nd›¤› konusunda sevindirici haberi bekliyoruz. Bu yüksek sonucun sizinle be-
nim gibi iki kiflinin de¤il ulusun tümünün ricalar›n›n sonucu olarak büyük padiflah›m›z efen-
dimiz hazretleri taraf›ndan sa¤lanaca¤› do¤ald›r.

Bütün bu yaz›flmalar›m›z› somut bir sonucu ba¤lam›fl olmak için izin verirseniz siz kar-
deflimize flu soruyu yöneltelim:

Güttü¤ümüz amaç ve ereklerdeki birlik ve özellikle millet ile hükûmetin gönül birli¤i
içinde olmalar› kesin istektir. Bugün iktidar koltu¤unda kalmakta direnen Ferit pafla Kabi-
nesinin güçsüzlü¤ü ve hainli¤i milletçe saptanm›flt›r. Buna göre bizim ve sizin gibi millet ve
vatan sevgisi tafl›yanlar›n yapaca¤› giriflimin amac› ne olmak gerekir. Yönetiminin her daki-
kas›nda millet için, gelecekteki kaderimiz için, yeni bir y›k›nt› nedeni haz›rlamaktan baflka
bir sonuç beklenmiyen Ferit Pafla ile milletin aras›n› bulmak olanaks›zl›¤› ile u¤raflmak m›
yoksa bir ana önce meflru olmayan kabine yerine memleket ve milletin gereksinmeleriyle
kaderine uygun yeni kabinenin devlet ifllerini ele almas› gerekti¤ini kutsal padiflah›m›za su-
nup iletmeye yol aramak m›d›r? Bu iki noktadan biri için evet veya hay›r yollu yan›t verir-
seniz Tanr› ve ulus önünde bütün soylulu¤uyla bezenmifl kalaca¤›na kuflku olmayan yüksek
girifliminizin bizlerle ilgili bölümündeki evresini iyi tamamlam›fl olursunuz. Hepimiz terte-
miz vicdan›n›z›n aynas› olan gözlerinizi öperiz kardeflim.

Mustafa Kemal



Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Son cevaba ait kanaat›m:
Süddei seniyei mülûkâne her müracaat›n ve bütün müflkülât›n hallü hasm makam› olup

meflru bir devlette bu atebei ulya bütün efrad› millete mihrab› teveccühtür. Ayn› zamanda
Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü lihazai hilâfetpenahîleri k›l›nd›¤› hakk›nda bendenize
malûmat vermifllerdir. O halde k›blegâh› umuru amme ve kabulgâh› makas›d› âliye olan pa-
diflah›m›z efendimizin ›tt›la› humayunlar›nda her fley vard›r demek ve suveri bârizenin teza-
hür veya idamesi nezdi hudapesendânelerinde müstakar bulunuyor demek lâz›mgelecek. Be-
yanat› humayunun memleketin idaresine ve safahat›na ait geçen di¤er noktalar›ndaki meanii
müstahrecede, nazar barizdir. ‹flte kardeflim bütün mevcudiyetimizle bu güzel vatan›n rehas›
için istinatgah› maalipenâh etraf›nda amali milletin hâksar› haricînin edna menfaatini red ve
cerh edecek surette halline inflallah kudretyab kal›r›z. Bu mecarayi azimin en son girdi¤i sa-
fahat müntezi bulmufl olsayd›, ah bütün vatan zindegisile yekzeban olarak harice~hayk›ra-
cakt›, bizim hakk› vatan›m›z münazaat› vaha ile haleldar olamaz ve padiflah› hakempenâh
efendimizin amali humayunlar› da vatan›n bunu maddeten deragufl ile sahili selâmete isal bu-
yuracaklar ve yine Allah›n azameti muktezas› Cenab› Mevlâ nice âli esbap halki ile de telki-
nile bu müflküllüfla ukteyi tamamen hal buyuracakt›r. Elbette ki Hudan›n emri güzeldir ve
kariptir. Yedullahi fevka eydihim âtimiz bikeremi mevlâ istihkak› millîmiz yüceli¤inde pür-
sâd ve ziselâm olacakt›r. ‹flte ruhu Kerim budur ruhu muazzezim.

Abdülkerim
Saat: 6.10 sonra

Büyük Hazret,
Büyük muallây› ümmet ve millet bilmekteki kanaati kat'iyemiz icabat›ndand›r ki, her

türlü maruzat ve istirhamat› millîyeyi süddei seniyei mülûkâneye arz ve iblâ¤a fürceyap ol-
maya teflebbüsten geri durmad›k. Ferit Pafla ve rüfekas›n›n bu emeli has ve nezihe set çekme-
ye çal›flmas›na ra¤men yine ayn› tarih ubudiyette berdevam bulunmaktay›z. Yaln›z burada
müsaade buyurursan›z büyük bir hatadan zât› âlii biraderîlerini tahlis maksadile arzedelim
ki, Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü lihazai hilâfetpenahi k›l›nd›¤› hakhndaki malûma-
ta milletin henüz itimad› kati de¤ildir. Çünkü millet emindir ki sevgili ve büyük hakanlar›,
ef'al ve harekât› ihanetkâraneleri sabit olan birkaç flahs› hiçbir vaht bütün kalbü vicdan ve
mevcudiyetlerile ve en amik hissiyat› ubudiyetkârane ile padiflah ve halifelerine merbut bulu-
nan koca milleti necibelerine tercih buyurmazlar.

Bütün mesaimiz güzel vatan›n rehas› için istinatgah› maalipenâh etraf›nda bir kütlei
metine ve müdrike teflkilidir. ‹nflallahu taalâ bugünkü hal dahi kemali sükûnet ve muvaffak›-
yetle geçecektir. Bütün vatan bütün zindegisile hariçten evvel dahilde ve bütün ahvali mües-
sifeye sebebiyet veren Ferit Pafla ve rüfekayi mesaisine karfl› yekzeban olarak hayk›rmakta-
d›r. Cenab› kadiri mutlak›n her türlü müflkülküfla uktelerin halline esbap halk buyuracakla-
r›ndan eminiz.

Ahsen ve karip olan emri Hudan›n tecellisile bedbaht ve mazlum milleti necîbemizin
mazhar› necat ve selâmet olmas›n› deryay› rahmeti izzetten tazarru ve afaki daima bir dudu
muannitle sar›l› olan ‹stanbuldaki bâz› zevat›n hakikati görmekteki hissi hasisi temerrütleri-
nin zevaline intizar eyleriz, ruhu necîbi millet iflte böyle mütehassistir. Muhterem kardeflim
yaln›z tekrar etmekli¤ime müsaadenizi rica ederim ki evet veya hay›r suretinde itay› cevap bu-
yurulmas›n› istirham eyledi¤imiz sualler maatteessüf cevaps›z b›rak›lm›flt›r. Azizim! Yedul-
lahi fevka eydihim, fakat bununla beraber halli müflkülât ve mesaile tevessül edenlerin mu-
karrer bir hedefi olmak gerektir. Malûmu biraderileridir ki yedi, sekiz saattenberi biribirimi-
ze serdeyledi¤imiz efkâr ve mütaleat zann› âcizanemizce ne zât› âlinizde ve ne de bizde hiç-
bir gûna yeni intibaata en ufak bir tesir dahi yapamam›flt›r. Millet azameti ilâhîyeye ve ama-
li hakikîyei hilâfetpenahiye istinaden ve ilticaen istihsali maksut ve temini matlap eyliyecek-
tir. Bu bapta emir Huday› ifa edecektir. Ve buyurdu¤unuz gibi istihkak› millimiz pürsâd ve
ziselâm olacakt›r. Duayi keremkârilerinin eksik edilmemesini rica ederim, say bizden tevfik
huday› lemyezeldendir.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Son iki sözüm ruhum: Amali millîyenin haraseti vatan ve hukuku âliyeye ait esasat›n› tebcil
ve h›fzeylemek flartile bütün muhaberat›m›zdan hem hakayik› mevcude ve hem de tamenniyat›
hâlise bastü beyan edilmifltir. Zannedersem ahvali haz›rada bunlar›n büyük vaziyetleri ve yedul-

1010 1011

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Son yan›ta iliflkin düflüncem:
Padiflah kap›s› kesin çözüm yeri olup meflru bir devlette bu yüksek konum bütün ulus

bireylerinin yönelece¤i mihrabd›r. Ayn› zamanda Anadolunun tüm söylediklerinin padifla-
ha duyuruldu¤u yolunda bana bilgi vermifllerdir. O halde kamu ifllerinin k›blesi ve yüksek
amaçlar›n kabul yeri olan padiflah›m›z efendimiz herfleyi biliyor demek ve belirgin yollar›n
görünümü ya da izlenmesi padiflahça kararlaflt›r›lm›flt›r demek gerekecek. Padiflah bildiri-
minin memleketin yönetimine ve evrelerine iliflkin olarak ele al›nan öbür noktalar›nda ve
bunlardan ç›kar›lan anlamlardaki görüfl aç›kt›r. ‹flte kardeflim bütün varl›¤›m›zla bu güzel
vatan›n kurtuluflu için bu yüce dayanak etraf›ndaki d›fldaki alçaklar›n afla¤›l›k ç›karlar›n› ge-
ri çevirip çürüterek milletin isteklerini gerçeklefltirme gücümüzü Tanr›n›n izniyle koruruz.
Bu büyük serüvenin en son girdi¤i evreler ortadan kald›r›lm›fl olsayd›, ah bütün vatan diri-
li¤i ile d›flar›ya karfl› bir a¤›zdan hayk›racakt›, bizim yurdumuzun hakk› aram›zdaki a¤›z
kavgalar›yla zedelenemez ve yüksek hakem durumunda olan padiflah efendimizin yüce is-
tekleri de yurdu, edimli olara kucaklayarak, kurtulufla ulaflt›racak ve yine Allah›n ululu¤u
gere¤i yüce Tanr› nice büyük yollar yarat›p düflünceler afl›layarak bu kar›fl›k dü¤ümü tü-
müyle çözecektir. Elbetteki Allah›n emri güzeldir ve yak›nd›r. "Allah›n eli her elden üstün-
dür". Gelece¤imiz Allah›n ba¤›fllamas›yla ulusal haklar›m›z yüceli¤inde kutlu ve esenlikli
olacakt›r. ‹flte ba¤›fllay›c› ruh budur Aziz ruhum.

Abdülkerim
Saat 6:10 sonra

Büyük Hazret,
Ümmetin ve milletin yüce mihrab› olarak bilmekteki kesin kan›m›z içindir ki, ulusun

her türden sunu ve dileklerini padiflaha iletip ulaflt›rma yolu bulmaya giriflmekten geri dur-
mad›k. Ferit Pafla ve arkadafllar›n›n bu tertemiz iste¤i önlemeye çal›flmalar›na karfl›n biz yi-
ne ayn› kulluk yolunda yürümekteyiz. Yaln›z burada izin verirseniz siz yüce kardeflimizi bü-
yük bir yan›lg›dan kurtarmak amac›yla bildirelim ki, Anadolunun bütün dileklerinin halife-
nin bilgisine sunuldu¤u yolunda verdi¤iniz bilgiye milletin inan› flu anda kesin de¤ildir. Çün-
kü millet emindir ki sevgili ve büyük baflbu¤lar›, haince yapt›klar› ifller ve davran›fllar› ka-
n›tlanm›fl olan birkaç kifliyi hiçbir zaman bütün yüre¤i vicdan› ve varl›¤›yla ve en derin kul-
luk duygular›yla padiflah ve halifesine ba¤l› bulunan soylu koca milletine ye¤lemez.

Bütün çal›flmalar›m›z güzel vatan›n kurtuluflu için yüce padiflah›n deste¤i çevresinde
dayan›kl› ve kavray›fll› bir kitle oluflturmakt›r. Ulu Tanr›n›n izniyle bugünkü durum da tam
dinginlik içinde ve baflar›yla geçecektir. Bütün vatan bütün dirili¤iyle d›fltan önce içeride ve
tüm üzücü olaylara neden olan Ferit Pafla ve çal›flma arkadafllar›na karfl› bir a¤›zdan hayk›r-
maktad›r. Gücü herfleye yeten Allah›n her türlü kar›fl›k dü¤ümlerin çözülmesine çere yara-
taca¤›na güveniyoruz.

Tanr›n›n iyi ve yak›n olan karar› belirip mutsuz ve ezilmifl olan soylu milletimizin kur-
tulufl ve esenli¤e kavuflmas››n Tanr›n›n engin rahmetinden ve gücünden ve ufuklar› kal›c›
bir sisle sanl› olan ‹stanbuldaki baz› kiflilerin gerçekleri görmek yolunda baya¤›ca direnme-
lerinin son bulmas›n› bekleriz, milletin soylu ruhu iflte böyle bir duygu içindedir. Say›n kar-
deflim yaln›z yinelememe izninizi rica ederim ki evet veya hay›r yolunda yan›tlaman›z› dile-
di¤imiz sorular ne yaz›k ki yan›ts›z b›rak›lm›flt›r. Azizim! Allah›n eli her elden üstündür,
ama bununla birlikte güçlükleri ve sorunlar› çözmeye çal›flanlar›n kararlaflt›r›lm›fl bir ere¤i
olmak gerektir. Siz kardeflim bilirsiniz ki yedi, sekiz saatten beri biribirimize bildirdi¤imiz
düflünce ve görüfller san›r›z ki ne sizde ve ne de bizde hiçbir yeni izlenim do¤mas›na en kü-
çük bir etki bile yapamam›flt›r. Millet Allah›n büyüklü¤üne ve halifenin gerçek emellerine
dayan›p s›¤›narak amac›na varacak ve istedi¤ini elde edecektir. Bu konuda Tanr›n›n buyru-
¤unu yerine getirecektir. Ve söyledi¤iniz gibi ulusal haklar›m›z kutlu ve esenlikli olacakt›r.
‹yilik sever dualar›n›z›n eksik edilmemesini rica ederim, çal›flmak bizden yard›m ölümsüz
Allahdand›r.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

‹ki lâf›m daha var ruhum: Ulusal isteklerin toprak bütünlü¤üne ve yüksek haklara iliflkin il-
keleri yüceltip korumak koflulu ile bütün yaz›flmalar›m›zdan hem bugünkü gerçekler ve hem de
temiz dilekler dile getirilmifltir. San›r›m ki flimdiki durumlarda bunlar›n büyük önemleri vard›r ve



lah âyeti celilesi de hayrile kabul buyurulmak üzere masruf k›l›nm›flt›r. ‹flte ruhum hepsi bu.
Cümleyi muhabbetlerle deragufl ederim. Allaha ›smarlad›k yine görüflece¤iz muazzez

kardeflim Efendim.
Abdülkerim

Teflekkür ederim kardefltm. ‹nflallah yine görüflmekle müflerref oluruz. Niyat› haliseleri
mucibi ecrü azîm olur. Hat›rniflîni biraderileri olmak üzere son bir cümle arzediyorum. Mil-
let kavi, müdrik, azminde katidir. Harekatât› filiye cereyan› senini alm›flt›r. Zat› flevketsimat›
tacidar› azamînin lûtfen ve at›feten itay› karar ve halli mesele buyurmalar› zaman›d›r. Ve bu
karar›n ki, her türlü kararlar›n fevkinde ve flüphesiz milleti necibeleri hakk›nda lûtfu mahsu-
su hilâfetpenahîyi muhtevi olacakt›r; itas› an›nda her fley nizam› tamm›n› bulmakta bir an te-
ahhur etmiyecektir. Allaha emanet olunuz kardeflim.

Mustafa Kemal
- Allaha ›smarlad›k cümleten gidiyoruz.
- Allah selâmet versin Efendim.
VES‹KA, 113.

Horhor, 8/11/1335
Harekât› Millîye Dersaadet Murahhas› Vas›f Beyefendiye

Muazzez Efendim;
Geçen gün zât› âlilerinizle cereyan eden muhasebemizde memleketin selâmeti âliye ve mil-

letin saadeti kâmilesi mevzuubahs olarak muvaffak›yeti esasîyeyi rencide edecek en küçük se-
ketat›n bile ref'i ve umuru vatanîyenin cihat› flamilesile teysiri konuflulmufl ve bunda itimatbahfl
hasailinizin mübeflfliri tevkifat olaca¤› kanaatleri izhar k›l›nm›flt›. Umuru bedihiyedendir ki
maksudu necibi milletin - bu mücahedei muazzamada bütün büyüklüklerile hakikat nurlar› ser-
perek - cihanda hükümran olan kavanini asilei millînin zadei hakperesti oldu¤u ve bunun inti-
fas› istihalei mant›k›ye derecesinde mümteni bulundu¤u elbette ahvali müsbeteden kalacakt›r.

‹tirazat, ihtirasat, veya ki tatbikattaki baz› sakatat nurdan masug bu mevlûdu asla bo-
¤amayacakt›r. Millet hakk› hayat›n› ve andaki ulûvvü teflebbüsünü yüce kudretlerden, asil na-
siblerden ahzetmektedir... Bunu bir temenni veyahut bir mülâhaza makam›nda arzetmem.
Bu beyanat hep kaziyei muhkeme teflkil eden netayici devai suretinde müberhen ve mütehak-
k›k umurdand›r. Yaln›z bunun idrakinde müberhen ve mütehakk›k umurdand›r. Yaln›z bu-
nun idrakinde: adli tam, nisab› n›sfet ve muar›zîne karfl› reddi ebatil ile celbe muvaffak›yet
flartt›r. Bu mukaddeme ile burada bir girizgâh› âli yaparak as›l bu keflmekefli azimdeki nâçiz
hareketime nakli kelâm ile izah› hakikat etmek isterim. Bu hareket, bafll› bafl›na, bir teflebbü-
sü fevkalâden ibaret bulunmufltur. Ol zaman›n tazyikat›na nazaran pek tarihî olan bu tefleb-
büsüm uzun bir muhabere neticesinde Heyeti Temsilîyece bilinmifl ise de birçok noktalar› ve-
ya safahat› muayyen zihniyetlerle belki anlafl›lamam›fl oldu¤undan ve muhaberenin iptidaen
baz› aksam›nda tereddütler meflhut idü¤ünden bunun galat telkinat›n› refetmek ve muhabere
zaman›nda tarafeynce geçirilen asabiyetlere ra¤men nezaketler ve selâmetler ile piraste bir
maksud› necib için nas›l araya at›ld›¤›m› bir kere daha ayan k›lmak isterim. Bu izah benim
için bir ihtiyac› manevidir. Zira en güç olarak yap›labilen bu harekâta ol zaman ‹stanbulda
tek bir kifli bile müteflebbis bulunamam›flt›; hatta diyebilirim ki, de¤il müteflebbis bunu kema-
lile mütehatt›r bile yok gibi gibidi.

‹flte memleket giriyei tehlikeye ilka ve derkemin kuvvetlerin hud'akâr tazyiklerine müs-
teniden maazallah dahilde mukatelât› azimeye iptida edilmek pek endifle ile hissolunurken se-
vaiki muzlime ile vatan›m›z›n böylece duçar› hatar olmas› seyyiat› müebbetei tarihiyeden gö-
rülerek milletin azmü maksudu necîbini s›rf ferday› vatan üzüntüsü teflkil eyledi¤i vuzuhile
makam› aidine ilâm edilmifltir. Bu kudreti alül'ali hakk›n her halde delâleti fikriyei idariyeye
galebesindeki kanaat delâletin tarafeyne isma›ndaki müflkülât› tahfif ve hatta Hudan›n lûtfile
her fleyi zail k›larak bu emri düflvarda tek bafl›ma beni müteflebbis b›rakm›flt›r.

Cereyan› hal flöyledir: Meseleyi evvelâ Vükelâdan Hadi Paflaya açarak beni reisi hükûmet ile
görüfltürmesini rica ve lûtfu hak ile bu teflebbüsten bir hayr› meskûn vatan do¤aca¤›n› ilâve ve im-
ha eyledim. Ciddiyeti beyan ve nezaketi kelâm bu zât› âlide hüsnü telâkkiye bir intiba oldu. Ken-
dileri sadrazam paflaya telefonla müracat ederek binnihaye görüflülmek ve müzakere olunmak
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yüce "yedullah" âyeti de iyilikle kabul buyurulmak için kullan›lm›flt›r. ‹flte ruhum hepsi bu.
Hepinizi sevgilerle kucaklar›m. Allaha ›smarlad›k yine görüflece¤iz aziz kardeflim

Efendim.
Abdülkerim

Teflekkür ederim kardeflim. Allah›n izniyle yine görüflmekle onur duyar›z. Temiz
amaçl› düflünceleriniz çok büyük sevap kazand›r›r. Siz kardeflimin belle¤inde kals›n diye
son bir cümle söylüyorum. Millet güçlü, kavray›fll› ve kesin kararl›d›r. ‹fller h›zla yürümek-
tedir. Görkemli padiflah›n bir iyilik yap›p karar vermesi ve sorunu çözmesinin zaman›d›r.
Ve bu karar›n ki, her türlü karar›n üstünde ve kuflkusuz soylu milleti için padiflah›n özel iyi-
li¤ini içerecektir; verilmesi an›nda her fley tam bir düzene girmesi hiç gecikmeyecektir. Al-
laha emanet olunuz kardeflim.

Mustafa Kemal
- Allaha ›smarlad›k hepimiz gidiyoruz.
- Allah esenlik versin Efendim.
BELGE, 113.

Horhor, 8/11/1919
Ulusal Savafl›m ‹stanbul Delegesi Vas›f Beyefendiye

De¤erli Efendim;
Geçen gün sizinle yapt›¤›m›z görüflmede memleketin yüksek esenli¤i ve milletin tam

mutlulu¤u sözkonusu edilerek temel baflar›y› zedeleyici en küçük engellerin bile kald›r›lma-
s› yurt ifllerinin bütün kapsam›yla kolaylaflt›r›lmas› ve bunda güven verici davran›fllar›n›z›n
Tanr› yard›m›n›n habercisi olaca¤› düflüncesi aç›klanm›flt›. Besbellidir ki milletin soylu amac›
- bu çok büyük savafl›mda bütün büyüklüklerile gerçe¤in ›fl›klarn› saçarak - dünyada egemen
bulunan soylu ulusal yasalar›n do¤ruluktan sapmaz bir ürünü oldu¤u ve bunun yok edilmesi-
nin mant›k aç›s›ndan olanaks›z bulundu¤u elbette kan›tlanm›fl bir durum olarak kalacakt›r.

Karfl› ç›kmalar, kötü h›rslar ya da uygulamadaki baz› aksakl›klar nurdan yarad›lm›fl bu
ürünü hiçbir zaman bo¤amayacakt›r. Millet yasama hakk›n› ve bu u¤urdaki girifliminin yü-
ce güçlerden, Tanr›n›n soylu k›smetlerinden almaktad›r.........Bunu bir dilek ya da bir düflün-
ce olarak söylemiyorum. Bu söylediklerimin tümü, kesin yarg›ya ba¤lanan dava sonuçlar›
gibi kan›tlanm›fl ve saptanm›fl ifllerdendir. Yaln›z bunun baflar›yla elde edilmesi için: tam bir
adalet sa¤lam bir insafl›l›k ve karfl› ç›kanlar önünde çürük düflüncenin geri çevrilmesi zo-
runludur. Bu bafllang›çta burada yüksek bir girifl yaparak as›l bu büyük kargafladaki önem-
siz davran›fl›ma lâf› getirip gerçe¤i aç›klamak isterim. Bu davran›fl, bafll› bafl›na, bir ola¤a-
nüstü davran›fltan baflka birfley olmam›flt›r. O zaman›n bask›lar›na göre pek tarihsel olan bu
giriflimim uzun bir haberleflme sonunda Temsilci Kurul taraf›ndan ö¤renilmifl ise de birçok
noktalar› veya evreleri belli görüfller nedenile belki anlafl›lamam›fl oldu¤undan ve yaz›flma-
n›n bafllang›c›nda baz› bölümlerde duraksamalar görüldü¤ü için bundaki yanl›fl izlenimi sil-
mek yaz›flma s›ras›nda iki taraf›n kap›ld›¤› sinirliliklere karfl›n temizlik ve esenliklerle be-
zenmifl soylu bir amaç u¤runa nas›l ortaya at›ld›¤›m› bir kere daha aç›kl›¤a kavuflturmak is-
terim. Bu aç›klama benim için tinsel bir gereksinimdir. Çünkü çok zor yap›labilen bu dav-
ran›fla o zaman ‹stanbulda tek bir kifli bile giriflememiflti; üstelik diyebilirim ki, de¤il giriflen
bunu tümüyle akla getiren bile yok gibiydi.

‹flte memleketi tehlike girdab›na* sürükleyenlerin ve pusuya yatm›fl güçlerin hileli bas-
k›lar›na dayanarak Tanr› esirgesin içerde büyük çapta adam öldürmelere bafllanaca¤› çok
büyük kayg›yla sezinlenirken karanl›k nedenlerle vatan›m›z›n böylece tehlikeye düflmesi
sonsuz tarihî kötülüklerden say›larak milletin kararl›l›¤›n›n ve soylu amac›n›n salt vatan›n
gelece¤i kayg›s›ndan do¤du¤unu ilgililere aç›kça bildirilmifltir. Yücelerin yücesi olan bu
hakk›n her halde yönetimle ilgili düflüncelere üstün gelmesindeki inan›fl aradaki görüfllerin
her iki tarafa duyurulmas›ndaki zorluklar› hafifletti ve üstelik Tanr›n›n yard›m›yla tüm zor-
luklar› yok edip bu çok zor iflde tek bafl›ma beni giriflimci olarak b›rakm›flt›r.

Durumun geliflmesi flöyle oldu: ‹fli ilk önce bakanlardan Hadi Paflaya açarak beni baflbakan-
la görüfltürmesini rica ettim ve bu giriflimden Tanr›n›n yard›m›yla vatana yarar getirecek sonuç al›-
naca¤›n› ayr›ca bildirdim. Konuflmam›n ciddîli¤i ve sözlerimin temizli¤i bu yüksek kifli taraf›ndan
iyi karfl›lanmakl›¤›ma bir neden oldu. Kendileri baflbakan paflaya telefonla baflvurarak sonunda bu-

* Sulardaki anafor



mukarrer oldu. Kendim sadr› müflarileyh nezdine Hadi Pafla ile gittim. Hadi Pafla ufak bir
takdimden sonra söyliyeceklerim hakk›nda bir saat kadar beyan› mütalea ve bu harekât›n en
yüce vatan kaygusile yap›ld›¤›n› ve baflka bir endifle olamayaca¤›n› lisan›m›n bütün kuvveti
derecesinde irat ve en nihayet taraf›mdan muhabereye a¤az ile anlafl›lmak imkân›n› taharri
ve tahsil etmiye kendilerini ‹rza eyledim. Bu muvafakat, hüsnü hatimeye delâlet gibi idi.. An-
dan sonra muhabere bafllad›. Evvelâ bir flifre yazd›m buna bir harf bile ilâve etmedi ve bu
muhaberattan padiflah›m›z efendimiz de haberdar ve yaz›lan flifre meflmulü lihazai âlitebar
k›l›nd›. Sonra uzun telgraf muhaberesi cereyan etti. Ve bu bir gün sürdü. Bunun metni hem
bende ve hem de Heyeti Mümessile nezdinde mevcuttur. Bu muhaberatta hep heyeti âliyeye
padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin bütün umura sahip ve mütezahir olan halat veya evamir
ve harekât›n nezdi humayunlar›nda umuru malûmeden idü¤ü ilâm k›l›nmakla beraber padi-
flah›m›za bütün maksutlar›n arz ve iblâ¤›na yol aramak suretindeki hareketimi ihtiyar olun-
mak lüzumuna dair olan telgraf istizah›na karfl› da hep oran›n "mihrab›" teveccüh idü¤ünü
afla¤›da aynen yazd›¤›m ve fakat pek yüksek esasat› idarîye ve hakayik› mevcudenîn cilvegâ-
h› flüunu gördü¤üm muhkemat› kelâmiye ile teshil ve iflaret eyledim... Cümlelerim flunlard›r:
"Süddei seniyei mülûkâne her müracaat›n ve bütün müflkülât›n hallü hasim makam› olup ef-
rad› millete mihrab› teveccühtür. Ayn› zamanda Anadolu umum maruzat›n›n meflmulü liha-
zai hilâfetpenahi k›l›nd›¤› hakk›nda bendenize malûmat vermifllerdir. O halde k›blegâh›
umuru amme ve kabulgâh› makas›d› âliye olan padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin ›tt›la› hu-
mayunlar›nda her fley vard›r demek ve suveri barizenin tezahür veya idamesi nezdi hudape-
sendanelerinde müstakir bulunuyor demek lâz›mgelecek. Beyanat› humayunun memleketin
idaresine ve safahat›na ait geçen di¤er noktalar›ndaki maanii müstahrecerfe nazara barizdir.
‹flte kardeflim bütün mevcudiyetimizle bu güzel vatan›n rehas› için istinatgah› maatipenah et-
raf›nda amali milletin hâksar› haricînin edna menfaatini red ve cerh edecek surette inflallah
halline kurdetyap kal›r›z...ve gene Cenab› Mevlâ nice âli esbap halkile ve telkinile bu müflkül-
küfla ukteyi tamamen hal buyuracakt›r. Elbette ki Hudan›n emri güzeldir ve kariptir!.. Ati-
miz bikeremi mevlâ istihkak› millîmiz yüceli¤inde pürsadü ziselâm olacakt›r." ‹flte efendim
bu cümleler gibi hakayik› cami ve maksudu necibin tecellisine saik esasat› mübelli¤ nice be-
yanat› muhkeme hep muhaberat›m›z› pirayedar k›lm›flt›r.

Ben bütün muhaberat›m›zda tek bir insan idim ve Heyeti Mümessileye, padiflah›m›za
müstemirren müracaat lüzumile beraber her fleyin arzedildi¤inin de bilinmesini ve bu muha-
berat›m›z›n da verilece¤ini ve müflkülküfla uktenin kariben hallolunaca¤›n› mümkünülbeyan
bariz cümel ile ibla¤ eyledim. Bu muhaberat› hep padiflah›m›z aynen görerek neticei maksu-
denin hasmü tatbikma ve uktei düflvar kuflan›n halline lûtfen binnihaye ferman› r›za verdi-
ler... diyebelirim ki sadr› sab›k en son muhabere neticesile ve bunun pek devaml› tesir ve cid-
diyeti munazarasile binnihaye çekilmek lüzumuna kail ve bütün h›vayi manevîyei mukveme-
ti zail olarak istifas›n› takdim eyledi. ‹flte sessiz, sadas›z, liveçhilvatan çal›fl›lan ve tek bafl›na
bir azmi nâçizi nezahetperverî ile baflar›lan vak'ai muazzama budur...

Nazar› dikkate almal›d›r ki bu yaz›lar› ben yazm›fl ve sadr› sab›k ile padiflah›m›z efen-
dimiz hazretleri bunun cereyan› kâmilinden sonra netayicine ›tt›la ile derecat› muhkemesi
karfl›s›nda ittihaz› karar k›lm›fllard›r... Teflebbüsün ve yaz›lan yaz›lar›n ne dereceye kadar
yüksek nikat› ihtiva etti¤i ve nas›l bir vicdan› selim ve fikri vekkat ile hakayik› cariyenin nak-
fl› k›rtas k›l›nd›¤› elbette nezdi huda ve nazar› tarihi millette pirayedar› asalet kalacakt›r.

Bütün bunlar› bastü izaha beni sevkeden esbap "tesbiti hakayik› maceray› mesbukad›r"
bunun tahsilinden sonra gayei âliye hakk›ndaki mazhariyetler için bir ferdi naçizi vatan ol-
mak itibarile bir iki söz irad etmek isterim: Vatan›n›z›n selâmetini istihdaf eden millî harekâ-
t› necibenin bu kadar safahat› müflkilesinden sonra, hatta gubar aver seketattan münezzehi-
yetini göstererek bunun asl› kâmilile tesirat› muhitten azade tutulmas› ve tereddi cihetlerini
dur ve menkuz b›rakarak s›rf selâm› vatan için içtihat gruplar›n› ve hatta "müellefei kulübü"
zaman› peygamberîdeki siyaseti âliyenin ihtiyarile flu pek nazik devirde celbü takrip ve tahsil
maksudu âliye mümkün mertebe da¤da¤as›zca muvaffak›yet elvermesi ve tesirat› hariciyenin
her türlü bet encam i¤falât ve desaisinden ihtiraz birle bilâ takdim umum düveli muazzamai
mütelifinin, millî hakla bülent ve mütealimizi kabulen teveccühat ve muavenat›n› temine ve
anlara karfl› düflmenan›n telkinat› veçhile ihsas› kuvvet k›l›nmak veyahut ki memlekette hu-
zur ve selâm›n ref'ine teflkilât› millîyece badi olunmak tarz›ndaki müddeayat ve iftiraat› bat›-
lan›n her türlü teflebbüsat› âliye ve münasebat› cemile ile bertaraf olunmas›na kat’an muvaf-
fak›yet kazan›lmas›d›r. Bu da en yüce hasafetlerin tatbikle bilûtfu huda harekât› milîyece bu
nikat›n pezirâyi istikrar lalmmas›ndaki mazhariyetlerle tevemdir...
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luflup görüflme kararlaflt›r›ld›. Ben baflbakan›n yan›na Hadi Pafla ile gittim. Hadi Pafla beni k›-
saca tan›tt›ktan sonra söyliyeceklerim konusunda bir saat kadar görüfl bildirdim ve bu savafl›-
m›n en yüce vatan kayg›s›yla yap›ld›¤›n› ve baflka bir kayg› verici neden olamayaca¤›n› dilimin
döndü¤ü kadar bildirdim ve en sonunda haberleflmeye benim bafllamama ve uzlaflmaya ola-
nak aray›p bunu kolaylaflt›rmaya onu raz› ettim. Böylece raz› olufl, iflin iyi bir sonuca ba¤lana-
ca¤›n› gösterir gibiydi. Ondan sonra yaz›flma bafllad›. Önce bir fliire yazd›m buna bir harf bile
eklemedi ve bu yaz›flmalardan padiflah›m›z efendimize bilgi verildi ve yaz›lan flifrenin içeri¤i
kendilerine sunuldu. Sonra uzun telgraf yaz›flmalar› oldu. Ve bu bir gün sürdü. Bunun metni
hem bende ve hem de Temsilci Kurulda vard›r. Bu yaz›flmalarda hep yüksek kurula padiflah›-
m›z efendimiz hazretlerinin bütün ifllere sahip ve yard›mc› oldu¤u ve durum veya buyruk ve
eylemlerin padiflah hazretlerince bilindi¤i aç›klanmakla birlikte padiflah›m›za bütün dileklerin
sunulup iletilmesine yol aramak yönündeki davran›fl›m› sürdürmek gereklili¤ine iliflkin olan
telgrafdaki soruya karfl› da hep yönelicek oran›n "mihrab" oldu¤unu t›pk›s›n› afla¤›ya yazd›-
¤›m cümlede ve fakat o konumu çok yüksek yönetim ilkeleri ve bulunan gerçeklerin belirdi¤i
ve olaylar›n yans›d›¤› yer olarak gördü¤ümü kur'an âyetlerine dayanarak saptay›p belirttim...
Cümlelerim flunlard›r: "Padiflah kap›s› kesin çözüm yeri olup bu yükek konum bütün ulus bi-
reylerinin yönelece¤i mihrabd›r. Ayn› zamanda Anadolunun tüm söylediklerinin padiflaha du-
yuruldu¤u yolunda bana bilgi vermifllerdir. O halde kamu ifllerinin k›blesi ve yüksek amaçla-
r›n kabul yeri olan padiflah›m›z efendimiz yollar›n görünümü ya da izlenmesi padiflahça karar-
laflt›r›lm›flt›r demek gerekecek. Padiflah bildirisinin memleketin yönetimine ve evrelerine ilifl-
kin olarak ele al›nan öbür noktalar›nda ve bunlardan ç›kar›lan anlan›lardaki görüfl aç›kt›r. ‹fl-
te kardeflim bütün varl›¤›m›zla bu güzel vatan›n kurtuluflu için bu yüce dayanak etraf›nda d›fl-
daki alçaklar›n afla¤›l›k ç›karlar›n› geri çevirip çürüterek milletin isteklerini gerçeklefltirme gü-
cümüzü Tanr›n›n izniyle koruruz........ve gene yüce Tanr› nice büyük yollar yarat›p düflünceler
afl›layarak bu kar›fl›k dü¤ümü tümüyle çözecektir. Elbette ki Allah›n emri güzeldir ve yak›n-
d›r!...Gelece¤imiz Allah›n ba¤›fllamas›yla ulusal haklar›m›z yüceli¤inde kutlu ve escnlikli ola-
cakt›r. " ‹flte efendim bu cümleler gibi gerçekleri kapsayan ve soylu amac›n gerçekleflmesine
yol açacak ilkeleri bildiren nice Tanr› kelâm› hep yaz›flmalar›m›z› süslemifltir.

Bütün yaz›flmalar›m›zda ben tek bafl›ma idim ve Temsilci Kurula, padiflah›m›za sürek-
li olarak baflvurma gereklili¤iyle birlikte her fleyin bilgilerine sunuldu¤unun da bilinmesini
ve bu yaz›flmam›z›n da verilece¤ini ve çözülmesi güç dü¤ümün yak›nda çözülece¤ini söyle-
nebilecek aç›k cümlelerle bildirdim. Bu yaz›flmalar›n tümünü padiflah›m›z oldu¤u gibi göre-
rek istenilen sonucu yaratacak uygulamaya geçilerek çözümü güç dü¤ümün çözümlenmesi-
ni uygun bulan ferman› en sonunda verdiler........diyebilirim ki eski baflbakan en son yaz›fl-
ma üzerine ve bunun pek sürekli etkisi ve önemli tart›fl›lmas› sonunda art›k çekilme gerek-
lili¤ine inanarak ve bütün dayanma gücünü yitirerek çekilme dilekçesini sundu. ‹flte sessiz,
sadas›z, vatan için çal›fl›lan ve tek bafl›na yap›lan temiz duygulu önemsiz bir giriflim ile ba-
flar›lan büyük olay budur.

fiuras› göz önünde bulundurulmal›d›r ki bu yaz›lar› benim yazmamdan sonra ve eski
baflbakanla padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin bunun sonucunu ö¤renip de¤erlendirmele-
ri üzerine yaz›lanlar›n sa¤lam dayanaklar›n› görünce kararlar›n› vermifllerdir.......Teflebbü-
sün ve yaz›lan yaz›lar›n ne kerteye kadar yüksek noktalar› içerdi¤i ve nas›l temiz bir vicdan
ve keskin görüflle günün gerçeklerini ka¤›da döktü¤ü elbette Tanr›n›n ve ulus tarihinin
önünde soyluluk par›lt›s› olarak kalacakt›r.

Beni bunlar› say›p dökmeye iteleyen etkenler "geçmifl olaylar›n gerçeklerini sapta-
makt›r". Bu baflar›ld›ktan sonra as›l amaç konusunda baflar›ya ulaflmak da vatan›n önemsiz
bir kiflisi olmama nedenile bir iki söz söylemek isterim. Vatan›m›z›n kurtuluflu, bu amac› gü-
den soylu ulusal savafl›m›m›z›n bu denli güç evrelerinden tökezletici pisliklerden uzak du-
rarak ve ortamdan etkilenip yozlaflmadan geçilmifl oldu¤unu göstererek ve s›rf vatan›n kur-
tuluflu için çal›flan türlü düflünce gruplar›yla uyum sa¤layarak ve böylece Peygamberimizin
"yürekleri bir araya toplayan" döneminde uygulanan politikay› seçerek, flu çok tehlikeli za-
manda en az gürültüyle gerçeklefltirilebilir. Bir de d›fl etkenlerin her türden u¤ursuz aldat-
ma ve düzenlerinden sak›n›p, büyük ‹tilâf devletlerin ulusumuzun yüksek ve kutsal hakla-
r›n› kabul etmeleri için yak›nl›k ve yard›mlar›n› kazanmak ve - düflmanlar›n ileri sürdü¤ü gi-
bi - onlara karfl› kuvvet gösterisine kalk›fl›ld›¤› ya da ülkede huzur ve esenlik kalmamas›na
ulusal örgütlerin neden oldu¤u yolundaki bofl suçlama ve iftiralar› her türlü yüksek giriflim
ve iyiliklerle çürütmek yoluna da gidilmelidir. Bu da, en yüce ve sa¤lam düflünceler ortaya
konulup, Tanr›n›n yard›m›yla, bu noktalar›n Ulusal Savafl›m yürütenlerce istikrara kavufl-
turulmas›ndaki baflar›yla efl de¤erdedir.



Baki arz› muhabbet ile gözlerinizi ifltiyak ile telsim ederim. Bu kâ¤›d›m›n bir suretini
Heyeti Temsilîyeye göndermek lûtfunu diri¤ etmezseniz hakayih âliyenin tamamen ve ifltira-
ken neflrine lûtfetmifl olursunuz muazzez Efendim.

Erkân›harbiye Mirlivas›
Abdülkerim

VES‹KA, 114.
Telgraf Trabzon, 18/9/1335

S›vasta fiarkî Anadolu Heyeti Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Mümessiline

Hükûmetimizin bizden kat'› rab›ta etmek ›zt›rar›nda kald›¤› surette dahi bizim hükû-
metimizden fekki irtibat etmememiz esas› üzerine tertip edilmifl olan fiarki Anadolu Vilâyat›
Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesinin dördüncü maddesinin sarahatine mugayir ve
menafii millîyeyi muhil olan alt› maddeyi kabul etmiyoruz. Maruzat›m›z›n zat› flahaneye ib-
lâ¤› ciheti ise bir heyeti seferiye ile temin olunabilir kanaatindeyiz. Merciiyet meselesi için mu-
haberat› Tesmiyenin bersab›k icras›na mümanaat edilmemesi kâfidir. Meselenin cihat› saire-
si hakk›nda ‹zzet ve Servet Beylerin telgraflar›n› tasvip etti¤imizi maalihtiram arzeyleriz.

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi
R›za

Belediye Reisi
Hüseyin Hamdi

VES‹KA, 115.
Erzurumda Kâz›m Pafla ile makine bafl›nda muhaberat

Telgraf S›vas, 19 Eylûl 1335
S - Ardasaya ne vak›t teflrif buyuracaks›n›z?
Evvelâ Trabzondan gelen son bir telgraf› aynen arzedece¤im. Badehu görüflmeye de-

vam ederiz.
SURET

S›vasta fiarkî Anadolu Heyeti Müdafaai Hukuk Cemiyeti mümessiline: Hükûmetimizin
bizden kat'› rab›ta etmek ›zt›rar›nda kald›¤› surette dahi bizim hükûmetimizden fekki irtibat
etmememiz esas› üzerine tertip edilmifl olan fiarkî Anadolu Vilâyat› Müdafaai Hukuk Cemi-
yeti nizamnamesinen dördüncü maddesinin sarahatine mugayir ve menafii millîyeyi muhil
olan alt› maddeyi kabul etmiyoruz. Maruzat›m›z›n zat› flahaneye iblâ¤› ciheti ise bir heyeti se-
feriye ile temin olunabilir kanaatindeyiz. Merciiyet meselesi için muhaberat› resmîyenin ber-
sab›k icras›na mümanaat edilmemesi kâfidir. Meselenin cihat› sairesi hakk›nda ‹zzet ve Ser-
vet Beylerin telgraflar›n› tasvip etti¤imizi maalihtiram arzeyleriz. 18/9/1335, Belediye Reisi
Hüseyin Hamd›, Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi R›za.

C - Amerikal›lar›n Erzurumdan gitmesinden sonraya talik ettim. Trabzon valisi ile dün
gece makine bafl›nda görüfltüm. Hulâsas›n› arzedece¤im. Burada makina bafl›nda Pafla Haz-
retleri, Kâz›m, Rüfltü, ibrahim Tali, Saffet, Mustafa ve Fahri Beyler vard›r. Oradaki zevat›n
da bildirilmesi rica olunur.

Vali bendenizle görüflmek için mukaddeme olarak flayan› dikkat bir dereceden sonra
esasa giriflti. fiu vaziyetin ›slah› için çareler taharrisi arzusunda oldu¤unu söyliyerek flu sual-
leri sordu.

1 - Bu hal devam ederse siyasî, malî, iktisadî ve idari vaziyetimiz ne olacakt›r.
2 - Dersaadetin sükûtu devam ederse ne gibi tedabiri müessire düflünülmektedir. Mülkü

milletin selâmetü saadeti düflünüldü¤ü cihetle bu gayeye vusul için ne gibi mevani tahaddüs
edebilece¤i düflünüldü¤ü.

3 - 1324 de Selanik ifl'arat› ve Otuz bir Martta Hareket Ordusu muamelât› ve Mahmut
fievket Paflan›n teminat›na ra¤men bilâhare bir flekli garip hudusü acaba flüpheaver birer ma-
sebak teflkil etmez mi. Gerek ordu gerek vilâyat canibinden kabineye ademi itimat meselesi
daha baflka yolda tutturulmufl olsayd› acaba daha müessir olmaz myd›. Selâtin içinde bir
mevkii mümtaz iflgal eden flevketmaap efendimize daha baflka yolda tedabirle maruzatta bu-
lunularak emniyeti flahaneleri celbedilemez midi?
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Sevgi sunar gözlerinizi özlemle öperim. Bu mektubumun bir örne¤ini Temsilci Kuru-
la gönderme iyili¤ini esirgemezseniz yüksek gerçeklerin tümüyle ve ortaklafla yay›lmas›na
yard›m etmifl olursunuz de¤erli Efendim.

Kurmay Tu¤general
Abdülkerim 

BELGE, 114.
Telgraf Trabzon, 18/9/1919

S›vasta Do¤u Anadolu Kurulu Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilcisine

Hükûmetimizin bizimle ba¤lant›y› kesmek zorunda kalmas› durumunda bile bizim hü-
kûmetimizden iliflkileri kesmememiz temeli üzerine düzenlenmifl olan Do¤u Anadolu ‹lle-
ri Haklar› Savunma Derne¤i tüzü¤ünün dördüncü maddesinin aç›k hükmüne ayk›r› ve ulu-
sal ç›karlara zararl› olan alt› maddeyi kabul etmiyoruz. Sunaca¤›m›z düflüncelerin padiflaha
iletilmesi konusu ise bir kurul gönderilmesiyle sa¤lanabilir kan›s›nday›z. Kiminle yaz›fl›laca-
¤› sorunu için resmî yaz›flmalar›n eskisi gibi yap›lmas›n›n önlenmemesi yeterlidir. Konunun
öbür yönleriyle ilgili olarak ‹zzet ve Servet Beylerin telgraflar›n› onaylad›¤›m›z› sayg›larla
bilginize sunar›z.

Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› 
R›za 

Belediye Baflkan›
Hüseyin Hamdi

BELGE, 115.
Erzurumda Kâz›m Pafla ile makine bafl›nda haberleflme

Telgraf S›vas, 19 Eylûl 1919
S - Ardasaya ne zaman geleceksiniz ?
Önce Trabzondan gelen son bir telgraf› oldu¤u gibi sunaca¤›m. Ondan sonra görüflme-

yi sürdürürüz.
ÖRNEK

S›vasta Do¤u Anadolu Kurulu Haklar› Savunma Derne¤i temsilcisine: Hükûmetimizin
bizimle ba¤lant›y› kesmek zorunda kalmas› durumunda bile bizim hükûmetimizden iliflki
kesmememiz temeli üzerine düzenlenmifl olan Do¤u Anadolu ‹lleri Haklar› Savunma Der-
ne¤i tüzü¤ünün dördüncü maddesinin aç›k hükmüne ayk›r› ve ulusal ç›karlara zararl› olan al-
t› maddeyi kabul etmiyoruz. Sunaca¤›m›z düflüncelerin padiflaha iletilmesi konusu ise bir ku-
rul gönderilmesiyle sa¤lanabilir kan›s›nday›z. Kiminle yaz›fl›laca¤› sorunu için resmî yaz›flma-
lar›n eskisi gibi yap›lmas›n›n önlenmemesi yeterlidir. Konunun öbür yönleriyle ilgili olarak
‹zzet ve Servet Beylerin telgraflar›n› onaylad›¤›m›z› sayg›yla bilginize sunar›z. 18/9/1919, Be-
lediye Baflkan› Hüseyin Hamdi, Müdafaai Hukuk Derne¤i Baflkan› R›za.

K - Amerikal›lar›n Erzurumdan gitmesinden sonraya b›rakt›m. Trabzon valisi ile dün
gece makine bafl›nda görüfltüm. Özetini sunaca¤›m. Burada makine bafl›nda Pafla Hazretle-
ri, Kâz›m, Rüfltü, ‹brahim Tali, Saffet, Mustafa ve Fahri Beyler burdad›r. Oradakilerin de
bildirilmesi rica olunur.

Vali benimle görüflmek için girifl niteli¤inde olarak dikkate de¤er bafllang›çtan sonra
as›l konuya girdi. fiu durumu düzeltmek için ç›kar yollar aramak iste¤ini söyliyerek flu so-
rular› yöneltti.

1 - Bu durum sürerse politik, malî, ekonomik ve yönetsel durumumuz ne olacakt›r?
2 - ‹stanbulun suskunlu¤u sürerse ne gibi etkin önlemler düflünülmektedir? Memleke-

tin ve milletin kurtulmas› ve mutlulu¤u düflünüldü¤üne göre bu amaca ulaflmak yolunda ne
gibi engeller ç›kabilece¤inin düflünüldü¤ü.

3 - 1908 de Selânikten bildirilenler ve Otuz bir Martta Hareket Ordusunun ifllemleri-
ne ve Mahmut fievket Paflan›n verdi¤i güvenceye karfl›n sonradan bir garip durumun do¤-
mas› acaba flimdi de kuflku verecek birer örnek olmaz m›? Gerek ordu gerek iller yönünden
kabineye güvensizlik sorunu daha baflka yolda tutturulmufl olsayd› acaba daha etkili olmaz
m›yd›? Sultanlar içinde üstün bir yeri olan padiflah›m›z efendimize daha baflka yoldan al›-
nacak önlemlerle bildiride bulunularak padiflah›n güveni sa¤lanamaz m›yd›?



Bunlara karfl› verdi¤im cevaplar:
1 - Bu hal devam ede dursun. Evvelâ her ferdi millet ve hükûmet vazifei namus ve ha-

miyeti yapmal›. Yani ihanet eden bu hükûmeti istifaya davet ve icbar etmeli.
2 - Dersaadetin sükûtu devam edemez. Çünkü padiflah›m›z efendimiz hazretleri bu ka-

binenin h›yanetine muttali olunca bunlar› bir dakika mevkilerinde tutmayacak ve amili mefl-
ruai millîyeye istinat eden aklü tedbire bihakk›n malik meflru bir kabineyi ifl bafl›na getirecek
ve bunlar da siyasî, iktisadî ve sair tedbirleri yapacaklard›r. Zat› flahaneleri bu ihanete mut-
tali olmak için vaziyet vesaiti muhtelife ile hakipayi humayuna arzedilmifltir.

3 - Bugünkü vaziyetin 1324 ve 31 Mart vaziyetlerile mukayesesi miimkimütlasavvur bi-
le de¤ildir. Bugün millet hakk› meflruunu müdafaa ve istimal ediyor. Maksat diktatörlük ih-
sas etmekse buna arl›k bu memlekette imkân tasavvur olunamaz. Padiflah›m›z efendimiz
hazretlerine karfl› da ubudiyet ve sadakatimiz pek derin ve lâyezaldir ve bunun içindir ki ve-
caibi tazim ve ubudiyete tevfik› sadakatle flikâyetlerimizi hilâfetpenah efendimize ilâm ettik.

Bundan baflka vali ‹stanbula aç›kça müracaat etmeye davet olunmufl ve Ömer Fevzi ha-
ininin derdesti esbab›n›n istikmali diyerek bu gibi hainlerin beyanname taliki ve saire gibi eh-
rü âfet saçmamalar› hususlar›n›n temini temenni olunmufltur. Vali, ‹stanbula bir heyet gön-
derilerek keyfiyetin hakipaye arz›n› ve bu heyetle kendisinin de gitmesini teklif etmifl ise de
bizim vesaiti muhtelife ile arz› keyfiyete tevessül etti¤imize göre bu fikirden nükûl etmifltir.
Böyle bir heyetin gitmesi ve buna saray ahvaline vâk›f olan Gümüflane Murahhas› Zeki Be-
yin de ilâvesi teklif edilmektedir.

VES‹KA, 116.
Dikkatle keflide ve ahzedilecektir Torul, 21/9/1335
Aceledir.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Burada birkaç gündür da¤da¤ay› mucib olan Trabzon murahhaslar›n›n serdettikleri iti-

raz Vilâyat› fiarkîye Kongresi mukarrerat›na muhalif olarak üç zât›n gitmesi lâz›m iken adedi-
nin artt›r›lmas› S›vasta Heyeti Temsilîye tesis ve bu heyete fleraiti lâzimeyi haiz olmayan zeva-
t›n tayin edildi¤i ve S›vas tâbi olacak iken metbu bir hale getirilmesi ve Dersaadetle iadei mü-
nasebat edilmesi cümlelerile hulâsa edilebilir. Bu gibi tarihî ve fevkalâde anlarda kuvan›n tev-
hidi ve amali millîyeye müntehap zevat›n tercüman ve heyeti umumîyeye yaln›z bu kuvvetin
nâz›m olmas› farzd›r. Bu zaruret flekli bilhassa Vilâyat› fiarkîyenin bilâkaydüflart Kongreye
muta ve münkat bulunmas› da elzemdir. Harekât› millîyenin mehdi olan Vilâyat› fiark›yenin
bir k›sm›n› temsil eden Trabzon murahhaslarile Kongre aras›nda pek cüz’î dahi olsa suitefeh-
hüm husulünü arzu etmiyorum. Trabzon murahhaslar›n› temin ve teskin edece¤imden varit
olan iddiaya mukabil evvelemirde Kongre noktai nazar›n›n ifl'ar buyurulmasn› istirham ede-
rim. Bir de fazla evhama duçar olan padiflah› büsbütün ‹ngilizlerin ve Ferit Pafla Kabinesinin
kuca¤›na atmamak ve binnetice vatan›n masuniyetini temin etmek için zât› flahaneyi Kongre-
nin maksad› ulvîsi ile tesisini icap ettiren esbap ve makam› saltanat ile millet aras›na kundak
sokan Ferit Pafla Kabinesinin seyyiat›n› anlatmak maksadile Dersaadete mütenekkiren bir he-
yet izam› muvaf›k olaca¤›n› bu heyete murahhas Zeki Bey ifadesile arzeder. Kongreye en sa-
d›k bir f›rkan›n kumandan› s›fatile cümle mümessillere takdimi hürmet eylerim Efendim.

Trabzon valisi görüflmek üzere 22/9/1335 de Ardasaya gelecektir. Neticesini arzederim.
Kaymakam

Halit
VES‹KA, 117.
Dakika tehiri gayricaizdir. Torul, 24/25,9,1335

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - 21/9/1335 tarihli maruzat›m Trabzonlular›n itirazlar›n› hulâsa ederek Kongreye ar-

zetmek Kongrenin bu bapta noklai nazar›n› anlayarak Trabzon murahhaslar›n› hahünahah
yola getirmek fikrile yaz›lm›flt›r. fiahs›m ve f›rkam dahi bana ittibaan Kongreyi muhterem ta-
n›r, histe ve emelde bir olan Kongrenin herbir emrini büyük bir iftiharla yapar›z. Bilmem bu-
nun için teminat vermeye lüzum var m›d›r.

2 - Trabzon muhalefetinin merkezini teflkil eden Trabzon Valisi Galip Bey kolordu ile
Erzurum valisinin davetini kabul edip Erzuruma gitmedi¤inden ve bizzarure kuvvei müsel-
lâha ile mahfuzen bu gece 24/25 Erzuruma gönderdim.
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Bunlara karfl› verdi¤im yan›tlar:
1 - Bu durum süre dursun. Önce ulusun her bireyi ve hükûmet namus ve vatanseverlik

görevini yapmal›. Yani ihanet eden hu hükûmeti çekilmeye ça¤›rmal› ve buna zorlanmal›.
2 - ‹stanbulun suskunlu¤u süremez. Çünkü padiflah›m›z efendimiz hazretleri bu kabi-

nenin hain oldu¤unu ö¤renince bunlar› bir dakika yerlernide tutmayacak ve ulusun meflru
isteklerine dayanan gerçekten akl› ve önlemi olan meflru bir kabineyi ifl bafl›na getirecek ve
bunlar da politik, ekonomik ve öbür önlemleri alacaklard›r. Padiflah bu ihaneti ö¤rensin di-
ye durum türlü yollardan padiflah›n ayaklar›n›n bast›¤› topra¤a bildirilmifltir.

3 - Bugünkü durum 1908 ve 31 Mart durumlar›yla hiç mi hiç karfl›laflt›r›lamaz. Bugün
millet meflru hakk›n› savunuyor ve kullan›yor. Amaç diktatörlük kuflkusunu sezinlendir-
mekse buna art›k bu memlekette olanak düflünülemez. Padiflah›m›z efendimiz hazretlerine
karfl› da kullluk ve ba¤l›l›¤›m›z pek derin ve sonsuzdur ve bunun içindir ki ona karfl› sayg›
ve kulluk borçlar›m›z uyar›nca yak›nmalar›m›z› Halife efendimize duyurduk.

Bundan baflka vali ‹stanbula aç›kça baflvurmaya ça¤›r›lm›fl ve Ömer Fevzi yakalanma-
s› için gerekli önlemlerin al›nmas› diyerek bu gibi hainlerin sokaklara bildiriler asmalar›n›n
ve benzer yollarla y›k›m zehri saçmalar›n›n sa¤lanmas› istenmifltir. Vali, ‹stanbula bir kurul
gönderilerek durumun padiflah›n aya¤›n›n bast›¤› topra¤a sunulman›n ve kendisinin de bu
kurulla birlikte gitmesini önermiflse de bizim türlü yoldan durumu bildirmeye giriflmifl ol-
mam›z nedenile bu düflünceden vazgeçmifltir. Böyle bir kurulun gitmesi ve buna saray›n du-
rumunu bilen Gümüflhane delegesi Zeki Beyin de kat›lmas› önerilmektedir.

BELGE, 116.
Özenle çekilecek ve al›nacakt›r Torul, 21/9/1919
‹vedidir.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Burada birkaç gündür kar›fl›kl›k do¤uran Trabzon delegelerinin ileri sürdükleri karfl›

görüfller Do¤u ‹lleri Kongresi karar›na ayk›r› olarak üç kiflinin gitmesi gerekirken gidecek-
lerinin say›s›n›n artt›r›lmas› S›vasta Temsilci Kurul oluflturulmas› ve bu kurula gerekli nite-
likleri bulunmayan kimselerin atand›¤› ve S›vas kongreye ba¤l› olacak iken kongre S›vasa
ba¤l› bir duruma getirilmesi ve ‹stanbulla iliflkilerin yeniden kurulmas› cümlelerile özetle-
nebilir. Bu gibi tarihî ve ola¤anüstü zamanlarda güçlerin birlefltirilmesi ve millî isteklere se-
çilmifl kimselerin tercüman ve genel duruma yaln›z bu gücün egemen olmas› zorunludur. Bu
zorunluk biçiminde özellikle Do¤u ‹llerinin kay›ts›z flarts›z Kongreye ba¤l› kalmas› ve ona
uymas› zorunlu¤u da vard›r. Ulusal savafl›m›n befli¤i olan do¤u illerinin bir bölümünü tem-
sil eden Trabzon delegeleriyle Kongre aras›nda pek küçük de olsa anlaflmazl›k ç›kmas›n› is-
temiyorum. Trabzon delegelerine güvence verip onlar› yat›flt›raca¤›m için herfleyden önce
ileri sürülen iddialara karfl› Kongre görüflünün bildirilmesini dilerim. Bir de çok kuflkulanan
padiflah› büsbütün ‹ngilizlerin ve Ferit Pafla Kabinesinin kuca¤›na atmamak ve sonuçta va-
tan›n dokunulmazl›¤›n› sa¤lamak için padiflaha Kongrenin yüce amac›m kongre kurulmas›-
n› gerektiren nedenleri ve saltanat ile millet aras›na kundak sokan Ferit Pafla Kabinesinin
kötülüklerini anlatmak amac›yla ‹stanbula gizlice bir kurul gönderilmesinin uygun olaca¤›-
n› bu kurula delege Zeki ve Servet Beyler kat›l›rsa k›vançla kabul edeceklerini Zeki Beyin
sözlerine dayanarak bildiririm. Kongreye en ba¤l› bir tümenin komutan› kimli¤iyle tüm de-
legelere sayg› sunar›m Efendim.

Trabzon valisi görüflmek üzere 22/9/1919 da Ardasaya gelecektir. Sonucunu bilginize
sunar›m.

Yarbay
Halit

BELGE, 117.
Dakika geciktirilemez Torul, 24-25/9/1919

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
1 - 21/9/1919 tarihli telgraf›n Trabzonlular›n itirazlar›n› özetliyerek Kongreye bildir-

mek Kongrenin bu konudaki görüflünü anlayarak Trabzon delegelerini isteseler de isteme-
seler de yola getirmek düflüncesiyle yaz›lm›flt›r. Kendim ve bana uyarak tümenim de Kong-
reyi sayg›n bulur, duyguda ve istekde bir olan Kongrenin her emrini büyük bir övünçle ya-
par›z. Bilmem bunun için güvence vermeye gerek var m›d›r.

2 - Trabzon muhalefetinin merkezini oluflturan Trabzon Valisi Galip Beyi, kolordu ile
Erzurum valisinin ça¤›r›s›n› kabul edip Erzuruma gitmedi¤inden ve zorunlu kalarak silâhl›
kuvvetle göz alt›nda olarak bu gece 24/25 Erzuruma gönderdim.



3 - Heyeti Mümessilenin k›sm› mühimmini tan›d›¤›mdan cümlesine tekrar arz› hürmet
eyler ve kemali cesaretle vazifei millîyelerine devamlar›n› ve muvaffak›yetlerini niyaz eylerim
Pafla Hazretleri.

Kaymakam 
Halit

VES‹KA, 118.
fiifre S›vas, 28/9/1335

K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
C: 27/9/1335 tel:
‹stanbul hükûmetinin Abdülkerim Paflay› tavsit ederek ciheti telif aramakta ve bir heyet

göndermeyi rica etmekte oldu¤una dari dün makine bafl›nda sekiz saat devam eden muhabe-
renin hulâsas›n› zat› âlii biraderanelerine bugün arzettik. Bunun mütaleas›ndan sonra mev-
zuubahs mürcaate lüzum görülüp görülmeyece¤inin ifl'ar›n› rica ederiz. Lüzum görüldü¤ü
takdirde Trabzon valisinin, Dahilîye Nâz›r› Adil Beyden harekât› millîyemize muhalefet hu-
susunda hiçbir fark› olmad›¤›ndan kendisinin harekât› necîbei millîyemize hiçbir suretle mü-
dahalesine müsaade buyurulmamas› Heyeti Temsilîye kararile rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 119.
fiifre halli Erzurumdan, 30/9/1335

K.O. 3 Kumandanl›¤›na 
Heyeti Temsilîyeye:
Abdülkerim Pafla ile olan muhavere geldi. Buna nazaran art›k Erzurumca hiçbir tefleb-

büse lüzum kalmad›. Trabzon valisinin bu gibi ifllere kar›flt›r›lmamas› hakk›ndaki mütaleai
âlilerinin pek musip oldu¤unu arzeylerim.

K.O. 15 K.
Kâz›m

VES‹KA, 120.
Mutasarruf Suat Beyefendiye

Zât› âlinize Heyeti Temsilîye kararile son günlerde vukubulan tebligat tamamen al›nm›fl
ve icabat› yap›lm›fl m›d›r. Lûtfen bildirilmesini rica ederim.

Mustafa Kemal
‹zmit, 20/10/1335

Mustafa Kemal Paflaya
C: Efendim, Tebligat› ‹zmitte ald›m. fiu kadar ki ‹zmitin haleti ruhiye ve ahvali hususî-

yesi itibarile memlekette zerre kadar ihtilâf ve flurifl olmamas› hem memur ve hem vatandafl
s›fatile vicdanî vazifem oldu¤u için ahaliyi serbest b›rakarak dinlemeyi en do¤ru bir hareket
buldum. fiu kadar ki baz›s› teflkilât› millîyenin büyük masraflar›na ifltirak ile günde asker bes-
lemek için? lira talep olunaca¤›, di¤er biri gençler tekrar silâh alt›na al›narak ‹stanbul üzeri-
ne yürünece¤i, bir üçüncüsü ‹ttihat f›rkas›n›n memlekete muz›r olmufl ve idare edememifl
olanlar›n›n tekrar mevkii iktidara gelece¤i yolunda herbiri baflka ehemmiyette ve avam›n çe-
kinmesine en müessir sebepler flayi oldu. Baz›lar› da ‹stanbulun pek yak›nl›¤› hasebile ora-
dan kuvvet gelece¤ini iflaa etti. Bu esbaptan zuhûra gelen tefrika ve ihtilâf› ara filhakika He-
yeti Temsilîyeden bu hususlarda izahat istemek ve bu teflkilât›n bilhassa ‹ttihat hükûmetini
evvelki fleklinde ihya olup olmad›¤›n› kat’iyyen anlamak azminde oldular. Bendeniz en bita-
raf bir adam olmak üzere muhafazai sükûn ve asayiflle en büyük alâkadar ve mükellefim.
Adapazar›nda maruz kald›¤›m emrivaki karfl›s›nda en kavi ve halis hissiyat›m› ahaliye izhar
etmifltim. Çünkü onlar samimî bir hisle hareket ederek eminim ki balâda arzetti¤im sualleri
sormam›fllard›. ‹zmitin vaziyeti bu ve sair esbaptan dolay› pek müflkül ve mütegayyirdir. Tat-
min edilme¤e muhtaçt›r. Bendeniz her kim ve herne için olursa olsun neticesi meçhul bir ma-
ceraya baflkalar›n› sevketmeyi do¤ru görmem. Hükmüm bu hususta yaln›z kendime geçer.
Binaenalevh teenni ve ihtiyat edilmesi taraftar› oldu¤umu tam bir tecrübem üzerine arzede-
rim. Mütaleai devletlerini istirham ediyorum Efendim.

Ali Suat
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3 - Temsilci Kurul üyelerinin büyük ço¤unlu¤unu tan›d›¤›mdan hepsine yeniden sayg›
sunar ve hiç korkmadan ulusal görevlerini sürdürmelerini ve baflar›l› olmalar›n› dilerim Pa-
fla Hazretleri.

Yarbay
Halit

BELGE, 118.
fiifre S›vas, 28/9/1919

K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
K: 27/9/1919 tel:
‹stanbul hükûmetinin Abdülkerim Paflay› arac› yaparak bir uzlaflma yolu aramakta ve

bir ekip göndermeyi rica etmekte oldu¤una iliflkin olarak dün makine bafl›nda sekiz saat sü-
ren yaz›flman›n özetini siz kardeflime bugün sunduk. Bunu inceledikten sonra sözkonusu
baflvuruya gereklilik görülüp görülmiyece¤inin bildirilmesini rica ederiz. Gerekli görülürse
Trabzon valisinin, ‹çiflleri Bakan› Adil Beyden ulusal savafl›m›m›za kar›fl ç›kmak aç›s›ndan
hiçbir baflkal›¤› olmad›¤›ndan kendisinin soylu ulusal ifllerimize kar›flmas›na hiç olanak ta-
n›nmamas› Temsilci Kurul kararile rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 119.
Çözülmüfl flifre Erzurumdan, 30/9/1919

K.O. 3 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurula:
Abdülkerim Pafla ile yap›lan görüflme geldi. Buna göre art›k Erzurumca hiçbir girifli-

me gerek kalmad›. Trabzon valisinin bu gibi ifllere kar›flt›r›lmamas› konusundaki yüksek dü-
flüncenizin çok yerinde oldu¤unu bilginize sunar›m.

K.O. 15 K,
Kâz›m

BELGE, 120.
Mutasarr›f Suat Beyefendiye

Size Temsilci Kurul kararile son günlerde yap›lan bildirilerin hepsi al›nm›fl ve gere¤i
yap›lm›fl m›d›r. Lûtfen bildirilmesini rica ederim.

Mustafa Kemal
‹zmit, 20/10/1919 

Mustafa Kemal Paflaya
K: Efendim. Bildirileri ‹zmitte ald›m. fiu var ki ‹zmitin halk›n› tinsel ve özel durumu

bak›m›ndan memlekette küçücük bir anlaflmazl›k ve kar›fl›kl›k olmamas› hem memur ve
hem vatandafl kimli¤iyle vicdan görevim oldu¤u için halk› serbest b›rak›p dinlemeyi en do¤-
ru bir davran›fl sayd›m. fiu var ki kimisi ulusal örgütlerin büyük giderlerine kat›l›p günde as-
ker beslemek için........lira istenece¤i, bir baflkas› gençler yeniden silâh alt›na al›narak ‹stan-
bul üzerine yürünece¤i, bir üçüncüsü ‹ttihat ve Terakki partisinden memlekete zararl› ol-
mufl ve yönetmeyi becerememifl olanlar›n›n bafldan iflbafl›na gelece¤i yolunda herbiri baflka
önemde ve sokaktaki adamlar›n çekinmesine en etkili nedenler yaz›ld›. Kimileri de ‹stan-
bulun çok yak›n olmas› nedenile oradan kuvvet gelece¤ini yayd›. Bu nedenlerden do¤an ka-
r›fl›kl›k ve düflünce ayr›l›¤› dolay›s›yla gerçekten Temsilci Kuruldan bu konularda aç›klama
istemek ve bu örgütün özellikle ‹ttihat ve Terakki hükûmetini evvelki biçiminde yeniden
canland›rmak demek olup olmad›¤›n› kesinlikle anlamak isteminde direndiler.

Ben en tarafs›z bir adam olmak üzere dinginlik ve iç güvenli¤in korunmas›yla en çok
ilgili ve yükümlüyüm. Adapazar›nda karfl›laflt›¤›m olup bitti karfl›s›nda en güçlü ve temiz
duygular›m› halka belirtmifltim. Çünkü inan›yorum ki onlar yukar›da belirtti¤im sorular› iç-
ten bir duyguyla sormam›fllard›. ‹zmitin durumu bu ve baflka nedenlerden ötürü pek güç ve
de¤iflkendir. Yat›flt›r›lmas› gerekir. Ben her kim ve herne için olursa olsun sonucu bilinme-
yen bir serüvene baflkalar›n› sürüklemeyi do¤ru bulmam. Bu konuda hükmüm yaln›z ken-
dime geçer. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli davran›lmas›ndan yana oldu¤umu tam bir dene-
yimim üzerine bildiririm. Yüksek görüfllerinizin bildirilmesini diliyorum Efendim.

Ali Suat



VES‹KA, 121.
‹zmit, 2/10/1335

Mustafa Kemal Paflaya
C: Kulunuzu itidalle dinleyiniz efendim. Bendeniz iyi ifade edemedim. Maksad›n›z›n

ulviyet ve meflruiyetinden zaten bahsedilemez. O tamamile malûmdur. Buran›n menfaati
maddiye düflünen ve belki de cismen ve kalben zay›f bulunan flehir halk› bunun askerlik mas-
raf ve zahmetini düflünmekten kendisini alamaz. ‹flte hep mesele budur efendimiz. Bu fikir-
ler hep birden evvelki gün ortaya ç›kt›. Dün davet ettiklerim savufltular. Ortada memurlar
kald› ki bu suretle hareket hiç do¤ru de¤ildir.

Bitarafl›¤›m meselesine gelince: Noktai nazar›n›z do¤rudur. Fakat bunu bendeniz ken-
di nefsim için düflünmüyorum. Bafl›nda bulundu¤um memleketin harekât›n› hüsnü idare için
düflünüyorum. Bunda faideli de¤ilse ve ana Ferit Pafla Kabinesinin vicdan›ma tetabuk etmi-
yen bir emrini ifa etmifl isem yani efendimiz bu fikirde iseniz bunu Adapazar› zann›ma göre
serbestçe tashih eder. Bendeniz mevkiimi terkile ‹stanbula hareket etmem. Çünkü bunu nef-
sime büyük bir zül addederim. Ahali ise o kadar serbest, o kadar fikir ve kanaatine sahiptir
ki tarif edemem. Yaln›z hakk›mda vukuu memul halin müsebbip ve mes'ulu gene kendim
olaca¤›m hakk›ndaki emri devletlerinin aç›k olarak bildirilmesini istirham ederim. Çünkü si-
zi o kadar serbest vicdan sahibi olarak tan›r›m ki bunu hiçbir vak›t tahkir veya tehdit dereke-
sine indiremem. Hissiyat›m bunu kat'iyyen meneder. Bir de askeri ve inzibatî arkadafllar›m›n
tereddüdünü izaleyi bendenize mi tahmil buyuruyorsunuz. Yoksa zât› sâminiz mi idare ede-
ceksiniz. Bunlar› gayet samimî ve aç›k arzediyorum. Bundan sonra bizi yar›nki cuma nama-
z› içtima›na kadar halimize b›rak›n›z. Ferit Paflaya kim bilir kaç defa kalemle hücum eden
bendenizi, nekadar fena nazarla görüyorsunuz Efendim.

Ali Suat
VES‹KA, 122.

Suat Beye
C: Bütün beyanat›z› kemali itidal ile dinledim. Maksad› umumînin ulviyet ve meflruiye-

ti muhakkak ve müsellem olunca istihsali nctayiç için tevhidi kuva ve teflriki mesai tabiî ve her
türlü mevaniin ref'ü izalesi sehil olur. Bütün Anadolunun yekvücut ve befl kolordunun yek-
pare olarak müfltereken temini hayat› devlet ve millet için bafllad›klar› ve asar› naf›as› iktitaf
olunmakta bulunan bir emri hay›rda ‹zmit gibi melcei vatanperveran olan bir flehirde ne as-
ker, ne memur ve ne de herhangi bir vatanperverin hariç kalmas›n› zaten tasavvur etmiyoruz,
bu bapta fazla izahat ve istizahata lüzum kalmad›¤› kanaatile yar›nki cuma namaz› içtima-
›na kadar intizar eylemeyi münasip görüyoruz. Zât› âlinizi fena nazarla gördü¤üm hakk›n-
daki zan do¤ru de¤ildir. Çünkü vicdan›m›z muztarip olmaks›z›n verebilece¤imiz hükümler
ancak netayici filîyeye muallâkt›r Efendim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 123.

S›vas, 2/10/1335
F›rka Kumandan› As›m Beyefendiye

Beyefendi: Vatan›m›z›n temini selâmeti için milletçe ve orduca bafllanm›fl oldu¤u malû-
munuz olan harekât› necîbeye tamamen taraflar bulunaca¤›n›za flüphe etmedi¤im için zât›
âlinize orda yap›lmas› elzem olan baz› hususat› Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemi-
yeti Heyeti Temsilîyesi kararile tebli¤ ve neticesi hakk›nda itayi malûmat buyurulmas›n› rica
eylemifltim. Bu bapta henüz bir cevab›n›z› alamad›m. Bundan baflka baz› menabiden ita olu-
nan malûmatta ihtimal ‹stanbula kurbiyet dolay›sile olacak asar› tereddüt gösterildi¤i bildi-
rilmifltir. Kabinenin sukut edece¤i ve belki de sukut etmifl olmas› muhakkakt›r. Binaenaleyh
milletin azmü iradesi her türlü tereddüdün fevkinde haizi salâbettir. Avrupa devletleri bile bu
iradei âliye karfl›s›nda hükmetkâr vaziyetini alm›flt›r. fiimdi zât› âlinizin kat’î mütalea ve ka-
rar›n›za munlaz›r›z Efendim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 124.
336 23 Mart 1927
Süleyman fiefik Paflan›n Harbîye Nâz›r› bulundu¤u s›ralarda ‹stanbulda Yirmi Beflinci Ko-

lordu Kumandan› Süvari Miralay› fievket Bey bulunuyordu. Bu fievket Bey Almanyada ikmali
tahsil etmifltir. Ve olzaman Bo¤aziçinde ikamet eyliyordu. Hatta mirlival›¤a terfi edildi¤i tepflir
olunarak mirliva üniformas› giydi¤i halde ertesi günü böyle bir iradenin sudur etmedi¤i tebli¤ olu-
narak teyis edilmifl oldu¤undan hicab›ndan hastalanm›fl ve hanesine kapanm›flt› o esnada ‹zmit 
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BELGE, 121.
‹zmit, 2/10/1919

Mustafa Kemal Paflaya
K: Kulunuzu so¤ukkanl› dinleyiniz efendim. Ben iyi anlatamad›m. Amac›n›z›n yücelik

ve hakl›l›¤› zaten su götürmez. Bu tam olarak bilinmektedir. Buran›n nesnel ç›karlar›na
düflkün ve belki de beden ve yürekçe zay›f bulunan flehir halk› askerlik gider ve s›k›nt›s›n›
düflünmekten kendisini alamaz. ‹flte hep sorun budur efendimiz. Bu düflünceler hep birden
evvelki gün ortaya ç›kt›. Dün ça¤›rd›klar›m savufltular. Ortada memurlar kald› ki böyle dav-
ran›fl hiç do¤ru de¤ildir.

Tarafs›zl›¤›m konusuna gelince: Görüflünüz do¤rudur. Ama ben bunu kendim için dü-
flünmüyorum. Bafl›nda bulundu¤um flehrin gidiflini iyi yönetmek için düflünüyorum. Bunda
yararl› de¤ilse ve iflimde Ferit Pafla Kabinesinin vicdan›ma uymayan bir emrini uygulam›fl-
sam yine efendimiz böyle düflünüyorsan›z bunu Adapazar› san›r›m ki serbestçe düzeltir.
Ben görevimi b›rak›p ‹stanbula gitmem. Çünkü bunu kendime büyük bir utand›r›c› davra-
n›fl sayar›m. Halk ise o kadar serbest, o kadar düflünüfl ve görüflüne sahiptir ki anlatamam.
Yaln›z benim için do¤abilecek sonucun yarat›c›s› ve sorumlusu gene ben olaca¤›m yolunda-
ki yüksek emrinizin aç›k olarak bildirilmesini dilerim. Çünkü sizi o kadar serbest vicdan sa-
hibi olarak tan›r›m ki bunu hiçbir zaman hakaret veya gözda¤› verme düzeyine indiremem.
Duygular›m bunu kesinlikle önler. Bir de asker olan ve güvenlik güçlerinden olan arkadafl-
lar›m›n karars›zl›klarn› gidermeyi bana m› yüklüyorsunuz. Yoksa siz mi yöneteceksiniz.
Bunlar› çok içtenlikle ve aç›k olarak bildiriyorum. Bundan sonra bize yar›nki Cuma nama-
z› toplant›s›na kadar süre veriniz. Ferit Paflaya kim bilir kaç kere kalemle sald›rm›fl olan be-
ni, nekadar da kötü gözle görüyorsunuz Efendim.

Ali Suat
BELGE, 122

Suat Beye
K: Bütün söylediklerinizi tam bir so¤ukkanl›l›kla dinledim. Genel amac›n yüceli¤i ve

hakl›l›¤› belirlenmifl ve kabul edilmifl olunca sonuç almak için güçlerin birlefltirilmesi ve or-
takça çal›flmak do¤al ve her türlü engellerin kald›r›l›p giderilmesi kolay olur. Bütün Anado-
lunun tek beden ve befl kolordunun birlik olup devlet ve milletin yaflamas›n› sa¤lamak için
birlikte bafllad›klar› ve yararl› meyvalar› al›nmakta bulunan bir yararl› iflde ‹zmit gibi yurt-
severler bar›na¤› olan bir flehirde ne asker, ne memur ve ne de herhangi bir yurtseverin d›-
flar›da kalmas›n› asl›nda hiç düflünmüyoruz, bu konuda baflka soru ve aç›klamalara gerek
kalmad›¤› inanc›yla yar›nki Cuma namaz› toplant›s›na kadar beklemeyi uygun görüyoruz.
Size kötü gözle bakt›¤›m sanman›z do¤ru olmaz. Çünkü vicdan›m›z ac› duymadan verebile-
ce¤imiz hükümler ancak edimli sonuçlara ba¤l›d›r Efendim.

Mustafa Kemal
BELGE, 123.

S›vas, 2/10/1919
Tümen Komutan› As›m Beyefendiye

Beyefendi: Vatan›m›z›n kurtuluflunun sa¤lanmas› için milletçe ve orduca bafllanm›fl ol-
du¤unu bildi¤iniz soylu ifllerin tümüne yandafl bulunaca¤›n›za kuflku duymad›¤›m için size
orada yap›lmas› pek gerekli olan baz› iflleri Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu kararile bildirmifl ve sonucu konusunda bilgi vermenizi rica etmifltim. Bu
konuda bir yan›t›n›z› daha alamad›m. Bundan baflka, baz› kaynaklardan verilen bilgilerde
belki de ‹stanbula yak›nl›k nedeniyle olacak karars›zl›klar gösterildi¤i bildirilmifltir. Kabi-
nenin düflece¤i ve belki de düflmüfl olmas› kesindir. Buna göre milletin kesin kararl›l›¤› ve
iradesi her türlü karars›zl›¤›n üzerinde ve sapasa¤lamd›r. Avrupa devletleri bile bu yüce ira-
de karfl›s›nda sayg›l› durum alm›flt›r. fiimdi sizin kesin görüfl ve karar›n›z› beklemekteyiz
Efendim.

Mustafa Kemal
BELGE, 124.
336 23 Mart 1927
Süleyman fiefik Paflan›n Savafliflleri Bakan› oldu¤u s›ralarda ‹stanbulda Yirmi Beflinci Kolor-

du Komutan› Atl› Albay fievket Bey idi. Bu fievket Bey ö¤renimini Almanyada tamamlam›flt›r. Ve
o tarihte Bo¤aziçinde oturuyordu. Hatta tu¤generalli¤e yükseltildi¤i bildirildi¤inden tu¤general üni-
formas› giydi¤i halde ertesi günü böyle bir padiflah buyru¤unun ç›kmad›¤› bildirilerek üzüntüye dü-
flürülmüfl oldu¤undan utanc›ndan hastalanm›fl ve evine kapanm›flt›. O s›rada ‹zmit Komutan›



Kumandan› bulunan Boflnak Erkân›harbiye Kaymakam› As›m Bey ki Trabzon F›rka Ku-
mandanl›¤›nda bulundu¤u s›rada Cuma namaz›n› edadan sora camiden ç›karken bir redif
mülâz›m taraf›ndan katledilen Serezli Erkân›harbiye Feri¤i Hamdi Paflan›n damad› idi. Mu-
maileyh taraf›ndan Yirmi Beflinci Kolordu Kumandan› fievket Beye gönderilen tahrirat evra-
k›m aras›nda zuhûr etmifl olmakla aynen takdim k›l›nd›.

Hamdi*
Birinci F›rka Kumandanl›¤› ‹zmit, 29-30/9/1335
Numara 1 mahsus

Dersaadette Yirmi Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na (Mustafa Ke-

mal) imzasile ve 29/30 Eylûl 1335 tarihile S›vastan keflide edilmifl telgrafnamenin bir sureti ber-
veçhizir arzolundu. ‹stihlâs› vatan gayesini takip eyledi¤ini iflbu telgrafnamede ifl'ar eden ve f›r-
ka m›ntakas›n› teflkil eden ‹zmit livas›na karip Düzce mevkiine ve liva dahilindeki Adapazar›
yakinine kadar teflkilât› teflmil edip o havali hükûmeti mülkîye ve askerîyesinin ifltirakini temin
eyledi¤i istihbar k›l›nan mezkûr Müdafaai Hukuk Cemiyetinin bidayetten itibaren esbap ve su-
reti teflekkülü âcizlerince tamamen meçhul olmakla beraber metni telgrafnameden ‹tilâf Hükû-
mat›n›n Anadolu havalisindeki memurîni siyasîyesi ile iflgal kuvvetleri kumandanlar›n›n da bir-
tarafîsini istihsal eyledi¤i beyan olunmufl ve f›rkaya tayinim hakk›ndaki emri âli 20/9/1335 gü-
nü akflam› tebli¤ ve 23/9/1335 günü akflam› da makam› âlinizden mübellâ¤ bir emri tahrirî ile
‹zmite azimetim emrolunarak derhal ve en mübrem eflyay› zatî ve askerîyemi bile alamaks›z›n
24/9/1335 günü trenle hareket ve ‹zmite bilmuvasala ifle mübafleret edilerek tarihi mezkûrdan-
beri buradaki k›t’an›n, hastanenin, f›r›n, ambar ve sairenin teftifl ve ifllerinin tanzimile ifltigal
edilmekte olup buradaki ümera ve zabitan ile hükûmeti mahallîye memurîninin iflbu harekât›
millîyeyi ne suretle telâkki etmekte olduklar›na ve bu harekete derecei temayül ve vukuflar›na
ve bu hareketin esbap ve avamili hakk›ndaki sab›kan ve lahikan derecei malûmatlarile mezkûr
cemiyet taraf›ndan gerek bilvas›ta ve gerek bilâvas›ta vaki olacak teklife kafl› cemiyeti muami-
leyha ile teflriki mesai edip etmiyeceklerine dair henüz bir tetkik ve karar itas› kadar muvasala-
t› âcizanemdenberi zaman geçmemifl ve meflagili maruzai âciziden dolay› mumaileyhim ile ye-
gân, yegân temas hâs›l ederek cümlesinin efkâr ve mütaleat›n› anlamaya f›rsat elvermemifl ve ‹z-
mite Birinci F›rka Kumandanl›¤›na tayinimle azimetim hakk›ndaki evamir ve tebligat› kuman-
danîleri aras›nda geçen üç gün zarf›ndan vazifei memuriyetime taallûk edecek bilcümle mevad
hakk›nda bir emir ve talimat› kumandanîleri var ise fleref telâkki etmek üzere hergün makam›
âlilerine müracaat eylemifl isem de zat› alil kumandanîlerinin devlethanei âlilerinde rahats›z bu-
lunduklar› beyan olunarak nam› âlii kumandanîlerine olarak tedvir ve temfliyeti umur eden ze-
vat taraf›ndan da iflbu harekât›n evveliyat ve netayicine, esbap ve müessirat›na dair âcizleri ten-
vir edilmemifl oldu¤u gibi f›rka m›ntakas›na tedricen daha olvakit yaklaflt›¤› bu kerre anlafl›lan
mephus harekât›n f›rka m›ntaka ve merkezinde zuhûr ve muhitin ifltiraki halindeki vaziyet için
de her gûna beyanatta bulunulmam›flt›r. Ahiren ceridelerle ilân ve bir sureti de lieclittamim f›r-
kaya irsal buyurulmufl olan beyananmei humayunda gerek ‹zmir havalisindeki ve gerek Ana-
doludaki harekât› millîyenin ‹zmirin iflgalinden mütevellit vaziyetin netayicinden oldu¤u hak-
k›ndaki iflareti padiflahîye ve bilaistisna bütün Müslüman ve Türklerin ‹zmirin iflgalinden duy-
duklar› yeis ve elem dahi müsta¤nii arz bulunmas›na mebni bugün liva muhitine ve muhite ka-
r›p olan liva dahilindeki baz› mahallere kadar ilerlemifl olan iflbu teflkilât ve harekât› millîyenin
merkezi liva ve f›rka olan ‹zmite ve daha garba yani ‹stanbula do¤ru terakkisi halinde zât› âlii
kumandanîlerinin bu bapta ›sdar buyuracaklar› evamiri müstaceleye fliddetle ihtiyaç hâs›l oldu-
¤u derkâr ve esasen mephus metni telgrafnamede zât› âlii kumandanîlerine ifl'ar ve tebli¤i key-
fiyet olunmas› dahi muharrer olup f›rkan›n buradaki vaziyeti umumiyesi de makam› âlii ku-
mandanîlerince yakinen ve tafsilen malûm bulundu¤undan bu bapta etrafl›ca malûmat ve iza-
hat ve cevap intizar›nda bulunan cemiyeti mephuseye verilecek cevab›n metin ve flekli hakk›n-
da tefsilât itas›na ve mensubini askerîye, ahalinin tezahürat› temayülkâranesine ve binnetice ifl-
tirak vaziyetine maruz kal›r ve hükûmeti mülkîye de bulunursa ifl'ar ve istis'ara vak›t olmad›¤›
cihetle âcizleri taraf›ndan takip olunacak hatt› hareketin acilen imhas›na emir ve müsaade bu-
yurulmas›n› ehemmiyeti maslahata binaen arz ve rica ederim Efendim.

Birinci F›rka Kumandan›
Kaymakam

Mustafa As›m
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olan Boflnak Kurmay Yarbay As›m Bey ki Trabzon Tümen Komutan› oldu¤u s›rada Cuma
namaz›n› k›ld›ktan sonra camiden ç›karken bir redif* te¤meni taraf›ndan öldürülen Serezli
Kurmay Korgeneral Hamdi Paflan›n damad› idi. Onun Yirmi Beflinci Kolordu Komutan›
fievket Beye gönderdi¤i yaz› ka¤›tlar›m aras›nda ç›kt›¤›ndan oldu¤u gibi sunuldu.

Hamdi**

Birinci Tümen Komutanl›¤› ‹zmit, 29-30/9/1919
Özel Say› 1

‹stanbulda Yirmi Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na (Mustafa Ke-

mal) imzasile ve 29/30 Eylûl 1919 tarihile S›vastan çekilen telgraf›n bir örne¤i afla¤›da su-
nuldu. Vatan› kurtarma amac› güttü¤ünü bu telgrafda bildiren ve tümen bölgesini olufltu-
ran ‹zmit sanca¤›na yak›n Düzce mevkiine ve sancak içindeki Adapazar› yak›n›na kadar ör-
gütü geniflletip o yörenin sivil ve asker yönetiminin kat›lmas›n› sa¤lad›¤› haber al›nan o
Haklar› Savunma derne¤inin bafllang›çtan beri kurulufl nedeni ve yöntemi bence hiç bilin-
memekle birlikte telgrafda ‹tilâf Devletlerinin Anadoludaki politik görevlileri ile iflgal kuv-
vetleri komutanlar›n›n da tarafs›z olmalar›n› sa¤lad›¤› bildirilmifl ve tümene atanmam ko-
nusundaki yüksek emir 20/9/1919 günü akflam bildirildi ve 23/9/1919 günü akflam› da sizin
taraf›n›zdan bildirilen bir yaz›l› emir ile ‹zmite gitmem emrolunarak gecikmeden ve en ge-
rekli kiflisel ve askerî eflyam› bile almaks›z›n 24/9/1919 günü trenle yola ç›karak ve ‹zmite
var›l›p ifle bafllayarak o günden bu yana buradaki birli¤in, hastanenin, f›r›n, ambar ve ben-
zerlerinin denetimi ve ifllerinin düzenlenmesiyle u¤rafl›lmakta olup buradaki komutan ve
subaylar ile yerel hükûmet görevlilerinin bu ulusal giriflimi nas›l karfl›lad›klar›na ve bu giri-
flimi ne denli bildirikleri ve buna e¤ilimli olduklar›na giriflimin nedeni ve etkeni konusunda-
ki eskiden ve flimdi ne kadar bilgi sahibi olduklar› o dernek taraf›ndan gerek dolayl› ve ge-
rek do¤rudan do¤ruya yap›lacak öneri üzerine o dernekle iflbirli¤i yap›p yapmayacaklar›y-
la ilgili inceleme yap›p karar verecek kadar - geliflimden bu yana - zaman geçmemifl ve bil-
dirdi¤im ifllerin nedeniyle onlarla teker, teker görüflerek hepsinin düflünce ve görüfllerini
ö¤renmeye f›rsat olmam›fl ve ‹zmite Birinci Tümen Komutanl›¤›na atanmamla gitmeme ilifl-
kin komutanl›k emirleriyle bildirimleri aras›ndan geçen üç gün içinde görevimle ilgili ola-
cak bütün konularda bir komutanl›k emir ve direktifi var ise onur saymak için hergün yüce
kat›n›za baflvurmufl isem de siz yüce komutan›n evinizde rahats›z bulundu¤unuz bildirilerek
sizin ad›n›za iflleri yürüten kimseler taraf›ndan da bu giriflimin bafllang›c›na ve sonuçlar›na,
neden ve etkenlerine iliflkin olarak ayd›nlat›lmad›¤›m gibi tümen bölgesine yavafl yavafl da-
ha o zaman yaklaflt›¤› bu kere anlafl›lan bu giriflimin tümen bölge ve merkezinde kendini
göstermesi ve yörenin kat›lmas› halindeki durum için de herhangi bir bildiride bulunulma-
m›flt›r. Son günlerde gazetelerle ilân edilen ve bir örne¤i de genelge olarak yay›mlanmak
üzere tümene gönderilmifl olan padiflah bildirisinde gerek ‹zmir yöresindeki ve gerek Ana-
doludaki ulusal giriflimin ‹zmirin iflgalinden do¤an durumun sonuçlar›ndan oldu¤u ile ilgili
padiflah iflaretine ve istisnas›z bütün Müslüman ve Türklerin ‹zmirin iflgalinden duyduklar›
üzüntü ve ac›y› bildirmeye gerek bile olmamas›ndan bugün sancak yöresine ve yöreye ya-
k›n olan sancak içindeki baz› yerlere kadar ilerlemifl olan bu ulusal örgüt ve savafl›m›n san-
cak ve tümen merkezi olan ‹zmite ve daha bat›ya yani ‹stanbula do¤ru ilerlemesi durumun-
da siz yüksek komutan›m›z›n bu konuda verecekleri ivedi emirlere çok gereksinim oldu¤u
aç›k ve asl›nda sözü edilen telgraf metninde siz yüksek komutan›ma durumun duyurulup
bildirildi¤i de yazl› olup tümenin buradaki genel durumu da sizce yak›ndan ve ayr›nt›lar›y-
la bilindi¤inden bu konuda kapsaml› bilgi ve aç›klama ve yan›t beklemekte olan sözü edi-
len derne¤e verilecek yan›t›n metni ve biçimi konusunda ayr›nt›l› emirleriniz ve askerlerin,
halk›n ulusal giriflime e¤ilimli gösterilerine kat›lmas›, sivil yönetimin de halk›n da kat›lma
e¤ilimini iyi karfl›lamas› ve kabullenmesi durumunda kalmas› halinde yaz›flmalara vak›t ol-
mad›¤› için, benim taraf›mdan izlenecek yolun tezelden bildirilmesinin emredilmesine izin
vermenizi önemi nedeniyle onay›n›za sunar ve rica ederim Efendim.

Birinci Tümen Komutan›na
Yarbay

Mustafa As›m

* fievket Beyden sonra mezkûr kolordu kumandanl›¤›na tayin olunan Kiraz Hamdi Pafla-
d›r. As›m Beyin müracaatine ait tahrirat›n asl›n› bilâhare göndermifltir

* Redif: Hizmet süresi uzat›lm›fl birlikler
** fievket Beyden sonra o kolordunun komutanl›¤›na atanan Kiraz Hamdi Paflad›r. As›m

Beyin baflvurusuna iliflkin yaz›n›n asl›n› sonradan göndermifltir



S›vas, 29/30 Eylûl 1335
Birinci F›rka Kumandan› As›m Beyefendiye

Zât› âlinizin pek mühim olan ‹zmitteki f›rkaya kumanda etmekte oldu¤unuzu maal-
memnuniye istihbar eyledim. Vatan ve milletimizin duçar edildi¤i hali zucretin izah›na lüzum
yoktur. Milletimizin izhar ve filen ispat eyledi¤i mevcudiyet sayesinde ümit ve halâs›n kespi
kuvvet eyledi¤i asarile sabit olmaktad›r. Milletimiz takibine karar verdi¤i hatt› harekette ke-
mali azim ve kat'iyetle devam eyledi¤i takdirde halâs muhakkakt›r. Birkaç ay evvel harekât›
millîyemizi suitefsire u¤raflan bedhahan art›k malûm bir hale gelmifltir. Düveli ‹tilâfiye ve ‹n-
gilizler dahi maksat ve harekât›m›zdaki meflruiyeti ve azmi milletin kat'iyetini takdir ederek
en nihayet bitaraf kalacaklar›n› ve ahvali dahiliyemize müdahale eylemiyeceklerini bildirmifl-
lerdir. Ve hatta milletimizi memnun etmek için Merzifonu tahliye eyledikleri gibi Samsunu
dahi tahliyeye bafllam›fllard›r. Yaln›z Ferit Pafla Kabinesi harekât› meflruai millîyeye karfl› ha-
ricî düflmanlar›n bile yapmad›klar› ihanetkârane harekât› tasdikten geri durmad›. Binnetice
milletin itimats›zl›¤›na duçar oldu. Millet yekvücut ve yekzeban olarak meflru bir kabinenin
mevkii iktidara getirilmesini zât› flevketsimat› hazreti padiflahîden istirham eyledi ve arzuyu
millî taraf› flahaneden is'afbuyurulaca¤› zamana kadar tekmil Anadolu bilcümle vilâyat, ko-
lordular kabine ile ve gayr›meflru makamat ile muhaberei resmîyeyi kat'eyledi. Zât› âlilerinin
milletçe verilmifl olan iflbu umumî karardan hariç kalam›yaca¤›n›z ve böyle vaziyetler karfl›-
s›nda hamiyeti meftureleri icabat›n› izhar ve tatbik buyuraca¤›n›z tabiîdir. Binaenaleyh zât›
âlinizden hususat› atiyeyi rica eyleriz:

1 - Kolordunuz Kumandan› zâte, Harbîye Nâz›r› Süleyman fiefik Paflan›n Elâziz Vali-
si Ali Galip Beye Dahiliye Nâz›r› Adil Beyle beraber Malatya ahalii islâmiyesini S›vas ahalii
islâmiyesine karfl› mukateleye ve istihlâs› vatan› istihdaf eyliyen harekât› millîyeyi imhaya ait
talimatnamenin surctile irtikâb› h›yanet ve ihanet eyledi¤inden kendisinin gayr›meflru oldu-
¤unu ve derhal nezaret mevkiini terketmesi lüzumunu ihtar eylemesini bildirmek lâz›md›r.
E¤er kolordu kumandan›n›z bu hareket merdâne ve vatanperverâneyi yapam›yacak veya
yapmak istemiyecek bir zât ise do¤rudan do¤ruya zât› âlii valanpervenlerinin iflbu vazifei
millîyeyi ifa buyurmalar›na intizar olunur.

2 - Bütün millet ve ordunun ›skattan ibaret olan talebi meflruu zât› flahanece is'af buyu-
ruluncaya kadar ‹zmit hükûmeti mülkiyesi ile beraber kumandanl›k dahi Ferit Pafla Kabine-
si ile resmî münasebat›n› kat'ederek milletin hareketine peyrev olacakt›r.

3 - ‹ngilizlere karfl› harekeli vak›an›z›n tamamen ahvali dahiliyemize ait olup kendile-
rine karfl› hiçbir maksad› mahsusumuz bulunmad›¤› izah edilecek ve anas›r› h›ristiyanîyenin
bir gûna tereddüt ve tevahhufluna mahal b›rak›lmayacak surette ciheti mülkîye ile müfltereken
her türlü tedabiri inzibatîye ittihaz olunacakt›r.

4 - F›rkan›z›n mevcudu her yerde oldu¤u gibi terhis edilmifl halde bulunmad›¤›ndan bir
gûna da¤da¤aya meydan verilmiyerek ve seferberlik tarz›nda olm›yarak mevziî millî müfre-
zeler teflkilile takviyesi esbab›na tevessül olunacakt›r. F›rkan›zda k›rk befl kadar ümera ve za-
bitan bulundu¤u tahminine nazaran o havalide külliyetli millî müfrezeler teflkilât› sehil olur.
‹flbu teflkilât› millîyenin bilhassa ‹zmit-Kand›ra hattile bunun garb›nda Üsküdara do¤ru tefl-
mili icap eder.

5 - Her ihtimale karfl› ‹zmit civar›nda Birinci F›rkan›n ve bilcümle kumandan ve zabit ar-
kadafllar›n›z›n bulunacaklar› vaziyetin tedbirli ve ihtiyatkâr olmas› lüzumunu hat›rlat›r›m. Ha-
rekât› millîyemize ve ahvali dahiliyemize filen müdahale edecek olan ecnebî kuvvetlerine karfl›
namuskârane ve merdane mukabelede asla tereddüt göslerilmiyecektir. Bu gibi ahvalde müda-
faan›n menafii memleket için muz›r olabilece¤i ve ...asla iltifat olunmamal›d›r. Hakk›n› gasp ve
flerefü mevcudiyetini tahkir direnlere hak ve fleref verebilecek hiçbir âlicenap düflman yoktur.

6 - ‹stanbul ile muhtelif vas›talarla irtibat tesis ve temin olunmak lâz›md›r. Bu suretle ev-
velâ Üsküdarda namuskâr zabitan›m›z ve mert ordumuzun taht› muzaheretinde kuvvetli tefl-
kilât› millîye yapmak için zât› âlilerile Birinci F›rkan›n bilcümle zabitan arkadafllar›m›n sar-
f› himmet eyliyeceklerine emniyetim berkemaldir.

7 - Eskiflehir civar›nda Kuvayi Millîye ile birlikte bulunan Garbî Anadolu Umum Kuvayi Mil-
lîye Kumandan› Fuat Pafla Hazretlerde Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan Vekili Kaymakam
Mahmut Beyle Kastamonu havalisi Kumandan› Miralay Osman Beyle ve Bursada Elli Alt›nc› F›r-
ka Kumandan› Bekir Sami Beyle tesis ve muhafazi irtibat buyurmalar› münasip olur. Bursada
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S›vas, 29/30 Eylûl 1919
Birinci Tümen Komutan› As›m Beyefendiye

Sizin pek önemli olan ‹zmitteki tümene komuta etmekte oldu¤unuzu k›vançla haber
ald›m. Vatan ve milletimizin içine düflürüldü¤ü periflanl›¤› aç›klamaya gerek yoktur. Mille-
timizin aç›¤a vurdu¤u ve edimli olarak kan›tlad›¤› varl›¤› sayesinde kurtulufl umudumuzun
güçlendi¤i elde edilen sonuçlarla saptanmaktad›r. Milletimiz izlemeye karar verdi¤i yolda
en üstün kararl›l›k ve kesinlikle yürümeyi sürdürürse kurtulufl kesindir. Birkaç ay önce ulu-
sal savafl›m›m›z› kötü biçimde yorumlamaya u¤raflan kötülük isteyenler art›k belli olmufltur.
‹tilâf Devletleri ve ‹ngilizler de amaç ve savafl›m›m›zdaki hakl›l›¤› ve milletin kararl›l›¤›nda-
ki kesinli¤i kavray›p en sonunda tarafs›z kalacaklar›n› ve iç durumumuza kar›flmayacakla-
r›n› bildirmifllerdir. Ve üstelik milletimizi sevindirmek için Merzifonu boflaltt›klar› gibi
Samsunu da boflaltmaya bafllam›fllard›r. Yaln›z Ferit Pafla Kabinesi hakl› ulusal savafl›ma
karfl› d›fl düflmanlar›n bile yapmad›klar› hainlikleri onaylamaktan geri durmad›. Bunun so-
nucunda milletin güvensizli¤ini kazand›. Millet el ve söz birli¤i ederek meflru bir kabinenin
ifl bafl›na getirilmesini padiflahtan diledi ve milletin iste¤i padiflah taraf›ndan yerine getirile-
ce¤i zamana de¤in bütün Anadolu tüm iller, kolordular kabine ve meflru olmayan görevli-
lerle resmî haberleflmeyi kesti. Sizin milletçe verilmifl olan bu genel karar›n d›fl›nda kalam›-
yaca¤›niz ve böyle durumlar karfl›s›nda yarad›l›flm›zdaki vatanseverli¤in gere¤ini aç›klay›p
yapaca¤›n›z do¤ald›r. fiu halde sizden afla¤›daki noktalar› rica ederiz:

1 - Kolordunuz Komutan› olan kifliye, Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik Paflan›n Ela-
z›¤ Valisi Ali Galip Beye ‹çiflleri Bakan› Adil Beyle birlikte Malatyan›n Müslüman halk›n›
S›vas›n müslüman halk›na karfl› birbirlerini öldürmeye ve vatan kurtar›lmas›n› amaçlayan
ulusal savafl›m› yok etmeye iliflkin direktif göndererek hainlik ve ihanet suçu iflledi¤inden
kendisinin meflru olmad›¤›n› ve hiç gecikmeden bakanl›ktan ayr›lmas› gere¤i üzerine uyar›-
da bulunmas›n› bildirmek zorunludur. E¤er kolordu komutan›n›z bu mertçe ve yurtseverli-
¤e yarafl›r ifli yapam›yacak veya yapmak istemiyecek bir kimse ise do¤rudan do¤ruya siz
yurtsever kiflinin bu ulus görevini yapman›z beklenir.

2 - Bütün millet ve ordunun hükûmeti düflürmekten baflka bir fley olmayan hakl› iste-
¤i padiflah taraf›ndan yerine getirilinceye kadar ‹zmitin sivil yönetimi ile birlikte komutan-
l›k da Ferit Pafla Kabinesi ile resmî iliflkileri keserek milletin tutumuna kat›lacakt›r.

3 - ‹ngilizlere karfl› davran›fl›n›z tümüyle içifllerimizle ilgili olup kendilerine karfl› hiç-
bir özel amac›m›z bulunmad›¤› anlat›lacak ve h›ristiyan unsurlar›n hiçbir karars›zl›k ve ür-
küntüye kap›lmalar›na yer verilmeyecek biçimde sivil yönetimle birlikte her türlü güvenlik
önlemleri al›nacakt›r.

4 - Tümeninizin mevcudu, her yerde oldu¤u gibi, terhis edilmifl durumda bulunmad›-
¤›ndan, herhangi bir kuflkuya meydan verilmiyerek ve seferberlik biçiminde olmayarak ye-
rel milis kuvvetler kurarak güçlendirme yoluna gidilecektir. Tümeninizde k›rk befl kadar
komutan ve subay bulundu¤u varsay›m›na göre o yörede çok say›da milis birlikler kurulma-
s› kolay olur. Bu ulusal örgütlerin özellikle ‹zmit-Kand›ra hattile bunun bat›s›nda Üsküda-
ra do¤ru geniflletilmesi gerekir.

5 - Her olas›l›¤a karfl› ‹zmit yöresinde Birinci Tümenin ve bütün komutan ve subay ar-
kadafllar›n›z›n bulunacaklar› durumda tedbirli ve dikkatli olmas› gere¤ini hat›rlat›r›m. Ulu-
sal savafl›m›m›za ve iç ifllerimize edimli olarak kar›flacak olan yabanc› güçlere karfl› namus-
luca ve mertçe karfl›l›k vermekde hiç mi hiç duraksama gösterilmiyecektir. Bu gibi durum-
larda savunman›n ülke yararlar› için zararl› olabilece¤i ve........hiç mi hiç kulak verilmeme-
lidir. Hakk›n› elinden kapt›ranlara onurunu ve varl›¤›n› afla¤›latt›ranlara hak ve onur vere-
bilecek iyi yürekli hiçbir düflman yoktur.

6 - ‹stanbul ile türlü yollardan ba¤lant› kurup sa¤lamak gerekir. Böylece önce Üskü-
darda namuslu subaylar›m›z ve mert ordumuzun yard›m›yla güçlü ulusal örgütler kurmak
için sizinle Birinci Tümendeki bütün subay arkadafllar›m›n çaba harcayacaklar›na çok gü-
veniyorum.

7 - Eskiflehir yöresinde Ulusal Güçler ile birlikte bulunan Bat› Anadolu Genel Ulusal Güçler
Komutan› Fuat Pafla Hazretlerine Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekili Yarbay Mahmut
Beyle Kastamonu yöresi Komutan› Albay Osman Beyle ve Bursada Elli Alt›nc› Tümen Komutan›
Bekir Sami Beyle ba¤lant› kurup bu ba¤lant›lar› koruman›z uygun olur. Bursada Bekir Sami Bey-



Bekir Sami Beyle s›k, s›k muhabere ve ora vaziyeti hakk›nda do¤rudan do¤ruya bizi dahi
tenvir buyurman›z› rica ederiz. Balâdaki ricalar›m›z›n al›n›p icabat›na tevessül buyuruldu¤u-
na ve netayicine dair itayi malûmat buyurulmas›n› rica eder muhabbetle gözlerinizden öpe-
riz kardeflim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 125.

‹zmit, 2/10/1335
S›vasta Rumeli ve Anadolu Müdafaai Hukuku

Millîye Cemiyeti Heyeti Muhteremesine
C: Bugün saat iki sonrada makine bafl›na ça¤r›ld›¤›m vak›t henüz alt› gündenberi temas

etti¤im buradaki f›rka zabitan›na...harekât› millîye tezahürat› vatanperverânenin esbap ve
menfleini izah etmekle meflguldüm. ‹lk ifl'ar› âlilerini derhal memur mahsusla ‹stanbuldaki
Yirmi Beflinci Kolordu Kumandan›na bildirdim. Mumailyehi tan›mad›¤›m gibi f›rkaya tayin
ile izam›m aras›nda geçen üç gün içinde de kendisinin hasta bulunmas›ndan dolay› görüfle-
memifltim. Binaenaleyh tebligat› samâlerini kendisine tebli¤e ve cevap ahzine mecbur idim.
‹stanbul hâlâ cevap vermeyince flifreli telgrafla kolorduya tebli¤ ve tekit ettim. Beri taraftan
mutasarr›f beyle müfti, ulema ve heyeti belediye ve eflraf›n belediyede cem'ile bu baptaki teb-
ligat ve irfladat› âlilerinin heyete tebli¤ ve tevdiini kararlaflt›rd›k. Memurîn ve baz› ümera be-
raber olarak mutasarr›f beyle vakti muayyeninde belediyede içtima edilmesi ise de maattees-
süf ahaliyi temsil edecek ve ahalinin vahdetine timsal olacak eflraf› belde bulunmad›lar. Biz-
zazure içtima edenlerin kararile yar›nki Cuma günü ö¤le namaz›ndan sonra saat üçte Fevzi-
ye Camii flerifinde birleflilmesi ve orada eflraf› ahalii mahallîye mümessillerinin de bulundu-
rulmas› ekseriyetle talep olundu¤undan mensubîni askerîye ve memurîn de vak›t ve mahalli
maruzda bulunmaya karar verdiler. Bugün cemi ve irfladatta bulundu¤um ümera ve zabitan
arkadafllar›m›z içinde cümlesi yar›n camii flerifte vukubulaca¤›n› arzetti¤im içtimada eflraf ve
ahalii livaya karfl› kendilerinin ve ailelerinin maifleti haz›ralarile vefatlar› vukuunda bikes ve
bivaye kalacak efrad› ailelerinin istikballerinin eflraf ve ahalii belde taraf›ndan temininin ken-
dilerine kaviyen vait ve taahhüdünü ve bunlar›n içinde içtihad›nda bitaraf veya muhalif gö-
rülenlerin içtihad› zâtilerinin mukaddes olmas› hasebile kemakân vazifesi ayr›lmamas›n› der-
meyan ettiler. Gerek bu hususta içtima edecek heyeti millîyei livan›n ve gerek zabitan›n ber-
veçhi maruz mutalebatta al›nacak cevab›n ayr›ca arzedildi¤i tabiîdir. Heyeti muhteremezine
arzedilmifl olan tereddüt do¤ru de¤ildir. Ahalii mahallîyenin içtimalar› hakk›ndaki tebligata
karfl› ademi icabetlerine ve zabitan›n ve f›rka efrad›n›n hal ve istikbal için iafleleri hususunun
bir taraftan temin ve irae edilmemesine ve ‹stanbuldan muvaf›k bir cevap zuhûru da kaviy-
yet ümit edilmesine mebni bir teennidir. ‹zmirin iflgalinden ve vilâyat› flarkîyenin Ermenilere
vadinden do¤up binnetice menafii âliyei vatanîye için çal›fl›ld›¤›n› izhar ve ispata u¤raflan ifl-
bu tehazürat› millîyenin menafii âliyei vatana hadim olmas›n› Cenab› Haktan temenni eyler
ve gerek zât› âlilerinin ve gerek Salâhattin bey biraderimizin iltifatnamelerindeki Rauf ve
Mazhar Beylerin teveccüh ve iltifatlar›na arz› teflekkürat eylerim Efendim.

F›rka Kumandan›
As›m

VES‹KA, 126.
S›vas, 2 Teflrinievel 1335

F›rka Kumandan› As›m Beyefendiye
C: ‹zahat› âliyelerinden lüzumu derecede tenevvür edildi. Teflebbüs edilecek hareket ve te-

vessül olunacak tedabir biraz ora ahalisince izam edilmekte oldu¤una zahip oluyorum. Maksat
gayet vaz›h ve meflrudur, bundan hiç kimsenin bitaraf ve bahusus muhalif kalmas›n› tasavvuf et-
mek istemiyoruz. Çünkü mevzuubahs olan mesele hiçbir vak›t f›rkac›l›k gibi hasis bir hedefe ma-
tuf de¤ildir. Ahalinin zabitana teminat vermesi de flimdilik lüzumsuzdur. Anadolunun hiçbir ye-
rinde böyle kuyut ve fluruta hiç kimse tâbi tutulmam›fl ve buna lüzum hissedilmemifltir. ‹stanbul
ahalisine hitaben yaz›lm›fl yeni bir beyanname vard›r. Onu aynen flimdi zât› âlinize verdirece¤im.
Muhteviyat› yar›nki içtima›n›zda faideli olabilir. Ferit Paflan›n yar›na kadar çekilmesi a¤lebi ihti-
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le s›k, s›k haberleflerek ve ora durumu hakk›nda do¤rudan do¤ruya bizi de ayd›nlatman›z›
rica ederiz. Yukar›daki ricalar›m›z›n al›n›p gere¤ini yapmaya bafllad›¤›n›zla ve sonuçlar›yla
ilgili bilgi vermenizi rica eder sevgiyle gözlerinizden öperiz kardeflim.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 125.

‹zmit, 2/10/1919
S›vasta Rumeli ve Anadolu Haklar›
Savunma Derne¤i Say›n Kuruluna

K: Bugün saat iki sonrada makine bafl›na ça¤r›ld›¤›mda daha sadece alt› gündenberi
iliflki kurdu¤um buradaki tümen subaylar›na.........ulusal giriflimin yutsever davran›fllar›n›n
nedenlerini ve kayna¤›n› aç›klamakla u¤rafl›yordum. Sizden ald›¤›m ilk emri hiç geciktirme-
den özel bir görevliye ‹stanbuldaki Yirmi Beflinci Kolordu Komutan›na bildirdim. Onu ta-
n›mad›¤›m gibi tümene atanmamla gönderilmem aras›nda geçen üç gün içinde de kendisi-
nin hasta bulunmas›ndan dolay› görüflememifltim. Bu nedenle emirlerinizi kendisine bildir-
mek ve yan›t almak zorunda idim. ‹stanbul hâlâ yan›t vermeyince flifreli telgrafla kolordu-
ya yeniden bildirdim. Öbür yandan mutasarr›f beyle müftüyü, din bilginlerini ve belediye
meclisini ve halk›n ileri gelenlerini belediyede toplayarak sizin bu konudaki bildirim ve ay-
d›nlatmalar›n›z›n kurula bildirip verilmesini kararlaflt›rd›k. Memurlar ve baz› yüksek rütbe-
li subaylar, birlikte olarak mutasarr›f beyle belirlenen zamanda belediyede toplan›lm›fl ise
de ne yaz›k ki halk› temsil edecek ve halk›n birli¤ine simge olacak flehir ileri gelenleri bu-
lunmad›lar. Zorunlu olarak, toplant›ya kat›lanlar›n kararile yak›nki Cuma günü ö¤le nama-
z›ndan sonra saat üçte Fevziye Camiinde birleflilmesi ve orada yerli halk›n ileri gelenlerinin
temsilcilerinin de bulundurulmas› ço¤unlukla istendi¤inden askerler ve memurlar da bildi-
rilen zaman ve yerde bulunmaya karar verdiler. Bugün toplay›p ayd›nlatt›¤›m komutan ve
subay arkadafllar›m›z›n içinde hepsi yar›n camide yap›laca¤›n› bildirdi¤im toplant›da sanca-
¤›n ileri gelenlerine ve halk›na karfl› kendilerinin ve ailelerinin flimdiki geçimlerinin ölüm-
leri durumunda kimsesiz ve yoksul kalacak aile bireylerinin gelece¤inin flehrin ileri gelenle-
ri ve halk taraf›ndan güvence alt›na al›nmas› konusunda onlara sa¤lam söz verilmesi ve bu-
nun onlar taraf›ndan yüklenilmesini ve bunlardan tarafs›z ya da muhalif görülenlerin kifli-
sel görüfllerinin kutsal olmas› nedeniyle eskisi gibi görevleri bafl›ndan ayr›lmamas›n› ileri
sürdüler. Hem bu konuda toplanacak ulusal sancak kurulunu, hem de subaylar›n bildirilen
istekleri konusunda al›nacak yan›t›n ayr›ca size bildirilece¤i do¤ald›r. Say›n kurulunuza bil-
dirilmifl olan duraksama do¤ru de¤ildir. Yerli halk›n toplanmalar› konusundaki bildirime
karfl›n kat›lmalar› ve subay ve tümen erlerinin bugünkü ve gelecekteki beslenmeleri konu-
sunun herhangi bir yerden sa¤lan›p gösterilmemesi ve ‹stanbuldan olumlu bir yan›t gelme-
si ve kuvvetle umulmas› dolay›s›yla bir bekleyifltir. ‹zmirin iflgalinden ve do¤u illerinin Er-
menilere b›rak›lmas›na sözverilmesinden sonuç olarak yurdun yüce yararlar› için çal›fl›ld›-
¤›n› aç›klamaya ve kan›tlamaya u¤raflan bu ulusal gösterilerin yurdun yüce ç›karlar›na yar-
d›mc› olmas›n› ulu Allahtan diler ve hem sizin hem de Salâhattin Bey kardeflimizin övücü
yaz›lar›ndaki Rauf ve Mazhar Beylerin sevgi ve övülerine teflekkürler sunar›m Efendim.

Tümen Komutan›
As›m

BELGE, 126.
S›vas, 2 Ekim 1919

Tümen Komutan› As›m Beyefendiye
K: Aç›klamalar›n›zdan gere¤i kadar ayd›nlan›ld›. Giriflilecek iflin ve al›nacak önlemlerin ora

halk›nca biraz abart›lmakta oldu¤unu san›yorum. Amaç aç›k ve hakl›d›r, bunda hiç kimsenin ta-
rafs›z ve özellikle muhalif kalmas›n› düflünmek istemiyoruz. Çünkü söz konusu olan sorun hiçbir
zaman particilik gibi küçük bir ere¤e yönelik de¤ildir. Halk›n subaylara güvence vermesi de flim-
dilik gereksizdir. Anadolunun hiçbir yerinde hiç kimse böyle kay›t ve flartlara ba¤l› tutulmam›fl ve
buna gerekseme duyulmam›flt›r. ‹stanbul halk›na yönelik olarak yaz›lm›fl yeni bir bildiri vard›r.
Onu aynen flimdi size oldu¤u gibi verdirece¤im. ‹çeri¤i yar›n toplant›n›zda yararl› olabilir. Ferit



maldir. Bu takdirde yar›nki içtima›n›z neticesinde zât› flahaneye ve tayin etti¤i taktirde yeni
kabine reisine kabinenin amali millîyeye tamamen mutavaatkâr bitaraf zevattan terkibini is-
tirham etmek hususunu ve buna intizar edildi¤inin arzedilmesini, temin buyurunuz. Bir de
vatan›m›z›n ve istiklâli millimizi kurtarmak için teflekkül edecek yeni kabine ile müttehidin
daha pek çok çal›nmaya ihtiyac›m›z oldu¤undan tamamen sükûnet dairesinde Heyeti Temsi-
lîye kararile arzetti¤im hususun nazar› dikkatte bulundurarak teflkilâta devam buyurulmas›-
n› rica ederim kardeflim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 127.

TAM‹M
Gayet müstaceldir 2/3 Teflrinievel 1335

Bilcümle vilâyat ve müstakil livalar heyeti merkezîyelerine
Belediye riyasetlerine, Müdafaai Hukuk Cemiyeti riyasetlerine

Berayi malûmat (Sadruluzmâya)
1 - Vatan ve milletin temini halâs ve selâmeti için ihaneti tahakkuk eden Ferit Pafla Ka-

binesinin ›skatile yerine Kuvayi Millîyeye müstenit ve amali millîyeye tamamen mutavaatkâr
ehil zevattan mürekkep bir kabinenin ikamesi hususunda milletin teflkilât› meflruasma müs-
teniden vukubulan teflebbüsat› azimkâranesi ve zât› akdesi padiflahîye istirhamat› mütevali-
yesi neticesi olarak Ali R›za Pafla Hazretlerinin taht› riyasetinde bir kabine teflekkül etmifltir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi taraf›ndan vukubu-
lan müracaat üzerine müflarileyh yar›n ö¤leden sonra saat ikide Meclisi Vükelân›n içtima› es-
nas›nda heyetimizle makine bafl›nda görüfleceklerini vait buyurdular. Erzurum ve S›vas
Kongrelerinde tayin ve tesbit edilen teflkilât ve maksad› meflruai millete riayetkar oldu¤u tak-
dirde Kuvayi Millîyenin yeni kabineye müzahir ve Ferit paflan›n sebebiyet verdi¤i ihtilâf›n
külliyen zail olaca¤›n› arz ve meclisi millînin in'ikadile murakabei filîye bafllay›ncaya kadar
mukadderat› millet hakk›nda bir gûna taahhüdata girilmemesi ve sulh konferans›nda tayini
mukadderat› millet ve memlekete memur olacak murahhaslar›n sab›k› gibi naehillerden tayin
edilmeyip milletin bihakk›n amalini müdrik ve itimad›na mazhar ehli vukuf ve iktidardan in-
tihap buyurulmas› esas›n›n kabul buyurulmas› rica edilecektir. Bu bapla baflkaca mütalealan
varsa yar›n zevale kadar sürati ifl'ar› temenni olunur.

2 - ‹flbu tamim vilâyat ve elviye müstakille heyeti merkezîyelerine tebli¤ olunmufltur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 128.
Sadrazam Fahametlû, Devletlû Ali R›za Pafla Hazretlerine

Millet flimdiye kadar resikâr›na geçenlerin Kanunu Esasîye ve amali millîyeye münafi
harekât› malûmesinden müteessiren hukuku meflruasm› tan›tmak ve mukadderat›n› emin ve
ehil ellerde görmek karar› kat’îsini vermifl ve lâz›mgelen teflebbüsat› azimkâraneye tevessül
eylemifltir. Teflkilât› muntazamaya tâbi Kuvayi Millîye iradei kat'îyei milleti biinayetillahilke-
rim tamamen izhar ve ispat etmek kudretini ihraz eylemifltir. Millet kuvvet ve iradesini hiçbir
vak›t amali mukaddesei flahaneye mugayir ve menafii mülkü millete mübayin bir tarzda sar-
fetmek gayr›ma’kulesinde de¤ildir. Millet zât› akdesi hilâfetpenahinin mazhar› emnü itimad›
olan zât› fahametpenahilerile rüfakayi kiram›n›z› müflkül vaziyette b›rakmaktan kat'iyyen
müterakki olup bilâkis tamamen müzahir olmaya bütün samimiyetile haz›rd›r. Ancak heye-
ti vükelâ meyan›nda Ferit Pafla ile teflriki faaliyet eylemifl nüzzar›n mevcudiyeti heyeti celile-
lerinin noktai nazarlarile amali millîyenin derecei mutabakatini kemali hulûs ile anlamak
mecburiyetini hâs›l eylemifltir. Milletçe emniyeti tamme tahassul etmedikçe at›lm›fl olan hat-
vei salâh›n tevkifi ve yar›m tedbirlerle iktifa olunmas› milletle heyeti celileleri aras›nda da su-
itefehhümat› mucip olabilece¤inden gayricaiz görülmektedir. Binaenaleyh heyetimiz kat'î ve
sarih olarak zât› samii sadaretpenahilerinden berveçhiati hususat›n hükûmeti cedidece tasvip
ve kabul edilip edilmiyece¤ini kanal› hürmetle anlama¤› vecibeden addeder:

1 - Hükûmeti cedide Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tayin ve tesbit edilen teflkilât ve
makas›d› meflruai millete riayetkâr kalmas›.
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Paflan›n yar›na kadar çekilmesi çok olas›d›r. Bu durumda yar›nki toplant›n›z›n sonunda pa-
diflaha atanm›flsa yeni hükûmet baflkan›na kabinenin ulusal isteklere tümüyle uygun taraf-
s›z kimselerden kurulmas›n› dilemek konusunu ve bunun beklenmekte oldu¤unun bildiril-
mesini, sa¤lay›m. Bir de vatan›m›z› ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarmak için kurulacak ye-
ni kabine ile elbirli¤i halinde daha pek çok çal›flmaya gereksinmemiz oldu¤undan tam din-
ginlik içinde ve Temsilci Kurul kararile bildirdi¤im konular göz önünde bulundurarak ör-
gütlenmeyi sürdürmenizi rica ederim kardeflim.

Mustafa Kemal
BELGE, 127.

GENELGE
Çok ivedidir 2/3 Ekim 1919

Bütün illerle ba¤›ms›z sancaklar Merkez Kurullar›na
Belediye baflkanl›klar›na, Haklar› Savunma Derne¤i baflkanl›klar›na

Bilgi için Baflbakanl›¤a
1 - Vatan ve milletin kurtar›lmas›n› sa¤lamak için hainli¤i kesin olarak anlafl›lan Ferit

Pafla Kabinesinin düflürülmesiyle yerine Ulusal Güçlere dayanan ve ulusal isteklere tümüy-
le uygun yetenekli kiflilerden oluflacak bir kabinenin geçirilmesi konusunda milletin meflru
örgütüne dayanarak yap›lan kararl› giriflimler ve çok kutsal padiflah hazretlerine sunulan sü-
rekli dilekler sonucunda Ali R›za Pafla Hazretlerinin baflkanl›¤›nda bir kabine kurulmufltur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu taraf›ndan yap›lan
baflvuru üzerine Ali R›za Pafla yar›n ö¤leden sonra saat ikide Bakanlar Kurulu toplant›s› s›-
ras›nda kurulumuzla makine bafl›nda görüfleceklerine söz verdi. Erzurum ve S›vas Kongre-
lerinde belirlenip saptanan örgütlere ve milletin hakl› amaçlar›na sayg› gösterirlerse Ulusal
Güçlerin yeni kabineyi destekliyece¤i Ferit Paflan›n neden oldu¤u anlaflmazl›¤›n tümüyle gi-
derilece¤ini bildirir ve Millî Meclis toplan›p da edimli olarak denetime bafllay›ncaya kadar
milletin kaderiyle ilgili hiçbir ba¤lant›ya girilmemesi ve bar›fl konferans›nda millet ve mem-
leketin kaderini belirlemekle görevli olacak delegelerin eskiden oldu¤u gibi yeteneksiz ki-
flilerden atanmay›p milletin isteklerini tam olarak bilen ve güvenini kazanm›fl olan bilgili ve
yetenekli kimselerden seçilmesi ilkesinin kabul edilmesi rica edilecektir. Bu konuda baflka-
ca düflünceler varsa yar›n ö¤leye kadar tez elden bildirilmesini dileriz.

2 - Bu genelge illerle ba¤›ms›z sancaklar merkez kurullar›na bildirilmifltir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 128.
Yüce Baflbakan, Devletlû Ali R›za Pafla Hazretlerine

Millet flimdiye kadar ifl bafl›na geçenlerin Anayasaya ve milletin isteklerine ayk›r› olan
ve herkesçe bilinen davran›fllar›ndan üzüntüye kap›larak meflru haklar›n› tan›tmaya ve ka-
derini güvenilir ve yetenekli ellerde görmeye kesin karar vermifl ve gereken kararl› giriflim-
lere geçmifltir. Düzenli bir örgüte ba¤l› Ulusal Güçler milletin kesin meram›n› Tanr›n›n yar-
d›m›yla tam olarak aç›klamak ve kan›tlamak gücünü kazanm›flt›r. Millet gücünü ve iradesi-
ni hiçbir vak›t padiflah›n kutsal isteklerine ayk›r› ve memleketle milletin ç›karlar›na ters dü-
flen bir biçimde harcamak gibi ak›ls›zca davranmayacakt›r. Millet çok kutsal padiflah hazret-
lerinin inan ve güvenini kazanm›fl olan yüce kiflili¤inizle sayg›de¤er arkadafllar›n›z› zor du-
rumda b›rakmaktan kesinlikle kaç›nmakta olup tersine sizlere tam destek olmaya bütün iç-
tenli¤iyle haz›rd›r. Ancak Bakanlar Kurulu üyeleri aras›nda Ferit Pafla ile iflbirli¤i yapm›fl
bakanlar›n bulunmas› yüksek kurulunuzun görüflüyle ulusal emellerin ne kadar uyuflabile-
ce¤i noktas›n› çok aç›k olarak anlamak zorunlu¤unu do¤urmufltur. Milletçe tam bir güvene
kavuflmad›kça at›lm›fl olan kurtulufl ad›m›n›n durdurulmas› ve yar›m önlemler almakla ye-
tinilmesi milletle yüce kurulunuz aras›nda da yanl›fl anlamalar do¤urabilece¤inden uygun
görülmemektedir. Bu nedenle kurulumuz yüce baflbakanl›ktan afla¤›daki konular›n yeni hü-
kûmetçe uygun bulunup bulunmayaca¤›n› ve kabul edilip edilmiyece¤ini kesin ve aç›k ola-
rak sayg›yla anlamay› borç hükümünde ödev sayar:

1 - Yeni hükûmetin Erzurum ve S›vas Kongrelerinde belirlenen ve saptanan örgüte ve
milletin meflru amaçlar›na saymas›.



2 - Meclisi Millînin in'ikadile murakabei filiye bafllay›ncaya kadar mukadderat› millet
hakk›nda bir gûna taahhüdü kat’î ve resmîye girilmemesi.

3 - Sulh konferans›nda tayini mukadderat› millet ve memlekete memur olacak murah-
haslar›n sab›k› gibi naehillerden tayin edilmeyip milletin bihakk›n amalini müdrik ve itima-
d›na mazhar ehli vukuf ve iktidardan intihap buyurulmas›.

Bu esasatta tamamen itilâf hâs›l oldu¤u takdirde milletin vicdan›ndan do¤mufl ve bil-
cümle Düveli ‹tilâfiyece meflruiyeti ve kudreti tan›nm›fl olun teflkilât› millîyemizin hükûmetin
müzahiri olaca¤› ve bu suretle hükûmetin temini mukadderat› millet ve memleket hususunda
sulh konferans›nda vukubulacak teflebbüsat›n›n daha emin ve müessir bulunaca¤› tabiîdir.

Bu defa bu nikat› esasiyede bir mutabakat hâs›l oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra hadisat› âhi-
re sebebile hâs›l olan ahvali gayr›tabiiyenin izalesi maksadile baz› maruzat› tâliyede bulun-
makl›¤›m›za müsaadei sadaretpenahileri istirham olunacakt›r.

3 Teflrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal 

VES‹KA, 129.
Bilûmum vilâyat ve müstakil mutasarr›fl›klara, Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti mer-
kezîye riyasetile belediye riyasetlerine, K. Ü. 13, K.O. 15, K.O. 20, Ni¤dede F›rka 11,

‹zmitte F›rka 1 Kumandanl›klar›na ve Torulda F›rka 3 Kumandan› Halit Beye:
Bugün Sadrazam Ali R›za Paflan›n vukubulan istizah› üzerine heyetimiz taraf›ndan

teklif edilen hususat aynen berveçhiati dercolunur. Cevaben, berayi tahlif saray› humayuna
azimet edeceklerinden cevab›n›n yar›n ita olunaca¤› bildirilmifltir.

Hükûmet ile millet aras›nda mutabakat› enzar ve amal husulü tamimen tebli¤ edilince-
ye kadar kemafissab›k muhaberat› resmîyenin munkat› bir halde bulundurulmas› lüzumu
Heyeti Temsilîye kararile tebli¤ olunur.

Suret: 128 numaral› vesikad›r. 13/10/1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›n›
Mustafa Kemal

VES‹KA, 130.
S›vas, 4/10/1335

Makam› Sadareti Uzmaya
Erzurum Kongresi mukarrerat› S›vas Umumî Kongresinde teflmilen aynen kabul edil-

mifltir. Bu mukarrerat ve teflkilât 11 Eylûl 1335 tarihli beyanname muhteviyatile 8 Eylûl 1335
tarihinde tab› ve neflrolunan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesi
muhteviyat›ndan ibarettir. Her iki kongrede beyanname ve nizamnamelerle ilân edilmifl mu-
karrerattan baflka kat'iyyen bir karar mevcut de¤ildir. Mahallî hükûmetlerin usulen ve kanu-
nen tasdik›na iktiran eylemifl bulunan mezkûr beyanname ve nizamnamenin henüz heyeti ce-
lilelerince manzur olmad›¤› anlafl›lmakta oldu¤undan nizamnamenin mevadd› esasîyesini ih-
tiva eden beyannameyi berveçhiati aynen ve nizamnamenin teflkilâta ait nikat› esasîyesini de
hulasaten arzediyoruz.

SURET
S›vas, 11 Eylûl 1335

Umumî Kongre Beyannamesidir:
Bütün milletçe malûm olan mehaliki haricîye ve dahilîyenin tevlit etmifl oldu¤u intibah›

millîyeden do¤an Kongremiz mukarrerat› atiyeyi ittihaz etmifltir.
1 - Devleti Aliyei Osmanîye ile Düveli ‹tilâfiye aras›nda münakit mütarekenamenin imza

olundu¤u 30 Teflrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan ve her noktas› islâm ekse-
riyeti kahiresile meskûn olan memaliki Osmanîye aksam› yekdi¤erinden ve camiai Osmanîyeden
gayrikabili tecezzi ve hiçbir sebeple iftirak etmez bir kül teflkil eder; memaliki mezkûrede yaflayan
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2 - Millî Meclisin toplanmas›yla edimli olarak denetim bafllay›ncaya kadar milletin ka-
deriyle ilgili hiçbir kesin ve resmî ba¤lant›ya girilmemesi.

3 - Bar›fl Konferans›nda millet ve memleketin kaderini belirlemekle görevli olacak de-
legelerin eskiden oldu¤u gibi yeteneksiz kiflilerden atanmay›p milletin isteklerini tam ola-
rak bilen ve güvenini kazanm›fl olan bilgili ve yetenekli kimselerden seçilmesi.

Bu ilkelerde tam anlaflma olursa milletin vicdan›ndan do¤mufl ve bütün ‹tilâf Devlet-
lerince meflru hakl› ve güçlü oldu¤u tan›nm›fl olan ulusal örgütümüzün hükûmetin destek-
çisi olaca¤› ve böylece hükûmetin millet ve memleketin kaderini sa¤lama almak konusun-
da bar›fl konferans›nda yapaca¤› giriflimlerinin daha sa¤lam ve etkili olaca¤› do¤ald›r.

Hele bu temel noktalarda birleflildi¤i anlafl›ls›n ondan sonra son olaylar nedeniyle or-
taya ç›kan olumsuz durumlar›n giderilmesi amac›yla ikinci derecede bir tak›m noktalar› bil-
dirmemize izin verilmesi yüce baflbakanl›ktan rica edilecektir.

3 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 129.
Bütün illere ve ba¤›ms›z mutasarr›fl›klara, Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurul

baflkanl›klar›yla belediye baflkanl›klar›na, K.O. 13, K.O. 15, K.O. 20, Ni¤dede Tümen
11, ‹zmitte Tümen 1 Komutanl›klar›na ve Torulda Tümen 3 Komutan› Halit Beye:

Bugün Baflbakan Ali R›za Paflan›n iste¤i üzerine kurulumuz taraf›ndan önerilen nok-
talar afla¤›da oldu¤u gibi yaz›l›d›r. Yan›t olarak, and içmek için saraya gideceklerinden ya-
n›t›n yar›n verilece¤i bildirilmifltir.

Hükûmet ile millet aras›nda görüfl ve amaç birli¤ine var›ld›¤› genelgeyle bildirilene ka-
dar eskisi gibi resmî haberleflmelerin kesilmifl durumda bulundurulmas› gere¤i Temsilci Ku-
rul kararile bildirilir.

Örnek: 128 say›l› belgedir. 13/10/1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 130.
S›vas, 4/10/1919

Yüce Baflbakanl›¤a
Erzurum Kongresi kararlar› S›vas Genel Kongresinde yayg›nlaflt›r›larak oldu¤u gibi

kabul edilmifltir. Bu kararlar ve örgüt 11 Eylûl 1919 tarihli bildiri içeri¤iyle 8 Eylûl 1919 ta-
rihinde bas›l›p yay›mlanan Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i tüzü¤ü içeri¤in-
den baflka bir fley de¤ildir. Her iki kongrede bildiri ve tüzüklerle ilân edilmifl kararlardan
baflka bir karar kesinlikle yoktur. Yerel hükûmetlerce yöntemine ve kanuna göre onaylan-
m›fl bulunan bu bildiri ve tüzü¤ün yüksek kurulunuzca daha görülmedi¤i anlafl›lmakta oldu-
¤undan tüzü¤ün temel maddelerini içeren bildiriyi oldu¤u gibi ve tüzü¤ün örgütlere iliflkin
temel noktalar›n› da özet olarak bildiriyoruz.

ÖRNEK
S›vas, 11 Eylûl 1919

Genel Kongre Bildirisidir:
Bütün milletin bildi¤i d›fl ve iç tehlikelerin yaratt›¤› milletçe uyan›fl›n do¤urdu¤u

Kongremiz afla¤›daki kararlar› alm›flt›r.
1 - Yüce Osmanl› Devleti ile ‹tilâf Devletleri aras›nda yap›lm›fl olan ateflkes anlaflmas›n›n

imzaland›¤› 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›rlar›m›z içinde kalan ve her noktas›nda ezici Müslüman
ço¤unlu¤u oturan Osmanl› topraklar›n›n bölümleri birbirinden ve Osmanl› toplulu¤undan ayr›la-
maz ve hiçbir nedenle kopar›lamaz bir bütün oluflturur; bu topraklarda yaflayan bütün Müslüman



bilcümle anas›r› islâmiye yekdi¤erine karfl› hürmeti mütekabile ve fedakârl›k hissiyatile mefl-
hun ve hukuku ›rkîye ve içtimaîyelerile fleraiti muhitelerine tamamile riayetkâr öz kardefltirler.

2 - Camiai Osmanîyenin tamamîyeti ve istiklâli millîmizin temini ve makam› muallây›
hilâfet ve saltanat›n masuniyeti için Kuvayi Millîyeyi amil ve iradei millîyeyi hatim k›lmak,
esas› katidir.

3 - Memaliki Osmanîyenin herhangi bir cüz'üne karfl› vaki olacak müdahale ve iflgale,
ve bilhassa vatan›m›z dahilinde müstakil birer Rumluk ve Ermenilik teflkili gayesine matuf
harekâta karfl› Ayd›n, Manisa ve Bal›kesir cephelerinde mücahedat› millîyetle oldu¤u gibi
müttehiden müdafaa ve mukavemet esas› meflruu kabul edilmifltir.

4 - Ötedenberi ayn› vatan içinde birlikte yaflad›¤›m›z bilcümle anas›r› gayr›müslimenin
her türlü hukuku tâbiiyetleri tamamile mahfuz oldu¤undan, anas›r› mezkûreye hakimiyeti si-
yasîye ve muvazeneti içtimaîyemizi ihlâl edecek imtiyazat itas› kabul edilmeyecektir.

5 - Hükûmeti Osmanîye bir tazyik› haricî karfl›s›nda memleketimizin herhangi bir
cüz'ünü terk ve ihmal etmek ›zt›rarmda bulundu¤u takdirde makam› hilâfet ve saltanatla vatan
ve milletin masuniyet ve tamamiyetini kâfil her türlü tedabir ve mukarrerat ittihaz olunmufltur.

6 - Düveli ‹tilâfiyece mütarekenamenin imza olundu¤u Fi. 30 Teflrinievvel sene 1334 ta-
rihindeki hududumuz dahilinde kal›p bir ekseriyeti islâmiye ile meskûn olan ve harsî ve me-
denî faik›yeti müslümanlara ait bulunan vahdeti mülkîyemizin taksimi nazariyesinden bil-
külliye feragatle bu topraklar üzerindeki hukuku tarihîye, ›rkîye, dinîye ve co¤rafîyemize ri-
ayet edilmesine ve buna mugayir teflebbüsat›n iptaline ve bu suretle hakku adle müstenit bir
karar ittihaz olunmas›na intizar ederiz.

7 - Milletimiz insanî, asrî, gayeleri tebcil ve fenni, s›naî ve iktisadî hal ve ihtiyac›m›z› tak-
dir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin dahilî ve haricî istiklâli ve vatan›m›z›n tamami-
yeti mahfuz kalmak flartile alt›nc› maddede musarrah hudut dahilinde milliyet esaslar›na ri-
ayetkâr ve memleketimize karfl› istilâ emeli beslemiyen herhangi devletin fennî, s›naî, iktisadî
muavenetini memnuniyetle karfl›lar›z. Ve bu fleraiti âdile ve insanîyeyi muhtevi bir sulhün de
acilen takarrürü selâmeti befler ve sükûnu âlem nam›na ahass› amali millîyemizdir.

8 - Milletlerin kendi mukadderat›n› bizzat tayin etti¤i bu tarihî devirde hükûmeti mer-
kezîyemizin de iradei millîyeye tâbi olmas› zarurîdir. Çünkü: ‹radei millîyeye gayr› müstenit
herhangi bir heyeti hükûmetin indî ve flahsî mukarrerat› milletçe muta olmad›ktan baflka ha-
ricen de muteber olmad›¤› ve olamayaca¤› flimdiye kadar mesbuk ef'al ve netayiç ile sabit ol-
mufltur. Binaenaleyh milletin içinde bulundu¤u hali zucret ve endifleden kurtulmak çareleri-
ne bizzat tevessüle hacet kalmadan hükûmeti merkezîyemizin meclisi millîyi hemen ve bilâ-
ifateian toplamas› ve bu suretle mukadderat› millet ve memleket hakk›nda ittihaz eyliyece¤i
bilcümle mukarrerat› meclisi millînin murakabesine arzetmesi mecburîdir.

9 - Vatan ve milletimizin maruz oldu¤u mezalim ve âlâm ile ve tamamen ayn› gaye ve
maksatla vicdan› milliden do¤an vatanî ve millî cemiyetlerin ittihad›ndan mütehass›l kütlei
umumîye bu kere "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" unvanile tevsim olunmufl-
tur. Bu cemiyet her türlü f›rkac›l›k cerayanlar›ndan ve ihtirasat› flahsiyeden külliyen müberra
ve münezzehtir. Bilcümle Müslüman vatandafllar›m›z bu cemiyetin azay› tabiîyesindendirler.

10 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 4 Eylûl 1335 tarihinde S›vas fleh-
rinde in'ikat eden Umumi Kongresi taraf›ndan maksad› mukaddesi takip ile teflkilât› umumî-
yeyi idare için bir "Heyeti Temsilîye" intihap edilmifl ve köylerden vilâyet merkezlerine ka-
dar bilcümle teflkilât› millîye takviye ve tevhit olunmufltur.

Umumî Kongre Heyeti
VES‹KA, 131.

TAM‹M
Müstaceldir S›vas, 4 Teflrinievvel 1335

Kolordulara
Vali ve mutasarr›flara

Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine (Karahisar, Gümüflane, Rize, Giresun, 
Ordu Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti idarelerine)

Bugün yeni kabine ile makine bafl›nda muhabereye devam edilmifltir. Kabine dünkü tekâli-
fimiz hakk›nda beyanname ve nizamnamemizin muhteviyat›n› istizah etti. ‹cap eden malûmat ve
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unsurlar birbirine karfl› karfl›l›kl› sayg› ve özveri duygular›yla dolu oldu¤u gibi etnik ve sos-
yal haklar›yla yöre koflullar›na tam olarak sayg›l› öz, kardefltirler.

2 - Osmanl› toplumunun bütünlü¤ü ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sa¤lanmas› ve yüce ha-
lifelik ve saltanat makam›n›n korunmas› için Kuvayi Millîyeyi etkin ve millî iradeyi egemen
k›lmak, kesin ilkedir.

3 - Osmanl› topraklar›n›n bir parças›na karfl› yap›lacak el uzatmaya ve iflgale ve özel-
likle vatan›m›z içinde ba¤›ms›z birer Rumluk ve Ermenilik kurulmas› amac›na yönelik dav-
ran›fllara karfl› Ayd›n, Manisa ve Bal›kesir cephelerindeki ulusal savafl›mlarda oldu¤u gibi
elbirli¤iyle savunma ve karfl› koyma ilkesi kabul edilmifltir.

4 - Ötedenberi ayn› vatan içinde birlikte yaflad›¤›m›z Müslüman olmayan tüm unsur-
lar›n her türlü uyrukluk haklar› bütünüyle sakl› oldu¤undan, bu unsurlara siyasî egemenli-
¤imizi ve sosyal dengemizi bozacak ayr›cal›klar verilmesi kabul edilmiyecektir.

5 - Osmanl› hükûmeti bir d›fl bask› karfl›s›nda memleketimizin herhangi bir parças›n›
gözden ç›kar›p b›rakmak zorunda kal›rsa hilâfetle saltanat›n ve vatanla milletin dokunmaz-
l›¤›n› ve bütünlü¤ünü sa¤layacak her türlü önlemler ve kararlar al›nm›flt›r.

6 - ‹tilâf Devletlerince ateflkes anlaflmas›n›n imzaland›¤› 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›r-
lar›m›z içinde kal›p bir Müslüman ço¤unlu¤un oturdu¤u ve kültür ve uygarl›k üstünlü¤ü
Müslümanlarda bulunan ülke bütünlü¤ümüzün bölünmesi kuram›ndan büsbütün vazgeçip
bu topraklar üzerindeki tarihsel, etnik, dinî ve co¤rafî haklar›m›za uyulmas›n› ve buna ayk›-
r› giriflimlerin kald›r›lmas›n› ve böylece hak ve adalete dayal› bir karar al›nmas›n› bekleriz.

7 - Milletimiz insanc›, ça¤dafl erekleri yüceltir ve teknik, endüstriyel ve ekonomik du-
rum ve gereksinmemizin bilincindedir. fiu halde devlet ve milletimizin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›-
¤› ve vatan›m›z›n bütünlü¤ü sakl› kalmak koflulu ile alt›nc› maddede belirtilen s›n›r içinde
milliyet ilkelerine sayg›l› olan ve memleketimize karfl› sald›r› ve yay›lma amac› gütmeyen
herhangi bir devletin teknik, endüstriyel ve ekonomik yard›m›ndan memnun oluruz. Ve bu
adaletli ve insanc› koflullar› içeren bir bar›fl›n tezeldcn yap›lmas› da insanl›¤›n esenli¤i ve
dünyan›n dinginli¤i ad›na en büyük ulusal iste¤imizdir.

8 - Milletlerin kendi kaderlerini kendileri belirledi¤i bu tarihî dönemde ‹stanbul hükû-
metinin de milletin iradesine ba¤l› olmas› zorunludur. Çünkü: milletin iradesine dayanma-
yan herhangi bir hükûmetin keyfî ve kiflisel kararlar›na millet bafl e¤medikten baflka d›flar›-
da da geçerli olmad›¤› ve olamayaca¤› flimdiye kadar geçen eylem ve sonuçlarla saptanm›fl-
t›r. fiu halde milletin içinde bulundu¤u s›k›nt› ve kayg›dan kurtulmak yollar›na do¤rudan
do¤ruya kendisinin baflvurmas›na gereklik kalmadan ‹stanbuldaki hükûmetimizin hiç gecik-
meden ve bir an bile yitirmeden millî meclisi toplanmas› ve böylece millet ve memleketin ka-
deriyle ilgili olarak alaca¤› bütün kararlar› millî meclisin denetimine sunmas› zorunludur.

9 - Vatan ve milletimizin karfl› karfl›ya bulundu¤u k›y›m ve ac›lar ile hepsi ayn› amaç-
la milletin vicdan›ndan do¤an yurtçu ve milliyetçi derneklerin birleflmesinden oluflan genel
topluluk bu kere "Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" ad›n› alm›flt›r. Bu der-
nek her türlü particilik ak›mlar›ndan ve kiflisel h›rslardan tümüyle uzakt›r. Bütün Müslü-
man vatandafllar›m›z bu derne¤in do¤al üyesidir.

10 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin 4 Eylûl 1919 tarihinde S›vas
flehrinde toplanan Genel Kongresi taraf›ndan kutsal amac› gütmek ve genel örgütü yönet-
mek için bir "Temsilci Kurul" seçilmifl ve köylerden il merkezlerine kadar bütün ulusal ör-
gütler güçlendirilmifl ve birlefltirilmifltir.

Genel Kongre Kurulu
BELGE, 131.

GENELGE
‹vedidir S›vas, 4 Ekim 1919

Kolordulara
Vali ve mutasarr›flara

Haklar› Savunma Derne¤i (Afyon, Gümüflane, Rize, Giresun,
Ordu Haklar› Savunma Derne¤i yönetimi kurullar›na)

Bugün yeni kabine ile makine bafl›nda görüflme sürdürülmüfltür. Kabine dünkü önerilerimiz
ve bildiri ve tüzü¤ümüzün içeri¤i konular›nda bilgi istedi. Gereken bilgi verildi ve aç›klama yap›l-



izahat verildi. Heyeti vükelâca badelmüzakere bu gece cevap verilece¤i bildirildi. Binaena-
leyh neticei kat'iyeye kadar kemafissab›k muhaberat› resmîyeye hiçbir taraftan giriflilmemesi
lüzumu Heyeti Temsilîye kararile tamimen tebli¤ ve rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 131.

S›vas, 4/10/1335
Kastamonu, Ankara, Samsun, S›vas, ‹zmit, Bolu, Elâziz, Trabzon,

Diyarbekir, Konya telgraf baflmüdürlerine
Heyetimiz yeni kabine ile telif ve tevhidi amal etmek üzere muhaberededir. Bu husus ta-

karrür ve tahakkuk edinciye kadar ifl'ar› ahire de¤in kemafissab›k ‹stanbul ile olan muhabe-
rat› resmîye kat'iyyen munkati bulundurulacakt›r. ‹cap edenlerin ehemmiyetle nazar› dikkat-
lerinin celbi tavsiye olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 132.

S›vas, 5/10/1335
Makam› Sadareti Uzmaya

4 Teflrinievvel 1335 tarihli cevabî telgrafnamei sadaretpenahîleri muhteviyat›na nazaran
cemiyetimiz Heyeti Temsilîyesinin vukubulmufl olan maruzat ve tekâlifinin tamamen tasvip
ve kabul buyurulmufl oldu¤u kemali flükranla anlafl›ld›. Ancak taraf› âcizanemizden taahhüt
edilmesini talep buyurdu¤unuz nikat hakk›nda berveçhiati izahatta bulunmakt›¤›m›za müsa-
adei sâmilerini rica ederiz:

Hükûmetin rehberi harekât›n›n ahkâm› kanuniyeye tamamen riayet olmas› tabiî olup
heyeti âcizanemizce de bunun tecellisini temin etmek yegâne gayedir, son zamanda hadis
olan ahvali gayr›tabiî ve gayr›kanuniyenin âmil ve müsebbibi Ferit Pafla Kabinesi idi. Bu hu-
sus mezkûr kabinenin flukutile heyeti celilelerince ahkâm› kanuniye dairesinde hareket ve Fe-
rit Pafla Kabinesi taraf›ndan ikna edilmifl gayr›meflru ef'al ve harekât esbap ve müvellidat›n›n
ref'i için icap eden tedabiri kat'iye ittihaz buyuruldu¤u takdirde bizatihi zail ve bu yüzden vu-
kuu melhuz mehazir ve devam› muhtemel harekâta sebebiyet verilmemifl olur. Cemiyetimi-
zin heyeti vükelây› haz›raya ahkâm› kanunîye dairesinde her türlü taahhüdat ve muzaheret-
te bulunabilmesi için evvelâ hükûmetin meflru ve kanunî olan teflkilât› millîyemizi hüsnüka-
bul eyledi¤i sarih ve kati bir lisanla ifade buyurmas› lâz›md›r. Aksi takdirde cemiyetimizle
hükûmeti merkezîye aras›nda emniyet ve samimiyeti mütekabilenin husul buldu¤u meflkûk
kalacak ve binnetice mütebayin harekât ve teflebbüsat›n zuhûru melhuz bulunacakt›r.

Payitaht ile Anadoluyu yekdi¤erinden tefrika heyeti âcizanemiz ve mümessilleri bulun-
du¤umuz efrad› millet sebebiyet vermifl olmay›p bilâkis hükûmeti sab›kan›n Paris Sulh Kon-
ferans›nda vilâyat› flarkîyenin bittamam vâsi bir muhtariyeti haiz Ermenistan olmak üzere
kabulü ve Toros hududu Osmanîye gösterilerek iki üç vilâyetin camiai Osmanîye haricine b›-
rak›lmas› ve payitaht ve vilâyat›m›z›n eksen yerlerinde mütareke ahkâm› hilâf›na birçok ifl-
gallere ve haysiyet ve istiklâli devlet ve milleti muhil ahvale seyirci kalmas› ve mevcudiyeti
millîyesini muhafaza azmi dindaranesile hukuku mukaddesesini müdafaaya k›yam eden
Kongre azas›n›n eflk›ya çetesi gibi tenkili maksadile Mamuretülâziz vilâyetinde birtak›m efl-
k›ya cem'ine bittevessül S›vas ve Mamuretülâziz vilâyetleri ahalisi aras›nda mukatele esbab›-
n› ihzar emrini veren hükûmeti sab›kan›n icraat› gayr›meflruas› olmufltur. Aksam› memaliki
Osmanîyenin iflgali tehlikesine gelince teflkilât› millîye izhar› mevcudiyet eyledi¤i gündenberi
hiçbir iflgal vaki olmad›¤› gibi bilâkis Ferit Pafla Kabinesinin müsamaha ve seyyiat› neticesi
olmak üzere ahkâm› mütarekeye mugayir olarak iflgal edilen Merzifon ve Samsun gibi yerle-
rimiz tahliye edilmifltir. Binaenaleyh vahdeti mülkîyeyi heyeti âcizanemiz de¤il hükûmeti sa-
b›kan›n ihlâl eyledi¤i müsta¤nii arzu beyand›r. Taraf›m›zdan hiçbir dairei resmîye iflgal edil-
memifl oldu¤undan gayr›vaki bir halin tashihi gayr›varittir. Ecanip ile vaki olan münasebat›-
m›z bir flekli siyasîi resmîde olmay›p Kuvayi Millîyemiz aleyhinde hükûmeti sab›kan›n nefl-
riyat› vak›as›n›n s›hhat veya ademi s›hhatini tahkik z›mn›nda gelen ve payitahtta milletin iti-
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di. Bakanlar Kurulunda görüflüldükten sonra bu gece yan›t verilece¤i bildirildi. Buna göre
kesin sonuca kadar eskisi gibi hiçbir taraftan resmî haberleflmelere giriflilmemesi gereklili-
¤i Temsilci Kurul kararile genelge olarak bildirilir ve rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 131.

S›vas, 4/10/1919
Kastamonu, Ankara, Samsun, S›vas, ‹zmit, Bolu, Elaz›¤, Trabzon,

Diyarbak›r, Konya telgraf baflmüdürlerine
Kurulumuz yeni kabine ile uzlaflmak ve amaç birli¤ine varmak üzere haberleflmekte-

dir. Bu konu bir karara ba¤lan›p gerçekleflene kadar yeni bir bildirimiz olmad›kça eskisi gi-
bi ‹stanbul ile olan resmî haberleflmeler kesinlikle bulundurulacakt›r. Gerekenlerin önem-
le dikkatlerinin çekilmesini öneririz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 132.

S›vas, 5/10/1919
Yüce Baflbakanl›¤a

4 Ekim 1919 tarihli yan›t telgraf›n›zda yaz›lanlara göre derne¤imiz Temsilci Kurulu-
nun yapm›fl oldu¤u sunu ve önerilerinin hepsinin onaylan›p kabul edilmifl oldu¤u teflekkür-
lerle anl›fl›ld›. Ancak bizce üstlenilmesini istedi¤iniz noktalarla ilgili olarak afla¤›daki aç›k-
lamalar› yapmam›za izin vermenizi rica ederiz:

Hükûmetin davran›fllar›nda yol gösterici olarak kanun hükümlerine harfi harfine
uyulmas› do¤al olup kurulumuz için de bunun gerçekleflmesini sa¤lamak tek amaçt›r. Son
zamanda ortaya ç›kan ola¤an d›fl› ve yasa d›fl› durumlar›n yarat›c›s› ve nedeni Ferit Pafla Ka-
binesi idi. Bu husus o kabinenin düflmesi üzerine sizin kurulunuzca kanuna uygun olarak
davran›l›r ve Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan yap›lm›fl eylem ve davran›fllar›n nedenleriyle
sonuçlar›n›n kald›r›lmas› için gerekli olan kesin önlemler taraf›n›zdan al›n›rsa kendili¤inden
ortadan kalkar ve bu yüzden do¤abilecek sak›ncalar ve sürebilecek davran›fllara neden ol-
mam›fl olunur. Derne¤imizin flimdiki bakanlar kuruluna söz vermesi ve yard›mda buluna-
bilmesi için önce hükûmetin meflru ve yasal olan ulusal örgütlenmemizi iyi karfl›lad›¤›n› aç›k
ve kesin bir dille söylemesi gerekir. Yoksa derne¤imizle ‹stanbul hükûmeti aras›nda karfl›-
l›kl› güven ve içtenli¤in olufltu¤u kuflkulu kalacak ve bunun sonucu olarak karfl›t davran›fl
ve giriflimlerin ortaya ç›kmas› beklenir olacakt›r.

Padiflahla Anadolunun birbiriyle bozuflmas›na bizim kurulumuz ve temsilcisi oldu¤u-
muz halk neden olmufl olmay›p tersine eski hükûmet Paris Bar›fl Konferans›nda do¤u illeri-
nin tümünü genifl bir özerklik sahibi Ermenistan olarak kabul etmesi ve Osmanl› s›n›r› ola-
rak Toros gösterilerek iki üç ilin Osmanl› toplulu¤u d›fl›nda b›rak›lmas› ve baflkent ve illeri-
mizin ço¤u yerlerinde ateflkes hükümlerine ayk›r› birçok iflgallere ve devlet ve milletin hay-
siyetiyle ba¤›ms›zl›¤›n› yaral›y›c› durumlara seyirci kalmas› ve ulusal varl›¤›m›z› koruma yo-
lundaki dinsel kararl›l›¤›yla kutsal haklar›n› savunmaya kalkan Kongre üyelerini eflk›ya çe-
tesi gibi ezmek amac›yla Elaz›¤ ilinden birtak›m eflk›ya toplanmas›na giriflilerek S›vas ve
Elaz›¤ illeri halk› aras›nda birbirini öldürme nedenlerini haz›rlama emrini veren eski hükû-
metin yasaya ayk›r› davran›fllar› olmufltur. Osmanl› topraklar› parçalar›n›n iflgal edilmesi
tehlikesine gelince ulusal örgütler varl›klar›n› gösterdikleri gündenberi hiçbir iflgal olmad›¤›
gibi tersine Ferit Pafla Kabinesinin göz yummas› ve kötülükleri sonucu olmak üzere ateflkes
hükümlerine ayk›r› olarak iflgal edilen Merzifon ve Samsun gibi yerlerimiz boflalt›lm›flt›r. fiu
halde ülkenin bütünlü¤ünü bizim kurul de¤il eski hükûmetin bozdu¤unu söyleyip aç›klamak
bile gereksizdir. Taraf›m›zdan hiçbir resmî daire iflgal edilmemifl oldu¤undan olmam›fl bir
durumun düzeltilmesi söz konusu olamaz. Yabanc›larla olan iliflkilerimiz resmî siyasî bir
biçimde olmay›p Ulusal Güçlerimize karfl› eski hükûmetin yapt›¤› yay›mlar›n do¤ru olup
olmad›¤›n› araflt›rmak için gelen ve baflkentte milletin güvenini kazanm›fl Ulusal Güç-



mad›na mazhar Kuvayi Millîyeye müstenit meflru bir hükûmet göremiyen Düveli ‹tilâfiyenin
nezdimize ba’seyledikleri birtak›m memurîni siyasîlerile vaki olan temaslardan ibaret olup
gayei amali millîyeyi teflkilât› millîyenin vüs’at ve kudretini, idarei millîyenin flümul ve
kat'iyetini yakinen onlara ibraz ve irae ile milletimiz hakk›nda celbi hürmet ve itimad› temi-
ne inhisar etmifltir ki bu da sulh konferans›nda mukadderat› millet hakk›nda muz›r de¤il bi-
lâkis birçok netayici müfide istihsal edece¤i azadei flekkü flüphedir. Meb'usan intihabat› hak-
k›nda hükûmeti sab›kan›n verdi¤i evamiri zahire dairesinde hareket eden hükûmetler henüz
defatiri esasîyeyi bile tanzime yeni bafllam›fl olduklar›ndan intihabatta ahalinin hürriyetine te-
cavüz ve müdahale flimdiye kadar maddeten gayr›kabil oldu¤u gibi cemiyetimiz bir f›rkai si-
yasîye olmad›¤›ndan ihtirasat› siyasîden bittamam beri bulunaca¤›n› ve intihabatta kat'iyyen
ahalinin içtihat ve hürriyeti vicdaniyesine müdahale etmiyece¤ini biddef'at beyannamelerile
esasen ilân eylemifltir.

Muamelât› hükûmete iras edilen sekte ancak muhaberat› resmîyenin ink›ta›d›r ki bu da
milletin ebi müflfik ve ekremi bulunan padiflah›na maruzat ve istirhamat›n› takdime mâni tefl-
kilile padiflah ve efrad› millet aras›nda bir seddi hail teflkil eden Ferit Pafla Kabinesinin hare-
kât› nameflruas›n›n netayici zarurîyesindendir.

fiu noktaya da kemali ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkati fehametpenahilerini celbe
mecburuz ki beyanat› samilerinde memleketimizde usulü meflrutiyet icab›nca hakimiyeti mil-
lîye cari bulundu¤u mezkur ise de feshinden itibaren Meclisi Meb'usan›n dört ay zarf›nda iç-
tima› Kanunu Esasîmizin ahkâm› safihas›ndan iken bugüne kadar intihabat›n defaliri esasi-
yesi bile tanzim edilmemifltir. Muhtac› izah olmad›¤› veçhile dört ay zarf›nda içtima› bir mec-
buriyeti kanuniye taht›nda taht›nda bulunan Meclisi Millinin flu ana kadar ademi içtima› Fe-
rit Pafla Kabinesinin aç›ktan aç›¤a meflrutiyete bir darbesini ve Kanunu Esasîye bir tecavüzü
kat'isini teflkil eder ve Kanunu Cezan›n maddei mahsusas›na tevfikan bir cinayet addedilerek
müsebbipleri hakk›nda ahkâm› kanuniyenin tamamii tatbik› hakimiyeti millîyeyi kabul ve
ahkâm› kanunîyenin tatbik›n› kendisi için bir vazifei kanuniye addedecek her hükûmeti mefl-
rutinin ilk vazifei mukaddesesidir.

Ferit Pafla Kabinesinin tevlid eylemifl bulundu¤u bugünkü vaziyeti gayritabiîyenin ade-
mi tekerrürü için ilk maruzat›m›zda serdine müsaade istirham eyledi¤imiz atideki tekâlifin
hüsnü telâkki ve tatbikini temenni eyleriz:

1 - Meflru ve kanunî olan teflkilât ve teflebbüsat› millîyemiz baz› bedhahan ve bilhassa
Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan bolfleviklik veya ittihatç›l›k mahiyetinde suitefsir ve bu yüzden
memeketimiz dahilinde flurifl oldu¤u tamim ve iflaa edilmiflti. Bugün millet aras›nda nifak ve
flikak oldu¤u zeham›nda bulunuldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu flayialar kat'iyyen gayr›varittir. Bilâ-
kis memleketimizde herzamandan ziyade asavifl ve huzur olup millet dahi bir kütlei müttehi-
de halindedir. Bu hakayik bütün cihan nazar›nda sabittir. Hükûmeti merkezîye için pek bü-
yük bir kuvvei maneviye ve bir noktai istinat ehemmiyetinde bulunan bu vaziyete ra¤men Fe-
rit Pafla Kabinesi tâ son zamana kadar Anadolu ahvalini müflevvefl ve. mucibi endifle göste-
rerek milletin cihan nazar›nda iktisaba bafllad›¤› itibar› medenîyi izaleye çal›flmaktan hâli
kalmad›. Binaenaleyh bugün tekmil Anadolunun hükûmeti cedideden bekledi¤i ilk ifl mille-
tin yekvücut olup sükûn içinde hukuku meflruas›n›n müdafaas›na çal›flt›¤›n› ve memleketin
hiçbir taraf›nda muhilli asayifl hiçbir hal ve hareket mevcut olmad›¤›n› ve hususile amali mil-
lîyenin tamamile hakl› ve meflru oldu¤unu resmî bir beyanname ile cihan efkâr› umumiyesi-
ne ilân etmektir. Bu suretle milletin teflkil etti¤i vahdeti umumîyeye hükûmet te iltihak ederek
hiçbir kuvvei siyasîyemiz bu mübeccel cereyan›n haricinde kalmam›fl olacakt›r.

2 - Hükûmeti sak›tan›n tahrikât› ihanetkâranesine alet olarak ahaliyi teslih ve mukate-
leye sevkeden birtak›m rüesay› memurînin mahkemei aidesine tevdii ve harekât› meflruai mil-
lîyeye mümanaat ve h›yanet eden baz› vülât› sab›kan›n da hizmeti devletle istihdam olunma-
malar› ve mahza hukuku kanunîyei millîyeye muzaheret elliklerinden dolay› azledilenlerin
de memuriyetlerine iadelerile hak ve adaletin yerine getirilmesi talep ve rica olunur.

3 - Ordunun maneviyat› üzerinde suitesir icra eden, Harbiye Nezaretini ât›l ve gayr›ka-
dir bir hale getiren iadei rütbeleri Meclisi Millînin tasdikimi iktiran etmemifl olan ve yegâne
sebebi istihdamlar› da birtak›m esbap ve mülâhazat› sakimei siyasîden ibaret bulunan müte-
kaidin derhal as›llar›na ircaile mühim ve mutena makamal› askeriyenin ehil ellere tevdiini or-
dunun ve devletin selâmeti nam›na arz ve teklif ederiz.

4 - Anas›r› islâmiyeyi birbirile mukateleye sevkedip milletin harekât› meflruas›n› iflkâl etmek
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lere dayal› meflru bir hükûmet göremiyen ‹tilâf Devletlerinin yan›m›za gönderdikleri birta-
k›m politik görevlilerle yap›lan görüflmelerden baflka bir fley de¤ildir, ve amac› ulusal istem-
leri ulusal örgütlerin yayg›nl›¤›n› ve gücünü, millî iradenin genifl kapsam ve kesinli¤ini onla-
ra iyice belirtip göstermekle milletimize sayg› ve güven sa¤lamakla s›n›rl› kalm›flt›r ki bunun
da bar›fl konferans›nda milletin kaderi için zararl› de¤il tersine birçok yararl› sonuç elde et-
meye yarayaca¤› hiç kuflku götürmez. Meb’uslar›n seçimi konusunda eski hükûmetin verdi-
¤i sözde - emirler uyar›nca ifl gören hükûmet daireleri ana defterleri bile düzenlemeye he-
nüz yeni bafllam›fl olduklar›ndan seçimlerde halk›n özgürlü¤üne taraf›m›zdan el uzat›lmas›
ve kar›fl›lmas› flimdiye kadar olanaks›z oldu¤u gibi derne¤imiz siyasî bir parti olmad›¤›ndan
siyasî h›rslardan tümüyle uzak kalaca¤›n› ve seçimlerde halk›n düflüncesine ve vicdan özgür-
lü¤üne hiç mi hiç kar›flmayaca¤›n› yay›mlanan bildirilerile zaten birçok kez duyurmufltur.

Hükûmet ifllemlerine getirilen kesiklik sadece resmî haberleflmelerin kesilmesidir ki
bu da ulusun, flefkatli ve cömert babas› olan padiflah›na bildiri ve dileklerini sunmas›na en-
gel olup padiflah ve halk bireyleri aras›nda bir duvar oluflturan Ferit Pafla Kabinesinin mefl-
ru olmayan davran›fllar›n›n kaç›n›lmaz sonuçlar›ndand›r.

fiu noktaya da bütün önem ve ciddîli¤iyle siz say›n baflbakan›m›z›n dikkatini çekmek
zorunday›z ki demeçlerinizde memleketimizde meflrutiyet yöntemi gere¤i ulusal egemenlik
bulundu¤u bildirilmekte ise de da¤›t›lmas›ndan bu yana Meb'uslar Meclisinin dört ay için-
de toplanmas› Anayasam›z›n aç›k hükmü gere¤i iken bugüne kadar seçim kütükleri bile dü-
zenlenmemifltir. Aç›klamaya bile gerek yoktur ki dört ay içinde toplanmas› yasal zorunluk
olan Millî Meclisin flu ana kadar toplanmamas› Ferit Pafla Kabinesinin aç›ktan aç›¤a meflru-
tiyeti çi¤neme ve Anayasaya kesin bir karfl› koyma eylemini oluflturur ve Ceza Kanununun
ilgili maddesi uyar›nca bir suç say›l›r ve bunu iflleyenler hakk›nda yasa hükümlerinin tam
olarak uygulanmas› ulusal egemenlik ilkesini kabul edecek ve kanun hükümlerinin uygu-
lanmas›n› kendisi için bir yasa görevi sayacak her meflru hükûmetin ilk kutsal ödevidir.

Ferit Pafla Kabinesinin yaratm›fl oldu¤u bugünkü anormal durumun tekrarlanmamas›
için ilk yaz›m›zda bildirilmesine izninizi istedi¤imiz afla¤›daki önerilerin iyi karfl›lanmas›n›
ve uygulanmas›n› dileriz:

1 - Hakl› ve yasal olan ulusal örgütlerimiz ve giriflimlerimiz baz› kötücüller ve özellik-
le Ferit Pafla Kabinesi taraf›ndan bolfleviklik ya da ittihatç›l›k niteli¤inde kötüye yorumlan-
m›fl ve bu yüzden memleketimizde kar›fl›kl›k oldu¤u genelge ile duyurulmufltur. Bugün mil-
let aras›nda ayr›l›k ve ikilik oldu¤unun san›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu söylentiler kesinlikle do¤-
ru de¤ildir. Aksine memleketimizde herzamandan çok güvenlik ve huzur vard›r ve millet de
birleflmifl bir kitle durumundad›r. Bu gerçekler bütün dünyaca saptanm›flt›r. ‹stanbul hükû-
meti için pek büyük bir moral güç ve bir dayanak noktas› önemlili¤inde bulunan bu duru-
ma karfl›n Ferit Pafla Kabinesi ta son zamana kadar Anadolu durumunu kar›fl›k ve kayg›-
land›r›c› göstererek milletin dünyan›n gözünde kazanmaya bafllad›¤› uygar sayg›nl›¤› yok et-
meye çal›flmaktan geri kalmad›. Bu duruma göre bugün tüm Anadolunun yeni hükûmetten
bekledi¤i ilk ifl milletin tek bir vücut halinde ve dinginlik içinde meflru haklar›n› savunmaya
çal›flt›¤›n› ve memleketin hiçbir taraf›nda güvenli¤i bozucu hiçbir durum ve davran›fl bulun-
mad›¤›n› ve özellikle ulusal isteklerin bütünüyle hakl› ve meflru oldu¤unu resmî bir bildiriy-
le dünya kamu oyuna ilân etmektir. Böylece ulusun oluflturdu¤u genel birli¤e hükûmet de
kat›lacak ve hiçbir politik gücümüz bu yüce ak›m›n d›fl›nda kalmam›fl olacakt›r.

2 - Düflük hükûmetin haince k›flk›rtmalar›na alet olmufl bulunan ve halk› silahlanma-
ya ve birbirini öldürmeye iteleyen birtak›m üstdüzey memurlar›n yetkili mahkemeye veril-
mesi ve milletin hakl› davran›fllar›na engel olarak hainlik eden baz› eski valilerin de devlet
hizmetinde kullan›lmamas› ve s›rf milletin yasal haklar›na destek olduklar› için görevden
al›nanlar›n da görevlerine geri gönderilmeleri yoluyla hak ve adaletin yerine getirilmesini
ister ve rica ederiz.

3 - Ordunun morali üzerinde kötü etki yapan, Savafliflleri Bakanl›¤›n› ifllemez ve güçsüz
bir duruma getiren rütbelerinin geri verilmesi Millî Meclisçe onanmam›fl olan ve görevlendi-
rilmelerindeki tek nedenin de birtak›m politik etkenler ve sakat düflüncelerden baflka birfley
olmayan emeklilerin gecikmeden emeklilik durumuna döndürülmeleri önemli ve yüksek as-
kerlik görevlerinin yetenekli ellere verilmesini ordunun ve devletin esenli¤i ad›na öneririz.

4 - Müslüman halk› biribirlerine öldürmeye iteleyip milletin meflru savafl›m›n› güçlefltirmek



üzere hükûmeti sab›kan›n vermifl oldu¤u gayrikanunî evamiri hainaneyi ait olduklar› flehasa
tebli¤ eden, ordunun esrar›n› muhtevi flifreli muhaberat› askeriyeyi çald›rmak için tertibat itti-
haz›ndan ve bilhassa posta telgraf müdiriyeti umumîyesinde bir hafiye ve casus teflkilât› vücu-
da getirmekten çekinmiyen ve bu suretle muhaberat› resmîyenin mahremiyet ve kutsiyeti kanu-
nîyesini ihlâl eden nüzzar› sab›kadan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman fiefik Paflan›n mec-
lis küflad›nda Divan› Aliye tevdi edilmek üzere hiçbir tarafa firarlar›na meydan verilmemesini
ve bilhassa Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Refik Halit Beyin derhal tevkifüe ›nahkemei ai-
desine tevdiini kanunun masuniyeti ve hukuku millîyenin kutsiyeti nam›na talep ederiz.

5 - Gerek ‹stanbul ve gerekse taflrada harekât› meflruai millîyeye ifltirak etmifl veya ha-
rekât› mezkûreyi terviç eylemifl olanlar aleyhinde hükûmeti sak›ta taraf›ndan bafllan›lm›fl
olan takibat ve tayzikat› keyfiyeye nihayet verilmesi kanuna istinaden ve kemali ehemmiyet-
le talep ve rica olunur.

6 - Bidayette ‹tilâf Hükûmat›n›n s›rf kendi askerî noktai nazarlar›ndan vaz'ü ikamesi
teklif ve Hükûmeti Osmanîye taraf›ndan deruhde olunan Dersaadet matbuat sansörünün bir-
çok sebep ve bahanelerle evvelâ ‹tilâf kontrolü ve bilâhare mezkûr Mütelifin taraf›ndan kab-
lettab› sansöre ifltirak edilmesi suretindeki müdahalât ile nüfuzu hükûmetin zevali ve sab›k
kabinenin de bu ecnebî kuvvetinden nameflru istifadesi yüzünden bugün matbuat milletin
amali meflruas›n› izhar ve hukuk mukaddesesini müdafaa edemiyecek bir hali elîme gelmifl
ve bunun bütün mes'uliyeti maddîye ve manevîyesi hükûmetin duflu tahammülüne yüklen-
mifltir. Binaenaleyh Osmanl› Hükûmetince Kanunu Esasîye mugayir olan bu hale resmen bir
nihayet verilmesini ve flayet Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan kendi noktai nazarlar›ndan askerî san-
söre devamda ›srar olunacak olursa bu sansörün Hükûmeti Osmanîye matbuat› umumîye
müdiriyetinin murakabei kat'iyesi alt›nda olmak üzere hututu esasîyesi muayyen ve Dersa-
adet matbuat›nca malûm flerait dairesinde Mütelifin taraf›ndan icras›na müsaade ile Hükû-
meti Osmanîyenin efkâr› umumîyei millet karfl›s›nda sansör mes'uliyetinden tahlisini arz ve
teklif eyleriz. Maruzat ve tekâlifi mesrudeye milleti tatmin edecek cevab› sarih ve muvaf›k ita
buyurulaca¤› zamana kadar temini makas›d› millîye için milletçe ittihaz edilmifl olan tedabi-
ri filiyeye kemakân devam zaruretinde kal›naca¤›n› bilcümle vilâyat ve müstakil elviye ile
mülhakat›ndan ald›¤›m›z kararlar üzerine kemali katiyetle arzeyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyet Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 133.
- Yunus Nadi Bey zat› devletinizle görüflmek istiyor Efendim.
- Harbiye telgrafhanesinde makine bafl›nda haz›r›m.
- Yunus Nadi ve yan›nda Nâz›r Paflan›n yaveri Cevat Rifat Bey vard›r efendim. Nâz›r

Paflay› istediler mi yoksa.
- Kendilerile flimdi görüflürüz. Yaln›z beni telgrafa davet ettikleri zaman Nâz›r Pafla is-

tiyor demifllerdi. Davet eden Nâz›r Pafla m›d›r yoksa zat› âlilerimi mi?
- Nâz›r Paflan›n müsaadesile ve yaveri vasi fasile Harbiye merkezinden zat› devletlerini

arad›k bundan galatt›r Efendim.
- Teflekkür ederim buyrun.

Yunus Nadi Bey ile muhabere
‹radei millîyenin hakimiyeti milleti infaz etmesi neticei meflkûresi olarak meydana ge-

len tagallüp üzerine burada teflekkül eden hükûmetle teflkilât› millîye aras›nda ahengi itti-
hat husulünün gecikmiyece¤ine hükmetmifl idim. Tahkikat›m neticesinde henüz bir iki
noktada ihtilâf bulundu¤unu anlad›m. Bu ahengin teahhur›› husulü dahilen ve haricen iyi
olmayaca¤› cihetle baz› maruzatta bulunmay› vazife addettim. Evvelâ: Bu hükûmete dahil
bulunan baz› zevat›n mücerret hükûmeti sak› taya ifltiraklerinden dolay› suinazarlarla gö-
rülmelerine mahal yoktur. Hükûmeti sak›tan›n faal uzuvlar› sadrazam, dahilîye ve harbî-
ye nâz›rlar›ndan ibaret gibi idi. Di¤erlerinin ekseriyetle namuslar›nda ve vatanperverlikle-
rinde ifltibaha mahal olmayarak hatta onlar›n hükûmeti sak›ta içinde bulunmalar› belki da-
ha ziyade bizim iflimize yaramakta idi. Nitekim Abuk Ahmet Pafla ile bendeniz hali temas-
ta idim. Kendisi teflkilât ve hareketi millîyeye bütün mevcudiyetile merbut olmaktan bir an
bile fari¤ kalmam›fl ve hatta son defa kabinenin ›skat›nda müessir bir âmil rolünü oynam›fl-
t›r. Zaten bendenizin takdirime göre bu hükûmet flimdiki flekilde nihayet süratle yap›l-
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için eski hükûmetin vermifl oldu¤u yasa d›fl› haince emirleri ilgili kiflilere bildiren, ordunun
s›n›rlar›n› içeren flifreli askeri yaz›flmalar› çald›rmak için önlemler almaktan ve özellikle
posta telgraf genel müdürlü¤ünde bir hafiye ve casus örgütü kurmaktan çekinmiyen ve böy-
lece resmî haberleflmelerin gizlili¤ini ve yasal kutsall›¤›n› bozan eski bakan Ali Kemal ve
Adil Beylerle Süleyman fiefik Paflan›n meclis aç›ld›¤›nda Yüce Divana verilmek üzere hiç-
bir yana kaçmalar›na meydan verilmemesini ve özellikle Posta ve Telgraf Genel Müdürü
Refik Halit Beyin hemen tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini kanunun dokunulmaz-
l›¤› ve ulusal haklar›n kutsall›¤› ad›na isteriz.

5 - Gerek ‹stanbul gerek taflrada ulusun hakl› savafl›m›na kat›lm›fl ya da bunu destek-
lemifl olanlara karfl› düflük hükûmet taraf›ndan bafllan›lm›fl olan kovuflturma ve keyfî bask›-
lara son verilmesini kanuna dayanarak ve bütün önemiyle ister ve rica ederiz.

6 - Bafllang›çta ‹tilâf Devletlerinin salt kendi askerî görüflleri aç›s›ndan konulmas› öne-
rilen ve Osmanl› hükûmeti taraf›ndan yerine getirilmesi üstlenilen ‹stanbul bas›n sansörü-
nün birçok neden ve bahanelerle önce ‹tilâf denetimi ve ard›ndan bu ‹tilâf Devletleri tara-
f›ndan bas›m öncesi sansöre kat›lmalar› yolundaki karfl›malarla hükûmetin etkinli¤inin yok
olmas›na ve eski kabinenin de bu yabanc› güçten yasaya ayk›r› yolda yararlanmas› yüzün-
den bugün bas›n milletin meflru isteklerini aç›klayamaz ve kutsal haklar›n› savunamaz ac›-
nacak bir duruma gelmifl ve bunun bütün nesnel ve tinsel sorumlulu¤u hükûmetin s›rt›na
yüklenmifltir. Bu nedenle Osmanl› Hükûmetince Anayasaya ayk›r› olan bu duruma resmî
olarak son verilmesini ve e¤er ‹tilâf Devletlerince kendi bak›fl aç›lar›ndan askeri sansörü
sürdürmekte direnilecek olursa bu sansörün Osmanl› hükûmetinin bas›n genel müdürlü¤ü-
nün kesin denetimi alt›nda olmak üzere ana hatlar› belirli ve ‹stanbul bas›n›nca bilinecek
koflullar çerçevesinde ‹tilâf Devletleri taraf›ndan yap›lmas›na izin vererek Osmanl› hükû-
metinin ulus kamuoyu karfl›s›nda sansör sorumlulu¤undan kutar›lmas›n› bildirir ve öneririz.
Bu istek ve önerilerimize milleti rahatlatacak aç›k ve olumlu yan›t verilene dek milletin
amac›n› sa¤lamak için milletçe al›nm›fl olan edimli önlemleri eskisi gibi sürdürmek zorunda
kal›naca¤›n› bütün iller ve ba¤›ms›z sancaklarla onlara ba¤l› yerlerden ald›¤›m›z kararlar
üzerine tam bir kesinlikle bildiririz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 133.
- Yunus Nadi Bey sizinle görüflmek istiyor Efendim.
- Harbiye telgrafhanesinde makine bafl›nda haz›r›m.
Yunus Nadi ve yan›nda Bakan Paflan›n yaveri Cevat Rifat Bey vard›r efendim. Bakan

Paflay› m› istediler yoksa.
- Kendilerile flimdi görüflürüz. Yaln›z beni telgrafa ça¤›rd›klar› zaman Bakan Pafla is-

tiyor demifllerdi. Ça¤›ran Bakan Pafla m›d›r yoksa siz misiniz?
- Sizi Bakan Paflan›n izniyle ve yaverinin arac›l›¤›yla Harbiye merkezinden arad›k yan-

l›fl anlama bundand›r Efendim.
- Teflekkür ederim buyrun.

Yunus Nadi Bey ile görüflme
Ulusal iste¤in ulusun egemenli¤ini etken k›lmas›n›n mutlu sonucu olarak meydana

gelen de¤ifliklik üzerine burada kurulan hükûmetle ulusal örgütler aras›nda uyum oluflma-
s›n›n gecikmiyece¤i kan›s›na varm›flt›m. Soruflturmalar›m›n sonucu henüz bir iki noktada
anlaflmazl›k bulundu¤unu anlad›m. Bu uyumun gecikmesi iç ve d›fl aç›s›ndan iyi olmaya-
ca¤›ndan baz› fleyleri sizin bilginize sunmay› ödev sayd›m. Önce: Bu hükûmete girmifl bu-
lunan baz› kimselerin salt düflük hükûmete kat›lm›fl olmalar›ndan dolay› kötü gözle görül-
melerine yer yoktur. Düflük hükûmetin as›l ifl gören üyeleri baflbakan, içiflleri ve savaflifl-
leri bakanlar›ndan olufluyor gibi idi. Öbürlerinin ço¤unlukla namuslar›nda ve yurtsever-
liklerinde kuflkuya yer olmay›p hatta düflük hükûmetin içinde bulunmalar› belki daha çok
bizim iflimize yaramakta idi. Nitekim Abuk Ahmet Pafla ile ben iliflki içinde idim. Ken-
disi ulusal örgüt ve savafl›ma bütün varl›¤›yla ba¤l› olmaktan bir an bile uzak kalmam›fl
ve hatta son defa kabinenin düflürülmesinde etkili bir etken rolü oynam›flt›r. Asl›nda be-
nim görüflüme göre bu hükûmet flimdiki biçimiyle olsa olsa h›zla yap›lmas› kendisince de



mas› kendisince dahi matlup olan intihabal› teflriiye neticesine kadar devam edebilecek intikal
devresi hükûmetidir. Bizim de as›l maksad›m›z olan bu gayenin bir an evvel teminine hail ola-
cak bir mahzur olmad›¤› takdirde bizim de olanca himmet ve gayretimizi o ümniyenin temi-
nine hasreylemekli¤imiz pek muvaf›k olacakt›r mütaleas›nday›m. Yarü a¤yar nazar›nda buh-
ran›n temadi ediyor görünmemesi lâz›mgelen bir zamanda yaflad›¤›m›z hissi de, o mütaleay›
müeyyit ve müekkittir. Hükûmeti haz›ra flimdiki fleklile emel ve metalibi millîyenin kâffesini
hüsnü telâkki etmek ve hüsnü intac›na da sâyeylemek hususunda en ufak flüpheye mahal ver-
memektedir. Hususile Cemal ve Abuk Paflalar gibi zevat›n hükûmette teflkilât› millîyenin bir
murahhas› ve kâfili gibi telâkki olunmalar›nda tereddüde mahal yoktur, ikinci mesele de:

Eflhasa taallûk eden k›s›md›r ki, bunda bütün hissiyat›m sizlerle beraber olmakla bera-
ber ben de biraz itidal tavsiyesine cesaret edece¤im. ‹radei millîyenin muvaffakiyeti azimkâ-
ranesi umumen ve pek amik tesirat husule getirmifltir. Bu tesirat›n baz›lar›nca müntekimane
harekât gibi telâkki ve tefsir olunabilecek icraat ile velevki en hafif surette flaibedar olmaktan
masun bulundurulmas› bendenizce müphem bir noktad›r. Sukut edenler yaln›z maddeten de-
¤il manen de sukut etmifllerdir. Onlar›n yeniden ika› mazarrat edememeleri taht› teminde bu-
lunduruldukça mücazatt müterettibelerini kanuna b›rakmak teflkilât› millîyenin memlekette
eskilerinden bambaflka bir devri vakar ve adalet açmakta oldu¤u fikrini teyit ve takrir eyliye-
cektir. Millete h›yanet edenlerin cezas›z kalmamas› hususunda ittifak etmiyecek kimse bulu-
namaz ve hainli¤in cezas›z kalmayaca¤›nda bendeniz flahsen eminim mesele onun da flimdi-
lik kanunun darbei tehdit ve tedibine havale ediyormufluz gibi görünmekte maslahat ve men-
faat görüyorum. Erkânile vukubulan temaslar›mda heyeti haz›rai hükûmet teflkilât› millîye
metalibini tamamii icra ve infaz›na azmetmifl oldu¤u müsteban oluyor. Harbiye Nâz›r› Ce-
mal Pafla bugün neflridilecek beyannamede bu cihetin zaten kâfi derecede musarrah oldu¤u-
nu ve ancak beyanname lisan› resmîi hükûmetle y az›ld› g›na göre her taraf nazar› dikkate
al›narak dercedilmifl suri birkaç kelimeye atf› ehemmiyet olunmamas› lâz›mgeldi¤ini beyan
eyledi. Ve bilhassa sadr› cedit heyeti hükûmet her türlü suitefehhümü bertaraf edecek bir va-
ziyetin sureti kat'iyede temini idamesi için teflkilât› millîye erkân›n›n irae edece¤i bir heyetle
do¤rudan do¤ruya temas etmeleri arzuyu samimîsini izhar ediyor. Hulâsa halen bendenizin
en ziyade lâz›m addetti¤im cihet buhran›n gayr›münhal ve müflevvefl bir vaziyette temadi et-
memesinden ibarettir. Bu ciheti acilen temin edebilirsek pek muvaf›k olacakt›r. Mütaleai âli-
lerine intizaren arz› ihtiram eylerim.

6/10/1335 Yunus Nadi
VES‹KA, 134.

TAM‹M
Gayet aceledir 6 Teflrinievel 1335
‹zmit, Adapazar›, Bilecik, Bursa, Eskiflehir, Ankara, Kütahya, Kangr›, Afyon Karahi-

sar, Denizli, Antalya, Konya, Burdur, Kastamonu, Bolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Giresun,
Rize, Ni¤de, Kayseri, Harput, Diyarbekir, Bitlis, vilâyet, liva ve kazalar›na.

Bugün yine kabine makine bafl›nda Heyeti Temsilîyemizle bilvas›ta baz› muhaberatta
bulunmufltur. Kabinenin muhteviyat› malûmumuz olmayan bir beyanname neflredece¤i an-
lafl›lm›flt›r. Metalibi millîyeyi terviç etti¤ini henüz kat’î olarak bildirmemifl olan kabinenin
herne suretle olursa olsun bilcümle tebligat›n›n kemafissab›k ifl ar› âhire de¤in telgrafhaneler-
ce al›nmamas› hususundaki tedabirin ehemmiyet ve dikkatle idamesi lüzumu tebli¤ olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 135.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Nâz›r Pafla odas› 7/8 Teflrinievvel 1335

C: Madde 1 - Zat› Devletlerine ve rüfekayi kirama âcizleri har ve samimî teflekkürat›m›
takdim ile kespi mübahat eylerim. Kabine azay› kiram› bu hissi hürmette tamamen müflterek
ve Sadrazam Pafla Hazretleri gözlerinizden öperler.

2 - Teflkilât noktai nazar›ndan vukubulacak servis tarz›ndaki muhaberata kasime mü-
saade etmifltir.
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istenilen yasama meclisi seçimi bitene kadar sürebilecek bir geçifl dönemi hükûmetidir. Bi-
zim de as›l amac›m›z olan bu sonucun bir an önce sa¤lanmas›na engel olacak bir sak›nca ç›k-
mazsa bizim de olanca u¤rafl› ve çabam›z› o amac›n sa¤lanmas›na ba¤lamam›z pek uygun
olacakt›r düflüncesindeyim. Dost ve düflman gözünde, bunal›m sürüyor görünmemesi gere-
ken bir zamanda yaflad›¤›m›z duygusu da, bu düflünceyi destekleyip güçlendirmektedir. Bu-
günkü hükûmet flimdiki biçimiyle ulusal istek ve amaçlar›n tümünü iyi karfl›lamak ve iyi so-
nuçlanmas›na da çal›flmak konusunda en ufak kuflkuya yer vermemektedir. Özellikle Ce-
mal ve Abuk Paflalar gibi kimselerin hükûmette ulusal örgütlerin birer delegesi ve güven-
cesi gibi say›lmalar›nda kuflkuya yer yoktur. ‹kinci sorun da:

Kiflilere iliflkin bölümdür ki, bunda bütün duygular›mla sizlerle birlik olmakla beraber
ben de biraz ›l›ml›l›k önermeye cesaret edece¤im. Ulusal istemin sars›lmaz kararl›l›¤›n›n ba-
flar›s› genel ve pek derin etkiler yapm›flt›r. Bu etkilerin kimselerce öç al›c› davran›fllar gibi
say›l›p yorumlanabilecek ifllerle ne kadar ufak olursa olsun lekelenmekten korunmas› ben-
ce belirsiz bir noktad›r. Düflenler yaln›z nesnel olarak de¤il tinsel olarak da düflmüfllerdir.
Onlar›n yeniden zarar yapamamalar› sa¤lanm›fl bulunduruldukça lay›k olduklar› cezalar›n›
kanuna b›rakmak ulusal örgütlerin memlekette eskilerinden de¤iflik bir a¤›r bafll›l›k ve ada-
let dönemi oldu¤u düflüncesini güçlendirerek yerlefltirecektir. Millete hainlik edenlerin ce-
zas›z kalmamas› konusunda birleflmeyecek kimse bulunamaz ve hainli¤in cezas›z kalmaya-
ca¤›na ben kendim de güvenirim sorun olanlar› da flimdilik kanunun gözda¤› verici ve us-
land›r›n yumru¤una b›rak›yormufluz gibi görünmekte iyilik ve yarar görüyorum. Üyeleriyle
yapt›¤›m görüflmelerde flimdiki bakanlar kurulunun ulusal örgütlerin isteklerini eksiksiz
olarak yerine getirmekte kararl› oldu¤u anlafl›l›yor. Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla bugün
yay›mlanacak bildiride bu durumun zaten yeterince aç›klanm›fl oldu¤unu ve ancak bildiri
resmî hükûmet diliyle yaz›ld›¤›ndan her yön göz önüne al›narak bildiriye konulan birkaç bi-
çimsel kelimeye önem verilmemesi gerekti¤ini söyledi. Ve özellikle yeni baflbakan hükûmet
kurulunun her türlü yanl›fl anlamay› giderecek bir durumun sürdürülmesini kesinlikle sa¤-
lamak için ulusal örgütler ileri gelenlerinin belirliyece¤i bir ekiple do¤rudan do¤ruya görüfl-
mek yollu içten bir istek belirliyor. K›saca, benim bu durumda en çok gerekli sayd›¤›m so-
run bunal›m›n çözümlenmemifl ve kar›fl›k bir durumda sürüp gitmesidir. Bu sorunu h›zla çö-
zümleyebilirsek pek uygun olacakt›r. Yüksek görüfllerinizi bekleyerek sayg›lar sunar›m.

6/10/1919 Yunus Nadi
BELGE, 134.

GENELGE
Çok ivedidir 6 Ekim 1919
‹zmit, Adapazar›, Bilecik, Bursa, Eskiflehir, Ankara, Kütahya, Çank›r›, Afyon, Deniz-

li, Antalya, Konya, Burdur, Kastamonu, Bolu, Sinop, Samsun, Trabzon, Giresun, Rize, Ni¤-
de, Kayseri, Harput, Diyarbak›r, Bitlis, il sancak ve ilçelerine.

Bugün yeni kabine makine bafl›nda Temsilci Kurulumuzla arac› kanal›yla baz› yaz›flma-
larda bulunmufltur. Kabinenin içeri¤ini bilmedi¤imiz bir bildiri yay›mlayaca¤› anlafl›lm›flt›r.
Ulusun isteklerini onaylad›¤›n› daha kesin olarak bildirmemifl olan kabinenin herne yolla
olursa olsun bütün bildirimlerinin eskiden oldu¤u gibi yeni bildirimize de¤in telgrafhaneler-
ce al›nmamas› konusudaki önlemlerin önem ve dikkatle sürdürülmesi gereklili¤i bildirilir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 135.

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bakan Pafla odas› 7/8 Ekim 1919

K: Madde 1 - Yüksek kiflili¤inize ve sayg›de¤er arkadafllara s›cak ve içden teflekkürle-
rimi sunmakla onur duyar›m. Sayg›de¤er kabine üyeleri bu sayg› duygusuna tümüyle ortak-
t›rlar ve Baflbakan Pafla Hazretleri gözlerinizden öperler.

2 - Örgüt bak›m›ndan yap›lacak servis biçimindeki yaz›flmalara kabine izin vermifltir.



3 - Ahalinin efkâr›n› tatmin için beyannamenin tesrii neflrine zaruret hâs›l olmufl ve ni-
kat› lâzimeye dikkat olunmufltur.

4 - Zât› hazreti padiflahîye yaz›lacak maruzat ile tebligat suretine ait kabine mütaleas›-
n› almak mevaidi devletlerinin icras›na baflland›¤›n› gösterir; bu hal mucibi fahrim oldu. Ye-
ni intihab› Meb'usan Kanunu intihap zaman›n› k›saltmak ve meb'us adedini azaltmamak ve
tarz› intihab› kolaylaflt›rmak esas›na müstenittir. Bu esaslara göre intihap bu ay gayesinde hi-
tam bulacakt›r. Zât› Devletlerine ve rüfekay› kirama hürmeti hamilemin takdimine müsaade
buyurulmas›n› rica ederim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 136.
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

fiifre 7/8 Teflrinievvel 1335
C:
1 - ‹ltifat› devletleri rüfekay› âcizanemce mucibi flükran oldu. Ve bilmukabele gerek

Sadrazam Pafla Hazretlerine ve gerekse kabine azay› kiram›na arz› tevldrat ederiz.
2 - Gerek hututu esasîyemizi teflkil eden metalibi umumîyei millîye ve gerekse maksad›

mukaddese bir an evvel vüsulü tashil edecek teferruat› lâzime üzerinde hükûmeti milletle hüs-
nü itilâf ettirmek hususundaki delâlet ve gayreti hamiyetkârenelerinden dolay› da zât› devlet-
lerine umum arkadafllar nam›na arz› flükran ederim Efendim.

8/10/1335 Mustafa Kemal
VES‹KA, 137.

BEYANNAME
Harici ve dahili felâketlerin tehdidi alt›nda hukuku tabiiyesile mukaddesat›n›n mahfu-

ziyetini temin gayesi etraf›na toplanan büyük milletimiz, bugüne kadar hakimiyeti millîyeyi
ayaklar alt›na alan birkaç flahs›n husumeti hainanesi karfl›s›nda kalm›flt›. Millete istinat ede-
memek itibarile haddi zatinde hiçbir kuvvet ve ehemmiyeti olmayan eflhas› mezkûrenin her
nas›lsa resikâra gelmifl bir hükûmet fleklinde olmas›, bu mahiyetinden bir ehemmiyeti resmi-
ye almas›n› intaç ediyordu. Bu sebeple flimdiye kadar milletin vahdeti maneviyesi noksans›z
olmakla beraber, hükûmeti merkeziyenin bu vahdeti millîyeye dahil olmam›fl bulunmas› ya-
rü a¤yare karfl› milletin de¤il fakat devletin vahdeti umumiyesini natamam olarak gösteriyor-
du. Lâkin bugün Cenab› Hakka ve kendi hakk›na istinat eden büyük milletimizin gösterdi-
¤i iman› mutlak karfl›s›nda hailler sukut edip nihayet ayni gayei istihlas etraf›nda devletimi-
zin de vahdeti umumiyesi tamam oldu. Bu muvaffakiyeti Millîye iki safhada tecelli etti: Bun-
lar›n birincisi milletin amali meflruas›na kespi ›tt›la eden helafetpenah efendinimizin Ferit
Pafla Kabinesini derhal ›skatile ve ikincisi de, Ali R›za Pafla Hazretleri riyasetinde teflekkül
eden yeni heyeti vükelâ taraf›ndan amali millîyemizin meflruiyeti ve Kuvayi Millîyenin haki-
miyeti esasat› kabul edilerek milletle hükûmet aras›nda bir itilâf› tam olmasile tahakkuk et-
ti. Bu itilâfa binaen bugünden itibaren bütün teflkilât› Millîye ve Heyeti Temsilîyemiz, her iki
tarafça müflterek ve bütün milletçe mültezem nikat› nazar›m›z›n teminile amali millîyemizin
istihsalinde yeni heyeti vükelâya müzahir ve muavin olacak ve muhaberat› resmiye üzerine
mevzu olan memnuiyeti refedecektir. Bu vazifenin ifas›nda teflkilât›m›z hiçbir yerde hiçbir
kimse taraf›ndan hükûmetin vezaifve icraat› kanuniyesine karfl› hiçbir müdahaleye kat’iyyen
meydan vermiyecek ve bu suretle teflkilât› millîyenin bütün hedefi mesai ve faaliyeti, vatan›n
emri istihlas›nda mütemerkiz kalacakt›r. ‹stihlas›n bu istihsalinde hükûmetin vezaifi resmi-
yesine mukabil milletin de pek büyük ve pek mübrem vezaifi millîyesi oldu¤unu nazar› iti-
bara alan cemiyetimiz, hükûmetçe musaddak olan nizamnamesi ahkâm›na tevfikan teflkilâ-
t› umumiyesini taazzuv ettirerek vezaifi millîyenin intizam› ifas›n› temin etme¤i elzem addet-
mektedir ve esasen bu büyük ve millî gayeden baflka hiçbir maksat takip etmiyen heyetimiz,
her türlü menafii flahsiyeden ve f›rka ihtirasat›ndan da münezzeh oldu¤undan, ilân etmifl ol-
du¤u esasat› millîyeden hiçbir sebep ve behane ile hiçbir zaman inhiraf etmiyecek ve en bü-
yük hissei faaliyetini Kuvayi Millîyenin flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da asayifl
ve sükûnu tam içinde tevzinine hasredecektir ve en mühlik fleraiti tarihiye alt›nda bile vaka-
r› millisinden ve herkesin hukukuna riayetteki hasaili mevrusesinden zerre kadar ayr›l-
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3 - Halk› rahatlatmak için bildirinin yay›mlanmas›n›n çabuklaflt›r›lmas› zorunlu olmufl
ve gereken noktalara dikkat edilmifltir.

4 - Padiflah hazretlerine yaz›lacak sunular ile bildirimin biçimine iliflkin kabine görü-
flünü almak verilen sözlerin yerine getirilmesine baflland›¤›n› gösterir, bu durum bana övünç
verdi. Yeni Meb'uslar Seçimi Kanunu seçim zaman›n› k›saltmak ve meb'us say›s›n› azaltma-
mak ve seçim yöntemini kolaylaflt›rmak ilkelerine dayanmaktad›r. Bu ilkelere göre seçim
bu ay sonunda tamamlanacakt›r. Yüksek kiflili¤inize ve sayg›de¤er arkadafllara üstün sayg›-
lar›m› sunmama izin vermenizi rica ederim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 136.
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

fiifre 7/8 Ekim 1919
K:
1 - ‹ltifatlar›n›za ben ve arkadafllar›m teflekkür ederiz. Ve karfl›l›k olarak hem Baflba-

kan Pafla Hazretlerine ve hem sayg›de¤er kabine üyelerine sayg›lar sunar›z.
2 - Hem temel yolumuzu oluflturan genel ulusal isteklere ve hem de kutsal amaca bir

an önce ulaflmay› kolaylaflt›racak gerekli ayr›nt›lar üzerinde hükûmeti milletle tam uyumlu
duruma getirmek konusundaki yurtsever yard›m ve çabalar›n›zdan dolay› da size tüm arka-
dafllar ad›na teflekkürler sunar›m Efendim.

8/10/1919 Mustafa Kemal
BELGE, 137.

B‹LD‹R‹
D›fl ve iç felâketlerin tehdidi alt›nda do¤al haklar› ile kutsal de¤erlerinin korunmas›n›

sa¤lamak amac› etraf›na toplanan büyük milletimiz, bugüne kadar ulusal egemenli¤i ayak-
lar alt›na alan birkaç kiflinin haince düflmanl›¤› karfl›s›nda kalm›flt›. Millete dayanamad›¤›
için gerçekte hiçbir gücü ve önemi olmayan bu kimselerin her nas›lsa iflbafl›na gelmifl bir hü-
kûmet biçiminde bulunmalar›, bu niteli¤inden resmî bir önem almas› sonucunu do¤uruyor-
du. Bu nedenle flimdiye kadar milletin tinsel birli¤i eksiksiz olmakla birlikte, ‹stanbul hükû-
metinin bu millî birlik içine girmemifl olmas› dosta düflmana karfl› milletin de¤il ama devle-
tin genel birli¤ini eksik olarak gösteriyordu. Ama bugün Ulu Tanr›ya ve kendi hakk›na da-
yanan büyük milletimizin gösterdi¤i sars›lmaz inanç karfl›s›nda engeller y›k›l›p en sonunda
ayn› kurtulufl amac› etraf›nda devletimizin de genel birli¤i tamam oldu. Bu ulusal baflar› iki
aflamada gerçekleflti: Bunlar›n birincisi milletin hakl› isteklerini ö¤renen halifemiz efendi-
mizin Ferit Pafla kabinesini hemen düflürmesi ve ikincisi de, Ali R›za Pafla Hazretlerinin
baflkanl›¤›nda kurulan yeni bakanlar kurulu taraf›ndan ulusal isteklerimizin hakl›l›¤› ve
Ulusal Güçlerin egemenli¤i ilkeleri kabul edilerek milletle hükûmet aras›nda tam bir anlafl-
ma olmas›yla gerçekleflti. Bu anlaflmaya dayan›larak bugünden bafllamak üzere tüm ulusal
örgütler ve Temsilci Kurulumuz, her iki tarafça paylafl›lan ve bütün milletçe özlenen görüfl-
lerimizin gerçekleflmesi ve ulusal isteklerimizin elde edilmesi yolunda yeni bakanlar kuru-
luna destek ve yard›mc› olacak ve resmî haberleflmeler üzerine konan yasak kald›r›lacakt›r.
Bu görevin yerine getirilmesinde örgütlerimiz hiçbir yerde hiçbir kimse taraf›ndan hükûme-
tin görev ve yasal ifllerine karfl› hiçbir kar›flmaya kesinlikle meydan vermiyecek ve böylece
ulusal örgütlerin bütün çal›flma ve u¤rafl› ere¤i, vatan›n kurtar›lmas› iflinde yo¤unlaflt›r›lm›fl
kalacakt›r. Kurtuluflun bu yoldan elde edilmesinde hükûmetin resmî görevlerine karfl›l›k
milletin de pek büyük ve pek önemli ulusal görevleri oldu¤unu göz önüne alan derne¤imiz,
hükûmetçe onaylanm›fl bulunan tüzü¤ünün hükümleri uyar›nca genel örgütlenmesini ta-
mamlayarak ulusal görevlerin düzen içinde yap›lmas›n› sa¤lamay› çok gerekli saymaktad›r
ve gerçekte bu büyük ve millî amaçtan baflka hiçbir amaç gütmeyen kurulumuz, her türden
kiflisel ç›kar ve parti h›rs› duygular›ndan da uzak oldu¤undan, ilân etmifl oldu¤u ulusal ilke-
lerin hiçbir gerçek ve sözde nedenlerle hiçbir zaman sapmayacak ve çal›flmalar›n›n en bü-
yük bölümünü Ulusal Güçlerin flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da tam bir güven-
lik ve dinginlik içinde düzenlenmesine ay›racakt›r ve en korkunç tarihsel koflullar alt›nda
bile ulusal a¤›rbafll›l›¤›ndan ve herkesin haklar›na sayg›l› olmak yolundaki atadan gelme



mam›fl olan milletimizin bundan sonra da ayni tarz ve hareketle sabit kalaca¤›nda ve bu su-
retle bu mübarek topraklara sahip olmaktaki liyakati medeniyesini bütün cihana tasdik etti-
rece¤inde flüphe yoktur.

7 Teflrinievvel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 138.
7 Teflrinievel 1335

Süddei seniyei hilâfetpenahiye
Saday› milleti bo¤mak surelile memleketin her taraf›ndan yükselen feryad› umuminin

hakipayi flahanelerine vusulünü menederek hem milletini, hem padiflah›n› i¤fal etmekten çe-
kinmemifl olan sab›k kabinenin müracaat ve flikâyeti millîye üzerine ›skatile yerine metalibi
millîye dairesinde temfliyeti umur edecek bir heyeti vükelâ ikame buyurulmas›, milletin süd-
dei seniyelerine karfl› olan ubudiyet ve sadakati mevrusesini teyit etmifl olmakla flükran› umu-
miyi bütün milleti mutialar› nam›na atabei felekmertebei flehriyarilerine ref'e cür'etyap olu-
ruz. Kat›bei ahvalde emrü ferman flevketlü, kudretlû, mehabetlû hilâfelpenah efendimiz haz-
retlerinindir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA,139.

Bab›ali, 8 Teflrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine

7 Teflrinievel 1335 tarihile atabei ulyay› mülûkaneye takdim olunan telgrafname man-
zuru âli buyurularak zat ve makam› akdesi flahanelerine karfl› milleti sad›kalar› nam›na teyit
edilen hissiyat› sadakatkâri mucibi memnuniyeti ceban› flehriyari olmufl ve devlet ve milletin
kariben selâmet ve saadete vusulüne dua buyurulm›tfl oldu¤u tebli¤ olunur.

Sadrazam
Ali Riza

VES‹KA, 140.
Erzurum, 8/10/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Heyeti Temsilîye nam›na tamim b››yurulan 6 Teflri-

nievel 1335 tarihli telgrafnamede Heyeti Temsilîye ricalinin kabineye ve yüksek makam ve
memuriyetlere girmesi hakk›ndaki flayial ret ve tekzip olunmakla beraber kat'iyyen böyle bir
emel ve davete mümaflat olunmayaca¤› da beyan ediliyor ki bunun her tarafta tesirat› hasene-
si görülecek ve flüphesiz ki düflman ruhlu insanlar›n ilk evet aleyhimizde kullanaca¤› silah-
lardan biri böylelikle k›r›lm›fl olacakt›r.

Bu bapta hassaten arz› takdirat eylerim. Fakat bu güzel azim ve karar›n flimdiye kadar biz-
de görülmüfl tecarüp ve netayicine nazaran daha flümullü olmas›n› da hassaten arz ve mütalea ey-
lerim. Burada da Zat› Devletlerile bilhassa görüflüldü¤ü ve kat'iyetle takarrür eyledi¤i veçhile He-
yeti Temsilîyeden Zat› Samilerile Rauf Beyefendinin ve bu k›balde olan zevat› müessirei âliyenin
meb'››s olduktan sora da bir veçhile hükûmete kar›flmayarak daima Meclisi Millîdeki grubun re's
ve rolünde nafiz ve kabinenin flekil ve terkibi ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti ne olursa olsun daima
meclisi millî içinde nafiz ve murak›p bulunma¤› en mühim bir hadisei muvaffak›yet ve elzemüttat-
bik bir karar addeylerim. Ancak bu suretle hükûmet daima milletin murakebesi ald›nda kalarak
gerek hükûmet ve gerekse ayan› ve saray muvazeneli karfl›s›nda milletin ruh ve amali her taraftan
asla inhiraf ettirilmemifl ve tehlikeli ifratlara da meydan verilmemifl olur. Bir emelin ve bir gru-
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üstün niteliklerinden hiç mi hiç ayr›lmam›fl olan milletimizin bundan sonra da ayn› yöntem
ve davran›fl› sürdürece¤inde ve böylece bu kutsal topraklara sahip olmaktaki uygarca yete-
neklerini bütün dünyaya kabul ettirece¤inde kuflku yoktur.

7 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 138.
7 Ekim 1919

Yüce Halifeye
Milletin sesini bo¤arak memleketin her taraf›ndan yükselen genel hayk›r›fl›n size ulafl-

mas›n› önleyerek hem milletini, hem padiflah›n› aldatmaktan çekinmemifl olan eski kabine-
yi ulusun baflvurusu ve yak›nmas› üzerine düflünerek yerine ulusal istekler çerçevesinde ifl
görecek bir bakanlar kurulu getirilmesi, milletin size karfl› olan ve atadan kalma kulluk ve
ba¤l›l›¤›n› güçlendirmifl olmakla kamunun teflekkürlerini size ba¤l› bütün millet ad›na size
ulaflt›r›yoruz. Her konuda siz ne buyurursan›z o olur.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 139.

Bab›ali, 8 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna

7 Ekim 1919 tarihile padiflaha sunulan telgraf padiflah taraf›ndan görülerek kendisine
ve makam›na karfl› sad›k milleti ad›na perçinlefltiren ba¤l›l›k duygular› padiflah›m›zda se-
vinç yaratm›fl ve devlet ve milletin yak›nda kurtulufl ve mutlulu¤a kavuflmas› için dua etmifl
oldu¤u bildirilir.

Baflbakan
Ali R›za

BELGE, 140.
Erzurum, 8/10/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Temsilci Kurul ad›na genelge olarak çekilen 6

Ekim 1919 tarihli telgrafda Temsilci Kurul üyelerinin kabineye ve yüksek makam ve görev-
lere girmesi konusundaki söylentiler reddedilmifl ve yalanlanm›fl olmakla birlikte kesinlike
böyle bir istek ve ça¤›r›n›n kabul edilmiyece¤i de bildiriliyor ki bunun her tarafta iyi etkile-
ri görülecek ve kuflkusuz ki düflman ruhlu insanlar›n bize karfl› ilk önce kullanaca¤› silâhlar-
dan biri böylelikle k›r›lm›fl olacakt›r.

Bu konuda özellikle övgülerimi sunar›m. Ama bu güzel ve sars›lmaz karar›n flimdi-
ye kadar bizde görülmüfl deneyim ve sonuçlar›na göre daha kapsaml› olmas›n› da önem-
le bildirir do¤ru bulurum. Burada da sizinle özel olarak görüflüldü¤ü ve kesinlikle karar-
laflt›r›ld›¤› gibi Temsilci Kuruldan sizinle Rauf Beyefendinin ve bu de¤erde olan etkin
yüksek kiflilerin meb'us olduktan sonra da hiç bir surette hükûmete kar›flmayarak hep
Ulusal Meclisdeki grubun bafl›nda etkin ve hükûmetin oluflturulufl flekli ve ileri gelenle-
rinin de¤eri ve kimlikleri ne olursa olsun hep ulusal meclis içinde etkin ve denetleyici du-
rumda bulunmay› en önemli bir baflar› olay› ve uyulmas› pek çok gerekli bir karar saya-
r›m. Hükûmet ancak bu yolla her zaman milletin denetimi alt›nda kalarak hem hükûmet
hem senato ve saray dengesi karfl›s›nda milletin ruh ve istekleri her yandan hiç sapt›r›l-
mam›fl ve tehlikeli afl›r›l›klara da meydan verilmemifl olur. Bir umunun ve bir grubun en



pun en yüksek ve en muktedir tan›nm›fl ricali kendi dairei hizbinden ç›k›p ta hükûmet ifline
kar›fl›nca Meclisi Millî daima zay›f kalm›fl ve müteaddit cereyanlar karfl›s›nda ya sürüklenmifl
veyahut parçalanm›flt›r. Vatan ve milletin felah› tamm› fliddetle mevzuubahs olan bu devirde
iflbu maruzat›n etraf›nda muhabbet ve kat’î bir karar ile mücehhez bulunmam›z› kemali hür-
metle istirham eylerim

K.O.15 K.
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 141.
Bab›ali, 9/10/1335

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bugün baz› gazetelerde beyanname suretinin dercedilmifl oldu¤u göründü¤ünden tadi-

lâta imkân kalmad›. ‹laveten teklifi mutasavver olan dört maddenin Heyeti Temsilîyece vesa-
iti muhtelife ile tamimi kabinece pek lüzumlu görülmektedir.

1 - ‹ttihatç›l›kla münasebet bulunmad›¤›.
2 - Devleti Osmanîyenin Harbi Umumiye kar›flmas› do¤ru olmad›¤› ve müsebbipleri

aleyhinde tayini esami suretile baz› neflriyat icras› ve haklar›nda takibat ve mücazat› kanuni-
yenin tertibi.

3 - Harp esnas›nda yap›lan her nevi cinayet faillerinin cezay› kanuniyeden kurtulmaya-
caklar›.

4 - ‹ntihabat›n serbest cereyan edece¤i.
Bu maddelerin tavzih ve tamimi dahilen ve haricen birtak›m suitelâkkiyat›n önüne ge-

çece¤inden memleketin menafii âliyesi icab› olarak sureti mahsusada hüsnü telâkkisi rica olu-
nur, ihtiramlar›m Efendim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 142.
fiifre S›vas, 10/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
C: 9/10/1335
Maruzat› cevabiyede bulunmadan evel Heyeti Temsilîyenin, kabine erkân› muhtereme-

si hakk›nda hissi hürmet ve hüsnü zan perverde eyledi¤ini ve müdavelei efkâr ve teatii müta-
leatta tarafeynin safiyet ve samimiyeti rehber ittihaz eyledi¤ine kanaati oldu¤unu arzeylerim
vesaiti muhtelife ile tamimi lüzumlu görüldü¤ü emrü ifl'ar buyurulan dört madde hakk›nda
Heyeti Temsilîyenin nikat› nazar ve mütaleat› berveçhiati maruzdur:

1 - Rum ve Ermenilerle, ingilizler baflta olmak üzere Düveli ‹tilafîyenin ve bunlar›n si-
yasetlerine alet olan sak›t Ferit Pafla Kabinesinin vahdeti Millîye ve saadeti vatana matuf her
nevi teflebbüsat ve harekat› meflruai millîyeyi alel›tlak ittihatç›l›kla ittiham› bir meslek edin-
mifl olduklar› cümlece malûmdur. Teflebbüsat ve teflkilat› millîyemizin ittihatç›l›kla hiçbir ala-
ka ve münasebeti olmad›¤› bedhahandan gayr› gerek millet ve gerek temasta bulunan ecanip-
çe taayyün eylemifl oldu¤u halde mahza buyurdu¤unuz suitelâkkiyat ve iflaat bertaraf etmek
maksadile S›vas Umumî Kongresinin birinci celsei içtima›nda müzakerata ihyas›na çal›fl›l-
mayaca¤›na dair alenen birer, birer tahlif edilmifl ve bu yemin sureti her tarafa neflir ve ilan
olunmufltur. Bundan baflka münasebet düfltükçe ve bilhassa ecaniple temaslarda bulunulduk-
ça bu noktaya ehemmiyeti mahsusa affolunarak beyanat ve izahat› lazimede bulunulmakta-
d›r, maahaza tavsiye buyuruldu¤u veçhile bu bapta yine f›rsat ç›kt›kça beyanat ve neflriyattan
geri kal›nmayacakt›r. Yaln›z bu mesele flekli zahirisinden sarf› nazar edilirse mahiyeti esasi-
yesi itibarile ehemmiyeti mahsusay› haizdir. Bu cihetle s›rf kabine azay› kiramile teatii efkar
ve heyeti celilelerinin bu noktadaki kanaati hakimesini istimzaç masadile bu bapta Heyeti
Temsilîyenin müteleas›h› arzetme¤i lüzumlu görmekteyiz. Biz anas›r› gayrimüslime ile ‹tilaf
Hükumat›n›n makas›d› siyasîye taht›nda körükledikleri alel›tlak ittihatç›l›k düflmanl›¤›n› esas
itibarile do¤ru görmüyoruz. ‹ttihatç›lardan seyyiat› idare ve suistimalleri ile memleketi hara-
biye sürükliyenlerden ibaret bir hizbi kalil vard›r ki, iflte as›l millet ve bizim nazar›m›zda
müttehem olanlar bunlard›r. Yoksa ‹ttihat ve Terakki mensubininden olup muhafazai bita-
raf› etmifl, fenal›¤a alet olmam›fl eshab› namusun hu suretle suizan alt›nda kalmas›n› ve bil-
hassa her millette oldu¤u gibi nikü bedi lüzumu derecede temyiz edemiyen alelûmum avam
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yüksek ve en yetenekli tan›nm›fl ileri gelenleri kendi çevrelerinden ç›k›p da hükûmet ifline
kar›fl›nca Ulusal Meclis hep güçsüz kalm›fl ve türlü ak›mlar karfl›s›nda ya sürüklenmifl ya da
parçalanm›flt›r. Vatan ve milletin tam kurtuluflunun önemle söz konusu oldu¤u bu dönem-
de bilginize sunduklar›m konusunda aram›zda sevgi ve elimizde kesin bir karar bulunmas›-
n› üstün sayg›larla dilerim.

K.O. 15 K.
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 141.
Bab›ali, 9/10/1919

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bugün baz› gazetelerde bildiri örne¤inin yay›mlanm›fl oldu¤u görüldü¤ündan de¤iflik-

lik yapma olana¤› kalmad›. Ek olarak önerilmesi düflünülmüfl olan dört maddenin Temsilci
Kurul taraf›ndan türlü yollardan genelge olarak yay›m› kabinece çok gerekli görülmektedir.

1 - ‹ttihatç›l›kla iliflki bulunmad›¤›.
2 - Osmanl› Devletinin Dünya Savafl›na kar›flmas› do¤ru olmad›¤› ve buna neden olan-

lara karfl› ad bildirerek baz› yay›mlar yap›lmas› ve haklar›nda kovuflturma yap›larak yasal
cezan›n uygulanmas›.

3 - Savafl s›ras›nda yap›lan türden cinayet iflleyenlerin yasal cezadan kurtulmayacaklar›.
4 - Seçimlerin serbestlik içinde yap›laca¤›.
Bu maddelerin aç›klan›p yay›mlanmas› içte ve d›flta yanl›fl anlaman›n önüne geçece-

¤inden memleketin yüksek ç›karlar› gere¤i olarak iyi karfl›lanmas› rica olunur, sayg›lar›mla
Efendim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 142.
fiifre S›vafl, 10/10/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
K: 9/10/1919
Karfl›l›k sunmadan önce Temsilci Kurulun, kabinenin sayg›de¤er üyeleri hakk›nda

sayg› duydu¤unu ve iyi düflünce tafl›d›¤›n› düflünce ve görüfl al›flveriflinde iki taraf›n dürüst
ve içten davranaca¤› kan›s›na var›ld›¤›n› bildiririm ve türlü araçlarla yay›lmas› gerekli gö-
rüldü¤ü bildirilen dört madde konusunda Temsilci Kurulun görüflü ve düflüncesi flöyledir:

1 - Rum ve Ermenilerle, ‹ngilizler baflta olmak üzere ‹tilâf Devletlerinin ve bunlar›n
siyasetlerine alet olan düflük Ferit Pafla Kabinesinin ulusun birli¤i ve yurdun mutlulu¤u-
na yönelik her türden hakl› ulusal giriflim ve davran›fllar› ille ittihatç›l›kla suçlamay› bir il-
ke edinmifl olduklar›n› herkes bilir. Ulusal giriflim ve örgütlerimizin ittihatç›l›kla hiçbir il-
gi ve iliflkisi olmad›¤› kötülük isteyenlerden baflka hem milletçe ve hem de iliflkide bulu-
nulan yabanc›larca anlafl›lm›fl oldu¤u halde salt belirtti¤imiz yanl›fl anlama ve söylentileri
gidermek amac›yla S›vas Genel Kongresinin birinci oturumunda görüflmelere bafllanma-
dan önce tüm delegeler ‹ttihat ve Terakki Derne¤inin canland›r›lmas›na çal›fl›lmayaca¤›
konusunda aç›k aç›k ve teker teker and içmifllerdir ve bu and›n örne¤i her tarafa yay›l›p
duyurulmufltur. Bundan baflka s›ras› geldikçe ve özellikle yabanc›larla iliflkide bulunul-
dukça bu noktaya özel önem vererek gerekli demeç ve aç›klamalarda bulunulmaktad›r,
bununla birlikte önerildi¤i gibi bu konuda yine f›rsat ç›kt›kça demeç vermekten ve yay›m
yapmaktan geri kal›nmayacakt›r. Yaln›z bu sorun, d›fl görünüflü bir yana b›rak›l›rsa, ger-
çek niteli¤i bak›m›ndan özel bir önem tafl›r. Bu nedenle salt kabinenin sayg›de¤er üyele-
riyle görüfl al›flveriflinde bulunmak yüksek kurulunuzda bu noktada egemen olan inanc›
sorup ö¤renmek amac›yla Temsilci Kurulun bu konudaki görüflünü sunmay› gerekli gör-
mekteyiz. Biz Müslüman olmayan unsurlarla ‹tilâf Devletlerinin politik amaçlarla körük-
ledikleri ille de ittihatç›l›k düflmanl›¤›n› gerçekte do¤ru bulmuyoruz. ‹ttihatç›lardan kötü
yönetim ve yolsuzluklar›yla memleketi y›k›ma sürükliyenler çok küçük bir az›nl›kt›r ki, ifl-
te milletin ve bizim görüflümüze göre as›l suçlu olanlar bunlard›r. Yoksa ‹ttihat ve Terak-
ki üyelerinden olup yans›zl›¤›n› korumufl, kötülü¤e alet olmam›fl namuslu kimselerin böy-
le bir suçluluk kuflkusu alt›nda b›rak›lmas›n› ve özellikle her millette oldu¤u gibi iyiyi ve
kötüyü yeterince ay›rd edemiyen genifl halk k›sm›n›n suçlanmas›n› do¤ru görmedikten


