
k›sm›n›n duçar› töhmet olmas›n› do¤ru görmedikten baflka memleketin asayifl ve intizam› da-
hilisi ve atisi itibarile de tehlikeli addeyliyoruz. Binaenaleyh kabinenin bu maddeden ruhu
maksad› ne oldu¤unu izah buyurman›z› hassaten istirham ederiz.

2 - ‹kinci madde muhteviyat›na gelince, bu husus flayan› teemmül ve muhtelif suretlerle
münakaflaya kabiliyetlidir. Meselâ mütaleat› atiye dahi varittir:

Gayrikabili tamir felâket ve netayici elîmeye müncer oldu¤undan bugün milletin ademi
memnuniyetini celbeden Harbi Umumiye ifltirak etmemek elbette son derece flayan› arzu idi.
Fakat buna imkan› maddi mevcut de¤ildi. Çünkü ademi ifltirak müsellah bir bitarafl›¤› yani
Bo¤azlar›n mesdut bulundurulmas›n› icap ettiriyordu. Halbuki vatan›m›z›n mevkii co¤rafisi
‹stanbulun vaziyeti sevkulceyfliyesi Ruslar›n ‹tilâf Hükûmetleri yan›nda ahz› mevti etmifl ol-
mas› bizim seyirci kalmam›za asla müsait de¤ildi. Bundan baflka müsellah bir bitarafl›¤›n
idamesi için param›z, silah›m›z, sanayiimiz hulâsa lâz›m olan vesaitimiz mevcut de¤ildi. ‹ti-
lâf Devletlerinin bilhassa ‹ngilizlerin para vermemesinden sarf›nazar gemilerimizi zapt ve
milletin diflinden t›rna¤›ndan artt›rarak biriktirdi¤i inflaat› bahriyeye ait yedi milyon liram›z›
da gasbeylemeleri ve Düveli ‹tilâfiyenin ilan› harple beraber bizim harbe duhulümüzden da-
ha dört ay evel tamamen Hükûmeti Osmanîye zarar›na bir Ermenistan cumhuriyeti teflkiline
karar verdiklerini ilan eylemifl olmalar› ve hatta Bolfleviklerin neflretti¤i gizli muahedattan an-
lafl›ld›¤›na göre ‹stanbulun Çarl›k Rusyas›na vadedilmifl olmas› harbe, ‹tilâf Devletleri aley-
hine girmekli¤in gayrikabili içtinap oldu¤unu gösterir delaili vaz›hadand›r. Bir de ‹ngiltere
ve Fransan›n kendisine ‹stanbulu vadeyledikleri Rusya dururken Balkan Harbi mefl'umun-
dan sonra hiçbir k›ymeti askeriye ve mevcudiyeti millîye atfeylemedikleri milletimizi kendile-
rine iltihak eyleme¤i farzetsek bile tercih edece¤ini tasavvur eylemek elbette do¤ru olamaz.
Harbe girmekli¤imizi bir cinayet telâkki etmek ve koca bir milleti dört, befl kiflinin baziçesi
olacak derekede addeylemek fikrimizce lehimizde bir faideyi mucip olmak flöyle dursun, bi-
lakis sak›t Ferit Paflan›n Parisle Avrupadan merhamet dilenmek efkâr› sakimanesi ile serdey-
ledi¤i beyanat› zelilanesine Klemansonun vermifl oldu¤u hakaretalût cevab›n maazallah bir
kere daha iflitilmesine sebep olabilir. Binaenaleyh merdane bir surette hakikati söylemek ve
kahramanca harp eden bu koca milletin ma¤lûbiyetin netayici zaruriyesine katlanmakla be-
raber hareketinin cinayet telâkki ve bu yüzden ittiha›n ve tecziye edilmesini kabul etmemek
en salim ve en hay›rl› bir prensip telâkki olunabilir.

Harbin müsebbipleri hakk›ndaki noktaya gelince: ilân› harp gayrimesul olan zat› flaha-
nenin hakk› oldu¤una ve o zamanki kabinenin ilân› harpten dört ay sora içtima eden mecli-
si millide verdi¤i izahat üzerine alk›fllarla mazhar› itimat olmufl bulunmas›na nazaran mese-
le divan› âlinin tetkikinden geçmeden alel›tlak flu veya bunun aleyhinde ithamata kalk›flmak-
ta isabet olmayabilir.... Harbi Umumiye girmek ve girmemek veyahut girmek zarureti karfl›-
s›nda zaman›n› intihap eylemek hususunda baflka mütaleat dahi vard›r. Buradaki mütaleat,
düflman noktai nazar›na cevap olmak üzere iltizam edilmifltir.

3 - Harp esnas›ndaki suiidarelerin meydana ç›kar›l›p tecziyesi, vatan›m›zda mes'uliye-
tin büyük ve küçüklere seyyar› oldu¤unu, kanun devrinin tamamen bitarafane ve kemali ad-
lü hakkaniyetle bafllad›¤›n› idrak etmek ehassi amalimizdir. Fakat biz bunu birçok münaka-
lata sebep olacak olan kâ¤›t üzerinde reklâm tarz›nda neflriyattan ziyade bilfiil tatbikatileyâ-
rü a¤yare izhar›n› daha muvaf›k ve faideli görüyoruz.

4 - ‹ntihabat hakk›ndaki nikat› nazar›m›z› sureti berveçhiati beyanname ile neflir ve ilân
eylemifltir. Bu bapta varil olacak baflkaca mütaleat varsa emir ve iflar›n› istirham eyleriz.

Mustafa Kemal
VES‹KA,143.

Matbuat Cemiyeti Reisi Velit Bey vas›tasile 
‹stanbulda Tasviri Efkâr, Vakit, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazetelerine 
C: 9 Teflrinievvel 1335 
‹stizah etti¤iniz mevada ait izahat› Heyeti Temsilîye nam›na berveçhiati tebli¤ ediyorum:
1 - Makas›d›m›z›n hululü esasiyesinden olan üç nokta üzerinde hükûmetle itilâf ettik ve bu

noktalar hükûmetin resmi beyannamesinde de tasrih edilmifltir; evvela Erzurum Kongresile S›vas-
ta münakit Umumi Kongrece müfltereken kabul edilen nizamname ile beyannamenin ihtiva etti¤i
esasat dairesinde amali millîyenin hükûmetçe hatt› hareket ittihaz edilmesi: saniyen meclisi millî-
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baflka memleketin güvenlik ve iç düzeni ve gelece¤i bak›m›ndan da bunu tehlikeli say›yo-
ruz. Bu nedenle kabinenin bu maddeden anlad›¤› ana amac›n ne oldu¤unu aç›klaman›z›
özellikle rica ederiz.

2 - ‹kinci madde içeri¤ine gelince, bu konu düflünülmeye de¤er ve türlü yönlerde tar-
t›fl›lmaya elverifllidir. Örne¤in flöyle de düflünülebilir:

Onar›lamaz y›k›mlar ve giderilemez ac› sonuçlar yaratt›¤› için bugün millette hoflnut-
suzluk do¤uran Dünya Savafl›na kat›lmamak elbette son derece istenir bir fleydi. Ama bu-
na hiç olanak yoktu. Çünkü kat›lmama silâhl› bir yans›zl›¤› yani Bo¤azlar›n kapal› bulundu-
rulmas›n› gerektiriyordu. Oysa vatan›m›z›n konumu ‹stanbulun stratejik durumu Ruslar›n
‹tilâf Devletleri yan›nda yer alm›fl olmas› bizim seyirci kalmam›za hiç elveriflli de¤ildi. Bun-
dan baflka silâhl› bir yans›zl›k sürdürmek için param›z, silâh›m›z, endüstrimiz k›sacas› gerek-
li olan araçlar›m›z yoktu. ‹tilâf Devletlerinin özellikle ‹ngilizlerin para vermemesi flöyle
dursun gemilerimize el koyup ve milletin diflinden t›rna¤›ndan artt›rarak biriktirdi¤i gemi
yap›m›na ayr›lm›fl yedi milyon liram›z› da zorla almalar› ve ‹tilâf Devletlerinin savafl ilan›y-
la birlikte bizim savafla girmemizden daha dört ay önce Osmanl› Hükûmetinin tam zarar›-
na bir Ermenistan cumhuriyeti kurmaya karar verdiklerini ilân eylemifl olmalar› ve hatta
Bolfleviklerin yay›mlad›¤› gizli antlaflmalardan anlafl›ld›¤›na göre ‹stanbulun Çarl›k Rusya-
s›na vadedilmifl olmas› savafla, ‹tilâf Devletlerine karfl› girmekli¤in kaç›n›lmaz oldu¤unu
gösterir aç›k kan›tlard›r. Bir de ‹ngiltere ve Frans›n›n kendisine ‹stanbulu vaad ettikleri
Rusya dururken u¤ursuz Balkan Savafl›ndan sonra askerlik aç›s›ndan hiç de¤er vermedik-
leri ve ulusal varl›k saymad›klar› milletimizin kendilerine kat›lmas› düflünülse bile bunu
ye¤leyeceklerini sanmak elbette do¤ru olamaz. Savafla girmekli¤imizi bir cinayet suçu say-
mak ve koca bir milleti dört, befl kiflinin oyunca¤› olacak kertede afla¤› görmek düflüncemi-
ze göre yarar›m›za bir sonuç do¤urmak flöyle dursun, tersine düflük Ferit Paflan›n Pariste
Avrupadan merhamet dilenmek gibi sakat düflüncelerle verdi¤i alçakça demece Clemance-
au'nun vermifl oldu¤u hakaret dolu yan›t›n Allah korusun bir kere daha iflitilmesine neden
olabilir. fiu halde gerçe¤i yi¤itçe söylemek ve kahramanca savaflan bu koca milletin yenilgi-
nin zorunlu sonuçlar›na katlanmakla birlikte yapt›klar›n›n cinayet say›lmas›n› ve bu yüzden
suçland›r›l›p cezaland›r›lmas›n› kabul etmemek en do¤ru ve en yerinde bir ilke olarak gö-
rülebilir.

Savafla neden olanlarla ilgili noktaya gelince: Savafl ilân› sorumsuz olan padiflah›n yet-
kisinde oldu¤una ve o zamanki kabinenin savafl ilân›ndan dört ay sonra toplanan ulusal
mecliste yapt›¤› aç›klama alk›fllarla güven alm›fl bulunmas›na göre sorun yüce divan›n ince-
lenmesinden geçmeden ille de flu ya da bunu suçlamaya kalk›flmak do¤ru olmayabilir...
Dünya Savafl›na girip girmemek ya da girmek zorunlu¤u karfl›s›nda zaman›n› seçmek konu-
sunda baflka düflünceler de vard›r. Buradaki düflünceler, düflman görüfllerine karfl›l›k olmak
üzere uygun bulunmufltur.

3 - Savafl s›ras›ndaki kötü yönetimleri ortaya ç›kar›l›p cezaland›rmak, vatan›m›zda so-
rumlulu¤un büyük ve küçüklere eflit yüklendi¤ini, kanun döneminin tam yans›zl›k, adalet
ve hak düflüncesiyle bafllad›¤›n› görmek en içten dile¤imizdir. Ama biz bunu birçok tart›fl-
malara neden olacak olan kâ¤›t üzerinde reklâm biçiminde yay›mlardan çok edimli uygula-
malar›yla dosta düflmana gösterilmesini daha uygun ve yararl› görüyoruz.

4 - Seçimlerle ilgili görüfllerimizi örne¤i afla¤›ya al›nan bildiri ile yay›mlay›p ilân etmifl-
tik. Bu konuda ileri sürülebilecek baflka düflünceler varsa bildirmenizi rica ederiz.

Mustafa Kemal
BELGE, 143.

Bas›n Derne¤i Baflkan› Velit Bey eliyle 
‹stanbulda Tasviri Efkâr, Vakit, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazetelerine

K: 9 Ekim 1919
Sordu¤unuz konulara iliflkin aç›klamalar› Temsilci Kurul ad›na afla¤›da bildiriyorum: 
1 - Amac›m›z›n temel ilkelerinden olan üç nokta üzerinde hükûmetle anlaflt›k ve bu noktalar

hükûmetin resmî bildirisinde de belirtilmifltir; birincisi Erzurum Kongresiyle S›vasta toplanan Ge-
nel Kongrece ortaklafla kabul edilen tüzük ile bildirinin içerdi¤i ilkelere uygun olarak ulusal istek-
lerin hükûmetçe hareket noktas› olarak al›nmas›; ikincisi Ulusal Meclis toplanana kadar millet ve



nin içtima›na kadar mukadderat› millet ve memleket hakk›nda hiçbir taahhüdü kat'iye giri-
flilmemesi ve salisen de sulh konferans›na gönderilecek heyeti murahhasan›n itimad› millîye
mazhar› kifavet ve iktidar erbab›ndan mürekkep olmas› fleklinde olan bu nikat› selâseyi hü-
kûmet tamamile kabul etmifl ve di¤er birtak›m teferruat üzerinde de itilâf edilmifltir. Maama-
fih e¤er Kongrenin niza›nnamesile beyannamesinde münderiç esasata henüz vâk›f de¤ilseniz,
onlar› da tebli¤ edebiliriz.

2 - Heyeti Temsilîye ile hükûmetin icraat› tnütekabileleri sebebile devletin iki bafll› bir fle-
kilde görünmesini muvaf›k› hakikat bir tarz› telâkki bulm›yoruz: Ferit Pafla Kabinesi zama-
n›nda bile hükûmet gayrimeflru ve binnetice keenlemyekün oldu¤undan, millet kendisine mefl-
ru ve kanunî bir bafl temin etmek için çal›flm›fl ve hiçbir suretle ikinci bir bafl mahiyetini ihraz
etmemiflti; bugün ise bütün faaliyetimiz kanunun hakimiyetini temine matuf oldu¤undan, iki
bafll› gibi görünen vaziyetin ›slah›na müteveccihtir ve bu itibar ile de suitefsir edilmemelidir.

3 - Hükûmetin kat'i bir taahhüt alt›na girmemesini talepten maksad›m›z, mukarrerat›
mülkiye ve millîyemize milletin haberi olmdan suitesir icra edecek taahhüdaü muz›rrad›r.
Mesela Ferit Pafla vilâyat› flarkîyede vâsi bir Ermenistan teflkilini kendi reyi hodile taahhüt et-
mek istemiflti. Maksad›m›z iflte bu gibi ve bundan daha fena ve gayrikabili tamir olacak ma-
zarratlar›n önünü almakt›r. Yoksa hükûmeti menafii millîye lehindeki teflebbüsat›ndan me-
netmek de¤ildir. Hükûmet düveli muazzaman›n hakk›m›zdaki mukarrerat›n› lehimizde tadil
için istedi¤i kadar teflebbüsata giriflebilir. Yaln›z Meclisi Meb'usan›n reyini istihsal etmeksi-
zin sulh konferans› mukarrerat›n› imza edemez. Meclisi Meb'usan›n tesrii içtima› hakk›nda
tamim edilen intihabat kararnamei ahiri de bu hususu mümkün k›lmaktad›r.

4 - Heyeti Temsilîye bir hükûmet mahiyetinde olmad›¤›ndan tabii devletlerle münaseba-
t› resmiyeye giriflemez. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin amali millîyeye muvaf›k
olan nikat› nazar›n› milletçe ve milletler nezdinde müdafaa ve terviç için teflebbüsat› hususi-
ye ve gayriresmiyede bulunmak olabilir.

5 - Hükûmeti haz›ran›n siyaseti dahiliye ve hariciyemizi hüsnü tedvire muktedir olup ol-
mad›¤› hakk›nda flimdilik kati bir fley söyliyemeyiz. Bunu icraat gösterecektir. Bizim maksa-
d›m›z teklif etti¤imiz esasat› millîyenin hükûmetçe kabulü idi. Hükûmeti haz›ra ile de aynen
böyle oldu. Cemiyetimiz siyasî bir f›rka olmad›¤›ndan vükelâ veya reisi vükelân›n birtak›m
esbab› tercihiye serdile tayin ve intihab›nda amil olmad›k ve olamay›z.

6 - Bu mesaili daha vaz›h ve mufassal surette anlamak arzu edildi¤i takdirde S›vasa bir
iki zat izam› pek muvaf›k olur.

7 - Yeni bir kabine teflkili meselesi hakk›nda Heyeti Temsilîye flimdilik hiçbir mülâha-
za dermeyan edemez.

8 - ‹radei Millîye gazetesinde birtak›m devletleri alâkadar edecek f›kralar bulunmas›
aleyhtarl›k maksad›ndan de¤il, vakayii cariyeden halk› haberdar etmek mecburiyeti tahliye-
sinden mütevellittir. Nitekim aleyhte gibi görünen f›kralar oldu¤u gibi lehte bulunan f›kralar
da vard›r. Fazla olarak e¤er s›rf aleyhtarl›k fleklinde görülebilecek f›kralar varsa bu da huku-
ku millîyeye vukubulan baz› tecavüzata karfl› pek hakl› bir müdafaai meflrua mahiyetindedir.

10 Teflrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 144.
Deraliye, 13/10/1335

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Muhterem Paflam; kaç gündür Zat› Alinizle matbuat heyeti nam›na muhabere ediyor-

duk. Bugün de Tasviri Efkâr nam›na tasdi edece¤im berveçhizir baz› sualler arzeyliyorum;
maksat, Kuvayi Millîyenin vaziyeti hakk›nda mümkün mertebe sarih malûmat vermektir.
Al›nacak etaplar›n ajans vas›tasile Avrupaya çektirilmesine çal›fl›lacakt›r. Bu suallerden mü-
nasip görülenlere yar›nki nüshaya yetifltirilmek üzere mümkün mertebe çabuk cevap verme-
nizi rica ederim.

1 - Kuvayi Millîyenin vücuda gelmesinin ilk sebepleri nedir?
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memleketin kaderiyle ilgili hiçbir kesin yüklenime giriflilmemesi ve üçüncüsü de bar›fl kon-
ferans›na gönderilecek delege kurulun milletin güvenini kazanm›fl, yetenekli ve güçlü kim-
selerden oluflmas› biçiminde olan bu üç ilkeyi hükûmet tümüyle kabul etmifl ve öbür birta-
k›m ayr›nt›lar üzerinde de anlaflma olmufltur. Bununla birlikte Kongrenin tüzü¤ü ile bildi-
risinde yaz›l› ilkeleri daha bilmiyorsan›z, onlar› da bildirebiliriz.

2 - Temsilci Kurul ile hükûmetin karfl›l›kl› ifllerinde devletin iki bafll› bir görünümde ol-
mas›n› gerçe¤e uygun bir durum saym›yoruz: Ferit Pafla Kabinesi zaman›nda bile hükûmet
meflru olmad›¤›ndan ve bu nedenle de yok say›lmak gerekti¤inde, millet kendisine meflru ve
kanunî bir bafl sa¤lamaya çal›flm›fl ve kesinlikle ikinci bir bafl niteli¤i almam›flt›; bugün ise bü-
tün u¤rafl›lar›m›z kanunun üstünlü¤ünü sa¤lamaya yönelik oldu¤undan, iki bafll› gibi görü-
nen durumun düzeltilmesini amaçlamaktad›r ve bu nedenle de yanl›fl yorumlanmamal›d›r.

3 - Hükûmetin kesin bir yüklenim alt›na girmemesini istemekten amac›m›z, ülke ve
ulus üzerinde verilecek kararlarda milletin haberi olmadan kötü etki yapacak zararl› giri-
flimlerdir. Örne¤in Ferit Pafla do¤u illerinde yayg›n Ermenistan kurulmas›n› kendi bafl›na
yüklenmek istemiflti. Amac›m›z iflte bu gibi ve bundan daha kötü ve onar›lamaz zararlar›n
önünü almakt›r. Yoksa hükûmeti ulusal ç›karlar yarar›na giriflimlerde bulunmaktan önle-
mek de¤ildir. Hükûmet büyük devletlerin bizimle ilgili olarak vermifl olduklar› kararlar›
bizden yana de¤ifltirmek için istedi¤i kadar giriflim yapabilir. Yaln›z Meb’uslar Meclisinin
onay›n› almadan bar›fl konferans› kararlar›n› imza edemez. Meb'uslar Meclisinin toplanma-
s›n› çabuklaflt›rmakla ilgili olarak genelgeyle yay›mlanan son seçim kararnamesi de bunu
olanakl› k›lmaktad›r.

4 - Temsilci Kurul bir hükûmet niteli¤inde olmad›¤›ndan elbette devletlerle resmî ilifl-
kiler kuramaz. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin ulusal isteklere uygun olan görüfl-
lerini millet ve baflka uluslar karfl›s›nda savunmak ve bunlar›n kabulü için özel nitelikte res-
mî iliflkiler kuramaz. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin ulusal isteklere uygun olan
görüfllerini millet ve baflka uluslar karfl›s›nda savunmak ve bunlar›n kabulü için özel nitelik-
te resmî olmayan giriflimlerde bulunmak olabilir.

5 - Bugünkü hükûmetin iç ve d›fl politikam›z› iyi yürütmeye yetenekli olup olmad›¤› ko-
nusunda flimdilik kesin bir fley söyliyemeyiz. Bunu yap›lacak ifller gösterecektir. Bizim ama-
c›m›z önerdi¤imiz ulusal ilkelerin hükûmet taraf›ndan kabulü idi. Bugünkü hükûmet ile de
aynen böyle oldu. Derne¤imiz siyasî bir parti olmad›¤›ndan bakanlar›n ya da baflbakan›n bir-
tak›m ye¤leme nedenleri ileri sürerek atanma ve seçilmelerinde etkili olmad›k ve olamay›z.

6 - Bu sorunlar› daha aç›k ve ayr›nt›l› olarak anlamak istiyorsan›z S›vasa bir iki kifli
gönderilmesi çok uygun olur.

7 - Yeni bir kabine kurulmas›yla ilgili olarak Temsilci Kurul flimdilik hiçbir görüfl ile-
ri süremez.

8 - ‹radei Milliye gazetesinde birtak›m devletleri ilgilendirecek yaz›lar bulunmas› on-
lara karfl› ç›kmak amac›ndan de¤il, olup bitenlerden halka bilgi vermek do¤al zorunlu¤un-
dand›r. Nitekim onlara karfl› gibi görünen yaz›lar oldu¤u gibi onlardan yana olan yaz›lar da
vard›r. Üstelik e¤er tümüyle karfl› say›labilecek yaz›lar varsa bunlar da milletin haklar›na
yap›lan baz› sald›r›lara karfl› pek hakl› bir meflru savunma niteli¤indedir.

10 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma

Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 144.
‹stanbul, 13/10/1919

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Say›n Paflam; kaç gündür sizinle bas›n kurulu ad›na haberlefliyorduk. Bugün de Tasvi-

ri Efkâr ad›na rahats›z edece¤im. Afla¤›da baz› sorular sunuyorum; amaç, Ulusal Güçlerin
durumu ile ilgili olarak olabildi¤ince aç›k bilgi vermektir. Al›nacak yan›tlar›n ajans kanal›y-
la Avrupaya çektirilmesine çal›fl›lacakt›r. Bu sorulardan uygun görülenlere yar›nki say›ya
yetifltirilmek üzere olabildi¤ince çabuk yan›t vermenizi rica ederim.

1 - Ulusal Güçlerin oluflmas›n›n ilk nedenleri nedir?



2 - Teflkilât› millîye ne vak›t bafllad›?
3 - Bugün kaç vilâyete hükmü flamildir?
4 - Teflkilât› millîyenin bafll›ca erkan› kimlerdir?
5 - Maksad› aslisi nedir?
6 - Maksad› aslisini istihsal için bafll›ca teflebbüsat› nedir?
7 - ‹ntihabat hakk›nda fikri nedir?
8 - Anadoluda intihabat tamamile serbest yap›labilecek midir?
9 - ‹ntihab› nisbî esas› kabul olunur mu?
10 - Avrupaca teflkili mutasavver Ermenistan hududu hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
11 - Sizce Ermenistan hududu ne olabilir?
12 - General Harbord ile ne mülâkat ettiniz?
13 - Kuvayi Millîyenin ikinci, üçüncü derecede uzviyetleri içinde baz› ittihatç›lar vard›r,

deniliyor ne dereceye kadar do¤rudur?
14 - ‹ttihatç›lar›n Kuvayi Millîye üzerine tesir etmesi kabil midir?
15 - ‹ntihabattan sonra Kuvayi Millîye ne flekilde kalacakt›r?
16 - Müstakbel hudutlar›m›z sizce ne olabilir?
17 - Muhtasaran tercümei halinizi bildirir misiniz?
18 - Meb'us intihab› için namzetli¤inizi vazedece¤iniz söyleniyor do¤ru mudur. Nere-

den meb'us ç›kmak istiyorsunuz?
19 - Rüfekan›z meyan›nda baflka kimler meb'us olmak arzusundad›r?
20 - fiehrinizde ‹tilâf mümessileri var m›, onlarla hali temasta m›s›n›z size karfl› vaz'› ta-

v›rlar› nedir, harekât› millîye hakk›nda ne düflünüyorlar?
21 - ‹stanbula mümessil tayin etti¤iniz Vas›f Bey ne vak›t gelecektir, talimat› ne-

dir?
Tasviri Efkâr Sermuharriri

Velü
Velit Beyefendiye

Pafla Hazreterinin telgrafnameniz muhteviyat›na numara s›rasile berveçhiati not ettirdi-
¤i cevaplar› arzediyorum.

Cevat
1 - Milletin maruz kald›¤› muamelât› hakflikemane.
2 - Akebi mütarekede ve vatan›n her taraf›nda hemen ayni zamanda.
3 - Bugün Anadolu ve Rumeli vilayât›nda teflkilât› millîyeden mahrum bir yer kalma-

m›flt›r. Hükmü umum vatana flamildir.
4 - Teflkilât› millîyenin erkân› masuniyet ve istiklâli vatan için kalpleri ç›rp›nan milletin

umum güzide evlatlar›d›r.
5 - Maksad› asli vatan›n tamamisini ve milletin istiklâlini temin etmektir.
6 - Kuvayi Millîyeyi amil ve iradei millîyeyi hâkim k›lma¤a azmi kati karar vermifl olan

ve bütün efrad› milleti cami bulunan teflkilat›m›zd›r. Nizamname ve beyannamemizde aynen
musarraht›r.

7 - ‹ntihabata gayrimeflru bir gûna müdahalede bulunmay›p milleti serbest b›rakmakt›r.
Yaln›z cemiyetimiz, esasat›n› kabul edenlerin intihapta muvaffak olmalar›n› temenni eder.

8 - Evet yap›lacakt›r.
9 - Bu defaki intihabat›n mevcut kanuna tevfikan icras› zaruridir. Ve zaten bu yolda da

bafllanm›flt›r. Temsili nisbî usulü meclisi millinin halledece¤i bir meseledir.
10, 11 - 30 Teflrinevel 1334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan aksam› vatandan

bir kar›fl topra¤›n Ermenistan hükûmetine ilhak›na millet kat’iyen raz› de¤ildir.
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2 - Ulusal örgütlenme ne vak›t bafllad›?
3 - Bugün kaç il üzerinde egemendir?
4 - Ulusal örgütün ileri gelenlerinin bafll›calar› kimlerdir?
5 - Temel amac› nedir?
6 - Temel amac›n› elde etmek için bafll›ca giriflimleri nedir?
7 - Seçimler konusundaki düflüncesi nedir?
8 - Anadoluda seçimler tam serbestlikle yap›labilecek midir?
9 - Nisbî seçim sistemi kabul olunur mu?
10 - Avrupaca kurulmas› düflünülen Ermenistan s›n›rlar›yla ilgili olarak ne düflünüyor-

sunuz?
11 - Sizce Ermenistan›n s›n›rlar› ne olabilir?
12 - General Harboard ile bulufltunuz mu?
13 - Ulusal Güçlerin ikinci, üçüncü derecede organlar› içinde baz› ittihatç›lar vard›r,

deniliyor ne dereceye kadar do¤rudur?
14 - ‹ttihatç›lar Ulusal Güçleri etkileyebilirler mi?
15 - Seçimlerden sonra Ulusal Güçler ne biçimde kalacakt›r?
16 - Gelecekteki s›n›rlar›m›z sizce ne olabilir?
17 - Özgeçmiflinizi k›saca bildirir misiniz?
18 - Meb'us seçiminde aday olaca¤›n›z söyleniyor do¤ru mudur? Nereden meb'us se-

çilmek istiyorsunuz?
19 - Arkadafllar›n›z aras›nda baflka kimler meb’us olmak istemektedir?
20 - fiehrinizde ‹tilâf Devletleri temsilcileri var m›, onlarla iliflki durumunda m›s›n›z si-

ze karfl› tutumlar› nedir, ulusal savafl›mla ilgili olarak ne düflünüyorlar?
21 - ‹stanbula temsilci atad›¤›n›z Vas›f Bey ne vak›t gelecektir, ona ne direktif veril-

mifltir?
Tasviri Efkâr Baflyazar›

Velit
Velit Beyefendiye

Pafla Hazretlerinin telgraf›n›zda yaz›lanlara numara s›ras›yla not ettirdi¤i yan›tlar› afla-
¤›da sunuyorum.

Cevat
1 - Milletin karfl›laflt›¤› haks›z ifller.
2 - Ateflkesten hemen sonra ve vatan›n her yan›nda hemen ayn› zamanda.
3 - Bugün Anadolu ve Rumeli illerinde ulusal örgüt bulunmayan bir yer kalmam›flt›r.

Sözü bütün yurtta geçer.
4 - Ulusal örgütlerin ileri gelenleri yürekleri vatan›n dokunulmazl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›

için ç›rp›nan milletin tüm seçkin evlâtlar›d›r.
5 - Temel amaç vatan›n bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakd›r.
6 - Ulusal Güçleri etkin ve ulusal iste¤i egemen k›lmaya sars›lmaz kesin karar vermifl

olan ve tüm millet bireylerini kapsayan örgütümüzdür. Tüzük ve bildirimizde bunlar oldu-
¤u gibi yaz›l›d›r.

7 - Seçimlere haks›z bir kar›flmada bulunmay›p milleti serbest b›rakmakt›r. Ancak der-
ne¤imiz, ilkelerini kabul edenlerin seçimde baflar›l› olmalar›n› diler.

8 - Evet yap›lacakt›r.
9 - Bu seçimin eldeki kanuna uygun olarak yap›lmas› zorunludur. Gerçekten de bu

yolda da bafllanm›flt›r. Nisbi temsil sistemi ulusal meclisin çözüme ba¤layaca¤› bir sorundur.
10, 11 - 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›rlar›m›z içinde kalan vatan parçalar›ndan bir ka-

r›fl topra¤›n Ermenistan hükûmetine kat›lmas›n› millet kesinlikle kabul etmez.



13 - Cemiyetimizde ittihatç› olarak kimse mevcut de¤ildir. ‹ttihatç›l›k tarihe kar›flm›flt›r.
Hükûmeti merkeziyenin, garbîn hatay› siyasisi onlar›n ihyas›na sebebiyet vermedi¤i takdirde
millet bunun ihyas›n› derhat›r bile etmiyecektir. Buna dair Heyeti Temsilîyenin yeni bir be-
yannamesi bu gece Matbuat Cemiyeti Riyasetine keflide edilecektir.

14 - Kuvayi Millîyemizin hakimi müessiri ancak millet ve makas›d› âliyei millîyedir.
Baflka hiçbir fert veya cemaat müessir olamaz.

15 - Kuvayi Millîyenin flekli atisi, meclisi millî, emniyet ve serbesti ile vazifei teflriiye ve
murakabesini ifaya muvaffak olduktan sonra bir kongre ile tayin edilecektir. Bu husus ni-
zamnamemizin son maddesinde musarrahl›r.

16 - Müstakbel hudutlar›m›z bizce 30 Teflrinievel 1334 tarihinde mütareke aktedildi¤i
günde filen sahip kald›¤›m›z huduttur.

18 - Meb'uslu¤a namzetli¤imi vazetmedim ve etmiyece¤im ve fakat millet herhangi bir
yerden beni meb'uslu¤a intihap ederse maaliftihar kabul ederim.

19 - Rüfekam da aynen benim gibi düflünmekledirler.
20 - fiehrimizde ‹tilâf mümessilleri yoktur. Ancak muvakkatten gelip geçen tekmil Av-

rupa ve Amerika devletlerine mensup memurîni siyasîye ve askeriye ile vukubulan hususi
mülâkatlarda teflkilât ve harekat› millîyemizin mahiyeti meflruasm› tamamen tasdik ve takdir
eylemifllerdir.

17 - Paflan›n tercümeihali muhtasaran berveçhi maruzdur:
Rumî 1296 tarihinde Selânikte tevellüt ederek rüflti tahsilini Selânikte, idadi tahsilini

Manast›rda, Harbiye ve Erkân›harbiye tahsillerini Dersaadette ikmal ile 1320 senesi Erkân›-
harbiye Yüzbafl›l›¤› ile nefl'et etmifl ve 1323 senesine kadar Suriyede ve Kola¤as› olduktan
sonra 1327 senesine kadar Makedonyada bulunmufllar bu müddet çarf›nda Ordu Erkân›har-
biyesinde, Redif F›rkas› Erkân›harpli¤inde, Ordu ve Kolordu Erkân›harbiyesinde, Redif F›r-
kas› Erkân›harpli¤inde, Ordu ve Kolordu Erkân›harbiyesinde ve Selanik Zabitan Talimgah
Kumandanl›¤›nda ve fiimendifer Hatt› Müfettiflli¤inde ifay› vazife eylemifllerdir. 31 Mart ha-
disesi üzerine Selânikten Dersaadete hareket eden kuvvetlerin Erkân›harbiye Reisli¤inde ve
1326 da Arnavutlukta icra edilen harekat› Harbiye Nâz›r› Mahmut fievket Paflan›n Erkân›-
harbi olarak bulunmufl ve 1326 da Pikardi manevralar›n› takip için Fransaya azimet etmifltir.
1327 senesinde Erkân›harbiyei Umumiye Dairesine memur edilmifl ve oradan ‹talya Muha-
rebesi münasebetile Trablusgarbe giderek bu harbin nihayetine kadar Sirenaik m›ntakas›nda
Derne kuvvetleri Kumandanl›¤›n› ifa eylemifl ve bu esnada Balkan Muharebesi bafllam›fl ve
Bulgarlar›n Çatalca hatt›na geldikleri bir zamanda ‹stanbula avdet ederek Geliboluda Kuva-
yi Mürettebe Erkân›harbiyesi Harekât fiubesi Müdürü ve Bolayir Kolordusu Erkân›harbiye
Reisi olarak Balkan Harbine ifltirakle Edirne üzerine mezkûr kolordu ile hareket etmifl ve Di-
metoka havalisinin istirdad›nda bilfiil bulunmufllard›r. Balkan Harbini müteak›p Sofya,
Belgrat, Çetine Ataflemiliterliklerini ifa etmek üzere Sofyaya memur ve orada Kaymakaml›-
¤a terfi edilmifltir. Harbi zailin ilân›n› müteak›p Tekirda¤›nda yeni teflekkül eden On Doku-
zuncu F›rka Kumandanl›¤›na tayin olunmufllard›r. Maydos ve havalisi m›ntakas› Kuman-
danl›¤›n› ifa ettikten sora mezkûr f›rka ile bu m›nlakada bulunduklar› s›rada Anburnu Kuv-
vetleri Kumandanl›¤›n› deruhde eylemifl ve bunun neticesinde Miralayl›¤a terfi etmifllerdir.
Bilâhare Anafartalar Grupu Kumandan› olmufl ve ‹ngilizlerin çekilmeleri üzerine On Alt›n-
c› Kolordu Kumandan› olarak Edirneye ve orada bir ay kadar kald›ktan sora Diyarbekir,
Bitlis, Mufl havalisine ayni numara ile Kolordu Kumandan› olarak gitmifl ve mezkûr cehpe-
de mirlival›¤a terfi ettirilmifllerdir. Tahaflflüt eden ‹kinci Ordu dahilinde Bitlis ve Muflu befl
gün muharebeden sora Ruslardan istirdat eylemifl ve bir müddet sora ‹kinci Ordu Kuman-
danl›¤› Vekâletine ve az bir müddet sonra Hicaz Kuvvei Seferiyesine Ordu Kumandan› ola-
rak tayin olunmufl ise de fiama kadar gittikten ve Sina cehpesini teftifl eyledikten sora Medi-
neye gitmelerine hacet görülmedi¤inden ‹kinci Ordu Kumandanl›¤›na asaleten tayin edilerek
Diyarbekire avdet olunmufl 1333 senesinde Halepte tahaflflüt eden ve General Falkenhayn
taht› idaresinde bulunan grupa dahil olan Yedinci Ordu Kumandanl›¤›na tayin edilmifller-
dir. Müflarileyh ile harekat› harbiyede aralar›nda ihtilâf› nazar has›l oldu¤undan ve hükûmet
te noktai nazarlar›n› terviç etmedi¤inden mezkûr Ordu Kumandanl›¤›ndan istifa ve müteaki-
ben tayin k›l›nd›¤› ‹kinci Ordu Kumandanl›¤›n› da kabul ctmiyerek ‹stanbula avdet etmifl-
lerdir. Bu müddet zarf›nda veliaht bulunan zat›n refakatinde olarak Almanya Karargâh›
Umumisine ve Alman garp cephesine seyahat eylemifllerdir. Veliaht›n padiflah olmalar› üze-
rine flifahi ve muss›rrane irade ile Falkenhayn ›n ma¤lûp b›rakt›¤› Nablus civar›ndaki Yedinci

1056 1057

13 - Derne¤imizde ittihatç› olarak kimse yoktur. ‹ttihatç›l›k tarihe kar›flm›flt›r. ‹stan-
bul hükûmeti ve bat›n›n, politik yan›lg›s› onlar›n yeniden canlanmas›na neden olmazsa mil-
let bunlar›n yeniden canland›r›lmas›n› akl›na bile getirmiyecektir. Temsilci Kurulun bunun-
la ilgili yeni bir bildirisi bu gece Bas›n Derne¤i Baflkanl›¤›na telgrafla iletilecektir.

14 - Ulusal Güçlerimize egemen olan etken ancak millet ve milletin yüce amaçlar›d›r.
Baflka hiçbir kimse veya topluluk etken olamaz.

15 - Ulusal Güçlerin gelecekteki biçimi, ulusal meclis, güven içinde ve özgür olarak ya-
sama ve denetleme görevini yapmay› baflard›ktan sonra bir kongre ile belirlenecektir. Bu
nokta tüzü¤ümüzün son maddesinde yaz›l›d›r.

16 - Gelecekteki s›n›rlar›m›z bizce 30 Ekim 1918 tarihinde ateflkes anlaflmas› yap›ld›¤›
günde edimli olarak sahip kald›¤›m›z s›n›rd›r.

18 - Meb'uslu¤a adayl›¤›m› koymad›m ve koymayaca¤›m ama millet herhangi bir yer-
den beni meb'uslu¤a seçerse övünerek kabul ederim.

19 - Arkadafllar›m da t›pk› benim gibi düflünmektedirler.
20 - fiehrimizde ‹tilâf Devletleri temsilcileri yoktur. Ancak geçici olarak gelip geçen

tüm Avrupa ve Amerika devletlerine ba¤l› sivil ve asker görevlilerle yap›lan özel görüflme-
lerde ulusal örgüt ve savafl›m›m›z›n hakl›l›¤›n› hepsi onam›fl ve kavram›flt›r.

17 - Paflan›n özgeçmifli özetle flöyledir:
Rumî 1296 (Milâdî 1880) tarihinde Selânikte do¤mufltur. ‹lk ve orta ö¤renimini Se-

lânikte, liseyi Manast›rda, Harp okulunu ve Kurmay ö¤renimini ‹stanbulda tamamlam›fl
ve 1904 senesinde Kurmay Yüzbafl› olarak me’zun olmufl ve 1907 senesine kadar Suriyede
ve Önyüzbafl› olduktan sonra 1911 senesine kadar Makedonyada bulunmufllar bu süre
içinde Ordu Kurmayl›¤›nda, Redif Tümeni Kurmayl›¤›nda, Ordu ve Kolordu Kurmayl›-
¤›nda ve Selânik Subay E¤itim Komutanl›¤›nda ve demir yolu müfettiflli¤inde görev yap-
m›flt›r. 31 Mart olay› üzerine Selânikten ‹stanbula giden kuvvetlerin Kurmay Baflkanl›¤›n-
da ve 1910 da Arnavutlukta yap›lan harekâtta Savafliflleri Bakan› Mahmut fievket Paflan›n
Kurmay› olarak bulunmufl ve 1910 da Pikardi manevralar›n› izlemek için Fransaya gitmifl-
tir. 1911 senesinde Genel Kurmay Baflkanl›¤› Dairesinde görevlendirilmifl ve oradan ‹tal-
ya Savafl› dolay›s›yla Libyaya giderek bu savafl›n sonuna kadar Sirenaik bölgesinde Derne
kuvvetleri Komutanl›¤›n› yapm›fl ve bu arada Balkan Savafl› bafllam›fl ve Bulgarlar›n Ça-
talca hatt›na geldikleri bir zamanda ‹stanbula dönerek Geliboluda Mürettep Kuvvetleri
Kurmayl›¤› Harekât fiubesi Müdürü ve Bolayir Kolordusu Kurmay Baflkan› olarak Balkan
Savafl›na kat›l›p Edirne üzerine bu kolorduyla birlikte yürümüfl ve Dimetoka yöresinin ge-
ri al›nmas›nda edimli olarak bulunmufllard›r. Balkan Savafl›ndan sonra Sofya, Belgrat, Çe-
tine Ataflemiliterliklerini yapmak üzere Sofyada görevlendirilmifl ve orada Yarbayl›¤a
yükseltilmifltir. Geçen savafl›n ilân›ndan sonra Tekirda¤›nda yeni kurulan On Dokuzuncu
Tümen Komutanl›¤›na atanm›fllard›r. Maydos ve Yöresi Bölge Komutanl›¤›n› yapt›ktan
sonra bu tümenle bu bölgede bulunduklar› s›rada Ar›burnu Kuvvetleri Komutanl›¤›n› üst-
lenmifl ve bunun sonucunda Albayl›¤a yükselmifllerdir. Daha sonra Anafartalar Grubu
Komutan› olmufl ve ‹ngilizlerin çekilmeleri üzerine On Alt›nc› Kolordu Komutan› olarak
Edirneye ve orada bir ay kadar kald›ktan sonra Diyarbak›r, Bitlis, Mufl yöresine yine On
Alt›nc› Kolordu Komutan› olarak gitmifl ve bu cephede Tu¤generalli¤e yükseltilmifllerdir.
Y›¤›nak yapan ‹kinci Ordu içinde Bitlis ve Muflu befl gün savafltan sonra Ruslardan geri al-
m›fl ve bir süre sonra ‹kinci Ordu Komutanl›¤› Vekilli¤ine ve az bir süre sonra Hicaz Se-
feri Kuvvetlerine ordu Komutan› olarak atanm›fl ise de fiama kadar gittikten ve Sina cep-
hesini teftifl ettikten sonra Medineye gitmelerine gerek görülmedi¤inden ‹kinci Ordu Ko-
mutanl›¤›na asil olarak atan›p Diyarbak›ra dönmüfl 1917 senesinde Halepte y›¤›nak yapan
ve General Falkenhayn komutas›nda bulunan gruba giren Yedinci Ordu Komutanl›¤›na
atanm›fllard›r. Bu generalle aralar›nda savafl hareketleri konusunda görüfl ayr›l›¤› do¤du-
¤undan ve hükûmet de kendisinin görüflünü kabul etmedi¤inden bu Ordu Komutanl›¤›n-
dan çekilmifl ve sonradan atand›¤› ‹kinci Ordu Komutanl›¤›n› da kabul etmiyerek ‹stanbu-
la dönmüfltür. Bu süre veliaht bulunan kiflinin yan›nda Almanya genel karargâh›na ve Al-
man bat› cephesine gitmifllerdir. Veliaht›n padiflah olmalar› üzerine padiflah sözlü ve ›srar-
l› buyru¤u ile Falkenhayn'›n yenik b›rakt›¤› Nablus dolaylar›ndaki Yedinci Orduya yeni-
den gitmifl ve var›fl›ndan on befl gün sonra yap›lan ‹ngiliz genel sald›r›s›nda bu orduyu



Orduya tekrar gitmifl ve viirudundan on befl gün sonra vukubulan umumi ‹ngiliz taarruzun-
da bu orduyu Halebe kadar ricat ettirdi¤i s›rada padiflaha Fahri Yaver olmufltur. Halep mu-
harebesini müteak›p Yedinci ve Adana havalisinde bulunan ‹kinci Ordulardan mürekkep
Y›ld›r›m Grupu Kumandanl›¤›n› deruhde ve badelmütareke ‹stanbula avdet eylediler. Son
zamanda malûm oldu¤u veçhile Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ile fiarkî Anadoluda bulunduklar›
esnada 8 Temmuz 1335 de silki askeriden istifa etmifllerdir.

VES‹KA, 145.
Bab›ali, 2/10/1335

S›vas vilayetine
Padiflah› hilâfetpenah efendiniz hazretlerinin asan teveccühü humayunlar› olmak üze-

re Dahiliye Nezaretine tayin buyurularak tevfikat› samandaniyeye müsteniden ifay› vaziffeye
mübafleret ettim. Memleketin elyevm içinde bulundu¤u müflkilât› iktiham ile vatan ve mille-
tin selaâmetini, istikbalini temin için bütün efrad› milletin bir vifak ve ittihad› tam halinde ol-
mas› devletin menafii hakikiyesi icabat›ndan bulundu¤u halde bir müddettir dahili memleket-
te asar› nifak ve flikak runüma olmas› müflkülât›n bir kat daha tezayüdünü müstelzim olmak
itibarile pek ziyade flayan› teessüftür. Heyeti cedidei hükûmet hukuk ve menafii aliyei mem-
leketi müdafaa ve muhafaza için bütün mesaisini sarfetmek emelile gelmifl olup ancak bu hu-
susta husulü muvaffak›yet vifak ve hizmetin avdetile her tarafta muhafazai sükûna gayret ve
hükûmetin tekkinat›na mutavaatla menafii memlekete muz›r harekâttan mûcanebet edilmek-
le has›l olaca¤›ndan hemen merkez ve mülhakata bu dairede icray› vesaya olunarak ve ahva-
li vilâyattan peyderpey malûmat itas›na ve meb'usan intihabat› muamelesinin tesriile netayi-
cinin imhas›na himmet buyurulmas› bilhassa tavsiye olunur.

Nâz›r Mehmet fierif
VES‹KA, 146.

Beyanname
Vatan ve milletin elyevm geçirmekte oldu¤u flu buhranl› devrede hükûmeti haz›ra Ce-

nab› Hakk›n tevfikal› ilâhiyesine ve peygamberimiz hilâfetpenah efendimiz hazretlerinin te-
veccühü humayunlar›na ve milleti osmanîyenin muzaheretenie itimat ile mes'uliyeti deruh-
de ederek saaddet ve selâmeti mülkü milleti temin için azmi kat’î ile ifay› vazifeye mübafle-
ret etmifltir. Heyeti vükelây› haz›ra mütecanis ve hututuesasiyede müttehidülefkar olup hiç-
bir f›rkaya mensup olmad›¤› gibi muhtelif siyasî gruplar›n hiçbirine dahi temayül etmez. Fa-
kat vatan ve milletin saadet ve selâmetine matuf olan gayede hepsinde muaveneti maeviyeye
itizarda buluur. Eyyam› ahirede Anadoluda zuhûr eden ahval ‹zmirin bigayrihakkin iflgali-
le an› takip eden vakayii fecian›n ve Anadolu vilâyat› flark›yesi mukadderat› hakk›nda iflaa
edilen rivayat›n efkâr› ahalide hâs›l etti¤i tesirat neticesi olup maksat ise hukuk ve hududu
osmanîyein mufahafazas› oldu¤una ve hükûmet te flu histe müflterek bulundu¤una binaen
vukua gelen suitefehhümat› zevalle flu ifltirak hissi kâfildir. Milletin büyük küçük hiçbir ta-
bakas›nda ve memleketin hiçbir noktas›da bu ulvi maksada mugayir bir fikir ve mülâhaza-
n›n mevkii olamayaca¤› aflikârd›r. Hususile hissi vatan ve hulûsu niyet ve samimiyet rehbe-
ri hareket olunca suitefehhümat›n ortadan kalkmas›na mani bittabi zail olur. Hükûmetin
düsturu emeli cümlece muta olan Kanuni Esasî ahkâm›d›r. ‹radei millîyei tecelligâh› olan
Meclisi Meb'usan›n sürati mümkine ile halli akdemi vezaifimiz ve intihabat›n kemali hürri-
yet ve selâmetle cereyan› ve mukkaderat› memleketin vükelây› millet vesatetile tayini ehass›
amalimiz bulundu¤undan intihabat›n aksar tarik ile icras› esbab›na tevessül olunmufltur.
Menafii hayatiyet vatan›n temini hükûmetin yekvücut bir kütle teflkil eden millete istinaden
konferans huzuruna ç›kmas›na mütevakk›f olmakla ihtilâf›n tesirat› muz›rrai hariciyesi bü-
tün vatandafllar taraf›ndan teslim edilece¤inden hükûmet mutmaindir. fieref ve haysiyeti Os-
manîye memlekette hissi adalet ve müsavat›n hükümran olmas›nda bulunmakla bilatefriki
cinsü mezhep hiç kimsenin kanunen mahfuz olan hukuk flahsiye ve medeniyesine bir gûna
taarruz vukua gelmemesine sarf› mesai edilecek ve muhafazas› begayet mültezem olan inti-
zam› içtimaiyeye asla halel getirilmemesine itina olunacakt›r. Hükûmet efkâr› ammenin ma-
kesi olan matbuat›n memlekete büyük hizmetler ifa edebilece¤ine kani ve her halde menafii
vataniyeyi vikayeye herzamandan ziyade itina etmesine dahi muntaz›rd›r. Mesalihi devletin
hüsnü cereyan› kavanin ve nizamat› mevcudenin tamamen tatbikma vabeste olmakla memu-
rînin bu noktaya aleddevam riayetkar olmalar› laz›md›r. Hilaf› kanun ahval vukubulmufl ise
bunlar›n dahi yine kanun dairesinde tashihine müsaraat oluncakt›r. Wilson prensiplerinden
bihakkin istifade olunarak Devleti Osmanîyenin müttehit ve padiflah›n›n etraf›nda müçtemi
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Halebe kadar geri çekti¤i s›rada padiflaha Onursal Yaver olmufltur. Halep savafl›ndan son-
ra Yedinci ve Adana yöresinde bulunan ‹kinci Ordulardan oluflan Y›ld›r›m Grubu Komu-
tanl›¤›n› üstlenmifl ve ateflkesten sonra ‹stanbula dönmüfllerdir. Son zamanda bilindi¤i gibi
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤iyle Do¤u Anadoluda bulunduklar› s›rada 8 Temmuz 1919 da as-
kerlik mesle¤inden çekilmifllerdir.

BELGE, 145
‹stanbul, 2/10/1919

S›vas Valili¤ine
Padiflah ve Halife efendimiz hazretlerinin yüksek güvenleriyle ‹çiflleri Bakanl›¤›na

atanarak Tanr›n›n yard›m›na dayanarak görev yapmaya bafllad›m. Memleketin bugün için-
de bulundu¤u güçlükleri yenerek vatan ve milletin kurtuluflunu ve gelece¤ini sa¤lamak için
tüm millet bireylerin tam bir birlik ve uyuflma içinde olmas› devletin gerçek ç›karlar› gere-
¤inden oldu¤u halde, bir süredir memleket içinde anlaflmazl›k ve bölünme görülmesi, güç-
lü¤ün bir kat daha artmas›na neden oldu¤undan çok üzüntü yaratmaktad›r. Yeni kabine ül-
kenin yüksek hak ve ç›karlar›n› savunup korumak için tüm gücüyle u¤raflmak amac›yla gel-
mifltir. Ancak bu yolda baflar› kazan›lmas› birli¤in ve hizmetin yeniden kurulmas› ile her
yanda dinginli¤in korunmas›na çaba harcanmas› ve hükûmetin isteklerini yerine getirip ül-
ke ç›karlar›na zararl› davran›fllardan kaç›nmakla gerçekleflebilece¤inden hemen merkeze
ve oraya ba¤l› yerlere bu yolda ö¤ütler verilerek ve illerin durumundan sürekli bilgi veril-
mesine ve meb'us seçimi ifllerinin çabuklaflt›nlmas›yla sonucunun bildirilmesi gayret edil-
mesi özellikle sal›k verilir.

Bakan Mehmet fierif
BELGE, 146.

Bildiri
Vatan ve milletin bugün geçirmekte oldu¤u flu bunal›ml› dönemde flimdiki hükûmet

Ulu Tanr›n›n yard›m›na ve Peygamberimiz efendimiz hazretlerinin sürmekte olan yüce gü-
cüne dayanarak padiflah›m›z ve halife efendimiz hazretlerinin güvenine ve Osmanl› milleti-
nin deste¤ine güvenerek sorumluluk yüklenip ülke ve ulusun mutlulu¤u ve esenli¤ini sa¤la-
mak için kesin kararl›l›kla göreve bafllam›flt›r. fiimdiki bakanlar kurulu ba¤dafl›kt›r (omojen)
ve ana hatlar aç›s›ndan efldüflüncede olup hiçbir partiden olmad›¤› gibi çeflitli siyasî grupla-
r›n hiçbirine de e¤ilimi yoktur. Ama vatan ve milletin mutluluk ve esenli¤ine yönelik olan
amaçta hepsinden tinsel yard›m bekliyor. Son günlerde Anadoluda ortaya ç›kan durum ‹z-
mirin haks›zca iflgali ve onun ard›ndan gelen ac› olaylar ve do¤u Anadolu illerinin kaderi ile
ilgili olarak yay›lan söylentilerin kamu oyunda yaratt›¤› etkilerin sonucu olup amaç ise Os-
manl› hak ve s›n›rlar›n›n korunmas› oldu¤una ve hükûmet de bu duyguda ortak bulundu¤u-
na göre ortaya ç›kan yanl›fl anlamalar›n giderilmesini bu duygu ortakl›¤› sa¤layacakt›r. Mil-
letin büyük küçük hiçbir kesiminde ve memleteketin hiçbir noktas›nda bu yüce amaca ayk›-
r› bir düflünce ve görüflün yeri olamayaca¤› aç›kça bellidir. Özellikle vatan duygusu ve iyi ni-
yet ve içtenlik k›lavuzluk edince yanl›fl anlamalar›n ortadan kalkmas›na engel elbette ordan
kalkar. Hükûmetin tutumunda ilke herkesçe uyulmas› gereken Anayasa hükümleridir. Ulu-
sal iradenin belirdi¤i yer olan Meb'uslar Meclisi sorunun olabildi¤ince çabuk çözümlenme-
si ilk görevimiz ve seçimlerin tam serbestçe ve do¤ru olarak yap›lmas› ve memleket kaderi-
nin millet vekilleri elile belirlenmesi en içtenlikli iste¤imiz bulundu¤undan seçimlerin en k›-
sa yoldan yap›lmas›na giriflilmifltir. Yurdun temel ç›karlar›n›n sa¤lanmas› hükûmetin tek be-
denli bir kitle oluflturan millete dayanarak konferansa kat›lmas›na ba¤l› oldu¤undan anlafl-
mazl›¤›n d›flta yapt›¤› zararl› etkilerin bütün vatandafllarca kabul edilece¤ine hükûmet gü-
venmektedir. Osmanl›n›n onur ve haysiyeti memlekette adalet ve eflitlik duygusunun ege-
men olmas›nda bulunmakla cins ve mezhep ayr›l›¤› gözetilmeksizin yasal olarak korunma
alt›nda bulunan kiflisel ve siyasî haklar›na herhangi bir sald›r› yap›lmamas›na çaba harcana-
rak korunmas› çok gerekli görülen sosyal düzenin hiç bozulmamas›na özen gösterilecektir.
Hükûmet kamu oyunun aynas› olan bas›n›n memlekete büyük yard›mlar› olabilece¤ine
inanmakla ve her halde vatan ç›karlar›n› korumaya herzamandan çok özen göstermesini de
beklemektedir. Devlet ifllerinin iyi yürümesi yürürlükteki kanun ve tüzüklerin tam uygulan-
mas›na ba¤l› oldu¤undan görevlilerin bu noktaya sürekli olarak uymalar› gereklidir. Kanu-
na ayk›r› olaylar olmuflsa bunlar›n da yine kanuna uygun olarak düzeltilmesi yoluna gidi-
lecektir. Wilson prensiplerinden tam olarak yararlanarak Osmanl› Devletinin birlik için-
de ve padiflah›n›n etraf›nda toplanm›fl ba¤›ms›z bir devlet olarak yaflamas›n›n sa¤lanmas›



bir devleti müstakille olarak temini bekas› için hiçbir teflebbüsten geri durulmayacakt›r. Za-
ten düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfetkâraneleri ve hakikaten gittikçe tavazzuh etmekte
olan Avrupa ve Amerika efkâr› ammesinin ilidalperverli¤i de bu bapta emniyetbahflt›r.
‹n'ikad› sulhün bir an akdem tesriile hali tereddüde nihayet verilmesi ›nenafii vatan icab›n-
dan olmakla bu hususta dahi teflebbüsal› lâzimeye iptidar olunacakt›r.

Sureti aynen balâva muharrer beyannamei resmînin merkezce mülhakat ve vilâyette he-
men neflir ve tamimi mütemennad›r.

7/10/1335
Dahiliye Nâz›r› Mehmet fierif

VES‹KA, 147.
fiifre S›vas, 11/10/1335
Aceledir

Bal›kesirde F›rka Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
1 - Heyeti Temsilîye zat› âlii biraderlerine arz› hürmet ve muhabbet eder. Cephe ve mu-

harebe noklai nazar›ndan olan teflkilât hakk›nda tenvir buyurman›z› rica ederiz.
2 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Teflkilât nizamnamesinin Bursadan

celbile o m›ntakan›n icabat›na göre millî ve askerî teflkilât›n tevhidi hususunda himmeti bira-
derüeri mercudur.

3 - Teflkilât› millîyeye dahil heyetlerin ve eflhas›n muhtelif tarzda hükûmeti merkeziye-
den mutalebatta bulunmalar› Kuvayi Millîyenin vahdet ve ahengine halel verece¤inden icap
edenlere bu bapta nasayihi lâzimede bulunularak muharebe ve hususat› askeriyeyi bittabi za-
t› âlileri ve kolordu hallii fasledece¤inden teflkilât heyeti merkeziyesinin m››hafazai irtibat
noktai nazar›ndan flimdilik S›vasta bulunan Heyeti Temsilîye ile tesisi muharebe eylemesi
münasip olur.

4 - Meb’uslar›n amal ve makas›d› millîyenin mecliste teminine çal›flacak zevattan inti-
hap olunmas› pek mühimdir. Bunlar›n Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet nam›-
na flahsan namzetliklerini vazetmelerini ve taraf› âlinizden himaye olunmalar›n› rica ederim
kardeflim.

5 - ‹flbu telgraf›n vusulünün ifl'ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk

Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 148.
fiifre S›vas, 11/10/1335
Aceledir.

Konyada On ikinci Kolordu Kumandanl›¤› vas›tasile
Heyeti Temsilîye azas›ndan Refet Beyefendiye

1 - Konya, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon Karahisar, Denizli, Mentefle livalar›nda
nizamname mucibince teflkilât› millîyenin sürati teessüsü ve taazzuvu pek mühimdir. Teflki-
lât›n vesaiti mümkine ile Ayd›n, Saruhan, ‹zmir livalar›na teflmiline çal›flmak icap eder. Ge-
rek bu menat›k›n ve gerek Eskiflehir, Kütahya, Bal›kesir, Çanakkale müstakil livalarile Bur-
sa vilâyetinin sühuleti irtibat noktai nazar›ndan teflkilat› hakk›ndaki mütalealar›n›n beyan›n›
rica ederiz.

2 - Meb'uslar›n makas›d› millîyeye müstenit esasat›m›z› kabul eden zevattan intihap
olunmas› için her tarafça tedabiri lâzimeye tevessül olunmal›d›r. Heyeti Temsilîye kimsenin
cemiyet nam›na namzetli¤ini vazetmiyecektir. Fakat evsaf› matlubeyi haiz olanlar flahsen
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam›na namzetliklerini vazetmelidirler. Bu
suretle namzetliklerini vazedenler isimilerini mensup olduklar› liva heyeti tnerkeziyeleri va-
s›tasile do¤rudan do¤ruya ayni zamanda isimlerini Heyeti Temsilîyeye bildireceklerdir. Cüm-
leten gözlerinizden öperiz.

3 - Orada gerek muharebe noktai nazar›ndan gerek millî teflkilât itibarile müteleattmz›n
ifl'ar› mercudur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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için hiçbir giriflimden geri durulmayacakt›r. Gerçekte büyük devletlerin insafl› duygular› ve
gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›l›¤› da bu konu-
da güven vericidir. Bar›fl anlaflmas›n›n yap›lmas›n›n bir an önce çabuklaflt›r›lmas›yla karar-
s›z duruma son verilmesi vatan ç›karlar› gere¤i olmakla bu konuda da gerekli giriflimlere
bafllanacakt›r.

Bir örne¤i oldu¤u gibi yukar›da yaz›l› bulunan resmî bildirinin merkez taraf›ndan ilde
ve ba¤l› yerlerde gecikmeden yay›mlan›p yayg›nlaflt›r›lmas›n› dilerim. 

7/10/1919
‹çiflleri Bakan› Mehmet fierif

BELGE, 147.
fiifre ivedidir S›vas, 11/10/1919

Bal›kesirde Tümen Komutan› Kâz›m Beyefendiye
1 - Temsilci Kurul siz yüce kardeflimize sayg› ve sevgi sunar. Cephe ve savafl bak›m›n-

dan ve oradaki örgütle ilgili bilgi vererek bizi ayd›nlatman›z› rica ederiz.
2 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i örgüt tüzü¤ünün Bursadan getirti-

lerek o bölgenin gerektirdi¤i duruma göre millî ve askerî örgütlerin birlefltirilmesi konusun-
da kardeflçe gayret göstermenizi rica ederiz.

3 - Ulusal örgüt içinde bulunan kurul ve kiflilerin türlü yolda ‹stanbul hükûmetinden
isteklerde bulunmalar› Ulusal Güçlerin birlik ve uyumunu bozaca¤›ndan gerekenlere bu
yolda uygun ö¤ütler vererek savafla ve askerli¤e iliflkin ifller do¤al olarak sizce ve kolordu-
ca yürütülece¤inden örgüt merkez kurulunun ba¤lant›y› korumak bak›m›ndan flimdilik S›-
vasta bulunan Temsilci Kurulla yaz›flmas› uygun olur.

4 - Meb'uslar›n mecliste ulusun istem ve amaçlar›n› sa¤lamaya çal›flacak kimselerden
seçilmesi çok önemlidir. Bunlar›n Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad›na ki-
flisel olarak adayl›klar›n› koymalar›n› ve sizin taraf›n›zdan korunmalar›n› rica ederim kar-
deflim.

5 - Bu telgraf›n al›nd›¤›n›n bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i 

Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 148.
fiifre ‹vedidir S›vas, 11/10/1919

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤› eliyle 
Temsilci Kurul üyelerinden Refet Beyefendiye

1 - Konya, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon, Denizli, Mu¤la sancaklar›nda tüzük ge-
re¤ince ulusal örgütlerin çabuk kurulup oluflmas› çok önemlidir. Örgütün baflvurulabilecek
her yoldan Ayd›n, Manisa, ‹zmir sancaklar›n› kapsamas›na çal›flmak gerekir. Gerek bu böl-
gelerin ve gerek Eskiflehir, Kütahya, Bal›kesir, Çanakkale ba¤›ms›z sancaklar›yla Bursa ili-
nin ba¤lant› kolayl›¤› bak›m›ndan örgütlenmesi konusundaki görüfllerinizin bildirilmesini
rica ederiz.

2 - Meb'uslar›n ulusal amaçlara dayal› ilkeleri kabul eden kimseler aras›ndan seçilme-
si için her tarafta gerekli önlemler al›nmal›d›r. Temsilci Kurul kimsenin dernek ad›na aday-
l›¤›n› koymayacakt›r. Ama istenilen niteliklere sahip olanlar kiflisel olarak Anadolu ve Ru-
meli Haklar› Savunma Derne¤i ad›na adayl›klar›n› koymal›d›rlar. Böylece adayl›klar›n› ko-
yanlar isimlerini ba¤l› olduklar› sancak merkez kurullar› eliyle do¤rudan do¤ruya ayn› za-
manda isimlerini Temsilci Kurula bildireceklerdir. Hepimiz gözlerinizden öperiz.

3 - Orada gerek savafl konusunda gerek ulusal örgütlenme konusunda düflündükleri-
nizin bildirilmesi rica olunur.

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

Mustafa Kemal



VES‹KA, 149.
fiifre S›vas, 11/10/1335
Gayet müstaceldir

Bursa F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
1 - Bursada nizamname mucibince kuvvetli ve flayan› itimat ve itibar zevattan mürek-

kep bir heyeti merkeziyenin ve Bilcikte bir heyeti idarenin teflekkülü ve Bilecik livas›n›n mer-
keze raptile bütün Hüdavendigâr vilâyeti dahilinde nevahiye var›ncaya kadar teflkilât›n tefl-
milile vilâyetin bir kütlei metine haline sürati ifra¤› pek ziyade elzem ve faideli görülmekte-
dir. Bu hususta icap edenlerin teflvik ve tergibile neticenin ifl'ar›n› hassaten rica ederim.

2 - Meb'us intihab›nda cemiyetimizn noktai nazar› heyeti merkeziyeye hitaben aç›k telg-
rafla yaz›lm›flt›r. Mütalea buyurulmas› münasip olur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 150.

S›vas, 12/10/1335
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine

‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1335 tarih ve 8123 numaral› nüshas›nda münteflir Askerî
Nigehban Cemiyetinin muht›ras› pek muhik olarak orduyu humayun ümera ve zabitan›n›n
calibi nefret ve heyecan› oldu¤u ve bu bapla mafevk kumandanlar taraf›ndan protesto ve fli-
kayetnameler gönderilmek ve bu ihanete bir an evel hatime verilmesini talep etmek gibi tefleb-
büslerde bulunulmak istendi¤i istihbar edilmektedir. Filhakika Cenab› Hakka bin kere flü-
kürler olsun padiflah›ma sad›k, kavanini askeriyeye muti her türlü siyasî cereyanlardan mü-
berra olan Osmanl› ordusu bugün vatan ve milletin yegâne nigehban› oldu¤unu vahdeti fik-
riye ve zaptü rapt› askerîsi ile cihana göstermekle vaziyeti dahiliye ve hariciyemizi temin ey-
lemektir. Kavanini devlete mugayir, payitaht› saltanat› seniyede Harbiye Nezaretinin gözü
önünde askerî bir cemiyeti fesadiyenin icrayi faaliyet etmesi ve hatta beyannamelerinin saha-
ifi matbuata kadar geçmesi bütün ordunun tezyidi infialine ve zaman geçtikçe hiç flüphesiz
makam› nezaretpenahilerine kadar usulsüz müracaatlere ve belki de tedabiri mütekabileye
kalk›fl›larak vatan ve millet için gayrikabili telâfi felaketlere sebebiyet verecektir. Buradaki
malûmata nazaran bu mugayiri kanun cemiyeti fesadiyenin resikâr›nda Kiraz Hamdi Pafla,
h›rs›zl›¤›ndan dolay› matrut Erkân›harp Miralay› Refik Bey, Sab›k Halâskâr Grupundan
Binbafl› Kemal Bey, Band›rma Sab›k Sevk›yat Reisi Topçu Binbafl›lar›ndan Hakk› Efendi ve
henüz bu cemiyetle kat'› rab›ta edip etmedi¤i malûm olmayan matrut Erkan›harp Binbafl›la-
r›ndan Nevres Bey gibi eflhas olup azas› da seyyiatlar› yüzünden ordudan tardolunmufl ve te-
kaüde sevkedilmifl kesim ile ahlâks›zl›klarile tan›nm›fl mahdudülm›ktar eflhastan ibaret bu-
lunmaktad›r.

Malûmu samileri oldu¤u veçhile Cevat Pafla Hazretlerinin zaman› nezaretlerinde bu ce-
miyete karfl› Harbiye Nezareti takibata bafllam›fl, fakat sonra tebeddülattan dolay› arkas› b›-
rak›lm›flt›. Binaenaleyh bu memba› fesad›n hemen kökünden sökülüp at›lmas›, mensubininin
ibretenlissairin olacak surette flediden tecziye ve bu icraat ve takibattan orduyu humayunun
resmi tamimlerle haberdar k›l›nmas› fedakâr ve namuslu heyeti zabitan›m›z›n teskini ezhan›,
ordunun temini inzibat› noktai nazar›ndan hayatî ve müstacel bir mesele addeyledi¤imizden
muvaffakiyeti nezaretpenahileri noktai nazar›ndan arz›n› vecibe addederiz.

Heyet Temsilîye Nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 151.
Gayet müstaceldir Harbiye, 14/10/1335

S›vasta: Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C: 12/10/1335 tarihli Nigehban Cemiyeti hakk›ndaki flifreye: Bu kat’î mukarrerdir.
Cemal
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BELGE, 149
fiifre S›vas, 11/10/1919
Çok ivedidir

Bursa Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
1 - Bursada tüzük gere¤ince güçlü ve güvenilir ve sayg›n kimselerden oluflan bir mer-

kez kurulunun ve Bilecikte bir yönetim kurulunun kurulmas› ve Bilecik sanca¤›n›n merke-
ze ba¤lanmas›yla tüm Bursa ilindeki bucaklara var›ncaya kadar örgütün yayg›nlaflt›r›lmas›
ve böylece ilin dayan›kl› bir kitle durumuna çabuk getirilmesi pek çok gerekli ve yararl› gö-
rülmektedir. Bu konuda gerekenlerin özendirilip desteklenmesi ve sonucun bildirilmesini
özellikle rica ederim.

2 - Meb’us seçiminde derne¤imizin görüflü merkez kuruluna aç›k telgrafla yaz›lm›flt›r.
‹ncelemeniz uygun olur.

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

Mustafa Kemal
BELGE, 150

S›vas, 12/10/1919
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine

‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1919 tarih ve 8123 say›l› nüshas›nda ç›kan Askerî Nigeh-
ban* Derne¤inin bildirisi padiflah›n ordusunun komutan ve subaylar›nda çok hakl› olarak
nefret ve tedirginlik uyand›rm›fl oldu¤u ve bu konuda üst komutanlar taraf›ndan protesto
ve flikâyet mektuplar› gönderilmek ve bu ihanete bir an önce son verilmesini istemek gibi
giriflimlerde bulunulmak istendi¤i haber al›nmaktad›r. Gerçekten Ulu Tanr›ya bin kere flü-
kürler olsun padiflah›na ba¤l›, askerî kanunlara uyan her türlü politik ak›mlardan uzak olan
Osmanl› ordusu bugün vatan ve milletin tek koruyucusu oldu¤unu düflünce birli¤i ve aske-
rî disiplini ile dünyaya göstermekle iç ve d›fl durumumuzu güvenceye ba¤lamaktad›r. Dev-
letin kanunlar›na ayk›r› olarak, baflkentte Savafliflleri Bakan›n›n gözü önünde bir bozguncu
askerî derne¤in çal›flmas› ve üstelik bildirilerinin gazete sayfalar›na kadar geçmesi bütün or-
dunun öfkesinin artmas›na ve zaman geçtikçe hiç kuflkusuz bakanl›¤›n›za kadar usulsüz bafl-
vurulara ve belki de karfl› önlemler almaya kalk›fl›larak vatan ve millet için onar›lam›yacak
y›k›mlara neden olacakt›r. Buradaki bilgilere göre bu kanuna ayk›r› bölücü derne¤in bafl›n-
da Kiraz Hamdi Pafla, h›rs›zl›¤›ndan dolay› askerlikten kovulma Kurmay Albay Refik Bey,
eski Halâskâr Grubundan Binbafl› Kemal Bey, Band›rma eski Sevk›yat baflkan› Topçu Bin-
bafl›lar›ndan Hakk› Efendi ve bu dernekle iliflkisini kesip kesmedi¤i daha bilinmeyen asker-
likten kovulma Kurmay Binbafl›lar›ndan Nevres Bey gibi kimseler üyeleri de kötülükleri
yüzünden ordudan kovulmufl ya da emekli edilmifl kimseler ile ahlâks›zl›klar›yla tan›nm›fl
az say›da kimselerden oluflmufl bulunmaktad›r.

Sizce de bilindi¤i gibi Cevat Pafla Hazretlerinin bakanl›¤› zaman›nda bu derne¤e karfl›
Savafliflleri Bakanl›¤› kovuflturma bafllatm›fl, ama sonra hükûmetteki de¤ifliklikler nedeniyle
arkas› b›rak›lm›flt›. Durum böyle olunca bu bölücülük kayna¤›n›n hemen kökünden sökülüp
at›lmas›n›, üyelerinin baflkalar›na ibret olacak biçimde fliddetle cezaland›r›lmas›n› ve yap›lan
bu uygulama ve kovuflturmalardan orduya genelgelerle bilgi verilmesini özverili ve namuslu
subay toplulu¤umuzun yat›flt›r›lmas›, orduda disiplin sa¤lanmas› bak›m›ndan çok önemli ve
ivedi bir ifl sayd›¤›m›zdan bakanl›ktaki baflar›n›z aç›s›ndan bilginize sunmay› görev sayar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 151.
Çok ivedidir. Harbiye, 14/10/1919

S›vasta: Temsilci Kurul Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: 12/10/1919 tarihli Nigehban Derne¤i hakk›ndaki flifreye: Bu kesinlikle kararlaflt›r›l-
m›flt›r.

Cemal

* Nigehban: Koruyucu, bekçi, gözcü



VES‹KA, 152
fiifre S›vas, 15/10/1335

On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na

Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na,
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine

Bal›kesirde On Dördüncü Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Edirnede Birinci Kolordu Kumandanl›¤›na

K›taattan vaki olan müracaat üzerine Nigehban› Asekir ismindeki cemiyeti fesadiyenin
lâ¤v› ile müsebbipleri hakk›nda takibat icras› Harbiye Nâz›r› Pafla Hazretlerinden rica edil-
miflti. Al›nan cevapta bunun kati ve mukarrer oldu¤u bildirilmifl olmakla ordunun fleref ve
haysiyeti nam›na pek mühim olan nezareti müflarileyhanm bu karar› arzolunur.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 153. 
fiifre S›vas, 13/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
S›vas ahalisinin, heyeti celilelerinin makam› iktidara geçmesi flerefine, ‹ngilizlerin Sam-

sunu tamamen tahliye eylemeleri tepflirat›na ait olmak üzere 4 Teflrinievel gecesi icra eyledik-
leri tezahürat› millîye ve fener alay› tafsilât›ndan bahis iradei millîye istihbarat›na atfen Da-
hiliye Nâz›r› Pafla Hazretlerinin S›vas vilâyetine vaki bir tebli¤lerinde, S›vas halk›n›n izhar›
fladümani eylemelerini pek tabii bulduklar›n› ve fakat "kahrolsun iflgal" tarz›ndaki yaz›lar
hükûmetin halihaz›r siyasetine gayrimuvaf›k oldu¤u için icap edenlere nasayihte bulunulma-
s› mastur bulundu¤u, valii vilâyetin istimzac› reyi maksedile Heyeti Temsilîyemize vaki mü-
racaatinden anlafl›ld›. Heyetimiz mütarekename ahkam›na mugayir ecnebî iflgalinin ref'ini
gören, vatan›n k›smen tahliyesini idrak eyliyen milletin bu tarzda hatta daha bariz bir suret-
te izhar› hissiyat etmesini pek muvaf›k ve makul gördü¤ü cihetle milletin hissiyat› hakikiyesi-
ne müsteniden hükûmetin bu haks›z iflgalleri lisan› resmii siyasî ile ret ve mütareke ahkâm›-
na mugayir bugüne kadar vukubulmufl müdahalât› protesto ve tamirlerini talep eyliyece¤ine
intizar eylemektedir. Halfan itimad›n› tezelzülden vikaye maksadile Dahiliye Nezareti tebli-
gat› vak›as›n›n muhafazai mahremiyetine ve halka ademi iflaas›na karar verildi¤ini arzeder,
bu vesile ile hükûmetin takip etti¤i siyasette Heyeti Temsilîyece henüz malûm olmam›fl cihet-
ler varsa tenvirine müsaade buyurulmas› müsterhamd›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 154.
Harbiye, 18/10/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
C: 13/10/1335 Hükûmetin program›nda Heyeti Temsilîyece meçhul kalm›fl hiçbir nokta

yoktur. Yaln›z amali millîye dairesinde tedviri umur mesa'uliyetini tahammül eden hükûme-
ti merkeziyenin harekat ve icraat›nda icabat› siyasiyeyi kollamak ve S›vas Kongresi mukar-
rerat›nda da teyit olundu¤u veçhile* ecanibe karfl› daha mihmannüvazane ve mülayimane ha-
reket eylemek ›zt›rar›nda oldu¤u Heyeti Temsilîyece de takdir buyurulur ümniyesindeyim.

Milletin izhar› hissiyat eylemesi ne derecede müstahsen ve hükûmetin teflebbüsat› siyasiyesin-
de muvaffakiyetine ne mertebe müzahir ise mukadderat› memlekete hükmedecek olan sulh konfe-
rans›nda hay›rhah zahîrlere ihtiyac›m›z da olmertebe bahirdir. Bu cihetle amali millîyeyi tahsil va-
zifesinde idarei merkeziyenin daha müteenniyane hareket mecburiyetinde oldu¤u, hususile tefleb-
büsat› millîyeyi suitefsir faaliyetlerinin henüz kuvvetten düflmedi¤i flu zamanlarda iflaret eyledi¤im
ihtiyatkârl›klann nabemahal olmad›¤› tasdik buyurulur itikad›ndayim. Yoksa haks›z ve lüzumsuz
iflgallerin ref'i emrinde resmi gayriresmi teflebbüsattan bir an bile hâli kal›nmad›¤›n›, temin
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BELGE, 152.
fiifre S›vas, 15/10/1919

On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan Vekilli¤ine

Bal›kesirde On Dördüncü Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Edirnede Birinci Kolordu Komutanl›¤›na

Birliklerden yap›lan baflvuru üzerine Nigehban› Askerî ad›ndaki bozguncu derne¤in
kapat›larak bozgunculu¤a neden olanlar hakk›nda kovuflturma yap›lmas› Savafliflleri Baka-
n› Pafla Hazretlerinden rica edilmiflti. Al›nan karfl›l›kta bunun kesin ve kararlaflt›r›lm›fl ol-
du¤u bildirilmifl olmakla ordunun onuru ve haysiyeti ad›na çok önemli olan Bakanl›¤›n bu
karar› bilgilerinize sunulur.

Mustafa Kemal
BELGE, 153.
fiifre S›vas, 13/10/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
S›vas halk›n›n, yüce kurulunuzun iktidara geçmesi onuruna ve ‹ngilizlerin Samsunu

tümüyle boflaltmalar›na sevinerek 4 Ekim gecesi yapt›¤› ulusal gösteri ve fener alay› konu-
sunda "‹radei Millîye" gazetesindeki ayr›nt›l› habere dayanarak ‹çiflleri Bakan› Pafla Haz-
retlerinin S›vas iline yapt›klar› bildirimde, S›vas halk›n›n sevinç gösterisinde bulunmalar›n›
pek do¤al bulduklar›n› ve fakat "kahrolsun iflgal" tarz›ndaki yaz›lar hükûmetin flimdiki po-
litikas›na ters düfltü¤ü için gerekenlere ö¤üt verilmesi yaz›l› oldu¤u, il valisinin görüflümüzü
sorup ö¤renmek amac›yla Temsilci Kurulumuza yapt›¤› baflvurusundan anlafl›ld›. Kurulu-
muz, ateflkes anlaflmas›na ayk›r› olarak yap›lm›fl bulunan yabanc› iflgalinin kalkt›¤›n› gören,
vatan›n kimi bölümlerinin boflalt›ld›¤› güne kavuflan milletin bu yoldan hatta daha belirli bir
flekilde hislerini duyurmas›n› çok uygun ve akla yak›n gördü¤ünden milletin gerçek duygu-
lar›na dayanarak hükûmetin bu haks›z iflgalleri resmî politika dili ile tan›mad›¤› ateflkes hü-
kümlerine ayk›r› olarak bugüne kadar yap›lm›fl olan kar›flmalar› protesto etmesini ve ona-
r›lmas›n› istemesini beklemektedir. Halk›n güvenini sars›nt›dan korumak amac›yla ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n yapt›¤› bildirimin gizli tutulmas›na ve halka aç›klanmamas›na karar verildi¤i-
ni bildirir, bu vesile ile hükûmetin izledi¤i siyasette Temsilci Kurulca henüz bilinmiyen yön-
ler varsa bu konuda kurulun ayd›nlat›lmas›n› rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 154.
Harbiye, 18/10/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
K: 13/10/1919 Hükûmetin program›nda Temsilci Kurulca bilinmiyen hiçbir nokta yok-

tur. Yaln›z ulusun umutlar› çerçevesinde iflleri yürütme sorumlulu¤unu yüklenen ‹stanbul
Hükûmeti davran›fllar›nda ve yapt›klar›nda politika gereklerini kollamak ve S›vas Kongre-
si kararlar›nda pekifltirilmifl oldu¤u gibi* yabanc›lara karfl› daha konukseverlikle ve yumu-
flak davranmak zorunda oldu¤u Temsilci Kurulca da kavran›r umar›m.

Milletin duygular›n› aç›klamas› ne kadar güzel ve Hükûmetin politik giriflimlerinde baflar›l›
olmas›na ne ölçüde yard›mc› ise ülkenin kaderine karar verecek olan bar›fl konferans›nda iyi ni-
yetli yard›mc›lara gereksinmemiz de o ölçüde aç›kt›r. Bu nedenle ulusal umutlar›m›z›n elde edil-
mesi görevinde ‹stanbul hükûmetinin daha a¤›rbafll› davranmak zorunda oldu¤u, özellikle ulusun
giriflimlerini kötüye yorma çabalar›n›n daha güçten düflmedi¤i flu zamanlarda belirtti¤im ölçülü
davran›fl›n yersiz olmad›¤›n› onaylars›n›z kan›s›nday›m. Yoksa haks›z ve gereksiz iflgallerin kald›-
r›lmas› konusunda resmî olarak olmayarak giriflimlerden bir an bile geri kal›nmad›¤›na inan›n›z.

* Böyle birfley yoktur * Böyle fley yoktur



eylerim. Harekât› ahirei hudapesendanesile cihan efkâr› umumiyesine karfl› ispat› asar› rüflt ey-
lemifl olan milleti necibenin haizi itimad› bulunan hükûmeti haz›ra icraat› vahas›nda azadeser
kald›kça harice karfl› daha fazla iflmar› kelâm eyliyebilece¤i bedihiyat›na karfl› Heyeti Muhte-
remei Temsilîyeden icraat› hükûmeti daha ziyade mürevviçkâr bulunmalar›n› rica ederim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 155. 
Telgraf Bursa, 12/10/1335

S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Muhteremi 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - Bekir Sami ve Harekât› Millîye Kumandan› Mehmet Ali Beyefendiler ile bilifltirak
dünden itibaren vazifeye mübafleret edilmifl ve nizamnameye tevfikan teflkilâta bafllan›lm›flt›r.

2 - Zaman›n nezaketi ve müstaceliyeti hasebile afla¤›dan yukar›ya intihabat imkan› ol-
mad›¤›ndan intihabat› idare etmek üzere nizamnameye tebean memleketin maruf ve erbab›
hamiyetten müteflekkil olmak üzere Meclisi Belediye, Ticaret Odas›, Muallimler Cemiyeti,
Türk Çiftçiler Derne¤i ve Avc›lar Kulübü, Cemiyetülmüderrisin ve Dava Vekilleri Cemiyeti
gibi memlekette mevcut kâffei müessesat› millîyenin aras› ile on kiflilik bir heyeti merkeziye
intihab› bugün ikmal edilecek ve esamisi bilâhare arzolunacakt›r.

3 - ‹ntihabat›n sureti icras›n› âmir olan telgrafnamei âlilerinin befl gün evelsine kadar
mercilerine tebli¤ edilmemesi yüzünden mündericat›na kespi ›tt›la edilememifl ve henüz elde
etti¤imiz 13 Eylûl 1335 tarihli telgrafnamei âlileri bittetkik hükûmetin Kongrede heyeti mah-
susam›z taraf›ndan kabul edilen esasat dairesindeki tamimi medar› tatbik ittihaz ederek sü-
ratle intihabata sarf› mesai etmekteyiz.

4 - Bursaya muvasalattanberi Reddi ‹lhak, Karakol ve saire namlar› alt›nda ayni gaye
ile hareket ve fakat muhtelif merkezlerden vürut eden birtak›m teflkilâta müsadif oluyorum.
Hatta 10 Teflrinievel 1335 tarihli Bal›kesir Reddi ‹lhak Cemiyeti Reisi Hacim imzas› ile gelen
bir telgrafta ay›n yirmisinde in'ikat edecek büyük kongreye bir telgrafname ile iki murahha-
s›n izam› ve teflkilât nam›na di¤er tedabiri mühimmenin icras› bildiriliyor. Bu hal kumanda-
n›n muhtelif menabiden verilmesi yüzünden birçok mezahiri dai oldu¤u umum Anadolu ve
Rumeliye flamil olan Kongremizin takip ve kabul etti¤i her islâm cemiyetinin azas›ndand›r,
kaidesine muhalif ve matlup olan vahdeti millîyeyi muhil oldu¤u cihetle ehemmiyetle nazar›
dikkati âlilerini celbederim. ‹ttihaz edilecek di¤er hususat› dahi peyderpey arzedece¤imi be-
yan ve Heyeti Temsilîye azayi muhteremesine derin hürmetlerimi tekrar ile emri Devletlerine
intizar eylerim Efendim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Bursa Murahhas›

Osman Nuri 
VES‹KA, 155.
Tel S›vas, 14/10/1335

Bursada Müdafaai Hukuk Cemiyeti Murahhaslar›ndan
Osman Nuri Beyefendiye 

C: 12/10/1335 Tele.
1 - Teflkilât›n tesri ve teflmili hususunda masruf olan himemat› vatanperveranelerine ar-

z› flükran olunur.
2 - Reddi ‹lhak ve saire gibi ayni maksad› mukaddesin do¤urdu¤u millî cemiyetler Ana-

dolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam› alt›nda birleflmifl oldu¤undan hepsinin mü-
messili ancak Heyeti Temsilîyemizdir. Bu sebeple bu gibi münferit tebligat›n nazar› itibara
al›namayaca¤› tabiidir. Pek muhtemeldir ki bu müracaatlar tadilât› ahir eden henüz haber-
darolmayan, teflkilât›m›z›n hafî bulundu¤u zaman›n netayicinden olan baz› aksam›n tefleb-
büsat›d›r. Binaenaleyh efkâr› umumiyenin tenvir ve vahdeti millîyenin temini hususunda rü-
fekayi muhteremelerile hasr› mesai buyurulmas› ehemmiyetle rica olunur Efendim.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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Tanr›ca da makbul say›lacak davran›fllar›yla dünya kamu oyuna erginli¤ini kan›tlam›fl olan
soylu ulusun güvenini kazanm›fl bulunan bugünkü hükûmetin yapt›¤› ifllerde serbest kald›k-
ça d›flar›ya karfl› daha çok söz geçirilebilece¤i gerçe¤i karfl›s›nda Say›n Temsilci Kurulun hü-
kûmetin yapt›klar›na daha çok destekleyici olmalar›n› rica ederim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 155.
Telgraf Bursa, 12/10/1919

S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan›
Say›n Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - Bekir Sami ve ulusal güçler komutan› Mehmet Ali Beyefendiler ile birlikte dünden
beri göreve bafllan›lm›fl ve tüzük uyar›nca örgütlenmeye giriflilmifltir.

2 - Durumun önemli ve ivedili olmas› nedeniyle afla¤›dan yukar›ya seçim yapma ola-
na¤› bulunmad›¤›ndan seçimleri yönetmek için tüzü¤e uygun olarak memleketin tan›nm›fl
ve yurtsever kiflilerinden oluflmak üzere Belediye Meclisi, Ticaret Odas›, Ö¤retmenler Der-
ne¤i, Türkiye Çiftçiler Derne¤i ve Avc›lar Kulübü, Müderrisler* Derne¤i ve Dava Vekille-
ri Derne¤i gibi memlekette bulunan tüm ulusal kurumlar›n oylar›yla on kiflilik bir merkez
kurulu seçimi bugün tamamlanacak ve adlar› daha sonra sunulacakt›r.

3 - Seçimlerin yap›lmas› yöntemini bildiren telgraf›n›z›n befl gün öncesine kadar ilgili
yerlere iletilmemesi yüzünden içeri¤i ö¤renilememifl ve yeni elde etti¤imiz 13 Eylûl 1919 ta-
rihli telgraf›n›z incelenerek hükûmetin Kongredeki özel kurulumuz taraf›ndan kabul edilen
ilkelere uygun düflen bildirisi esas al›narak seçimlerin çabuk yap›lmas›na çal›flmaktay›z.

4 - Bursaya geldi¤imizden beri Reddi ‹lhak,** Karakol v.b. adlar alt›nda ayn› amaçla ifl
gören ve fakat de¤iflik merkezlerden gelen birtak›m örgütlere rastl›yorum. Hatta 10 Ekim
1919 tarihli Bal›kesir Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i Baflkan› Hacim imzasile gelen bir
telgrafta ay›n yirmisinde toplanacak büyük kongreye bir telgraf çekilmesi ve iki delege gön-
derilmesi ve örgüt ad›na baflka önemli önlemler al›nmas› bildiriliyor. Bu durum emirlerin de-
¤iflik kaynaklardan verilmesi yüzünden birçok sak›ncalar do¤urdu¤u "tüm Anadolu ve Ru-
meliyi kapsayan Kongremizin izledi¤i ilkeleri kabul eden her Müslüman derne¤imizin üye-
sidir" kural›na ayk›r› ve istenilen ulusal birli¤i bozucu oldu¤undan önemle dikkatinizi çeke-
rim. Kararlaflt›r›lacak baflkaca konular› da ard arda bilginize sunaca¤›m› bildirir Temsilci Ku-
rulun say›n üyelerine derin sayg›lar›m› yineler ve yüksek emirlerinizi beklerim Efendim.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Bursa Delegesi

Osman Nuri
BELGE, 155.
Tel S›vas, 14/10/1919

Bursada Haklar› Savunma Derne¤i Delegelerinden
Osman Nuri Beyefendiye

K: 12/10/1919 Tele.
1 - Örgütlenmenin çabuklaflt›r›lmas› ve geniflletilmesi konusunda harcad›¤›n›z yurtse-

ver çabalar için teflekkürlerimizi sunar›z.
2 - Kat›lmay› Kabuletmeme v.b. gibi ayn› kutsal amac›n do¤urdu¤u ulusal dernekler

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad› alt›nda birleflmifl oldu¤undan hepsinin
temsilcisi ancak Temsilci Kurulumuzdur. Bu nedenle bu gibi ayr› ayr› bildirimlerin dikkate
al›nam›yaca¤› do¤ald›r. Pek olas›d›r ki bu baflvurular son de¤ifliklikleri daha ö¤renmemifl
olan, örgütümüz gizli tutuldu¤u devrenin kal›nt›lar›ndan bir tak›m bölümlerin giriflimleri-
dir. fiu halde kamuoyunun ayd›nlat›lmas› ve ulusal birli¤in sa¤lanmas› konusunda sayg›de-
¤er arkadafllar›n›zla birlikte çaba harcaman›z› önemle rica ederiz.

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

Mustafa Kemal

* Yüksek ö¤retim görevlileri
** Topraklar›m›z›n bir bölümünün yabanc› topraklara kat›lmas›n› kabul etmemek



VES‹KA, 155
fiifre S›vas, 14/10/1335

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Bursada Kumandan Bekir Sami Beyefendiye

Bal›kesirde Kolordu Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Murahhas Osman Nuri Beyden al›nan telgrafnamede Reddi ‹lhak, Karakol ve

saire nam› alt›nda muhtelif millî cemiyetlerin teflkilât ve icraata devam eyledikleri hatta Ba-
l›kesir Reddi ‹lhak Cemiyeti Reisi Hacim imzasile ay›n yirmisinde büyük bir kongreye mu-
rahhaslar talep olundu¤u bildirilmektedir. S›vas Umumî Kongresi ile ayni maksad› mukad-
des u¤runda çal›flan bilumum millî cemiyetler tevhit k›l›nm›fl ve bu sayede milletin gösterdi¤i
birlik ve azmü irade neticesi olarak vaziyeti mes'udei ahire tahassul eylemifltir. Henüz mu-
karrerattan haberleri olmad›¤› anlafl›lan bu gibi kuvayi millîyenin Trakya ve Paflaeli Cemiye-
tinin de mülhak oldu¤u Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi ile
do¤rudan do¤ruya temas eylemeleri ve S›vas Kongresi nizamnamesine tevfikan teflkilâtlar›n›
tadil ve teklifat ve mutalebat›n› ancak Heyeti Temsilîyemiz marifetile icra eylemeleri vatan›-
m›z›n bugün muhtaç oldu¤u vahdet ve intizam› dahilî noktai nazar›ndan kat’î ve zarurî bu-
lundu¤unun lâz›mgelenlere izah› ve keyfiyetin taht› temine al›nmas› ve hükûmeti merkeziye-
mizin selâmeti memleket nam›na matuf mesaii millîyesinde duçar› sekte olmamas› için kong-
re ve saire gibi içtimalara bugün lüzum olmad›¤›n›n icap edenlere ibla¤› ve neticenin ifl'ar› ke-
mali ehemmiyetle istirham olunur.

Fuat Pafla Hazretlerine, Kareside K.O. 14 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye ve Bursada
Bekir Sami Beyefendiye bildirilmifltir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal 

Gayet müstaceldir Konak, 18/10/1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Atideki telgrafnamenin Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine arz›n› rica ederim.
Kuvvet ve teflkilât› millîyenin vüs'at ve ahengine hale verecek ve ecnebilerin milletimi-

zin müttehit oldu¤u hakk›ndaki fikirlerini flüpheye sevkedecek teflebbüsattan tevakki olun-
mas› ifl'ar buyuruluyor. Hacim Beyin bu baptaki maruzat›n› yazd›m. Heyeti Temsilîyenin ge-
rek intihabat ve gerek sair hususata müteallik mukarrerat›n›n tatbiki için Karesi heyeti mer-
keziyesinin samimiyeti ile imali nüfuz eylemekte oldu¤una itimat buyurulmas›n› arz ile teyi-
di hürmet eylerim.

K.0. 14 Kumandan›
Kâz›m

VES‹KA, 156.
fiifre
Zata mahsustur S›vas, 14/10/1335
Gayet aceledir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü K.O. Kumandan› Cevdet Beyefendiye

Ankarada Yirminci K.O. Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Yirminci K.O. Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine

Konyada Heyeti Temsilîye Azas›ndan Refet Beyefendiye
Kareside On Dördüncü K.O. Kumandan Vekili Miralay Kâz›m Beyefendiye

Bahriye Nâz›r› Ayandan Salih Pafla Hazretleri Heyeti Temsilîye ile müdavelei efkâr ey-
lemek üzere 15-10 da Dersaadetten hareketle Amasyay› teflrif buyuracaklard›r. Müflarileyhle
vaki olacak mülâkat hükûmet siyaseti hariciye ve idarei dahiliyesine ve ordumuzun istikbali-
ne ait esasat› mühimmeyi ihtiva edece¤i kaviyyen memul bulunmakla bu baptaki mütaleat›
âlileri hututu esasiyesinin ifl'ar›n› rica eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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BELGE, 155
fiifre S›vas, 14/10/1919

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Bursada Komutan Bekir Sami Beyefendiye

Bal›kesirde Kolordu Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada delege Osman Nuri Beyden al›nan telgrafda Kat›lmay› Kabuletmeme, Kara-

kol v.b. adlarla türlü ulusal derneklerin örgütlenmeyi ve çal›flmay› sürdürdükleri ve dahas›
Bal›kesir Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤inin Baflkan› Hacim imzasile ay›n yirmisinde bü-
yük bir kongreye delegeler gönderilmesi istendi¤i bildirilmektedir. S›vas Genel Kongresi ile
ayn› ulusal amaç u¤runda çal›flan tüm ulusal dernekler birlefltirilmifl ve bu sayede milletin
gösterdi¤i birlik ve kesin kararl›l›k sonucu olarak son mutlu durum elde edilmifltir. Daha
kararlar› bilmedikleri anlafl›lan bu gibi ulusal güçlerin Trakya ve Paflaeli Derne¤inin de ka-
t›lm›fl oldu¤u Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluyla do¤rudan
do¤ruya iliflki kurmalar› ve S›vas Kongresi tüzü¤ü uyar›nca örgütlerini de¤ifltirip öneri ve is-
teklerini ancak Temsilci Kurulumuz arac›l›¤›yla belirtmeleri vatan›m›z›n bugün gereksinme
duydu¤u birlik ve iç düzen bak›m›ndan kesinlikle zorunlu bulundu¤unun gerekenlere anla-
t›lmas› ve bunun sa¤lanmas› ‹stanbul Hükûmetinin ülke esenli¤ine yönelik ulusal çal›flma-
lar›n›n durdurulmamas› için kongre v.b. gibi toplant›lara bugün gereklilik bulunmad›¤›n›n
gerekenlere duyurulmas› ve sonucunun bildirilmesi çok önemli olarak rica olunur.

Fuat Pafla Hazretlerine, Bal›kesirde K.O. 14 Komutan› Kâz›m Beyefendiye ve Bursa-
da Bekir Sami Beyefendiye bildirilmifltir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Çok ivedidir. Konak, 18/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Afla¤›daki telgraf›n Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine sunulmas›n› rica ederim.
Ulusal güç ve örgütlerin kapsam ve uyumunu bozacak ve yabanc›lar›n milletimizin

birlik oldu¤u konusundaki düflüncelerinde kuflku uyand›racak giriflimlerden sak›n›lmas› bil-
diriliyor. Hacim Beyin bu konuda söylediklerini yazd›m. Temsilci Kurulun gerek seçimler
ve gerek baflka konulara iliflkin kararlar›n›n uygulanmas› için Bal›kesir merkez kurulunun
içtenlikle etkinli¤ini kullanmakta oldu¤una güvenilmesini bildirir sayg›lar sunar›m.

K.O. 14 Komutan›
Kâz›m

BELGE, 156
fiifre
Kifliye özeldir S›vas, 14/10/1919
Çok ivedidir
Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine 

Diyarbak›rda On Üçüncü K.O. Komutan› Cevdet Beyefendiye
Ankarada Yirminci K.O. Komutan Vekili Mahmut Beyefendiyc

Yirminci K.O. Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Konyada Temsilci Kurul üyelerinden Refet Beyefendiye

Bal›kesirde On Dördüncü K.O. Komutan Vekili Albay Kâz›m Beyefendiye
Deniziflleri Bakan› Senato üyelerinden Salih Pafla Hazretleri Temsilci Kurulla düflün-

ce al›flveriflinde bulunmak üzere 15-10 da ‹stanbuldan yola ç›karak Amasyay› onurland›ra-
caklard›r. Kendisiyle yap›lacak görüflmenin hükûmetin d›fl politikas›na ve iç yönetimine ve
ordumuzun gelece¤ine iliflkin önemli temel konular içermesi büyük bir olas›l›k içinde bu-
lundu¤undan bu konudaki düflüncelerinizin ana hatlar›n› bildirmenizi rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 156. 
Zata mahsustur Bozüyük, 16/10/1335
Dakika tehiri gayricaizdir

Amasyada: Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesine

C: 16 Teflrinevel 1335 flifreyedir:
1 - Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Hükûmetimizin siyaseti hariciyesi asr› mütecaviz

zamandanberi hükûmetimizin muvaffak alamay›p bir felaketten di¤erine düflmesi vaziyet ve
ahvalimizin icab› olarak bilcümle ecanip ile dahildeki h›ristiyanlar›n ve bunlara müzahir
olan baz› müslim hain siyasîlerimizin yüzündendir. Bu sebeple çok zay›f kald›k. Kuvvetlen-
medikçe bu felâketlerden kurtulmak imkan› yoktur. Kuvvetlenmek için ise umuru hariciye ve
dahiliyemizde namuslu muzaheretten baflka bir fley düflünmiyen kuvvetli ve zengin ve asri bir
dosta ihtiyac›m›z vard›r. Bunun tayinini salâhiyettar olanlara terketmek mecburiyetindeyim.
‹darei dahiliyenin bu hususta ne kadar ›slahat yap›l›rsa yap›ls›n ifl bafl›na padiflaha, millet ve
vatana sad›k, hüsnü niyet sahibi olanlar getirilmedikçe idarei dahiliyede husule getirilecek
muvaffak›yet hainane ve irticaane mahvolabilir. fiimdiye kadar buna pek az dikkat edilmifl-
ti. ‹darei mülkiye ve askeriyenin ve umuru inz›batiye ve asayiflle müteveggil memurînden ba-
z›lar› el'an haindirler. Bunlar›n derhal tedbili laz›md›r. Uzun bir mazidenberi vatan hainle-
rinden hiçbirine ceza edilmemesi bunlar›n kesret ve adedini artt›rm›flt›r. Bugünün en mühim
ifli padiflah›, millet ve vatan› hainlerden kurtarmak ve ecnebî entrikalar›na mani olmak lâz›m-
d›r. Bu hususta milis jandarma teflkilat ve menabii gayrikâfi ise meslek ve saireye bak›lmay›p
ehliyetlilerle hemen takviyesi laz›md›r.

2 - Ordumuzun istikbali. Galipler ellerinden gelirse ma¤lûplar› ordusuz b›rakmak isti-
yorlar. Umuru dahiliyesini hayli zaman tanzim edemiyecek olan Devleti Osmanîyenin di¤er
ma¤lûplara nisbeten daha fazla bir orduya ihtiyac› oldu¤u galiplerce de malûmdur. Bu tefleb-
büsümüz neticesinde maksada kâfi bir ordunun ipkas› ten'iç edildi¤i takdirde teflkilât için da-
ha iki prensip varidi hat›r olmaktad›r. Biri, seferde büyük orduya esas olacak büyük ve mü-
teaddit karargâhl› mebzul k›raati fenniyeyi di¤eri ise asayifl ve talimü terbiye temin edecek de-
recede nispeten az büyük karargâhl› ve k›taat› fenniyeyi, yani teflkilât› haz›ra olarak üç mü-
fettifllikten ibaret dokuz f›rkal› bir ordu kabul etmektir. Ben ikincisini tercih ederim. Jandar-
ma, hudut gümrük, izci, tayyare, telsiztelgraf ve otomobil teflkilat› ordudan hariç fakat ordu-
nun gizlice nezaret ve idaresinde bulunmal›d›r.

Yirminci Kolordu Kumandan› Mirliva
Ali Fuat

VES‹KA, 156.
Dakika tehiri gayricaizdir Diyarbekirden, 16-17/10/1335

Amasyada Heyeti Temsilîyeye
Salih Pafla Hazretlerile mülâkatta hükûmeti merkeziyeye berveçhiati nikat›n iblâ¤›n›n

münasip olaca¤› mütaleas›nda bulundum;
a) Siyaseti dahiliye.
b) Akti mütarekedenberi on bir ay zarf›nda kabineler resmi geçit yapar gibi s›k, s›k te-

beddül etti. Harbiye Nezaretine flimdiye kadar bir düzine nâz›r tayin edildi. Buna yegâne se-
bep kabinelerin amali milleti ihmal ederek hiçbir kuvvete istinat etmemesidir. Nâz›rlar›n tesi-
rat› siyasîyeye kap›larak ve gölgelerinden korkarak gayet cebin bir siyaset takip etmeleri ve
düflmanlar›m›z›n sözlerile hareket eylemeleri yüzünden millet ve ona zahir olan ordu flüphe
alt›nda b›rak›ld›. Mütarekenin ad› kald›. Millet birçok felâketlere maruz oldu. Bu suretle mil-
letle hükûmetin aras› aç›ld›. Böyle zamanlarda her devlet milletin azim ve iradesine istinat
eder. Meselâ ‹talyanlar ve yunanl›lar›n harekât›, yaygaralar› meydanda misal olarak durur-
ken hükûmetimiz mitingleri bile men etti. Milleti büsbütün ihmal etti. Bundan sonra hükûme-
ti merkeziye milletin azim ve iradesine istinat ederek cesurane ve durbinane bir siyaset takip
etmelidir. Ve Millet Meclisinin küflad› hakk›ndaki vait infaz edilmelidir.

c) ‹stanbul Düveli ‹tilâliyenin taht› tesirinde bulundukça Millet Meclisinin ‹stanbulda bu
toplanmas› mahzurdan salim de¤ildir. ‹stanbulda kad›nlar›m›z› bile ‹ngiliz Muhipler Cemiyetine
ithal eden müessirat, meb’uslar›m›z üzerinde mühim tesir yapabilir. Emniyetbahfl rol ve neticeye
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BELGE, 156.
Kifliye özeldir Bozüyük, 16/10/1919
Dakika geciktirilemez

Amasyada: Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kuruluna

K: 16 Ekim 1919 flifreyedir:
1 - Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Hükûmetimizin d›fl politikas› yüzy›l› aflk›n bir za-

mandanberi hükûmetimizin baflar›l› olamay›p bir y›k›nt›dan öbürüne düflmesi olup bu da
durum ve koflullar›m›z›n gere¤i olarak bütün yabanc›larla ülkemizdeki h›ristiyanlar› ve bun-
lara destek olan baz› hain müslüman politikac›lar›m›z yüzündendir. Bu nedenle çok zay›f
kald›k. Güçlenmedikçe bu y›k›mlardan kurtulmak olana¤› yoktur. Güçlenmek için ise d›fl
ve iç ifllerimizde namusluca destek olmaktan baflka bir fley düflünmiyen güçlü ve zengin ve
ça¤dafl bir dosta gereksinmemiz vard›r. Bunun belirlenmesini yetkili olanlara b›rakmak zo-
runday›m. ‹ç yönetim alan›nda bu konuda ne ölçüde reform yap›l›rsa yap›ls›n iflin bafl›na pa-
diflaha, millet ve vatana ba¤l›, iyi niyet sahibi olanlar getirilmedikçe iç yönetimde elde edi-
lecek baflar› hainlik ve gericilikle y›k›labilir. fiimdiye kadar buna pek az dikkat edilmiflti. Si-
vil ve askerî yönetim ile ve iç düzen ve güvenlikle u¤raflan baz› görevliler bugün de haindir-
ler. Bunlar›n hemen de¤ifltirilmesi gereklidir. Uzun bir süredir vatan hainlerinden hiçbiri-
nin cezaland›r›lmamas› bunlar›n bollu¤unu ve say›s›n› artt›rm›flt›r. Bugün en önemli ifl pa-
diflah›, millet ve vatan› hainlerden kurtarmak ve yabanc› entrikalar›n› önlemektir. Bu konu-
da milis jandarma örgütü ve bunun kaynaklar› yetersiz ise tutumuna ve baflka fleylere bak-
maks›z›n yeteneklilerle hemen güçlendirilmesi gereklidir.

2 - Ordumuzun gelece¤i. Yenenler ellerinden gelirse yenilenleri ordusuz b›rakmak is-
tiyorlar. ‹ç ifllerini uzun süre düzene sokam›yacak olan Osmanl› Devletinin öbür yenilenle-
re oranla daha büyük bir orduya gereksinimi oldu¤u yenenlerce de bilinmektedir. Bu giri-
flimimiz sonucunda amaca yetecek bir ordunun al›konmas› onaylan›rsa örgütlenme için iki
prensip daha akla gelmektedir. Biri, savafl durumunda büyük orduya çekirdek olacak bü-
yük ve birçok karargâhl› bol teknik birlikleri öbürü ise iç güvenli¤i ve e¤itim sa¤layacak öl-
çüde oldukça az büyük karargâhl› ve teknik birlikler olan, yani bugünkü örgütlenmeye gö-
re üç müfettifllikten oluflan dokuz tümenli bir ordu kabul etmektir. Ben ikincisini ye¤lerim.
Jandarma, s›n›rlar, gümrük, izci, uçak telsiz - telgraf ve otomobil örgütleri ordunun d›fl›nda
ama gizlice ordunun gözetim ve yönetiminde bulunmal›d›r.

Yirminci Kolordu Komutan› Tu¤general
Ali Fuat

BELGE, 156.
Dakika geciktirilemez Diyarbak›rdan, 16-17/10/1919

Amasyada Temsilci Kurula
Salih Pafla Hazretlerile buluflunca ‹stanbul hükûmetine afla¤›daki noktalar›n bildiril-

mesinin uygun olaca¤›n› düflünürüm;
a) ‹ç politika.
b) Ateflkes anlaflmas›ndan bu yana on bir ay içinde kabineler geçit resmi yapar gibi s›k,

s›k de¤iflti. Savafliflleri Bakanl›¤›na flimdiye kadar bir düzine bakan atand›. Bunun tek nede-
ni kabinelerin ulusun isteklerini önemsemiyerek hiçbir güce dayanmamas›d›r. Bakanlar›n
politik etkilere kap›larak ve gölgelerinden korkarak çok korkakça bir politika izlemeleri ve
düflmanlar›m›z›n sözlerine göre davranmalar› yüzünden millet ve ona destek olan ordu kufl-
ku alt›nda b›rak›ld›. Ateflkesin ad› kald›. Millet birçok y›k›mlara u¤rad›. Böylece milletle
hükûmetin aras› aç›ld›. Böyle zamanlarda her devlet milletin kesin kararl›l›¤›na dayan›r.
Örne¤in ‹talyanlar ve Yunanl›lar›n davran›fllar›, yaygaralar› ortada örnek olarak dururken
hükûmetimiz mitingleri bile yasaklad›. Milleti hiç önemsemedi. Bundan sonra ‹stanbul hü-
kûmeti milletin kesin kararl›l›¤›na dayanarak cesur ve uzak görülü bir politika izlemelidir.
Ve Millet Meclisinin aç›lmas› konusunda verilen söz tutulmal›d›r.

c) ‹stanbul ‹tilâf Deyletlerinin etkisi alt›nda bulundukça Millet Meclisinin ‹stanbulda toplan-
mas› sak›ncas›z de¤ildir. ‹stanbulda kad›nlar›m›z› bile ‹ngiliz Dostlar› Derne¤ine sokan etkenler,
meb'uslar›m›z üzerinde önemli etki yapabilir. Güven verici bir yol tutulup sonuca var›ncaya kadar



kadar meb'usan memleket dahilinde münasip bir noktada toplanmal›d›r. Ve memleket dahi-
linde ve hassaten ‹stanbulda Kürt Teali Cemiyeti gibi camiai Osmanîyenin parçalanmas›na
hizmet eden azalar›ndan vicdanlar›n› satt›klar› delâil ile anlafl›lan cemiyet ve f›rkalar›n ifsa-
dat›na ve düflman parasile ç›kan muharrik gazetelerin muz›r neflriyat›na nihayet verilmelidir.
Malatya Mutasarr›f› Halil Rami Beyin Kürt cemiyetinin ve Ermeni patrikanesinin muavenet
ve tesiratile Malatyaya tayin edildi¤ini alenen söylemifl ve Kürdistan istiklâlini haz›rlama¤a
çal›flm›flt›r. Kürtlerle beraber ‹ngiliz binbafl›s›n›n Malatyaya gelece¤ini üç aydanberi söyle-
mekte imifl bu misalden dersi ibret al›narak tayinde hiçbir tesirata kap›lmamak ve s›rf vata-
n›n selâmeti düflünülerek intihap edilmelidir. Kürdistana sulhün aktine kadar yerli büyük me-
mur gönderilmemelidir.

Faik Ali Bey, kendilerini burada ‹ngilizlerin tayin ettirdi¤ini müftehirane söylüyor. Bu
fikirde olan valinin ne ifl görece¤i bedihidir. Umun devlete müteallik mesailde düflmanlar›n
fikrine müracaat izmihlalimizi mucip olur.

d) Refik Halil, Ali Kemal Beyler, Süleyman fiefik Pafla gibi bimeslek vicdans›zlar› mü-
him makamlara getirecek sadrazamlar gelirse ifl bafl›na gene (m s y a y b v n) veliaht› salta-
nat hazretlerinin lâyihalar›nda teklif buyurduklar› gibi zati akdesi hazreti padiflahinin mev-
cudiyeti hiç mesabesinde olan f›rkalara iltifat buyurmamalar›n› ve f›rka mesailinin fevkinde
bir muvazene temin buyurmalar› (v k v n b a y l v n) zati akdesi padiflah› mukarriban›n›n hiç-
bir tesiri siyasîye kap›lm›yacak vatanperver zevattan intihab› milletin ahvalini yak›ndan gö-
rerek zat› humayunlar›na raporla arz› malûmat etmek üzere flehzadegândan asker olanlar›n
muhtelif m›ntakalarda orduda hizmetleri elzem görülmektedir ve matbuat sansörünün kald›-
r›lmas› ve zaruri ise tahfifi.

e) Harbiye Nezaretinin h›ristiyanlar›n terhisini emretmekle gayrimüslimlerin imtiyaza-
t› tezyide baflland›. Bu gibi imtiyazat›n müsaadesi nispetinde ref’i.

f) Mütareke aktinde bulundu¤umuz hat dahilindeki memaliki Osmanîyenin Garbî
Trakya da dahil oldu¤u halde do¤rudan do¤ruya zati akdesi hazreti padiflahinin idaresinde
bir flekli müstakilde kalmas›.

g) Hilâfetin âli Osmanda kalmas›.
h) Suriyedeki cemiyeti arabiyenin fikrini bildirmifltim. Bugün Suriye hiçbir ecnebî hi-

mayesi istemiyor. Ve külliyen müstakil kalmak istiyor. Yaln›z bitaraf bir hükûmetin muzahe-
reti arz› olunuyor. Mümkün olursa M›s›r da dahil olarak bütün Arabistamn flerif idaresinde
istiklâli arzu olunuyor. Fakat Arabistanda ahvali ruhiye ve labayii kavmiye bence malûm ol-
du¤u için bütün Arabistan aksam›n›n flerif idaresinde bir hükûmet teflkil edebilmelerine ihti-
mal veremem ve hürriyet ve müsavat› millîyelerinin teminine muvaffak›yet elverdi¤i nispette
Hükûmeti Osmanîyenin azîm bir ekseriyetle reyi irtibat kazanaca¤› muhakkakt›r. Binaena-
leyh Irak, Suriye, Hicaz› ve Ceziretülârab›n (l y k r b s n a n) akvam›n› ayr›, ayr› birer hükû-
meti Arabiye teflkil ederek cümlesinin zat› akdesi hazreti hüâfetpenahiye suveri münasibe ile
merbutiyetini temin ve bir konfederasyon teflkili neticede Hükûmeti Osmanîyenin Araplarla
her suretle uyuflmas› mümkündür. Osmanl› sanca¤› da Amerika sanca¤›ndaki y›ld›zlar gibi
hükûmetlerin adedince hilâl ihtivas› (t m l h y) makamat› mukaddeseye halife nam›na me-
murlar ve bir m›ktar Osmanl› askeri ikamesi de kabildir.

i) Bir Ermenistan teflkili zaruridir. Kafkasyada hükûmetimizce tan›nm›fl Ermeni Cum-
huriyeti bizim zarar›m›za tevsi edilemez. Sulh konferans›n›n ›srar› halinde cüz’î m›ktarda
tashihi hudut kabulünde fedakârl›k zaruridir ve (a y r a k d n k l y z a s a r v n h k y r d v k
n h) Kafkas bilâ Ermenistan teflekkül edece¤ine göre Azerbaycan islâm hükûmetinin kuvve-
ti az olarak teflekkülüne muavenet menfaatimiz iktizas›ndand›r. Bunun teflekkülünü ve dere-
cesini tayin hükûmete aittir. Yunanistan›n hakk›m›zdaki muz›r siyasetine karfl› Bulgaristan
ile iyi geçinmek lâz›md›r. Bulgarlar›n da bunu arzu edeceklerini zannederim.

j) Himaye istiklâli muhil oldu¤undan hiçbir hükûmetin himayesi kabul edilmemelidir.
Yaln›z ziraat, s›naat ve sair fennî ve idarî hususatta istiklâlimize halel vermemek flartile bita-
raf bir hükûmetin muzahereti kabul olunabilir. Suriye Hükûmeti Arabiyesi de bu fikirdedir
ve muavenette Amerikaya meyyaldir. ‹stihbarata göre Suriyede iflgal tehlikesine karfl› sefer-
berlik yap›lmas› bu fikri teyit eder.

k) Sulh konferans›na itimad› umumiye mazhar siyasetten anlar vatanperver zevat›n in-
tihab›.

Ordumuzun istikbali.
l) Müfettifllikler ve flûray› askeri ihya edilmeli.
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meb'uslar yurdun iç taraflar›nda uygun bir yerde toplanmal›d›r. Ve memlekette ve özellik-
le ‹stanbulda Kürt Yükselme Derne¤i gibi Osmanl› toplumunun parçalanmas›na yard›m
eden üyelerin çal›flmalar›na ve vicdanlar›n› satt›klar› kan›tlarla anlafl›lan dernek ve partile-
rin bozgunculu¤una ve düflman parasile ç›kan k›flk›rt›c› gazetelerin zararl› yay›mlar›na son
verilmelidir. Malatya Mutasarr›f› Halil Rami Bey Kürt derne¤inin ve Ermeni patrikanesi-
nin yard›m ve etkisiyle Malatyaya atand›¤›n› aç›kça söylemifl ve Kürdistan ba¤›ms›zl›¤›n›
haz›rlamaya çal›flm›flt›r. Kürtlerle birlikte ‹ngiliz binbafl›s›n›n Malatyaya gelece¤ini üç ay-
danberi söylemekte imifl. Bu örnekten ibret dersi al›narak atamalarda hiçbir etkiye kap›l-
mamak ve yaln›z vatan›n esenli¤i düflünülerek seçim yap›lmal›d›r. Kürdistana bar›fl anlafl-
mas› yap›lana kadar yerli büyük memur gönderilmemelidir.

Faik Ali Bey, burada kendilerini ‹ngilizlerin atatt›rd›¤›n› övünerek söylüyor. Bu dü-
flüncede olan valinin ne ifl görece¤i aç›kça bellidir. Devlet ifllerine iliflkin konularda düflman-
lar›n görüflüne baflvurmak batmam›za neden olur.

d) Refik Halit, Ali Kemal Beyler, Süleyman fiefik Pafla gibi sütü bozuk vicdans›zlar›
önemli görevlere getirecek baflbakanlar ifl bafl›na gelirse yine (m s y a y b v n) veliaht hazret-
lerinin raporlar›nda önerdikleri gibi en kutsal padiflah›m›z hazretlerinin, varl›klar› bir hiçten
ibaret bulunan partilere yüz vermemelerini ve partiler üstü bir denge sa¤lamalar› (v k v n b
a y l v n) en kutsal padiflah›m›z›n yak›nlar›n›n hiçbir politik etkiye kap›lm›yacak yurtsever ki-
flilerden seçilmesi milletin durumunu yak›ndan görerek padiflaha raporla bilgi sunmak üzere
flehzadelerden asker olanlar›n türlü bölgelerde orduda görev yapmalar› çok gerekli görül-
mektedir ve bas›n sansürünün kald›r›lmas› ya da kalmas› zorunlu ise hafifletilmesi.

e) Savafliflleri Bakan›n›n H›ristiyanlar›n terhis edilmesini emretmesiyle Müslüman ol-
mayanlar›n ayr›cal›klar› artmaya bafllad›. Bu gibi ayr›cal›klar›n olabildi¤i ölçüde kald›r›lmas›.

f) Ateflkes anlaflmas› yapt›¤›m›z s›n›rlar içindeki Osmanl› topraklar›n›n Bat› Trakya da
içinde olmak üzere do¤rudan do¤ruya en kutsal padiflah hazretlerinin yönetiminde ba¤›m-
s›z bir biçimde kalmas›.

g) Halifeli¤in Osmanl› soyunda kalmas›.
h) Suriyedeki Arap toplumunun ne düflündü¤ünü bildirmifltim. Bugün Suriye hiçbir

yabanc› korumac›l›¤› istemiyor. Ve tümüyle ba¤›ms›z kalmak istiyor. Yaln›z tarafs›z bir dev-
letin destek olmas› isteniyor. Olanak varsa M›s›r da içinde olmak üzere tüm Arabistan›n fle-
rif* yönetiminde ba¤›ms›zl›¤› isteniyor. Fakat Arabistan›n ruhsal durumunu ve halklar›n›
huy ve tutumlar›n› bildi¤im için bütün Arabistan bölümlerinin flerif yönetiminde bir hükû-
met kurabilmelerini olas› göremem ve ulusal özgürlük ve eflitliklerinin sa¤lanmas› baflar›la-
bildi¤i ölçüde Osmanl› Devletine ba¤lanma düflüncesinin büyük ço¤unlukla kabul edilece-
¤i kesindir. Buna göre Irak›n, Suriyenin, Hicaz›n ve Arapyar›madas› (l y k r b s n a n) halk-
lar›n›n ayr›, ayr› birer Arap devleti kurup tümünün en kutsal halife hazretlerine uygun bi-
çimlerde ba¤lanmas›n› sa¤lamak ve bir konfederasyan kurmak ve sonuç olarak Osmanl›
Devletinin Araplarla her bak›mdan uyuflmas› olabilir. Osmanl› bayra¤›na da Amerika bay-
ra¤›ndaki y›ld›zlar gibi devletlerin say›s›nca hilâl konmas› (t m l h y ) kutsal yerlere** hali-
fe ad›na görevliler ve bir m›ktar Osmanl› askeri yerlefltirilebilir.

i) Bir Ermenistan kurulmas› zorunludur. Kafkasyada hükûmetimizce tan›nm›fl Erme-
ni Cumhuriyeti bizim zarar›m›za geniflletilemez. Bar›fl konferans› direnirse ufak bir s›n›r dü-
zeltmesi yoluyla ödün verilmesi zorunlu olur ve (a y r a k d n k l y z a s a r v n h k y r d v k
n h) Kafkasya Ermenistans›z kurulaca¤›na göre Azerbaycan ‹slâm Devletinin gücü az ola-
rak kurulmas›na yard›m etmek ç›kar›m›z gere¤idir. Bunun kuruluflunu ve ölçüsünü sapta-
mak hükûmete düfler. Yunanistan›n hakk›m›zdaki zararl› politikas›na karfl› Bulgaristan ile
iyi geçinmek gereklidir. Bulgarlar›n da bunu isteyeceklerini san›r›m.

j) Korumac›l›k ba¤›ms›zl›¤a ters düfltü¤ünden hiçbir devletin korumac›l›¤› kabul edilme-
melidir. Yaln›z tar›m, endüstri ve öbür teknik ve yönetsel yard›m› kabul olunabilir. Suriye
Arap Hükûmeti de bu düflüncededir ve yard›mc›l›k bak›m›ndan Amerikaya e¤ilimlidir. Ö¤-
renildi¤ine göre Suriyede iflgal tehlikesine karfl› seferberlik yap›lmas› bu düflünceyi do¤rular.

k) Bar›fl konferans›na kamunun güvenini kazanm›fl politikadan anlar yurtseverlerin
seçilmesi.

Ordumuzun gelece¤i.
l) Müfettifllikler ve askeri flûra yeniden kurulmal›.

* Hazreti Hüseyin vas›tas›yla Peygamber soyundan olanlara “flerif” denirdi
** Mekke ve Medine



m) Emir ve kumanda ve mühim makamat Harbi Umumide tecrübe görmüfl muktedir
namuskâr kumandanlara tevdi olunmal›.

n) Siyasî bir maksatla Enver Paflan›n gadrine u¤ram›fl muktedir mütekait erkân ve üme-
ra mevcuttur. Bunlar›n m›ktar› da pek mahduttur. Bunlar›n iadei rütbeleri ve istihdamlar›
münasip olur.

(h h d) Ordudan ç›kar›lacak kadro fazlas› binlerce ümera ve zabitan varken naehil mü-
tekaidinin hizmeti nizamiyeye al›nmamas›.

o) Zabitan›n terfihi hali.
p) Düflmanlar›m›z ma¤lûplar›n tehdidi teslihat›na çal›fl›rken kendileri mütemadiyen

tezyidi teslihat yapmakta olduklar›ndan sulh konferans›nda ahvali dahiliyemiz de nazan dik-
kate al›narak hudutlar›m›za ve maliyemizin kuvvetine göre teflkilât› askeriyenin kâfi kuvvet-
te ipkas›na çal›fl›lmas› ve s›rf m›ntakam› kuvvetsiz b›rakarak kolayca zab›t maksadile Gene-
ral Allenbis taraf›ndan kolordumun lâ¤v› talep edilmifl ve bu talep flimdiye kadar is'af edil-
memiflse de bu fikrin mevcudiyeti kolordumun bütün muamelât›na tesir yapmakta oldu¤un-
dan bu lâ¤›v meselesinde oldu¤u gibi bütün ordunun erkân›harbiyenin bu müzahir devletin
maiyetine ve nüfuzuna geçmemesine dikkat olunmas› varidi hat›r olan maruzat›mdan savap
olmayanlar hakk›nda tenvirimi ve bu flifrenin al›nd›¤›n›n ifl'ar buyurulmas› müsterhamd›r.
Harekât 2568 numaral›d›r.

K.O. 13 Kumandan›
Cevdet

VES‹KA, 156. 
fiifre halli Ankara, 17/10/1335
Adet 
4690
Gayet aceledir. Zata mahsustur.

Amasyada Kongre Heyeti Temsilîyesi Reisi
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - Siyaseti hariciyemizde istiklâli tam talebile hiçbir devletin mandas›n› kabul etmemek,
kapitülasyonlar›n ve gümrük rüsumunu tezyit mecburiyetinin borçlar›m›z› ödeyemiyece¤imi-
ze sebep olaca¤›n› irae ve ispat ederek bu kaydi kadimden memleketi ahten ve filen kurtarmak.

2 - Memleketimizde istilâ h›rs› takip etmiyen bir devletin iktisadî ve fennî muavenet ve
muzaheretini temin etmek, baflka devletlerden de mütehass›slar, müflavirler, muallimler cel-
bedebilmek ve bilhassa teflkilât› bize benziyen ve pek küçülmesi itibarile ricali âliyesi iflsiz ka-
lan Avusturya-Macaristandan idarei dahiliyede mütehass›slar getirtmek.

3 - Fransaya memleketimizdeki menafii azimei as›rdidesi, hars›, gerek daima dost bir
vaziyette bulundurulmas›n›n ve bu suretle zaman zaman aleyhimize kald›r›lacak olan efkâr›
umumiyei cihana karfl› büyük müdafaac› kazanmak ve erkân›harbiye talebesinin Fransaya
izam› veya muallim celbi konferansta ordumuzun lehine medar olabilir.

4 - ‹ngilterenin Ba¤dat-‹skenderun hatt›n› alaca¤› istidlâl olunmaktad›r. Anadoluda ka-
lan mütebaki hatlar›n heyeti umumiyesini Türk azalar› bulunan muhtelit bir heyetin riyaset
ve murakebesinde Frans›z flirketlerine tevdi ve has›lat› safiyesinin düyunu umumiyeye tahsi-
si muvaf›k olaca¤› kanaatindeyim.

5 - Kezalik Frans›zlar taraf›ndan daha flimdiden kendiliklerinden Adanan›n tahliyesile
ahalisi Türk olan vilâyetlerin Türklerde kalmas› filen gösterilirse memleketin her taraf›nda ve
hatta Adanada Frans›z askeri olmadan bile istemeden menafii iktisadiyenin verilebilece¤i irae
ve tahmin edilece¤i iblâ¤ edilmelidir. Ve bu suretle Frans›zlar›n Adanada kalmalar› için ha-
z›rlanmakta ve Yunan›n Ayd›n, ‹talyan›n Antalya ve ‹ngilterenin Halep ve Musul flehirleri ile
bu vilâyetlerin flimalinde yerleflmek tasavvur ve haz›rl›klar› menedilmifl olacakt›r.

6 - Bilhassa mütarekedenberi takip eyledikleri sakim siyaset ve metbuu mufahhamlar› zat›
hazreti padiflahiyi eyyam› merasimde ademi ziyaretle rab›tai ubudiyet ve tabiiyeti kat'eylemifl olan
patriklerin eski imtiyazdan bahse haklar› kalmam›flt›r. Zaten Rum ahali Makedonyaya, Ermeni
ahali Erivandaki Ermeni Cumhuriyetine tebdil edilmesi suretile Ermeni ve Rumlar›n merkezi s›k-
leti de memleketimizden kalkm›fl olaca¤›ndan Rum ve Ermeni patriklerinin ve buna tebean Bulgar
eksarh›n›n Dersaadetten kald›r›lmas› ve sulh muahedesinde her halde duçar› zarar ve tehcir ola-
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m) Emir ve komuta ve önemli görevler Dünya Savafl›nda deneyim kazanm›fl yetenek-
li namuslu komutanlara verilmeli.

n) Enver Paflan›n politik bir amaçla kötülük etti¤i yetenekli emekli üst subaylar ve ko-
mutanlar vard›r. Bunlar›n say›s› da çok azd›r. Bunlar›n rütbelerinin geri verilmesi ve görev-
lendirilmeleri uygun olur.

(h h d) Ordudan ç›kar›lacak kadro fazlas› binlerce komutan ve subay varken yetenek-
siz emeklilerin ordu görevine al›nmamas›.

o) Subaylar›n parasal durumlar›n›n iyilefltirilmesi.
p) Düflmanlar›m›z yenilenlerin silâhlar›n› s›n›rlamaya çal›fl›rken kendileri durmadan

silâhlar›n› art›rmakta olduklar›ndan bar›fl konferans›nda iç durumumuz da dikkate al›narak
s›n›rlar›m›za ve maliyemizin gücüne göre askeri örgütün yeter güçte tutulmas›n› çal›fl›lmas›
ve salt benim bölgemi güçsüz b›rakarak kolayca ele geçirmek amac›yla General Allenby ta-
raf›ndan kolordumun kald›r›lmas› istenmifl ve bu istek flimdiye kadar yerine getirilmemiflse
de bu düflüncenin var oluflu bile ordumun bütün ifllerini etkiledi¤inden bu kolorduyu kal-
d›rma konusunda oldu¤u gibi bütün ordunun kurmay kurullar›n›n bize yard›mc› olan bu
devletin emri alt›na girmemesine ve etkisi alt›nda kalmamas›na dikkat edilmesi akl›ma ge-
len bu bildirdiklerimden yerinde görülmeyenler konusunda ayd›nlat›lmam› ve bu flifrenin
al›nd›¤›n›n bildirilmesini dilerim. Harekât 2658 say›l›d›r.

K.O. 13 Komutan› 
Cevdet

BELGE, 156.
Çözülmüfl flifre Ankara, 17/10/1919
Say› 
4690 
Çok ivedidir. Kifliye özeldir

Amasyada Kongre Temsilci Kurulu Baflkan›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

1 - D›fl politikam›zda tam özgürlük istemek ve hiçbir devletin mandas›n› kabul etme-
mek, kapitülasyonlar›n ve gümrük vergilerinin art›r›lmas› zorunlulu¤unun borçlar›m›z› öde-
yemememize neden olaca¤›n› gösterip kan›tlayarak bu eski ba¤lant›dan memleketi anlaflma
ile ve edimli olarak kurtarmak.

2 - Memleketimizi ele geçirme tutkusu olmayan devletin ekonomik ve teknik yard›m
ve deste¤ini sa¤lamak, baflka devletlerden de uzmanlar, dan›flmanlar, ö¤retmenler getirte-
bilmek ve özellikle organizasyonu bize benziyen ve pek küçülmesi nedeniyle de¤erli adam-
lar› iflsiz kalan Avusturya-Macaristandan iç yönetim için uzmanlar getirtmek.

3 - Fransan›n memleketimizdeki yüzlerce y›ll›k büyük ç›karlar› ve kültürü dolay›s›yla
her zaman bir dost durumunda bulundurulmas›n›n ve böylece zaman zaman bize karfl› k›fl-
t›rt›lacak dünya kamu oyuna karfl› büyük bir savunucu kazanmak ve kurmay ö¤rencilerinin
Fransaya gönderilmesi ya da Fransadan ö¤retmen getirtmek konferansta ordumuzun yara-
r›na destek olabilir.

4 - ‹ngilterenin Ba¤dat-‹skenderun hatt›n› alaca¤› anlafl›lmaktad›r. Anadoluda kalan
öbür hatlar›n tümünü Türk üyeleri bulunan bir karma kurulun baflkanl›¤›nda ve denetiminde
Frans›z flirketlerine vermek ve net gelirini kamu borçlar›na ay›rmak uygun olur kan›s›nday›m.

5 - Yine Frans›zlar taraf›ndan daha flimdiden kendiliklerinden Adanan›n boflalt›lmas›
ile halk› Türk olan illerin Türklerde kalaca¤› edimli olarak gösterilirse memleketin her ta-
raf›nda ve hatta Adanada Frans›z askeri olmadan bile istemeden ekonomik ç›karlar sa¤la-
nabilece¤i onlara bildirilmelidir. Ve böylece Frans›zlar›n Adanada kalmalar› için haz›rlan-
makta ve Yunan›n Ayd›n, ‹talyan›n Antalya ve ‹ngilterenin Halep ve Musul flehirleri ile bu
illerin kuzeyinde yerleflmek düflünce ve haz›rl›klar› önlenmifl olacakt›r.

6 - Özellikle ateflkesten bu yana izledikleri sakat politika ve uyru¤u bulunduklar› yüce padi-
flah hazretlerine tören günlerinde gitmemeleri nedeniyle ba¤l›l›k ve uyrukluklar› kesilmifl olan pat-
riklerin eski ayr›cal›ktan söz etmeye haklar› kalmam›flt›r. Gerçekte Rum halk Makedonyaya, Er-
meni halk Erivandaki Ermeni Cumhuriyetine tebdil* edilmek yoluyla Ermeni ve Rumlar›n a¤›r-
l›k merkezi de memleketimizden kalkm›fl olaca¤›ndan Rum ve Ermeni patriklerinin ve buna uya-
rak Bulgar eksarh›n›n ‹stanbuldan kald›r›lmas› ve bar›fl anlaflmas›nda her halde zarara u¤rayacak

* Tebdil: Savafltan sonra ulusal s›n›rlar d›fl›nda kalan Müslüman Türklerin baz› h›ristiyan-
larla yer de¤ifltirmesi, böyle bir de¤ifl tokufl yap›lmas›. Anadolu Rum’lar›n›n Yunanista-
na, Bat› Trakya Türklerinin Türkiye’ye yerlefltirilmesi gibi



cak olan milleti islâmiyeye karfl› patrikanelerin defi ifsadatile memlekette sükûnun muhafaza
edilebilece¤i flüphesizdir. Mütareke islâm ahaliye bu kadar tahakküm ve tahkiratta bulunan
ve fl›mart›lm›fl olan bu Ermeni ve Rumlar›n Bulgaristan ve Yunanistanda oldu¤u gibi daima
haricin teflvikile atide saii fesat olacaklar› pek muhtemel oldu¤undan mübadelei arazi ve aha-
li suretile bu meselenin halledilmesinin kan dökülmemek için yegâne çare oldu¤u konferans-
ta sarahaten gösterilebilmelidir.

7 - ‹darei hükûmette s›rf islâm ve Türk ahali düflünülerek idarei hükûmet etmek mecbu-
riyetindedir. Akalli kalil kalacak gayrimüslim anas›r›n zulmü taaddiden masun; hayat, emval
ve hukuk mahfuziyeti kâfidir. Dahilde sükûn ve asayiflin takriri için bir (fv a m v n y l a l y)
jandarman›n kifayetsizli¤i Anadoluyu ac›nacak bir halde b›rakmaktad›r. Filen ›slah ve ikma-
li için çal›flmak zaruridir. Bu da askerli¤i ikmal etmifl ahaliden gönüllü suretile ve fakat ah-
lâk ve etvar› mücerrep ve mazbut olanlardan intihap edilmek flartile yap›lmal›d›r. Bilhassa
zabitan hüsnü intihap edilerek faal ve vatanperver bir heyet teflkil olunmal›d›r. Alay kuman-
danl›klar›na de¤erli faal ümera verilmelidir.

8 - Orduya gelince esasl› bir tensike ihtiyaç oldu¤undan fleraiti kanuniyesi dahilinde na-
muslu mütekaidin dahil olarak bir flûray› askerî teflkil edilmeli ve Erkân›harbiyei Umumiye
Riyaseti de dahil bulunmal›d›r. Harp tecrübelerine istinat eden ve esasatta Türk ve islâm or-
dusu olmas› lâz›mgelen orduda f›rkalara ziraat mütahass›slar› ve muallimleri konularak or-
dunun mektep halinde bulundurulmas› temin edilmeli ve gösterilmelidir.

9 - Her fleyden evel muamelât› zatiyeye tecrübeli ve kifayetli olan ve....mücerrep zevat
taraf›ndan iflgal edilerek sicillât› tetkik ve buna nazaran mevcut zabitan zinde ve vatanperver
faal bir hale irca edilmelidir. Son zamanda al›nan mütekaidin tekaüde irca edilmeli. Karada
kifayetsizli¤i mücerrep bahriye zabitan› ya s›n›f› aslilerine veya baflka müteferrik hidemata
al›nmal›d›r. Kadro tespit ve liyakatsiz, ahlâks›z olanlar ç›kar›lmadan evel yaln›z sinninin faz-
lal›¤›ndan dolay› kusuru olmayanlar›n hemen kadrodan ihraç edilmemesi muvaf›kt›r.

10 - Kolordu, f›rka ve alay kumandanl›klar›n› harbi haz›rda ilmi, ahlâk›, faaliyeti mes-
buk ve mücerrep zevata tevdi ile flûray› askerinin tensibinin bihakk›n tatbik›na harp senele-
rinde ç›kan genç zabitan› terbiye ve tedris ile yükseltmeli ve orduda fikri inzibat ve terakki-
nin tealisine imkân vermelidir. Bütün alaylarda ve muadili bulunan müessesatta divan› hay-
siyet teflkili mecburi olmal›d›r.

11 - Dersaadette bofl oturan zabitan kolordulara gönderilmelidir. Bu suretle k›taatta is-
tihdam veya tekaüde sevk› bilfiil tecrübe edilerek birçok de¤erli zabitan ifl bafl›na getirilmifl
bulunur.

12 - Tekaüt edilmifl ve edilecek zabitan›n ilim ve ahlâk cihetile yüksek ve vatanperver-
likleri sevkile talip olanlar bilimtihan nahiye müdürlüklerine, mektep hocal›klar›na ve mu-
adili birçok memuriyetlere tayin ile iki tarafl› istifade edilebilir.

13 - Bugün k›taat efrad› yekdi¤erine tamamile kar›flm›flt›r ve silâh alt›nda askerden...fi-
rari mevcut oldu¤undan af iradesi veçhile cezalar› affedilmek üzere emsali silâh alt›nda bu-
lunan bilûmum firarilerle mazereti zail olmufl bakayay› silâh alt›nda celbetmeli ve bunlar›n
hemen k›t'alara yeniden kay›t ve tespitile badema herbir firarinin behemehal kendi k›t'as›na
izam›n› esas ittihaz etmek ve aramak kat'iyyen temin edilmelidir.

14 - Sab›k veçhile memaliki Osmanîye üç müfettiflli¤e taksim ve f›rka kumandanlar›n›n
da m›ntakalar›nda asayiflle memuriyetleri memleketin inzibat› noktai nazar›ndan pek mü-
himdir.

15 - Vusulünün ifl'ar b››yurulmas›.
K.O. 20 Kumandan Vekili

Mahmut 
VES‹KA, 156. 
fiifre halli Erzurum, 17/10/1335
1457 T Vürudu, 18/10/1335
40

Amasyada F›rka 5 Kumandanl›¤›na 
C: 14/10/1335 flifreye Heyeti Temsilîyeye:
Siyaseti dahiliyemiz hakk›ndaki esaset kongrelerde hemen aynen takrir edilmifltir. Erzurum
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ve yer de¤ifltirmeye zorlanacak olan Müslüman halka karfl› patrikanelerin kötü k›flk›rtmalar›
ortadan kalkm›fl olaca¤›ndan ülkede dinginli¤in korunabilece¤i kuflkusuzdur. Ateflkes anlafl-
mas› Müslüman halk› bu kadar ezen ve afla¤›layan bu fl›mar›k Ermeni ve Rumlar›n Bulgaris-
tan ve Yunanistanda oldu¤u gibi herzaman d›fl özendirmelerle ileride bozgunculuk arac› ola-
caklar› çok olas› bulundu¤undan toprak ve halklar›n de¤ifl tokuflu yoluyla bu sorunun çözüm-
lenmesinin kan dökülmemek için tek ç›kar yol oldu¤u konferansta aç›kça belirtilmelidir.

7 - Devlet yönetiminde yanl›z Müslüman ve Türk halk düflünülerek hükûmet etmek
zorunlu¤u vard›r. Az›n az› durumunda kalacak Müslüman olmayan unsurlar›n adaletsizlik
ve sald›r›dan korunmufl olmas› can, mal ve hak dokunulmazl›¤› yeter. ‹çte dinginlik ve gü-
venli¤in yerlefltirilmesi (f v a m v n y l a l y) jandarman›n yetersizli¤i Anadoluyu ac›nacak
bir durumda b›rakmaktad›r. Edimli olarak iyilefltirilip tamamlanmas› için çal›flmak zorun-
ludur. Bu da askerli¤ini tamamlam›fl halktan gönüllü olanlardan ve ama ahlâk ve tutumu
denenmifl ve düzgün olanlardan seçilmek kofluluyla yap›lmal›d›r. Özellikle subaylar iyi se-
çilerek çal›flkan ve yurtsever bir topluluk kurulmal›d›r. Alay komutanl›klar›na de¤erli çal›fl-
kan komutanlar verilmelidir.

8 - Orduya gelince köklü bir ay›klamaya gereksinme oldu¤undan yasal koflullar içinde
ve namuslu emekliler de aralar›nda olarak bir askerî flûra kurulmal› ve Genelkurmay Bafl-
kanl›¤› da kurulda yer almal›d›r. Savafl deneyimlerine dayanan ve temelde Türk ve Müslü-
man ordusu olmas› gereken orduda tümenlere tar›m uzman ve ö¤retmenleri konularak or-
dunun okul niteli¤inde olmas› sa¤lanmal› ve gösterilmelidir.

9 - Her fleyden önce özlük ifllerine deneyimli ve yetenekli olan ve ... denenmifl kimse-
ler görevlendirilerek siciller incelettirilmeli ve buna göre görevdeki subaylar dinç ve yurt-
sever ve çal›flkan bir duruma getirilmelidir. Son zamanlarda al›nan emekliler yeniden emek-
li edilmeli. Karada yetersizli¤i denenmifl olan deniz subaylar› ya as›l s›n›flar›na ya da baflka
önemsiz küçük görevlere al›nmal›d›r. Kadro saptanmal› ve yeteneksiz, ahlâks›z olanlar ç›-
kar›lmal›d›r, daha önemlisi kusursuzlar›n sadece yafll›l›k nedeniyle kadrodan hemen ç›kar›l-
mamas› uygundur..

10 - Kolordu, tümen ve alay komutanl›klar› bugünkü savaflta bilgisi, ahlâk›, çal›flkan-
l›¤› saptanm›fl ve denenmifl kiflilere verilmeli ve askeri flûra kararlar›n›n tam olarak uygulan-
mas›na savafl y›llar›nda ç›kan genç subaylar e¤itim ve ö¤retim yoluyla yükseltmeli ve ordu-
da disiplin ve ilerleme düflüncesinin ço¤almas›na olanak sa¤lanmal›d›r. Bütün alaylarda ve
buna eflit kurulufllarda haysiyet divan› kurulmas› zorunlu olmal›d›r..

12 - Emekli edilmifl ve edilecek olan subaylardan bilim ve ahlâk yönünden yüksek ol-
malar› ve yurtsever bulunmalar› nedeniyle istekli olanlar s›navla bucak müdürlüklerine,
okul ö¤retmenliklerine ve benzeri birçok görevlere atamakla iki yönlü yarar sa¤lanabilir.

13 - Bugün birliklerdeki erler tümüyle birbirine kar›flm›flt›r ve silâh alt›nda asker-
den...kaçak bulunan bütün kaçaklarla cezalan affedilmek üzere emsali silâh alt›nda bulunan
bütün kaçaklarla mazereti kalmam›fl bakaya silâh alt›na ça¤›r›lmal› ve bunlar›n hemen bir-
liklere yeniden yaz›l›p saptanmas› ve bundan böyle kaça¤›n kesinlikle kendi birli¤ine gön-
derilmesinin ilke olarak kabulü kesinlikle sa¤lanmal›d›r.

14 - Eskisi gibi Osmanl› ülkesinin üç müfettiflli¤e bölünmesi ve tümen komutanlar›n›n
da bölgelerinde iç güvenli¤i sa¤lamakla görevlendirilmeleri ülkenin düzeni bak›m›ndan çok
önemlidir.

15 - Al›nd›¤›n›n bildirilmesi.
K.O. 20 Komutan Vekili

Mahmut
BELGE, 156.
Çözülmüfl flifre Erzurum, 17/10/1919
1457 T Gelifli, 19/10/1919
40

Amasyada Tümen 5 Komutanl›¤›na
K: 14/19/1919 flifreye Temsilci Kurula:
‹ç politikam›zla ilgili ilkeler kongrelerde hemen hemen oldu¤u gibi saptanm›flt›r. Erzurum ko-



hakk›nda kat'iyyen bir milis ordusu kabul edilmiyerek mutlaka daimi bir ordu ipkas› ve
bu ordunun mevcudu ne olursa olsun mevcut kadrolar›n azalt›lmamas›d›r. Civar hükû-
matm daimi ordular› bulunmas› jandarma ve gönüllü bir vaziyet oldu¤u takdirde memle-
ketin vüs'ati ile mütenasip mevcuda bali¤ olamamas› mutlaka daimi ordunun kuvvetüz-
zahr olmas›na ihtiyaç gösterir. Bundan baflka her sene mühim m›ktarda yirmi yafl›ndaki
gencin oldukça talim ve terbiye görmesi de maarifi umumiyemiz hesab›na bir kârd›r ar-
zeylerim.

K.O.15 Kumandan›
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 156.
1577 T Erzurum, 18/10/1335
30
fiifre halli
Gayet müstaceldir.

Amasyada F›rka 5 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Bugünkü telgraf›ma zeyildir.
1 - ‹tilâf Devletleri ya halen veya sulh konferans›nda flark vilâyetlerindeki ordunun mü-

tarekename ahkâm›nca silâh teslim etmelerini istemeleri muhtemeldir. Komflu devletlerden
Gürcülerle bilhassa katliamda berdevam bulunan Ermenilerin hudutlar› fleraiti atiyeleri ve
terki silâh keyfiyeti ayr›ca takrir ve tespit edilmedikçe daima maruzu tehdit olan halk›m›z›n
bir tek silâh bile verme¤e müsaade etmiyecekleri bedihidir. Bu hususun ehemmiyetle nazar›
dikkate al›nmas›n› arzederim.

2 - Bundan baflka memaliki müstahlâsam›zda bir hayli Rus mühimmat› vard›r. Bunla-
r›n sevahilde teslimi taahhüt edildi¤i için hakl› olarak istiyorlard›. Halbuki meselâ Erzurum-
da bir ambarda mecut Rus mühimmat› yirmi bin arabal›kt›r. Binaenaleyh bunlar›n itas›na ne
vesaiti nakliyemiz ve ne de param›z kat'iyyen kifayet etmiyece¤inden bu hususta da dikkatli
davran›lmas› iktiza eder. Saniyen bunlar harben al›nm›fl csliha olup milletimizin hakk›d›r.

3 - Sulh konferans›na gidecek murahhaslar› Bahriye Nâz›r› Pafla Hazertleri bilece¤in-
den bu bapta tenvir buyurulmakl›¤›m› rica eder Salih Pafla Hazretlerine tazimat› mahsusa-
m›n takdimine lûtfen vetatatlar›n› istirham eylerim.

K.O. 15 Kumandan› 
Kâz›m

VES‹KA, 157
Kastamonu, 18/10/1335

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Selâm ve iltifat› alileri Salih Pafla Hazretlerine tebli¤ ettirildi. Teveccühü âlilerinden mü-

teflekkir ve hakk›nda Kuvayi Millîye taraf›ndan yap›lan mutantan istikbalden memnun kal-
d›¤›n› cevaben söylemifl olduklar› maruzdur.

Kastamonu Müdafaai Hukuk Heyeti
Reflit

VES‹KA, 158.
fiifre S›vas, 1/11/1335

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine 
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan› Cevdet Beyefendiye 

Amasyada Bahriye Nâz›r› Salih Pafla Hazretlerile vaki mülâkat neticesinde esas mukarrerat
ve lâhika, teklif ve hulâsai mütaleat olarak takarrür eden mevat aynen berveçhiati arzedilmifltir.
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nusunda bir milis ordusu kesinlikle kabul edilmiyerek her halde sürekli bir ordu b›rak›lma-
s› ve bu ordunun mevcudu ne olursa olsun bugünkü kadrolar›n azalt›lmamas›d›r. Komflu
devletlerin sürekli ordular› bulunmas› Jandarma ve gönüllü bir durum olursa memleketin
geniflli¤i ile orant›l› mevcuda yükselememesi kesinlikle sürekli ordunun destekleyici güç ol-
mas›na gereksinme gösterir. Dundan baflka her sene çok say›da yirmi yafl›ndaki gencin ol-
dukça ö¤renim ve e¤itim görmesi de genel e¤itimimiz hesab›na bir kazançt›r. Bilginize su-
nar›m.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 156.
1577 T Erzurum, 18/10/1919
30
Çözülmüfl flifre Çok ivedidir

Amasyada Tümen 5 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Bugünkü Telgraf›ma ektir.
1 - ‹tilâf Devletleri ya flimdi ya da bar›fl konferans›nda do¤u illerindeki ordunun atefl-

kes anlaflmas›na göre silâh teslim etmesini istemeleri olas›d›r. Komflu devletlerden Gürcü-
lerle özellikle k›y›m sürdüren Ermenilerin s›n›rlar› gelecekteki durumlar› ve silâh b›rakma-
lar› ayr›ca karara ba¤lan›p saptanmad›kça hep tehdit karfl›s›nda bulunan halk›m›z›n bir tek
silâh bile vermeye izin vermiyecekleri aç›kça bellidir. Bu konunun önemle göz önünde bu-
lundurulmas›n› dilerim.

2 - Bundan baflka kurtar›lm›fl olan illerimizde çok Rus savafl araç ve gereci vard›r.
Bunlar›n k›y›larda teslimi üstlenilmifl oldu¤u için hakl› olarak istiyorlard›. Oysa örne¤in Er-
zurumda bir ambarda bulunan Rus savafl araç ve gereçleri yirmi bin arabal›kt›r. Bu duruma
göre bunlar›n tafl›nmas›na ne tafl›t araçlar›m›z ve ne de param›z hiç yetmiyece¤inden bu ko-
nuda da dikkatli davran›lmas› gerekir. ‹kincisi bunlar savaflarak al›nm›fl silâhlar olup mille-
timizin hakk›d›r.

3 - Bar›fl konferans›na gidecek delegeleri Deniziflleri Bakan› Pafla Hazretleri bilece¤in-
den bu konuda ayd›nlat›lmam› ve Salih Pafla Hazretlerine özel sayg›lar›m›n sunulmas›na
arac›l›k etmenizi rica ederim.

K.O. 15 Komutan› 
Kâz›m

BELGE, 157.
Kastamonu, 18/10/1919

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yüksek selâm ve ilginiz Salih Pafla Hazretlerine bildirildi. Gösterdi¤iniz de¤erli yak›n-

l›¤a teflekkür etmifl ve kendisi için Ulusal Güçler taraf›ndan yap›lan görkemli karfl›lamadan
memnun kald›¤›n› yan›t olarak söylemifl olduklar› bilginize sunulur.

Kastamonu Haklar› Savunma Kurulu
Reflit

BELGE, 158.
fiifre S›vas, 1/11/1919
Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan› Cevdet Beyefendiye

Amasyada Deniziflleri Bakan› Salih Pafla Hazretlerile yap›lan görüflme sonunda temel karar-
lar ve eski, öneri ve düflünce özeti olarak kararlaflt›r›lan maddeler oldu¤u gibi afla¤›da sunulmufltur.



Sulh konferans›na gönderilecek zevat›n fleraiti lâzimeyi bulunmas› flartile intihab› tamamen
hükûmete terkolunmufltur. Hükûmet taraf›ndan gönderilmek üzere tasavvur olunan zevat
esamisi de ilave edilmifltir. Bu malûmat›n temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Heyeti Mer-
keziyesine bildirilmesini ve vusulünün ifl'ar›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

SURET
Merbuttur (Vesika 159-160)

VES‹KA, 159.
Askerin siyasetle meflgul oldu¤u fikri vermemeli hatta asker siyasetle ifltigal etmemeli.
1 - ‹ttihatç›l›¤›n, ‹ttihat ve Terakki fikrinin memlekette tekrar uyanmas› hatta baz› alâ-

iminin meflhut olmas› siyaseten gayet muz›rd›r. Çünkü bütün ‹tilâf Devletlerüe gayrimüslim
tebaa bu meslek ve bu fikrin aleyhindedirler ve bu halin vatan için mucibi felâket olaca¤›n›
ve konferansa fena tesir edece¤ini mümessiller yekzeban olarak beyan etmektedirler. Muhit
ve zaman suitevil ve suitefehhüme gayet müsait oldu¤undan en ufak bir hareket ve halden da-
hi tevakki lâz›md›r.

2 - Hükûmetle teflkilât› millîye aras›nda nikat› esasiyece itilâf hâs›l olmufl ve asla teba-
yün ve ihtilâf kalmam›flt›r. Binaenaleyh hükûmetin mevki ve kuvvetine halel getirecek edna
müdahaleden içtinap selâmeti memleket noktai nazar›ndan elzemdir. fiu halde kavanini mev-
cude ahkâm›na ittiba'› meslek ittihaz etmifl olan hükûmete karfl› filân›n azli, filân›n tayini, fi-
lân›n cezaland›r›lmas› gibi mutalebattan sarf›nazar olunmas› icap eder.

3 - ‹ntikam politikas› takip etmiyecekleri vukubulan taahhütleri iktizas›ndan bulundu-
¤undan vaktile teflkilâta muhalefet etmesinden dolay› tevkif edilmifl kimseler varsa bunlar›n
›tlak› ve bunlar meyan›nda ef'ali memnua mürtekibi olanlar hakk›nda müddeiumumilikçe ic-
ra olunacak takibat› kanuniyeye muhalefet olunmamas› ikt›za eder.

4 - Tehcir dolay›sile irtikâb› cürmedenlerin kanunen mücazat› adlen ve siyaseten elzem-
dir.

5 - Harbe ifltirakimizin musip olup olmad›¤› hakk›ndaki içtihadata hükûmet taarruz et-
mez. Fakat ifltirakin musip oldu¤una dair olan içtihadat›n flimdilik ketmi selâmeti memleket
icab›ndand›r. Çünkü isabeti içtihad›n› ilân edenler Düveli Mütelifeye düflman ve Almana
dost addolunarak mucibi tevahhufl oluyor.

6 - ‹ntihab› meb'usinin serbest cereyan›, aleyhimizde vukubulacak itirazat ve müdaha-
lât›n men'i ve tebea beyninde vukuu melhuz ihtilâfat›n selbi için lâz›m ve selâmeti vatan için
elzemdir. Çünkü müdahale vukuu baisi k›ylükal olmakla beraber meselâ meflhur ittihatç›la-
r›n meb'us intihab› itilâf Devletlerinin itiraz hatta müdahalelerini mucip olabilece¤i cihetle in-
tihabat›n reyi ahaliye terki muktaz›d›r. ‹sabet te andad›r. Zaten meclisi meb'usarula muhalif
f›rkalara da lüzum vard›r.

7 - Galeyanl› nümayifller ve makalelerden sarf›nazar olunmas›.
8 - ‹hlâli asayifli mucip halâta meydan verilmemesi ve evelce köprüde adam vurulmak

gibi vukua gelen harekât›n kendi tensiplerile yap›lmam›fl oldu¤unun ilân edilmesi.
9 - Hükûmetin ne leh ve ne aleyhinde bir fley yaz›lmamas›.

21 Teflrinievel 1919
Bahriye Naz›r›

Salih Hulûsi
VES‹KA, 160.
‹çtima edecek heyeti meb'usan meyan›nda flahsiyetleri ittihatç›l›¤›n mesavisile alâkadar ve

tehcir ve taktil mesailile ve menafii hakikiyei millet ve memlekete münafi sair mesavi ile lekedar
olan kimselerin bulunmas› caiz olmad›¤›ndan bu cihete mâni olmak için mümkün olan esbaba
tevessül edilebilir. Bu tarz› tevessül hukuku flahsiye ve ahkâm› kanuniyeye tecavüz mahiyetinde
olmamal›d›r. ‹stihdaf olunacak maksat nezih ve bitaraf zevat›n intihaplar›n› tercih ve bedhahan
ve ecanihin bir gûna itiraz ve müdahalelerine meydan vermemek için memleketimizde mevcut bil-
cümle firak› siyasîyeden ve anas›r› h›ristiyaniyesinin her noktai nazardan bütün memlekete flümu-
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Bar›fl konferans›na gönderilecek kiflilerin - gerekli nitelikte olmalar› kofluluyla - seçilmesi ifli
hükûmete b›rak›lm›flt›r.Hükûmet taraf›ndan gönderilmesi düflünülenlerin adlar› da eklen-
mifltir. Bu bilginin iliflkide bulundu¤unuz Haklar› Savvunma Merkez Kuruluna bildirilmesi-
ni ve al›nd›¤›n›n bildirilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

ÖRNEK
BELGE, 159.

‹lifliktir (Belge 159-160)
Askerin politikayla u¤raflt›¤› düflüncesi uyand›r›lmamak hatta asker politikayla u¤rafl-

mamal›.
1 - ‹ttihatç›l›¤›n, ‹ttihat ve Terakki düflüncesinin memlekette yeniden uyanmas› bir ta-

k›m belirtilerin görülmesi politika aç›s›ndan çok zararl›d›r. Çünkü bütün ‹tilâf Devletlerile
Müslüman olmayan uyruklar bu ideoloji ve bu düflünceye karfl›d›rlar ve bu durumun vatan
için y›k›ma neden olaca¤›n› ve konferansa kötü etki yapaca¤›n› temsilciler bira¤›zdan söy-
lemektedirler. Ortam ve zaman kötü yorumlamaya ve yanl›fl anlamaya çok elveriflli oldu-
¤undan en ufak bir eylem ve durumdan bile kaç›nmak gereklidir.

2 - Hükûmetle ulusal örgütler aras›nda temel konularda anlaflma olmufl ve hiç çeliflki
ve anlaflmazl›k kalmam›flt›r. Buna göre hükûmetin durumuna ve gücüne zarar verecek en
küçük bir kar›flmadan bile kaç›nmak ülke esenli¤i bak›m›ndan çok gereklidir. fiu halde yü-
rürlükteki kanunlar›n kurallar›na uymay› ilke edinmifl olan hükûmete karfl› filân›n görev-
den al›nmas›, filân›n atanmas›, filân›n cezaland›r›lmas› gibi isteklerden vazgeçilmesi gerekir.

3 - Öç alma politikas› gütmemeye söz vermifl olundu¤undan eskiden örgüte karfl› ç›k-
mak nedeniyle tutuklanm›fl kifliler varsa bunlar›n sal›verilmesi ve bunlar aras›nda yasak ifl-
ler yapanlar hakk›nda savc›l›kta yap›lacak yasal kovuflturmaya karfl› ç›k›lmamas› gerekir.

4 - Zorla göç ettirme dolay›sile suç ifllemifl olanlar›n yasal olarak cezaland›r›lmas› ada-
let ve politika aç›s›ndan çok gereklidir.

5 - Savafla kat›lmam›z›n yerinde olup olmad›¤› konusundaki inan›fllara hükûmet kar›fl-
maz. Fakat kat›lman›n yerinde oldu¤u yollu inan›fllar›n flimdilik gizli tutulmas› ülkenin
esenli¤i gere¤indendir. Çünkü yerinde bulduklar›n› duyuranlar ‹tilâf Devletlerine düflman
ve Almana dost say›larak ürküntüye neden oluyorlar.

6 - Meb'us seçimlerinin serbest yap›lmas›, bize karfl› yap›lacak itirazlar›n ve kar›flma-
lar›n önlenmesi ve uyruklar aras›nda ç›kmas› olas› bulunan anlaflmazl›klar› gidermek ve
yurdun esenli¤i için çok gereklidir. Çünkü kar›flmalar olmas› dedikodu yaratmakla birlikte
sözgelimi ünlü ‹ttihatç›lar›n meb'us seçilmesi ‹tilâf Devletlerinin karfl› ç›kmalar›na ve hatta
kar›flmalar›na yol açabilece¤inden seçimlerin halk›n oyuna b›rak›lmas› gereklidir. Uygun
olan da budur. Gerçekte meb'uslar meclisinde muhalif partilere de gereksinim vard›r.

7 - Coflkulu gösteri ve makalelerden vaz geçilmesi.
8 - ‹ç güvenli¤i bozacak olaylara meydan verilmemesi ve evvelce köprüde adam vur-

mak fleklinde oluflmufl davran›fllar›n kendi onaylar›yla yap›lmam›fl oldu¤unun duyurulmas›.
9 - Hükûmetten yana ya da ona karfl› bir fley yaz›lmamas›.

21 Ekim 1919
Deniziflleri Bakan›

Salih Hûlusi
BELGE, 160.
Toplanacak mebuslar aras›nda ittihatç›l›¤›n kötü iflleriyle ilgili ve zorla göç ettirme ve adam

öldürtme iflleriyle ve millet ve memleketin gerçek ç›karlar›na ayk›r› kötü ifllerle lekelenmifl olan-
lar›n bulunmas› do¤ru olmad›¤›ndan bunu önlemek için olabilen yollara baflvurulabilir. Bu yola
gidifl kiflisel haklar› ve yasa kurular›n› çi¤neyici nitelikte olmamal›d›r. Güdülecek amaç temiz ve
yans›z kiflilerin seçilmesini ye¤lemek ve kötülük dileyenlerle yabanc›lar›n herhangi bir itiraz›na ve
kar›flmas›na meydan vermemek için memleketimizdeki tüm siyasî partilerin ve H›ristiyanlar›n se-
çime kat›lmas›n› sa¤layarak toplanacak meclisin temsilcilik yetkisinin her bak›mdan bütün mem-



lünü ispat etmektir. Bu bapta zaman› teflebbüs teahhur etmifl oldu¤undan bundan sora al›na-
bilecek tedabir ile tamamen temini maksad›n mümkün olam›yaca¤› varidi hat›r olmakla be-
raber azami neticenin istihsaline bezli gayret olunacakt›r.

22 Teflrinievel 1919
Bahriye Naz›r›

Salih Hulûsi
VES‹KA, 161.
Müstaceldir

Amasya Mutasarr›fl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine takdim olunacakt›r:
1 - fieyh Recep ve rüfekas›n›n telgrafname meselesi oraya mübalâ¤al› surette aksettirilmifl

oldu¤u için izam edildi¤ini dünkü muhabereden istidlal ettim. Keyfiyeti tavzihan arzediyorum.
2 - Bu adamlar Salih Pafla Hazretlerinin mukaddema S›vasta menfiyyen bulunmas›n-

dan istifade ederek, Amasyaya kadar gelmiflken buraya da davet edilmeleri münasip olaca¤›
serrifltesile baz› sadedilân› bili¤fal bir telgrafname ihzar ve imza ettirmifllerdir. Mesele vakti-
le haber al›nm›fl oldu¤u gibi muahharen kendileri de makam› vilâyete gelerek böyle bir telg-
raf yazacaklar›n› söylemifllerdir. Durup dururken bilâsebep Salip Pafla Hazretlerinin daveti
elbette bir maksad› mahsusa matuf olaca¤›ndan memlekette dedikoduyu mucip olacak bu gi-
bi teflebbüsattan ve delâilile izah edildi. Kendileri de söyleflilen sözlere kanaat etmifl gibi gö-
rünerek gittiler.

3 - Evelki gece vasati saat on iki raddelerinde fieyh Recep ile Ahmet Kemal ve Zaral›-
zade Celâl nam›ndaki iki refiki telgrafhanede makine odas›na girerek Salih Paflaya yaz›lan
mezkûr telgrafnamenin keflidesini talep etmifllerdir. Müflarileyhin henüz Amasyaya gelmedi-
¤inden dolay› vürudunda çekilmek üzere telgrafnameyi b›rakmalar› teklif olunmufl ise de ›s-
rar ve tehditte bulunmufllar ve nihayet telgraf›n çekilmiyece¤ini anlamalar› üzerine kendileri-
ne münasebeti olan bir muhabere memurunu i¤fal ederek zat› flahaneye ve ‹stanbul muhabe-
re sermemuruna hitaben orada tertip ettikleri malûm telgraflar› yazd›rm›fllard›r.

4 - Geceyar›s› telgrafhanede geçen bu hâdiseden ne telgraf memurlar› ve ne de di¤er bir
kimse taraf›ndan hiçbir makama malûmat verilmemifltir.

5 - Ancak ertesi sabah telgraf baflmüdürü taraf›ndan evvelâ telefon badehu tezkerei res-
miye ile keyfiyetten vilâyetin haberdar edilmesi üzerine hemen bu üç flah›s derdest ettirilerek
polis idaresince tahkikat› iptidaiyesi bilicra adliye memurlar› da geceyar›s›na kadar dairede
al›konularak evrak› kendilerine tevdi ve kanunen icap eden tevkif müzekkereleri tastir ettiril-
mifl ve merkumlar da tevkifhaneye ilka olunmufltur.

6 - Bu hâdise yüzünden memlekette sükûn ve inzibat›n muhtel olmas› esasen melhuz ol-
mamakla beraber ihtiyaten lakayyüdat icra ve devriye teksir olunmufltur. Memleket bildikle-
ri hali tabiidedir.

7 - Tafsilât› maruzadan müsteban buyurulaca¤› veçhile alâkadar baz› memurlar›n la-
kaydisi yüzünden tahaddüs eden flu vakan›n haddi zatinde ehemmiyeti yok ise de devam ve
ehemmiyet ile tevessü eylemesi ihtimali varit iken önüne geçilmifl ve gösterilen icraat› seria ve
fledideden dolay› buna mümasil ahvalin badema ademi zuhûru derkâr bulunmufl oldu¤u ih-
tiramat› mahsusuma terdifen maruzdur.

20 Teflrinievel 1919
S›vas Valisi

Reflit
VES‹KA, 162.
fiifre mahlûlü ‹zmit, 20/10/1335
Pek acele 
Adet 
1367

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi Riyasetine: 
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leketi kapsad›¤›n› kan›tlamaktad›r.. Bu konudaki giriflimlerde gecikilmifl oldu¤undan bun-
dan sonra al›nabilecek önlemlerle amac›n tam olarak sa¤lanamayaca¤› akla gelmekle bir-
likte al›nacak en iyi sonucun elde edilmesine çaba harcanacakt›r.

22 Ekim 1919
Dcniziflleri Bakan›

Salih Hulûsi
BELGE, 161.
‹vedidir.

Amasya Mutasarr›fl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine sunulacakt›r:
1 - fieyh Recep ve arkadafllar›n›n telgrafhane sorunu oraya abart›larak yans›t›ld›¤› için

fazla önemsendi¤ini dünkü yaz›flmadan anlad›m. Durumu aç›kça bilginize sunuyorum.
2 - Bu adamlar Salih Pafla Hazretlerinin daha önceleri S›vasta sürgün olarak bulunma-

s›ndan yararlanarak, Amasyaya kadar gelmiflken buraya da ça¤›r›lmas› uygun olaca¤› dü-
flüncesiyle bir tak›m saf kiflileri aldatarak bir telgraf haz›rlat›p imza ettirmifllerdir. ‹fl önce-
den haber al›nm›fl oldu¤u gibi sonradan kendileri de valili¤e gelerek böyle bir telgraf yaza-
caklar›n› söylemifllerdir. Durup dururken hiç bir neden yokken Salih pafla Hazretlerinin ça-
¤›r›lmas› elbette özel bir amaca yönelik olaca¤›ndan memlekette dedikoduya yol açacak
böyle giriflimlerden vazgeçmenin elbette hay›rl› olaca¤› sürekli olarak bir saat boyunca ne-
denleri ve kan›tlar›yla anlat›ld›. Kendileri de söyleflilen sözlere inanm›fl gibi görünerek git-
tiler.

3 - Evvelki gece alafranga saat yirrnidört sular›nda fieyh Recep ile Ahmet Kemal ve
Zaral›zade Celâl ad›ndaki iki arkadafl› telgrafhanede makine odas›na girerek Salih Paflaya
yaz›lan bu telgraf›n çekilmiyece¤ini anlamalar› üzerine kendilerine yak›nl›¤› olan bir telgraf
memurunu aldatarak padiflaha ve ‹stanbul telgraf baflmemuruna orada yazd›klar› bildi¤iniz
telgraflar› çektirmifllerdir.

4 - Geceyar›s› telgrafhanede geçen bu olaydan ne telgraf memurlar› ve ne de baflka bi-
risi taraf›ndan hiçbir resmî görevliye bilgi verilmemifltir.

5 - Ancak ertesi sabah telgraf baflmüdürü taraf›ndan önce telefon ve ard›ndan resmî
yaz›yla durumun valili¤e bildirilmesi üzerine hemen bu üç kifli yakalanarak polis taraf›ndan
ilk soruflturmalar› yap›lm›fl ve adliye memurlar› da geceyar›s›na kadar dairede al›konularak
evrak› kendilerine verilmifl ve kanun gere¤i olan tutuklama yaz›s› yazd›r›lm›fl ve bu kifliler
de tutukevine gönderilmifltir.

6 - Bu olay yüzünden memlekette dinginlik ve düzenin bozulmas› gerçekten olas› gö-
rülmemekle birlikte ne olur ne olmaz önlem al›nm›fl ve devriye say›s› ço¤alt›lm›flt›r. Mem-
leket bildi¤iniz normal durumdad›r.

7 - Sunulan ayr›nt›l› bilgilerden anlayaca¤›n›z gibi ilgili baz› memurlar›n ald›rmazl›¤›
yüzünden ortaya ç›kan bu olay›n gerçekte önemi yok ise de sürmesi ve önemli ölçüde ge-
nifllemesi olas› iken önüne geçilmifl ve al›nan ivedi ve sert önlemler sayesinde buna benzer
olaylar›n bundan böyle ç›kamayaca¤›n›n aç›k oldu¤u özel sayg›lar›mla bilginize sunulur.

20 Ekim 1919
S›vas Valisi

Reflit
BELGE, 162.
Çözülmüfl flifre ‹zmit, 20/10/1919
Çok ivedi
Say›
1367

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baflkanl›¤›na:



Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde Talüstan Bey ve ‹stanbuldan para ve talimatla
gelerek süvari olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on befl lira vadeden Bekir nam›nda bir
flah›s ve Geyve alt›nc› daire tahsildar› Sapancan›n Akçay karyesinden Beslân nam adamlar›n
bafllar›na toplad›klar› atl›, yaya eflhas ile Adapazar› kasabas›n› bas›p ya¤ma edecekleri mahal-
lince haber al›narak kaymakam› kaza ve ‹zmitten gönderilen bir binbafl› ve Çerkez ve Abaza-
dan yirmi, yirmi befl kadar atl› ile iki yüz bin mikyas›ndaki haritada Lûtfiye köyü civar›ndaki
Çarka karyesinde bulufltuklar› ve esbab› hareketleri sual olundukta zat› padiflahinin hayatta ve
makam› muallâyi hilâfetlerinde olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na makine bafl›na
gelmek istedikleri ve Mustafa Kemal Paflay› padiflah makam›na kabul edemeyeceklerini bayan
eylediklerini kaymakam› makine bafl›nda mutasarr›f› livaya bildirmifl ve merkumlar›n maksa-
d›n›n bir taklibi hükûmet olup talimattan ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› oldu¤u ve hat-
ta merkumlar›n gûya padiflah›n da bu hareketlerinden haberdar oldu¤unu beyan eyledikleri
ifl'ar k›l›nm›flt›. Keyfiyet derhal kolorduya bildirilerek kuvvet talep edilmekle beraber kayma-
kam› kazan›n Adapazar›na gönderilmifl oldu¤u mukaddema arzedilmifl olan müfrezeyi ara-
balarla Hendek taraf›na tahrik ettirdi¤i ve kendisinin de da¤›lma¤a bafllayan merkumlar› Hen-
de¤e do¤ru takip eyledi¤i ve merkum Bekirin eflhasa ‹ngilizler bu ifl için bir hafta müddet ta-
yin eylediler, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli tacil edelim diye beyanatta bulundu¤unu kay-
makam› mumaileyh ilâveten bildirmifltir. ‹flin tevessüüne meydan kalmamak ve silâh patlama-
dan merkuman› yekdi¤erinden ay›r›p Bekir denilen mel'unu yakalamak üzere mutasarr›f› li-
va ile birlikte Jandarma Binbafl›l›¤›ndan Mütekait Haf›z ve kezalik Binbafl›l›ktan Mütekait ve
çiftlik eshab›ndan ve ‹zmit Heyeti Merkeziyesi Reisi Sanisi Çerkez Kâz›m ve Sapancadan Za-
fer Beyleri mahalli mezkûra gönderme¤e karar verdik. Mumaileyhimin teflhisinden bir netice
elde edilece¤i ümit ve maahaza kuvvet iraesile ink›yat ettirmek te pek lâz›m olup müfrezenin
hareketi neticesi ayr›ca arz olunacakt›r. Bu mesele hakk›nda Dersaadette Müdafaai Hukuk
Cemiyetinin mümessili veya pek namuslu, vicdanl›, bildi¤imiz muhaf›z ve f›rkam›n mensup
oldu¤u Yirmi beflinci Kolordunun Kumandan› ve ahiren esaretten gelen Sab›k Yemen K››va-
s› Kumandan› Mirliva Çerkez Ali Sait Pafladan bu meselenin nerelere ve kimlere kök sald›¤›-
n› istizah etmek münasip gibi mütalea olunmaktad›r. Ali Fuat Pafla Hazretler taraf›ndan da
Düzce taraflar›na bir m›ktar kuvvet flevki pek mühimdir. Arz› keyfiyet olunur Efendim.

Birinci F›rka Kumandan›
Mustafa As›m

VES‹KA, 163.
Adet Amasya, 23/10/1335
36
Tel
Gayet müstaceldir

Adapazar› Kaymakaml›¤›na
Talüstan, Bekir ve Beslân Beyler nam›nda birtak›m kesan›n baz› harekât› mefsedelkâ-

ranede bulunduklar› istihbar k›l›nm›flt›r. Bunlara karfl› tedabiri fledide ve serian›n tatbik›nda
kat'iyyen tereddüt gösterilmiyerek izalei mazarrallarile neticesinin ifl'ar› mercudur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal

VES‹KA, 164. 
Gayet müstaceldir Amasya, 23/10/1335
fiifre

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde ‹tilâf ve Hürriyet mensuplar›ndan çeteci Bekir Bey

ve rüfekas› ‹stanbuldan külliyetli para ve talimatla gelerek süvari olacaklara otuz ve piyade yaz›-
lacaklara on befl lira vadederek birtak›m eflhas› bafl›na toplama¤a k›yam eylemifltir. Ve kendisine
tesadüf edenlere zat› padiflahinin hayatta ve makam› hilâfette olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Ada-
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Adapazar› ilçesinin Akyaz› yöresinde Talüstan Bey ve ‹stanbuldan para ve direktifle ge-
lerek atl› olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on befl lira vaad eden Bekir ad›nda birisi ve
Geyve alt›nc› daire tahsildar› Sapancan›n Akçafl köyünden Beslân ad›ndaki adamlar›n bafllar›-
na toplad›klar› atl› ve yaya kiflilerle Adapazar› kasabas›n› bas›p ya¤ma edecekleri yerinden ha-
ber al›narak ilçe kaymakam› ve ‹zmitten gönderilen bir binbafl› ve Çerkez ve Abazadan yirmi,
yirmi befl kadar atl› ile iki yüz bin ölçe¤indeki haritada Lûtfiye köyü yak›n›nda Çarka köyün-
de bulufltuklar› ve bu davran›fllar›n›n nedeni soruldukta padiflah›n yaflamakta ve halifelik ko-
numunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na makine bafl›na gelmek istedikleri ve
Mustafa Kemal Paflay› padiflah olarak kabul edemiyeceklerini söylediklerini ilçe kaymakam›
makine bafl›nda sancak mutasarr›f›na bildirmifl ve bunlar›n amac›n›n yönetimi devirmek oldu-
¤u direktiften ‹stanbulda önemlice kiflilerle iliflkileri oldu¤u ve hatta bunlar›n sanki bu yapt›k-
lar›ndan padiflah›n da bilgisi oldu¤unu söyledikleri bildirilmifltir. Durum hemen kolorduya bil-
dirilerek kuvvet istenmekle birlikte ilçe kaymakam›n›n, Adapazar›na gönderilmifl oldu¤u ev-
velce bildirilmifl olan birli¤i arabalarla Hendek do¤rultusunda yola ç›kartt›¤› ve kendisinin de
da¤›lmaya bafllayan bu kiflileri Hende¤e do¤ru izledi¤i ve sözü geçen Bekirin toplanan kiflilere
‹ngilizler bu ifl için bir hafta süre tan›d›lar, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli çabuklaflt›ral›m
diye konufltu¤u o kaymakam taraf›ndan ek olarak bildirilmifltir. ‹flin genifllemesine meydan b›-
rakmamak ve silâh patlamadan bu kiflileri birbirinden ay›r›p Bekir denilen mel’unu yakalamak
için sancak mutasarr›f› ile birlikte Jandarma Binbafl›l›¤›ndan emekli Haf›z ve o da Binbafl›l›k-
tan emekli ve çiftlik sahiplerinden ve ‹zmit Merkez Kurulu ‹kinci Baflkan› Çerkez Kâz›m ve
Sapancadan Zafer Beyleri o yere göndermeye karar verdik. Bu kiflilerin girifliminden bir sonuç
al›naca¤› beklenmekte ise de kuvvet gösterisiyle bafl e¤dirmek de pek gerekli olup birli¤in gi-
diflinin sonucu ayr›ca bildirilecektir. Bu sorunla ilgili olarak ‹stanbulda Haklar› Savunma der-
ne¤inin temsilcisi ya da çok namuslu, vicdanl›, bildi¤imiz muhaf›z* ve tümenin ba¤l› oldu¤u
Yirmibeflinci Kolordunun Komutan› ve yeni tutsakl›ktan dönen eski Yemen Kuvvetleri Ko-
mutan› Tu¤general Çerkez Ali Sait Pafladan bu iflin nerelere ve kimlere kök sald›¤›n› sorup ö¤-
renmek uygun gibi düflünülmektedir. Ali Fuat Pafla Hazretleri taraf›ndan da Düzce taraflar›na
bir m›ktar kuvvet gönderilmesi çok önemlidir. Durum bilginize sunulur Efendim.

Birinci Tümen Komutan›
Mustafa As›m

BELGE, 163.
Say› Amasya, 23/10/1919
36
Tel
Çok ivedidir

Adapazar› Kaymakaml›¤›na
Talüstan, Bekir ve Beslân Beyler ad›nda birtak›m adamlar›n baz› bozguncu ifller yap-

t›klar› ö¤renilmifltir. Bunlara karfl› sert ve çabuk önlemler uygulanmas›nda kesinlikle durak-
sama gösterilmiyerek zararl› eylemlerinin yok edilmesi ve sonucun bildirilmesi rica olunur.

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

Mustafa Kemal
BELGE, 164.
Çok ivedidir. Amasya, 23/10/1919
fiifre

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretleri
Adapazar› ilçesinin Akyaz› yörelerinde ‹tilâf ve Hürriyet Partisinden çeteci Bekir Bey ve ar-

kadafllar› ‹stanbuldan pek çok para ve direktifle gelerek atl› olacaklara otuz ve piyade yaz›lacakla-
ra on befl lira vaadederek birtak›m adamlar› bafl›na toplamaya kalk›flm›flt›r. Ve kendisine rastlayan-
lara padiflah›n yaflamakta ve halifelik konumunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na
makine bafl›na gelmek istediklerini bildirdikleri ve amaçlar›n›n yönetimi devirmek oldu¤u ve elle-

* Bu ibarede “muhaf›z” kelimesinin ne anlamda kullan›ld›¤› anlafl›lmam›flt›r (B.Y.)



pazar›na makine bafl›na gelmek istediklerini bildirdikleri ve maksatlar›n›n bir taklibi hükû-
met oldu¤u ve ellerindeki talimattan ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› bulundu¤u ve hat-
ta merkumlar›n gûya zat› flahanenin de bu hareketlerinden haberdar oldu¤unu beyan eyle-
dikleri ve merkum Bekirin toplanan baz› eflhasa ‹ngilizler bu ifl için bir hafta müddet tayin
eylediler, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli tacil edelim diye beyanatta bulundu¤unun iflitil-
di¤i istihbar k›l›nm›flt›r. Hükûmeti seniyece bu gibi ef'al ve harekât› mefsedetkâraneye karfl›
vaktü zaman›nda tedabiri müessire al›nmay›p mesele teflkilât› millîyeye temas eyledi¤i takdir-
de en fledit tedabire tevessülde kendimizi mazur görece¤imizi arzederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 165.
Adet 13 Adapazar›, 23/10/1335
Pek aceledir.
Tehiri caiz de¤ildir.

Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
20/10/1335 tarih ve 1/367 numaral› flifreye zeyildir:
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Riyaseti Celilesine; ‹zmitte mevcut ve otuz

befl neferden mürekkep kuvvei askeriye ve Adapazar›nda ümeray› çerakizenin inz›mam› mu-
avenetile iltihak eden atl›lar ve mevcut jandarmalar ile eflhas› merhume üzerine sevkedilen
kaymakam› kaza ve ümeradan biri bilûlfihi tealâ tüfek patlatmam›z›n mühim m›ktarda top-
lanm›fl ve toplanmakta bulunmufl olan eflhas› flerireyi da¤›t›p Tahsildar Beslân ve biraderi ih-
san Çavufl derdestle Adaya getirtilmifl ve zabitlikten matrut Bal›kesirli ve Dersaadetten para ve
talimat ile geldi¤i anlafl›lan Bekir nam mel'un firar eylemifl ise de takibine müfreze ç›kar›lm›fl
ve Dersaadete savuflmas› ihtimaline mebni baz› mühimce istasiyonlara da memurîni mahsusa
izam edilmifltir. Tafsilât› lâzimeyi badehu arzederim. Netice ‹stanbuldan mühimce ve fakat he-
nüz buraca hüviyetleri meçhul eflhas›n sevk ve tahrikile pek müsait bulunan bu havalide bir
k›yam ve flurifl ç›karma¤a gönderilmifl olan Bekir nam yezidin teflebbüsat› mel'unanesi bu su-
retle ve inayeti hakla inkiflaf edememifltir. Mutasarr›f Beyle yar›n ‹zmite avdet ediyoruz. Yal-
n›z bu livan›n asayiflini temin için seyyar kuvvete ihtiyaç oldu¤unu Mazhar ve Süreyya Beye-
fendiler yakinen bilir ve tasdik buyururlar. Kuvvetimi evelce de arzetmifltim. Dersaadetteki sü-
variden hiç olmazsa üç bölü¤ün tesrii sevkine delâletlerini ehemmiyetle arz ve rica ederim.

Birinci F›rka Kumandan›
Kaymakam

Mustafa As›m
VES‹KA, 166.
Telgraf Adapazar›, 27/10/1335

Amasyada yahut S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
C: 23/10/1335
Emri âlilerini bugün ald›m. Hakikaten bir hafta evel ‹stanbuldan sureti mahsusada ge-

len Bekir Bey nam›ndaki flahs›n i¤vaat› neticesi olarak ‹zmitin Derbent nahiyesinden itibaren
Düzceye kadar Çerkez köylerinden müsellâh insanlar davet edilerek bir içtima akit ve harekâ-
t› mefsedetkâraneye teflebbüs ettikleri haber al›narak derhal livadan celbedilen askerî ve jan-
darma müfrezesile bizzat takiplerine ç›klm›fl, lûtfu hakla vatan›n hakikî evlâtlar› olan di¤er
ümeray› çerakizenin muavenetile bu, neticesi fena olaca¤› anlafl›lan içtima kâmilen da¤›t›lm›fl,
harekât akim kalm›flt›r. Müsebbiplerinden Beslân ve bir refiki derdestle merkeze getirilip tev-
kif ve pençei kanuna teslim edilmifltir. Bu gibilere kanunun fliddetle tatbikinde zerre kadar mü-
samaha edilmiyece¤i flüphesizdir. Mesele livadan taraf› âlilerine arzedilece¤i zehab›na binaen
arz› malûmat edilememifltir. Maahaza tevalisi ihtimaline binaen her türlü ihtimale karfl› hükû-
metin kavi bulunmas› pek lâz›md›r. ‹cap eden tedabirin ittihaz buyurulmasm› istirham eder ve
tekerrür etmemesi için lâz›mgelen mesaiden hiçbir vak›t geri d››rulm›yaca¤›n› arzeylerim.

Kaymakam
Tahir
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rindeki direktiften ‹stanbulda önemlice kiflilerle iliflkileri bulundu¤u ve hatta bunlar›n yap-
t›klar›nda sanki padiflah›n da bilgisi oldu¤unu söyledikleri ve sözü geçen Bekirin toplanan
baz› kiflilere ‹ngilizler bu ifl için bir hafta süre tan›d›lar, befl gün geçti iki günümüz kald› ifli
çabuklaflt›ral›m diye konufltu¤unun ve davran›fllara karfl› hemen zaman›nda etkin önlem
al›nmay›p ifl ulusal örgütlere dokunursa en sert önlemlere giriflmekte kendimizi hakl› saya-
ca¤›m›z› bildiririz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 165.
Say› 13 Adapazar›, 23/10/1919
Çok ivedidir 
Geciktirilemez

Üçüncü Kolordu Komutan›
20/10/1919 tarih ve 1/367 say›l› flifreye ektir:
Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurul Yüksek Baflkanl›¤›na; ‹zmitte bulunan ve

otuz befl erden oluflan askeri kuvvet ve Adapazar›nda Çerkez ileri gelenlerinin yard›m›yla
kat›lan atl›lar ve mevcut jandarmalar ile sözü geçen adamlar üzerine gönderilen ilçe kayma-
kam› ve komutanlardan biri Tanr›n›n inayetile tüfek patlatmaks›z›n önemli say›da toplan-
m›fl ve toplanmakta bulunmufl olan eflk›yay› da¤›t›p tahsildar Beslân ve kardefli ‹hsan Ça-
vufl yakalanarak Adapazar›na getirilmifl ve subayl›ktan kovulma Bal›kesirli ve ‹stanbuldan
para ve direktifle geldi¤i anlafl›lan Bekir ad›ndaki mel'un kaçm›fl ise de izlenmesi için aske-
rî birlik ç›kar›lm›fl ve ‹stanbula savuflmas› olas›l›¤› düflünülerek baz› önemlice istasyonlara
da özel görevliler gönderilmifltir. Gerekli ayr›nt›lar› sunar›m. Sonuç olarak ‹stanbuldan
önemlice ve fakat kimlikleri buraca daha bilinmiyen kiflilerin yönetim ve k›flk›rtmas›yla çok
elveriflli olan bu yörede bir ayaklanma ve kargafla ç›karmaya gönderilmifl olan Bekir ad›n-
daki yezidin alçakça giriflimleri böylece Tanr›n›n yard›m›yla geliflememifltir. Mutasarr›f
Beyle yar›n ‹zmite dönüyoruz. Yaln›z bu sanca¤›n iç güvenli¤ini sa¤lamak için gezginci kuv-
vete gereksinim oldu¤unu Mazhar ve Süreyya Beyefendiler iyi bilirler ve do¤rularlar. Elim-
deki kuvveti önce de bildirmifltim. ‹stanbuldaki atl›lardan hiç olmazsa üç bölü¤ün gönderil-
mesinin çabuklaflt›r›lmas›na yard›m etmenizi önemle arz ve rica ederim.

Birinci Tümen Komutan› 
Yarbay

Mustafa As›m
BELGE, 166.
Telgraf Adapazar›, 27/10/1919

Amasyada yahut S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
K: 23/10/1919
Yüksek emrinizi bugün ald›m. Gerçekten bir hafta önce ‹stanbuldan özel olarak gelen

Bekir Bey ad›ndaki kiflinin k›flk›rtmalar› sonucu olarak ‹zmitin Derbent buca¤›ndan baflla-
y›p Düzceye kadar Çerkez köylerinden silâhl› insanlar ça¤›r›larak bir toplant› yap›p boz-
guncu ifllere girifltikleri haber al›narak gecikmeden sancaktan getirtilen asker ve jandarma
birlikleriyle kendim onlar› izlemeye ç›kt›m. Tanr›n›n ve vatan›n gerçek çocuklar› olan öte-
ki Çerkez ileri gelenlerinin yard›m›yla, sonucu kötü olaca¤› anlafl›lan bu topluluk tümüyle
da¤›t›lm›fl, giriflim baflar›s›z kalm›flt›r. Sebeb olanlardan Beslân ve bir arkadafl› yakalanarak
merkeze getirilmifl ve tutuklan›p adaletin pençesine tesim edilmifltir. Bu gibilere kanunun
sertlikle uygulamas›nda hiç mi hiç göz yumulmayaca¤› kuflkusuzdur. ‹flin sancaktan size bil-
dirilece¤ini sand›¤›mdan size bilgi sunulamam›flt›r. Bununla birlikte arkas› gelebilece¤i dü-
flünülerek her türden olas›l›¤a karfl› hükûmetin güçlü bulunmas› çok gereklidir. Gereken
önlemlerin al›nmas›n› diler ve yinelenmemesi için gereken çal›flmalardan hiçbir zaman geri
durulmayaca¤›n› bilginize sunar›m.

Kaymakam
Tahir



VES‹KA, 167. 
Tel S›vas, 31/10/1335

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beyefendiye
C: 27/10/1335
Ecnebî paras› ve vatan hainlerinin teflvikatile icray› mefsedete k›yam edenlere karfl› sat-

veti hükûmetin ibraz› hususundaki himemat› aliyeleri sezavan tebcildir. Tevkif olunanlar
kimlerdir. Neticei isticvabattan ne anlafl›lm›flt›r. O taraflara teflkilât› millîyenin teftifli maksa-
dile Dersaadetten gönderilen Erkân›harp Yüzbafl› Cemal Beyle temas edilmifl midir. ‹fl'ar› ri-
ca olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 168.

Adapazar›, 9/11/1335
S›vasta Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

C; 1/11/1335
1 - Tahkikat ikmal edilmifl. Tevkif edilenler Akçay karyeli Beslân ve ‹hsan Çavufltur.

Müflevvik ve mürettipler meyan›nda oldu¤u tahakkuk ederek divan›harbe sevkedilmifller-
dir. Bunlardan baflka ‹zmitteki ‹ngiliz ‹brahim demekle maruf olan flahs›n nâz›m› oldu¤u
da tahakkuk ederek bu flah›s ile Talüstan Beyin ye¤eni Kâmil ve Kayalardan Tahir hakk›n-
da muvakkat tevkif müzekkeresi sad›r olmufltur. ‹brahimin derdestini livaya yazd›m. Di-
¤erlerini de takip ediyoruz. ‹nflallah yak›nda anlar› da tevkif edip pençei kanuna teslim ede-
ce¤iz.

2 - Cemal Bey ile görüfltük beraberce Karasuya Rüfltü Beyin nezdine de gittik, taaddi-
yat neticesini flifre ile Dersaadete yazm›flt›r.

3 - Emri âlilerini berayi devir nevahiden avdetimde bugün ald›m. Cevab›n›n tehiri arz›
bundan tevellüt etmifltir. Aff› âlilerini istirham eder teveccühü âlilerine arz› flükran eylerim.

Tahir
VES‹KA, 169.
fiifre Amasya, 26/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
‹stanbuldan para ve talimat ile Adapazar› havalisine gelip hempalarile birlikte flurifl ika-

ma çal›flt›¤›n› arzetmifl oldu¤um çeteci Bekirin mahallince ittihaz olunan tedabir neticesinde
teflebbüsünün akim kald›¤› ve kendisinin firar eyledi¤i malûmu devletleri olmufltur. Bekirin
tekrar ‹stanbula avdet ederek yeniden teflebbüsat› mel'unanede bulunmas› a¤lebi ihtimal ol-
du¤undan hakk›nda takibat› mahsusada bulunulmas› münasip mütalea k›l›nmakla arz› key-
fiyet olunur.

Heyeti Temsilîye Nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 170.
Heyeti Temsilîye Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› nam›nda bir fleririn maiyetinde iki zabit k›rk müsellâh
refiki oldu¤u halde Adapazar› civar›ndaki Abaza köylerine gelerek halk› hareketi millîye ve hü-
kûmeti haz›ra aleyhine teflvik ve bu u¤urda birçok para sarfolundu¤u ve meselede baz› ecnebî tah-
rikat› da mahsus ve belki muhakkak bulundu¤u ve tarikat› mezkûreye Çerkez, Abaza ve Lazlar-
dan pek çok kimselerin iltihaka devam eyledi¤i haber al›nm›flt›r. Düzce kazas›nda bulunan Çer-
kez, Abaza ve Laz kuras›n›n ötedenberi bu gibi harekât› cinayetkâraneye cür'et edegeldikleri bit-
tecrübe sabittir. Bu gibi ahvali elimenin hudusünü men ve mütecasirlerini tedip için yegâne vas›ta
jandarma kuvvetinden ibaret ise de kuvvei mezkûrenin mevcudu haz›r› ve jandarma efrad›n›n
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BELGE, 167.
Tel S›vas, 31/10/1919

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beyefendiye
K: 27/10/1919
Yabanc› paras› ve vatan hainlerinin k›flk›rtmalar›yla bozgunculu¤a giriflenlere karfl›

devlet gücünün gösterilmesi konusundaki yüksek çaban›z övgüye de¤er. Tutuklananlar
kimlerdir? Sorgulardan ne anlafl›lm›flt›r? O taraflara ulusal örgütleri denetlemek amac›yla
‹stanbuldan gönderilen Kurmay Yüzbafl› Cemal Beyle iliflki kurulmufl mudur? Bildirilmesi
rica olunur.

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

Mustafa Kemal
BELGE, 168.

Adapazar›, 9/11/1919
S›vasta Temsilci Kurul ad›na Mustafa kemal Pafla Hazretlerine

K: 1/11/1919.
1 - Soruflturma tamamlanm›fl. Tutuklananlar Akçak köyünden Beslân ve ‹hsan Çavufl-

tur. K›flk›rt›c› ve düzenleyiciler aras›nda olduklar› saptanarak askerî mahkemeye verilmifl-
lerdir. Bunlardan baflka ‹zmitteki ‹ngiliz ‹brahim denmekle bilinen kiflinin düzenleyici ol-
du¤u da saptanarak onunla Talüstan Beyin ye¤eni Kâmil ve Kayalardan Tahir için geçici tu-
tuklama emri ç›kar›lm›flt›r. ‹brahimin yakalanmas›n› sanca¤› yazd›m. Ötekilerini de izliyo-
ruz. ‹nflallah yak›nda onlar› da tutuklay›p adaletin pençesine teslim edece¤iz.

2 - Cemal Bey ile görüfltük, birlikte Karasuya Rüfltü Beyin yan›na da gittik, sald›r›la-
r›n sonucunu flifre ile ‹stanbula yazm›flt›r.

3 - Yüksek emrinizi denetim için gitti¤im bucaklardan döndü¤ümde bugün ald›m. Ya-
n›t›n›n sunulmas›n›n gecikmesi bundand›r. Ba¤›fllanmam› diler, de¤erli ilginize teflekkürle-
rimi sunar›m.

Tahir
BELGE, 169.
fiifre Amasya, 26/10/1919
Özeldir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
‹stanbuldan para ve direktifle Adapazar› yöresine gelip kafadarlarile birlikte kargafla

ç›karmaya çal›flt›¤›n› bildirmifl oldu¤um çeteci Bekirin yerinde al›nan önlemler sonunda gi-
rifliminin baflar›s›z kald›¤›n› ve kendisinin kaçt›¤›n› ö¤renmiflsinizdir. Bekirin yeniden ‹stan-
bula dönerek yeniden mel'unca giriflimlerde bulunmas› büyük olas›l›k içinde oldu¤undan
hakk›nda özel kovuflturma yap›lmas› uygun görülmekle durum bilginize sunulur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 170.
27 Ekim 1919

Temsilci Kurul Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› ad›nda bir kötü kiflinin emrinde iki subay

k›rk silâhl› arkadafl› olarakdan Adapazar› yak›n›ndaki Abaza köylerine gelerek halk›
ulusal savafl›ma ve bugünkü hükûmete karfl› k›flk›rtmakta oldu¤u ve bu u¤urda birçok
para harcand›¤› ve iflde baz› yabanc› k›flk›rtmalar da sezildi¤i ve belki de kesin oldu¤u
ve bu k›flk›rtmalara Çerkez, Abaza ve Lazlardan pek çok kimselerin kat›lmas›n›n sürdü-
¤ü haber al›nm›flt›r. Düzce ilçesinde bulunan Çerkez, Abaza ve Laz köylerinin öteden-
beri bu gibi canice davran›fllara kalk›flt›klar› deneyimlerle saptanm›flt›r. Bu gibi ac› olay-
lar›n meydana gelmesini önlemek ve buna kalk›flanlar› bast›rmak için tek araç jandarma
kuvvetinden ibaret ise de bu kuvvetlerin flimdiki say›s› ve jandarma erlerinin ço¤unluk-
la kötü kifli ve eflk›yadan olmalar› ve jandarma subaylar›n›n sivil idareyi hiçe saymak



alelekser eflirra ve eflk›yadan mürekkep bulunmas› ve jandarma zabitan›n›n hükûmeti mülki-
yeyi hiçe saymak yolunda ihtiyar eyledikleri mesleki serkeflane her türlü tedabir imkân›n› sel-
betmekte ve sekiz aydanberi birçok vesilelerle nezareti celileye vukubulan ifl'ar› meyusanem
cayi kabul bulamamaktad›r. Vatan›m›z›n ifnas›na çal›flan birçok yerli, ecnebî anas›r›n mev-
cudiyeti derkâr ve iflin mebdeinde tenkil ve izalesine ehemmiyet verilmezse atiyen bir felâke-
ti azime zuhûra gelmesi tabii bulundu¤undan keyfiyeti nazargâh› devletlerine arzeylerim.

Bolu Mutasarr›f›
Ali Haydar

VES‹KA, 170.
fiifre S›vas, 31/10/1335
Müstacel

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyefendiye
C: 27/10/1335
Bekir S›tk› ve maiyetinin takip ve tenkilleri ve bu gibi ecnebî teflebbüsat›n›n sureti kat'iye-

de defi mazarrat› esbab›n›n istikmali hususunda zat› devletlerile bittemas müfltereken takarrür
ettirilecek bir plân dahilinde icray› hareket ve filen muavenet olunmas› lüzumu kemali ehem-
miyet ve müstaceliyetle ‹zmit Mutasarr›fl›¤›na ve ‹zmitte aramsaz Birinci F›rka Kumandanl›-
¤›na bildirilmifltir. Neticei icraattan peyderpey malûmat ita buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 170.
fiifre S›vas,31/10/1335
Müstacel

‹zmit Mutasarr›fl›¤›na
‹zmitte Birinci F›rka Kumandanl›¤›na

Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› nam›nda birinin maiyetinde iki zabit ve k›rk mü-
sellâh refiki oldu¤u halde Adapazar› civar›ndaki Abaza köylerine gelerek ahaliyi hareketi mil-
lîye ve hükûmeti haz›ra aleyhinde teflvik ve bu u¤urda birçok para sarzedilmekte oldu¤u ve me-
selede ecnebî parma¤› bulundu¤u tahakkuk eyledi¤i ve Düzce kazas›nda bulunan Çerkez,
Abaza ve Laz kuras›n›n bu teflvikata mütemayil olduklar› Bolu Mutasarr›f› Haydar Bey tara-
f›ndan ve mevcut jandarman›n kemmiyet ve keyfiyet itibarile maksad› temine kâfi olmad›¤› bil-
dirilmektedir. Miri mumaileyh ile derhal temas edilerek eflirrayi merhumenin bir an evel defi
mazarrat› ve vatan ve millet haini ecnebilerin bu gibi teflebbüsat›na sureti kat'iyede mümanaat
olunmas› esbab›n›n istikmali hususunda müfltereken icray› hareket ve muayeneti filiyede bulu-
nulmas› ve neticei icraattan malûmat ita buyurulmas› ehemmiyet ve müstaceliyetle rica olunur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 171.

Pangalt›, 20/10/1335 
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur.
1 - Hürriyet ve ‹tilâf ile Nigehbanc›lar ve ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin teflkil ettikleri blok

ve Ali Kemal ve Sait Molla gibi baz› eflhas, anas›r› gayrimüslimeyi mütemadiyen Kuvayi Millîye
aleyhine tahrik ediyorlar. Rum ve Ermeni patrikleri bu hususta mümessilleri müracaat etmifller-
dir. Adapazar›nda maslup Kâz›m›n kardefli Hikmet buradan ald›¤› talimat üzerine bafl›na topla-
d›¤› befl on müsellâh flah›sla Kuvayi Millîye aleyhine harekete bafllam›flt›r. Yine bu civarda De¤ir-
menderede para ile adam toplama¤a bafllam›fllar ve Geyve Hükûmetini basma¤a karar vermifller-
dir. Karacabeyde de ayni veçhile ufak tefek hareketleri görülmüfltür. Bursada Gümülcineli ‹sma-
ilin tertip etti¤i çeteler bütün vilâyetin asayiflini ihlâle ve Kuvayi Millîye aleyhine harekete baflla-
m›fllard›r. Biz halihaz›rda cebren ifl görmekten ziyade flerre alet olanlar› elde etme¤e gayret ediyo-
ruz. Bu kere Adapazar›na giden memuru talimat› lâzime verdi. Hatta Adapazar› ve ‹zmit Civa-
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yolunu tuttuklar›, baflkald›r›c› al›flkanl›klar› her türlü önlem alma olana¤›n› ortadan kald›r-
makta ve sekiz aydanberi birçok vesilelerle yüce bakanl›¤a yapt›¤›m›z umutsuzca baflvuru-
lar›m kabul edilmemektedir. Vatan›m›z›n yok edilmesine çal›flan birçok yerli, yabanc› un-
surlar›n varl›¤› aç›kt›r ve iflin bafllang›c›nda ezilip yok edilmesine önem verilmezse ileride
büyük bir y›k›m olabilmesi do¤al bulundu¤undan durumu dikkatinize sunar›m.

Bolu Mutasarr›f›
Ali Haydar

BELGE, 170.
fiifre S›vas, 31/10/1919
‹vedi

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyefendiye
K: 27/10/1919
Bekir S›tk›n›n ve emrindekilerin izlenip ortadan kald›r›lmalar› ve yabanc›lar›n bu gibi

giriflimlerinin yapaca¤› zararlar›n kesinlikle önlenmesi konusunda sizinle görüflerek ortak-
lafla saptanacak bir plâna göre davran›lmas› ve edimli olarak yard›m edilmesi gereklili¤i bü-
yük önem ve ivedilikle ‹zmit Mutasarr›fl›¤›na ve ‹zmitte bulunan Birinci Tümen Komutan-
l›¤›na bildirilmifltir. Yap›lan ifllerin sonuçlar›n› sürekli olarak bildirmeniz rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 170.
fiifre S›vas, 31/10/1919
‹vedi

‹zmit Mutasarr›fl›¤›na
‹zmitte Birinci Tümen Komutanl›¤›na

Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› ad›nda birinin emrinde iki subay ve k›rk silâhl›
arkadafl› olaraktan Adapazar› yöresindeki Abaza köylerine gelerek halk› ulusal savafl›ma
ve bugünkü hükûmete karfl› k›flk›rtt›¤› ve bu u¤urda birçok pare harcamakta oldu¤u ve iflin
içinde yabanc› parma¤› bulundu¤ununu saptand›¤› ve Düzce ilçesinde bulunan Çerkez,
Abaza ve Laz köylerinin bu k›flk›rtmalara e¤ilimli olduklar› Bolu Mutasarr›f› Haydar Bey
taraf›ndan yaz›lmakta ve eldeki jandarman›n nicelik ve nitelik bak›m›ndan amac› sa¤lama-
ya yeterli olmad›¤› bildirilmektedir. Kendisiyle gecikmeden iliflki kurularak sözü edilen kö-
tü kiflilerin zararl› eylemlerinin bir an önce önlenmesi ve millet haini yabanc›lar›n bu gibi
giriflimlerine kesinlikle engel olacak önlemlerin al›nmas› konusunda birlikte çal›flarak edim-
li yard›mda bulunulmas› ve yap›lacak ifllerden bilgi verilmesi önemle ve ivedilikle rica olu-
nur.

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

Mustafa Kemal
BELGE, 171.

Pangalt›, 20/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir.
l - Hürriyet ve ‹tilâf ile Nigehbanc›lar ve ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin oluflturdukla-

r› blok ve Ali Kemal ve Sait Molla gibi baz› kifliler, Müslüman olmayan unsurlar› sürek-
li olarak Ulusal Güçlere karfl› k›flk›rt›yorlar. Rum ve Ermeni patrikleri bu konuda tem-
silcilere baflvurmufllard›r. Adapazar›nda as›lan Kâz›m›n kardefli Hikmet buradan ald›¤›
direktif üzerine bafl›na toplad›¤› befl on silâhl› adamla Ulusal Güçlere karfl› eyleme geç-
mifltir. Yine bu yörede De¤irmenderede para ile adam toplamaya bafllam›fllar ve Geyve
Hükûmetini basmaya karar vermifllerdir. Karacabeyde de bu gibi ufak tefek eylemler gö-
rülmüfltür. Bursada Gümülcineli ‹smailin düzenledi¤i çeteler bütün ilin iç güvenli¤ini
bozmaya ve Ulusal Güçlere karfl› eyleme bafllam›fllard›r. Biz flimdilik zorla ifl görmekten
çok  kötülü¤e alet olanlar› elde etmeye çabal›yoruz. Bu kez Adapazar›na giden görevli-



rmda dolaflan baz› çetelerin tehcir dolay›sile da¤lardan bulundu¤unu anlayarak kendilerine
teminat verece¤iz. Ancak bu meselenin hükûmet taraf›ndan takip edilmemesi elzemdir. Ayni
veçhile Adapazar›ndaki Hikmet ve saireyi de elde etme¤e çal›fl›yoruz. Bursan›n ve Ankara-
n›n nazar› dikkatini celbettik. Taraf› âlilerinden de tevessül buyurulmas›n› ve ‹zmit ve Ada-
pazar›nda teflkilât›n tevsiine giden memura emredildi¤inde mehâli mezkûreye de Ankaradan
nizamnamelerden gönderilmesi mercud››r. Giden memurumuz Erkân›harp Yüzbafl› Cemal
Efendidir. Muslihane bir surette buralarda takviyet bulamaz, eflhas› muz›rra maksuda imale
edilemez ise derhal icray› satvet mecburî olacakt›r.

2 - Kuvayi Millîye aleyhinde tertip olunan çetelerin faaliyete bafllamas› buradaki muha-
lif blokun alenî hareketi, Nigehbanc›lar›n bir günde hapisten ç›kar›lmas›, polis müdiriyetinin
Kuvayi Millîye taraftarlar›na geçmemesi makamat› mühimmede henüz aleyhtarlar bulunma-
s›, Türkiye ajans›ndaki ihmal ve teseyyüp bizim partinin ma¤lûbiyetile neticelenecek fikrini ve-
riyor. Hükûmet pek a¤›r gidiyor. Henüz Kemal yerine iade edilmedi¤i gibi Kastamonu valisi
olup harekât› millîyeden dolay› tevkif olunan ‹brahim Bey bile yerine iade edilmedi. Arkada-
fl›m›z Erkân›harp Edip pek âlâ polis müdiriyeti vazifesini yapabilir. Elhas›l hükûmet bu bati
hareketine devam ederse azas›ndan baz›lar›n›n tebdili ve belki cümlesinin sukutu zaruri ola-
cakt›r, zannediyoruz. Zat› Alilerinin ve Rauf Beyin Amerika gazetelerinde okunan (e h n t r v
v s a n c ç) ‹ngiliz mahafilinde suitesir etmifl ve (f r z s d r s d l h y) flüphelerini artt›rm›flt›r.

Adam Blokun kat’î ve samimî ifadesine nazaran ‹ngilizler Türkiyenin iflgali için hiçbir
karar vermemifl yaln›z mali idarî kontrol muhakkak imifl. ‹ngilizler zabitlerine Türklerle te-
mas eylememe¤i emretmifllerdir. Sebebi gûya kand›r›lmak korkusu imifl Efendim.

Çanakkale Mevkii Müstahkem
Kumandan› Miralay

fievket
VES‹KA, 172.
fiifre S›vas, 1/11/1335

Bursada 56. F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
Bursa havalisinde Gümülcineli ‹smail Beyin tertip etti¤i çetelerin hali faaliyette oldu¤u

Dersaadetten bildiriliyor. Bunlar tamamen tenkil olundu mu. Vilâyet dahilinde harekât› mil-
lîye aleyhinde hiçbir tohmu fesat b›rak›lmayaca¤› müsellem olan fatanet ve himmeti âlilerin-
den muntazard›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 173.
fiifre Amasya, 24/10/1335
Müstaceldir

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Harbiye Nâz›r›n›n vali hakk›ndaki son ›srarlar›na da taraf›m›zdan atideki cevap veril-

mifltir. Her halde zat› âlileri gibi muhterem ve k›ymettar bir arkadafl›m›z›n teessürünü mucip
olmak istemeyiz. Ve bunun için mümkün olan her türlü teflebbüsat dahi tabiidir. Hükûmeti
haz›ray› en çok müflkül vaziyette b›rakan ve her hükûmeti b›rakabilecek olan ve zaten bizim
de vahdeti millîyemize münafi bulunan tarz, ahalinin hiçbir programa tâbi de¤ilmifl gibi ay-
r›, ayr› hükûmete karfl› mutalebatta bulunmas›d›r. Çünkü hükûmet bir heyetle anlaflman›n
kolay›n› bulabilir. Fakat her vilâyetle ayr›, ayr› anlaflmak müstakildir.Bu takdirde istifa et-
mekten baflka çare bulamaz. Hükûmeti haz›ra ufak bir tazyik karfl›s›nda çekilme¤e mütema-
yildir. Gelecek hükûmetin kimlerden teflekkül edece¤i ve ne hatt› hareket takip edece¤i mefl-
kûktür. Binaenaleyh maksada emniyetle vâs›l oluncaya kadar icap ederse biraz da fedakâr-
l›k yapmak zaruridir.

Her halde Ankara vaziyetinin Cemal Pafladan al›nacak son cevaba ve arzetti¤im nika-
t› nazara göre hüsnü idare buyurulmas› müsellem olan dirayat ve vatanperverli¤inizden mun-
tazard›r Efendim.

Mustafa Kemal
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ye gerekli direktifi verdik. Hatta Adapazar› ve ‹zmit yöresinde dolaflan baz› çetelerin zorla
göç nedenile da¤larda bulundu¤unu anlayarak kendilerine güvence verece¤iz. Ancak bu
iflin hükûmet taraf›ndan kovuflturulmamas› zorunludur. Ayn› yoldan Adapazar›ndaki Hik-
meti ve öbürlerini de elde etmeye çal›fl›yoruz. Bursan›n ve Ankaran›n nazar› dikkatini çek-
tik. Sizin taraf›n›zdan da giriflimde bulunulmas›n› ve ‹zmit ve Adapazar›nda örgütün genifl-
letilmesi için giden görevliye emredildi¤inde bu yerlere de Ankaradan tüzüklerden gönde-
rilmesi rica olunur. Giden görevlimiz Kurmay Yüzbafl› Cemal Efendidir. Bar›flç› yoldan bu-
ralarda sonuç alamaz ve zararl› kifliler amac›m›za döndürülemezse gecikmeden fliddet kul-
lanmak zorunlu olacakt›r.

2 - Ulusal Güçlere karfl› düzenlenen çetelerin eyleme bafllamas› buradaki muhalif blo-
kun aç›k aç›k ifl görmesi, Nigehbanc›larm bir günde hapisten ç›kar›lmas›, polis müdürlü¤ü-
nün Ulusal Güçlerden yana olanlara geçmemesi önemli görevlerde hâlâ bize karfl› olanla-
r›n bulunmas›, Türkiye ajans›ndaki ald›r›fls›zl›k ve savsaklamalar bizim partinin yenilgisiyle
sonuçlanaca¤› düflüncesini uyand›r›yor. Hükûmet çok a¤›r gidiyor. Henüz Kemal daha geri
verilmedi¤i gibi Kastamonu valisi olup ulusal savafl›m nedenile tutuklanan ‹brahim Bey bi-
le yerine geri gönderilmedi. Arkadafl›m›z Kurmay Edip pek âlâ polis müdürlü¤ü görevini
yapabilir. K›sacas› hükûmet bu a¤›raksak davran›fl›n› sürdürürse bakanlardan baz›lar›n›n
de¤ifltirilmesi ve belki topunun düflmesi zorunlu olacakt›r, san›yoruz. Sizin ve Rauf Beyin
hakk›nda Amerikan gazetelerinde ç›kan yaz›, ‹ngiliz çevrelerinde kötü etki yapm›fl ve kufl-
kular›n› artt›rm›flt›r.

Adam Block'un kesin ve içtenlikli olarak söyledi¤ine göre ‹ngilizler Türkiyenin iflgali
için hiçbir karar vermemifl yaln›z, parasal ve yönetsel denetim kesin imifl. ‹ngilizler subay-
lar›na Türklerle iliflki kurmamay› emretmifllerdir. Nedeni sanki kand›r›lmak korkusu imifl
Efendim.

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› 
Albay fievket

BELGE, 172.
fiifre S›vas, 1/11/1919

Bursada 56. Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
Bursa yöresinde Gümülcineli ‹smail Beyin kurdu¤u çetelerin çal›flmakta oldu¤u ‹stan-

buldan bildiriliyor. Bunlar tümüyle yok edildi mi? ‹l içinde ulusal savafl›ma karfl› hiçbir boz-
gunculuk tohumu b›rak›lmamas› bilinen yüksek anlay›fl ve yurtseverli¤inizden beklenmek-
tedir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 173.
fiifre Amasya, 24/10/1919
‹vedidir

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Savafliflleri Bakan›n›n vali hakk›ndaki son direnmelerine de taraf›m›zdan afla¤›daki ya-

n›t verilmifltir. Her halde sizin gibi sayg›n ve de¤erli bir arkadafl›m›z› üzmeyi istemeyiz. Ve
bunun için elbette olabilecek her türden giriflimde bulunuruz. fiimdiki hükûmeti en çok zor
durumda b›rakan ve her hükûmeti b›rakabilecek olan ve asl›nda bizim de ulusal birli¤imize
ayk›r› düflen tutum, halk›n hiçbir programa ba¤l› de¤ilmifl gibi ayr›, ayr› hükûmete karfl› is-
teklerde bulunmas›d›r. Çünkü hükûmet bir kurulla anlaflman›n kolay›n› bulabilir. Fakat her
ille ayr›, ayr› anlaflmak olanaks›zd›r. Bu durumda çekilmekten baflka çare bulamaz. Bugün-
kü hükûmet ufak bir bask› karfl›s›nda çekilme e¤ilimlidir. Gelecek hükûmetin kimlerden
oluflaca¤› ve nas›l davranaca¤› bilinemez. Bu durumda amaca güvenle var›lana dek gerekir-
se biraz da ödün vermek zorunludur.

Her halde Ankara durumun Cemal Pafladan al›nacak son yan›ta ve bildirdi¤im görüfl-
lere göre iyi yürütülmesi bilinen yetenek ve yurtseverli¤inizinden beklenir Efendim.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 174.
Zata mahsustur Ankaradan, 28/10/1335

K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Miralay fievket Beyden nam› Alilerine gelen telgraf berveçhiatidir:
Adapazar› havalisindeki vak'a hakk›nda flimdiye kadar istihsal k›l›nan malûmat ber-

veçhizir arzolunur:
Bu vak'a ile alâkadar Kuvayi Millîye aleyhinde Adapazar› ve civar›nda mebdei isyan

ile bundan ne suretle istifade olunaca¤› hakk›nda "zat› flahane, Ferit Pafla, Adil Bey ve Sait
Molla ile Ali Kemalden mürekkep grupun tasam'uratm› havi mektup kurye ile S›vasa yola ç›-
k›yor." ayr›ca yola ç›kar›ld›¤›n› arzedece¤iz. Ada tahkikat› devam ediyor.

1 - Bundan iki mah mukaddem Amasyadan Adapazar›na gelen Çerkez Hikmet nam›n-
da bir zat ‹zmit ve civar›nda ve Adapazar› havalisinde ötedenberi kendisine ve ailesine mu-
halif Sait Bey ve sairenin orada Kuvayi Millîye teflkilât›n› kabul ve tatbik ettiklerine dair telg-
raf çektiklerini haber al›r, bu parti ayn› zamanda Kuvayi Millîye teflkilât›na istinat ile muha-
lif tarafa biraz nümayifl yaparlar. Hikmet Bey partisi kendisinin Amasyadan geldi¤ini ve
Mustafa Kemal Paflay› tan›d›¤›n›, ancak kendisinin böyle bir teflkilâta mezun oldu¤unu ileri
sürerek muhalefet eder. Hikmet S›vasla muhabere etmek ister. Muhalif taraf ettirmez. Esasen
Hikmet Mahmut fievket Pafla vak'as›ndan dolay› idama mahkûm oldu¤undan ve karfl›s›nda-
kilerin de ‹ttihat ve Terakki zaman›nda sahibi mevki ve servet olduklar›n› bildi¤inden bir his-
si rekabet ve havf ile Kuvayi Millîye taraftarlar›na muhalif bir hareket takibine bafllar ve mu-
halif teflkilât yapar. Bunu hisseden Sait Molla derhal ‹ngilizlere haber verir ve Hikmeti elde
ederler. H›ristiyanlar aleyhinde bir isyana teflvik ederler bu hususa müteallik evrak elde edil-
di. Derhal Fransa ve Amerika mümessillerine verildi. Mümessiller bunu kemali ehemmiyetle
al›p Frans›zlar derhal torpito ile Parise gönderdiler. Harbiye Nâz›r› Cemal Paflaya da veril-
di. Hükûmetin azas›na emniyet olmad›¤›ndan yaln›z sadrazama hususi olarak söylendi. Hik-
met te dün ‹stanbulda idi. Kendisi ile görüflüldü. Hakikat flöyle olarak tespit edildi:

a) Hikmet Kuvayi Millîyeyi kendisi teflkil edemedi¤inden müteessir.
b) Muhaliflerinin yapt›¤› bir teflkilâta dahil olma¤› küçüklük addediyor.
c) Muhalifleri bu teflkilâttan kuvvet alarak flahsî birtak›m menafi temin ediyorlarm›fl ve

tahakküme bafllam›fllar.
d) Hikmetin muhalifleri veya Kuvayi Millîyeyi temsil edenler ittihatç› imifl. 
Karar;
E¤er S›vas Adapazar›na ve ‹zmite bir telgraf yazarak derse ki Kuvayi Millîye teflkilât›n-

dan baz› eflhas›n menafii flahsiyelerini temine ve ahare tahakküme bafllad›klar›n› haber ald›k.
Bu gayr› meflru hareketi takbih ve reddederiz. Hikmet te badema muhalefet etmiyecek para al-
d›¤›n› ve alet oldu¤unu (.....) reddetti. Bu ‹ngiliz (a d d l l) tertibi flüyu buldu¤u için mevkii fi-
le art›k konamayaca¤›n› zannediyoruz. Bahrisefit Mevkii Müstahkem Kumandan›: fievket

K.O. 20 K.
Mirliva

Ali Fuat 
VES‹KA, 175.

TAM‹M
Tel S›vas, 31/10/1335

‹zmit, Adapazar›, Bursa, Konya, Bal›kesir, Heyeti Merkeziyelerine
Kuvayi Millîyeye mensubiyetlerinin iddia eden baz› eflhas›n menafii zatiyelerini temin

maksadile hareket ve tahakküm etmek teflebbüsat›nda bulunduklar› iflitildi. Gayrimeflru ve
gayrikanunî harekât›n teflkilât› millîyede yeri yoktur. Bu gibiler hakk›nda hükûmetin kanu-
nu tatbik eyliyece¤i muhakkakt›r.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
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BELGE, 174.
Kifliye özel Ankaradan, 28/10/1919

K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Albay fievket Beyden sizin ad›n›za gelen telgraf afla¤›dad›r:
Adapazar› yöresindeki olay hakk›nda flimdiye kadar elde edilen bilgiler afla¤›da sunulur:
Bu olayla ilgili olarak Ulusal Güçlere karfl› Adapazar› ve yöresinde isyan bafllang›c› ile

bundan ne yoldan yararlan›laca¤› konusunda "Padiflah, Ferit Pafla, Adil Bey ve Sait Molla
ile Ali Kemalden oluflan grubun tasar›mlar›n› içeren mektup kurye ile S›vasa yol ç›k›yor."
ayr›ca yola ç›kar›ld›¤›n› bildirece¤iz. Adapazar› soruflturmas› sürüyor.

1 - Bundan iki ay önce Amasyadan Adapazar›na gelen Çerkez Hikmet ad›nda bir ki-
fli ‹zmit ve yöresinde ve Adapazar› dolaylar›nda ötedenberi kendisine ve ailesine karfl› olan
Sait Bey ve baflkalar›n›n orada Ulusal Güçler örgütünü kabul edip uygulad›klar›n› ve bu
bölge halk›n›n tümünün Ulusal Güçlere kat›ld›klar›na iliflkin telgraf çektiklerine haber al›r,
bu grup ayn› zamanda Ulusal Güçler örgütüne dayanarak karfl› olan tarafa biraz gösteri ya-
parlar. Hikmet Bey grubu kendisinin Amasyadan geldi¤ini ve Mustafa Kemal Paflay› tan›-
d›¤›n›, ancak kendisinin böyle bir örgüt yapmaya yetkili oldu¤unu ileri sürerek karfl› ç›kar.
Hikmet S›vasla haberleflmek ister. Karfl› olan taraf b›rakmaz. Asl›nda Hikmet Mahmut fiev-
ket Pafla olay› nedenile idama mahkûm oldu¤undan ve karfl›s›ndakilerin de ‹ttihat ve Te-
rakki zaman›nda görev ve servet sahibi olduklar›n› bildi¤inden bir rekabet ve korku duygu-
suyla Ulusal Güçlerden yana olanlara karfl› bir tutum izlemeye bafllar ve karfl› örgüt kurar.
Bunu sezen Sait Molla hemen ‹ngilizlere haber verir ve Hikmeti elde ederler. H›ristiyanla-
ra karfl› bir isyana k›flk›rt›rlar. Bu konuya iliflkin belgeler elde edildi. Gecikmeden Fransa
ve Amerika temsilcilerine verildi. Temsilciler bunu büyük önemle al›p Frans›zlar derhal
torpido ile Parise gönderdiler. Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya da verildi. Hükûmet üyele-
rine güvenilmedi¤inden yaln›z baflbakana özel olarak söylendi. Hikmet de dün ‹stanbulda
idi. Kendisi ile görüflüldü. Gerçe¤in flöyle oldu¤u saptand›:

a) Hikmet Ulusal Güçleri kendisi kuramad›¤›na üzgün.
b) Karfl› olanlar›n yapt›¤› bir örgüte girmeyi küçüklük say›yor.
c) Ona karfl› olanlar bu örgütten güç alarak kiflisel birtak›m yararlar sa¤l›yorlarm›fl ve

zorbal›¤a bafllam›fllar.
d) Hikmete karfl› olanlar veya Ulusal Güçleri temsil edenler ittihatç› imifl. 
Karar;
E¤er S›vas Adapazarma ve ‹zmite bir telgraf yazarak derse ki Ulusal Güçler Millî Ör-

gütünden baz› kiflilerin kiflisel yararlar›n› sa¤lamaya ve baflkalar›na zorbal›k etmeye baflla-
d›klar›n› haber ald›k. Bu Kanunsuz davran›fl› k›nar›z ve kabul etmeyiz. Hikmet de bundan
böyle muhalefet yapm›yacak para ald›¤›n› ve alet oldu¤unu kabul etmedi. Bu ‹ngiliz düze-
ni herkesçe duyuldu¤u için art›k uygulamaya geçilemiyece¤ini san›yoruz. Akdeniz Müstah-
kem Mevki Komutan›: fievket

K.O. 20 K.
Tu¤general

Ali Fuat
BELGE, 175.

GENELGE
Tel S›vas, 31/10/1919

‹zmit, Adapazar›, Bursa, Konya, Bal›kesir Merkez Kurullar›na
Ulusal Güçlerden olduklar›n› ileri süren baz› kimselerin kiflisel yararlar›n› sa¤lamak

amac›yla davrand›klar› ve zorbal›k etmeye girifltikleri iflitildi. Haks›z ve kanunsuz davran›fl-
lar›n ulusal örgütlerde yeri yoktur. Bu gibiler hakk›nda hükûmetin kanunu uygulayaca¤›
kesindir.

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

Mustafa Kemal



VES‹KA, 176. 
fiifre S›vas, 2/11/1335
Gayet müstaceldir 

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Dersaadetten ald›¤›m›z malûmat› mevsukaya nazaran Kiraz Hamdi Pafla ile zat› flaha-

nenin bilistiflare Müflür Zeki Pafla riyasetinde bir kabine haz›rlad›klar› ve Sadrazam Paflaya
istifa etmesini teklif edece¤i bildirilmifltir. Buna asla ihtimal vermemekle beraber millet düfl-
man› eflhas›n mevkii iktidara gelmesi yüzünden bütün memaliki Osmanîyenin ‹stanbul ile su-
reti kat'iyede kat'› alâka eylemesi mecburiyetini mucip olacakt›r. Sadrazam Pafla Hazretleri-
nin hiçbir sebep ve behane ile mevkilerini terketmemeleri lüzumu kalbinin sureti münasibe-
de arz buyurulmas› istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 177.
fiifre S›vas, 2/11/1335
Aceledir 
Zata mahsustur

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hz.

Diyarbekir K.O. 13 Kumandan› Cevdet Beyefendiye
(Tezkere) K.O. 3 Kumandan› Salâhaddin Beyefendiye
Konyada K.O. 12 Kumandan› Fahrettin Beyefendiye

Amasyada F›rka 5 Kafkas Kumandan› Cemil Cahit Beyefendiye
Torulda Kaymakam Halit Beyefendiye

F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beye
Mardinde Beflinci F›rka Kumandan› Kaymakam Kenan Beye

1 - Pek mevsuk bir membaa atfen Dersaadetten bildirildi¤ine nazaran iki üç gündenbe-
ri Mütekait Ferikandan Kiraz Hamdi Pafla mabeyni humayuna giderek saatlerce huzuru fla-
hanede kald›¤› ve berveçhiati karar›n ittihhaz k›l›nd›¤›:

a) Teflkilât› millîyeyi imha maksadile eski Dördüncü Ordu Müflürü Zeki Pafla riyase-
tinde bir kabine teflkili, Kiraz Hamdi Pafla harbiye naz›r›, Prens Sabahattin hariciye, Tevfik
Hamdi dahiliye nâz›r›, Eflref ve Mahir Sait ve sair zevat›n di¤er nezaretlere tayini.

b) Zat› flahanenin sadr› haz›ra bugünlerde istifa etmesini teklif etmek niyetinde oldu¤u.
2 - Heyeti Temsilîye taraf›ndan Harbiye Naz›r› Cemal Pafla vas›tasile sadrazama hiçbir

sebep ve behane ile istifa etmemesi tefhim k›l›nm›flt›r.
3 - Dersaadette Ayandan Müflür Fuat Pafla siyasî ifllere müdahale etmemesi hakk›nda

zat› flahaneye maruzatta bulunacakt›r.
4 - Temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyelerine lüzumu veç-

hile ve sureti münasibede malûmat ita buyurulmas› muvaf›k olur.
Heyeti Temsilîye nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 178. 
fiifre S›vas, 13/10/1335
Zata mahsustur

Dersaadette Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beye

Bir buçuk aya kadar meb'usan intihab› hitam bulup inflallah meclis küflat olunacakt›r.
Kuvvei teflriiyenin gerek ecnebi ve gerekse dahilî düflmanlara karfl› taht› emniyet ve muhafazada
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BELGE, 176.
fiifre S›vas, 2/11/1919
Çok ivedidir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
‹stanbuldan ald›¤›m›z güvenilir bilgilere göre padiflah›n Kiraz Hamdi Pafla ile dan›fla-

rak Müflür Zeki Pafla baflkanl›¤›nda bir kabine haz›rlad›klar› ve Baflbakan Paflaya çekilme-
sini önerece¤i bildirilmifltir. Bunu hiç olas› görmemekle birlikte millet düflman› kimselerin
iktidara gelmesi tüm Osmanl› ülkesinin ‹stanbul ile kesinlikle iliflki kesmesini zorunlu k›la-
cakt›r. Baflbakan Pafla Hazretlerinin hiçbir gerçek ve uydurma nedenle görevlerini b›rak-
mamalar› konusundaki kesin zorunlu¤un uygun yoldan bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 177.
fiifre S›vas, 2/11/1919
‹vedidir
Kifliye özeldir

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hz. 

Diyarbak›r K.O. 13 Komutan› Cevdet Beyefendiye (resmî yaz›)
K.O. 3 Komutan› Salâhaddin Beyefendiye

Konyada K.O. 12 Komutan› Fahrettin Beyefendiye
Amasyada Tümen 5 Kafkas Komutan› Cemil Cahit Beyefendiye

Torulda Yarbay Halit Beyefendiye Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beyefendiye

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beye
Mardinde Beflinci Tümen Komutan› Yarbay Kenan Beye

1 - Çok güvenilir bir kayna¤a dayan›larak ‹stanbuldan bildirildi¤ine göre iki üç gün-
denberi emekli korgenerallerden Kiraz Hamdi Pafla padiflaha gidip saatlerce padiflah›n ya-
n›nda kald›¤› ve afla¤›daki karar›n al›nd›¤›:

a) Ulusal örgütleri yok etmek amac›yla eski Dördüncü Ordu Komutan› Mareflal Zeki
Pafla baflkanl›¤›nda bir kabine kurulmas›, Kiraz Hamdi Pafla savafliflleri bakan›, Prens Saba-
hattin d›fliflleri, Tevfik Hamdi içiflleri bakan›, Eflref ve Mahir Sait ve öbür kiflilerin baflka ba-
kanl›klara atanmas›.

b) Padiflah›n flimdiki baflbakana bugünlerde çekilmesini önermek iste¤inde oldu¤u.
2 - Temsilci Kurul taraf›ndan Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla arac›l›¤›yla baflbakana

hiçbir gerek ve uydurma nedenle görevden çekilmemesi bildirilmifltir.
3 - ‹stanbulda Senato üyelerinden Mareflal Fuat Pafla politik ifllere kar›flmamas› konu-

sunda padiflaha ricada bulunacakt›r.
4 - ‹liflkide bulundu¤unuz Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurullar›na gere¤i gibi ve

uygun yoldan bilgi verilmesi uygun olur.
Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 178.
fiifre S›vas, 13/10/1919
Kifliye özeldir

‹stanbulda Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket Beye

Bir buçuk aya kadar meb'uslar›n seçimi sonuçlan›p inflallah meclis aç›lacakt›r. Yasama gü-
cünün gerek yabanc› ve gerekse iç düflmanlara karfl› güven ve koruma alt›nda görev yapmas› bu-
günün düflünülmeye de¤er ve çok önemli bir sorunudur. ‹stanbulda bu bak›mdan iç durumu



olarak ifay› hizmet eylemesi bugünün flayan› teemmül ve pek mühim bir meselesidir. Dersa-
adette bu noktai nazardan dahilî vaziyeti nas›l görüyorsunuz? Mütelifin taraf›ndan bir teca-
vüz ihtimali mevcut olabilir mi? Her iki ihtimale karfl› hafî ve celi ne gibi tertibat› tahaffuzi-
ye ve tedafüiye ittihaz› düflünülmektedir? Zab›ta, jandarma millî ve hafî teflkilât ve askeri va-
ziyetimiz bugün ne haldedir ve ne yap›lmak tasavvur buyurulmaktad›r. ‹fl'ar›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 179. 
Adet Pangalt›, 20/10/1335
108

S›vas Üçüncü Kolordu K.
C: 13/10/1335 flifreye:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine flifre suretidir.
1 - Meb'usan›n toplanmas›nda hiçbir mahzur ve tehlike yoktur. Efkâr› umumiye ve hat-

ta dahilî düflmanlar da meb'uslar›n toplanmas›nda Düveli Mütelifeye gizlice umum meclise
karfl› herhangi bir hareketlerinin cihan› medeniyete karfl› suitesir edece¤ine nazaran yapma-
lar› imkân dahilinde de¤ildir. Ancak kuvvei teflriiyenin hali haz›r salâhiyetinin tevsii s›ras›n-
da zat› flahanenin meclisi feshetme¤e kalk›flmas› ve muhaliflerin tehlikeli vaziyet almalar› ve
Düveli Mütelifenin de bundan bilistifade Zat› Devletleri gibi zevat› marufeye ve bafll›ca Ku-
vayi Millîyei âlilerine taarruz etme¤e içtisarlar› muhtemeldir. Buna karfl› da muahedei sulhi-
yeyi bile imza etmek üzere Meclisi Meb'usan›n toplanmas›na karar vermesinin ve Kanunu
Esasî tadilât›n›n bunlara yapt›r›lmas›n›n ve Kuvayi Millîyeye mensup zevat› mühimmenin
akti sulhe kadar ikinci ve dördüncü maddede arzedilen tarzda hareket eylemesinin muvaf›k
olaca¤› düflünülmektedir.

2 - Kuvvei teflriiyenin her türlü ihtimale karfl› dahilî ve haricî düflmanlara karfl› muha-
fazas›na ancak akti sulhe hatta Meclisi Mebusan›n vazifesini bitirmesine kadar Kuvayi
Millîyenin her kuvvetin fevkinde olarak kemali mehabet ve hamiyetle vazifesine devam› kâ-
fidir mütaleas›nday›z.

3 - ‹stanbulda üç flubemiz vard›r. Bunlar›n azas› kesirdir. Asker ve jandarma, sivillerin,
memurînin k›sm› küllisi, k›taat›n hemen kâffesi elde edilmifl fikri millî tezyit ve millî ahrar›-
m›z› Kongrece ve vahdeti millîye gibi tekmil millî gruplar ve namuslu zevat› meflhure ve mü-
nevvere maksada imale edilmiflti. fiimdiye kadar mühim mesailde kendilerine hissettirmeden
mütalealar› al›nm›fl ve velhas›l ekseriya millî hususat ta buradaki heyeti hafiyenin taflradaki
millî cemiyetlerin alenî vas›tai icraiye ve faaleleri haline getirilmifl ve hali hamiyette de ayni
usul ile vazifelerine devam ettirilmekte bulunulmufltur. Hükûmeti sab›ka zaman›nda teflkilâ-
t› bir dereceye kadar ilerletilen ve bilâtefrik bütün islâmlar dahil edilen...ikmal edilmesine ve
teflkilât›m›z›n tevsiine ayr›ca çal›fl›lmakta ve Kuvayi Millîye ilerledikçe alenî teflkilât yap›l-
makta ve düflünülmektedir. Fakat evelce arzedilen mütaleattan dolay› berveçhibalâ kuvayi
idare edecek heyetin hafî kalmas› ve Anadoluda sonuna kadar vazifesinde devam edecek
olan Kuvayi Millîyeye istinat ve ayr›ca hafi teflkilât yap›lma¤a kalk›s›tmas›n›n muvaf›k olaca-
¤› fikrindeyiz. Muhalifleri de peyderpey iflbu daireye celbeylemek te ahass› amalimizdir.

4 - Velhas›l her ihtimale karfl› Zat› Devletleri, Ali Fuat, Rauf, Refet Pafla ve Beyler gibi
Kuvayi Millîyeyi alenen idare edenlerin akti sulhe kadar ‹stanbula ayak basmalar› ve gazete-
lerde görülen meb'us olmak ve hatta silki askeriye girmek arzular›n› derhal tekzip ettirerek
her kuvvetin fevkinde olarak Kuvayi Millîyenin büyük vazifei vataniyesini idarede devam
buyurmalar›n›n elzem oldu¤u kanaatinde bulundu¤umuzu arzeyleriz.

Çanakkale Mevkii Müstahkem K.
fievket

VES‹KA, 180.
230 Pangalt›, 30/10/1335

S›vasta K.O.3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur.
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nas›l görüyorsunuz? ‹tilâf Devletleri taraf›ndan bir sald›r› olas›l›¤› var m›d›r? Her iki olas›-
l›¤a karfl› gizli ve aç›k ne gibi korunma ve savunma önlemleri al›nmas› düflünülmektedir?
Güvenlik güçleri, jandarma ulusal ve gizli örgütler ve askerî durumumuz bugün ne haldedir
ve ne yap›lmak tasarlanmaktad›r? Bildirilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 179.
Say› Pangalt›, 20/10/1919
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S›vas Üçüncü Kolordu K.
K: 13/10/1919 flifreye:
1 - Meb'uslar›n toplanmas›nda hiçbir sak›nca ve tehlike yoktur. Meb’uslar toplan›nca,

‹htilâf Devletlerinin tüm meclise karfl› herhangi gizli bir davran›fl› kamu oyunda hatta düfl-
manlarla uygarl›k dünyas›nda bile kötü etki yapaca¤›ndan, bunu yapmalar› olas› de¤ildir.
Ancak yasama meclisi bugünkü yetkisini geniflletmesi s›ras›nda, bize karfl› olanlar›n tehli-
keli tav›r tak›nmalar› ve ‹tilâf Devletlerinin de bundan yararlanarak sizin gibi ünlü kiflilere
ve belli bafll› Ulusal Örgütlere sald›rmaya kalk›flmalar› olas›d›r.

Bu olas›l›k karfl›s›nda da, bar›fl andlaflmas›mn imzas› için meclisin toplant›ya ça¤›r›l-
mas›n›n kararlaflt›r›lmas› ve anayasa de¤iflikli¤inin böylece toplanacak meclise yapt›r›lmas›
durumunda, Ulusal Güçlerden olan önemli kiflilerin bar›fl yap›lana kadar ikinci ve dördün-
cü maddelerde belirtilen yolda davranmalar›n›n uygun olaca¤› düflünülmektedir.

2 - Yasama gücünün her türlü olas›l›¤a göre iç ve d›fl düflmanlara karfl› korunmas›na
bar›fl yap›lana hatta Mebuslar Meclisi görevini bitirene de¤in ancak Ulusal Güçlerin her
kuvvetin üstünde olarakdan tam bir ululuk ve yurtseverlikle görevini sürdürmesi yeter dü-
flüncesindeyiz.

3 - ‹stanbulda üç flubemiz vard›r. Bunlar›n üyeleri çoktur. Asker ve jandarma, siville-
rin, memurlar›n büyük ço¤unlu¤u, askeri birliklerin hemen tümü elde edilmifl ulusal düflün-
ce güçlendirilmifl ve ateflli yurtseverlerimizin kongredeki ulusal birlikleri gibi tüm ulusal
gruplar ve namuslu ünlü kifliler ve ayd›nlar›n amac›m›za e¤ilimleri sa¤lanm›flt›. fiimdiye ka-
dar önemli konularda kendilerine sezindirmeden görüflleri al›nm›fl, k›sacas› ulusal konula-
r›n ço¤unda da buradaki gizli kurul taflradaki ulusal derneklerin aç›kça eylem arac› duru-
muna getirilmifl ve yurtseverlik ifllerinde de ayn› yoldan görevlerini sürdürmüfllerdir. Eski
hükûmet zaman›nda örgütlenmesi bir ölçüde ilerletilen ve ayr›ms›z tüm müslümanlar içine
al›nan birli¤in... tamamlanmas›na ve örgütümüzün geniflletilmesine ayr›ca çal›fl›lmakta ve
Ulusal Güçler ilerledikçe aç›ktan örgüt kurulmakta ve düflünülmektedir. Fakat daha önce
bildirilen düflüncelerden ötürü yukar›da belirtilen güçleri yönetecek kurulun gizli kalmas›
ve Anadoluda sonuna kadar görevini sürdürecek olan Ulusal Güçlere dayanmas› ve ayr›ca
gizli örgüt kurmaya kalk›fl›lmas›n›n uygun olaca¤› düflüncesindeyiz. Bize karfl› olanlar› da
yavafl yavafl bu yöne çekmek de en büyük iste¤imizdir.

4 - K›sacas› her olas›l›¤a karfl› siz, Ali Fuat, Rauf, Refet Pafla ve Beyler gibi Ulusal
Güçleri aç›kça yönetenlerin bar›fl yap›lana kadar ‹stanbula ayak basmalar› ve gazetelerde
görülen meb’us olmak ve hatta orduya girmek isteklerini gecikmeden yalanlatarak her gü-
cün üzerinde Ulusal Güçlerin büyük yurt görevinin yönetimini sürdürmelerinin çok gerek-
li oldu¤u konusunda oldu¤umuzu bildiririz.

Çanakkale Müstahkem Mevki K. 
fievket

BELGE, 180.
230 Pangalt›, 30/10/1919

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir.


