
Tekrar ediyorum, aleyhimizde serdedilen mütaleat yanl›flt›r. Bu hakikat tarihen ve man-
t›kan sabittir. Bu husus yaln›z garba de¤il, hatta vatandafllar›m›za da ehemmiyetli bir surette
ihtar etmek lüzumunu hissediyorum. Çünkü nadirattan olmakla beraber teessüfle iflitiyoruz ki,
milletin tarihini okumam›fl veya hissi millîden mahrum kalm›fl olmas› lâz›mgelen baz› flah›s-
lar, ecnebîlerin aleyhimizde serdettikleri ithamat› reddetmedikten baflka vatanlar›n›, milletleri-
ni kabahatli göstermekte çekinmiyorlar. Hâlâ bugün, sultani mektebinin salonlar›n› aleyhi-
mizde konferans verdirmek için ecnebîlere küflade bulunduranlar var, bu gibilere lânet...

Efendiler! Düflmanlar›m›z hakk›m›zda icat ettikleri iftiralar›n› bir aral›k Paris Konferan-
s›na da kabul ettirir gibi oldular. ‹htimal bunun neticesi olarak daha muharebe esnas›nda biri-
birile yapt›klar› hafî ahitnamelerin ve teati ettikleri sözlerin tatbikat›na bafllanm›fl idi. ‹zmir,
Antalya, Adana, Ay›ntap, Urfa ve Marafl›n iflgalleri hep bir mütekabil taahhüdat neticesi olsa
gerek...Halbuki haktan, adaletten bahseden ‹tilâf Devletlerinin bu gibi muamelelerde bulun-
mamalar› lâz›mgelirdi, medeniyet ve insaniyetten bahsedenlerden buna intizar edilmezdi.

Fakat Efendiler!.. Her halde âlemde bir hak vard›r. Ve hak kuvvetin fevkindedir. fiu ka-
dar ki milletin hukukunu müdrik olup müdafaa ve muhafazas› emrinde her türlü fedakârl›-
¤a müheyya oldu¤una dair âleme bir kanaat vermek lâz›mgelir. ‹flte düflmanlar›m›z›n bu ha-
reketi, milletimizi bu idrakten ve bu hissi fedakâriden mahrum zannettiklerinden neflet eyle-
mifltir.

Fakat do¤rusunu söylemek lâz›mgelirse mütarekedenberi biribirini velyeden hükûmet-
lerimizin memleketin maruz kald›¤› haks›zl›klara karfl› kusurlu ve ak›ls›zca hareketleri aley-
himizdeki yanl›fl fikirleri teyide medar olmufltur. Meselâ TevjikPafla vatan›m›z›n bir k›sm›n›
Ermenistana ilâvede bir beis görmemekte idi. Ferit Pafla beyanat› resmîyesinde vilâyat› flarkî-
yede vâsi bir Ermenistan muhtariyetinden bahsetti¤i gibi Pariste de cenup hududumuzun To-
ros olabilece¤ini söylemiflti. Torosun cenubunda Arapça tekellüm edildi¤ini zannediyor. Ve
Torostan da Antakyaya kadar olan m›ntakan›n Türklerle meskûn ve bin senedenberi Türk
kanile yu¤rulmufl oldu¤unu bilmiyordu. ‹flte bu gibi hükûmetlerin tavru hareketleridir ki,
milletimizi mazisini unutmufl, millîyetin ve hususî medeniyetlerin bahfletti¤i hukuktan, biha-
ber, kans›z, miskin bir millet olarak tan›nmas›na yol aç›lm›flt›.

Milletimizin kendini bu suretle telâkiye meydan vermesinde pek büyük bir kabahati
vard›. Milletimizin o kabahati efendiler, hükûmeti merkezîyenin icraatile Avrupan›n namu-
sunu fart› itimat göstermifl olmas›d›r. ‹flte bu kabahatten nafli kendi k›ymetini, mahiyetini, fe-
zailini unutturmak derecesine düflmüfltür.

‹zmir hailesinden sonra idi ki, milletimiz hakikaten mütehassis ve mütenebbih oldu. Ve
derin bir uçuruma sürüklendi¤ini idrak etti. Ve onu müteak›p hukukunu bizzat müdafaaya
karar verdi, tabiî bunu yapabilmek için bir flekil almak, taazzuv etmek lâz›mgelirdi. Zaten
her taraftan teflkilât ve taazzuvat daha evvel bafllam›fl idi. Fakat evvelâ Erzurum ve badehu
S›vas Kongrelerinde vahdeti umumîyemiz vücuda geldi. Erzurum ve S›vas Kongrelerinin bü-
tün cihana karfl› olan beyannamesi ve nizamnamesi muhteviyat› haizi ehemmiyettir. Esasen
muhteviyat› cümlenizce malûmdur. Fakat müsaade ederseniz her ikisinden baz› noktalar› bu-
rada tekrar hat›rlatmak isterim: Nizamnamenin teflkilâta ait sahifesinde görülüyor ki maksat
"Osmanl› vatan›n›n tamamîyetini ve makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n ve istiklâli millî-
nin masuniyetini temin z›mn›nda Kuvayi Millîyeyi hâkim k›lmakt›r."

Efendiler! Bir millet mevcudiyeti ve hukuku için bütün kuvvetile, bütün kuvayi fikrîye
ve maddîyesile alâkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine istinaden mevcudiyet ve istiklâ-
lini temin etmezse flunun, bunun baziçesi olmaktan kurtulamaz. Hayat› millîyemiz, tarihimiz
ve son devirde tarz› idaremiz buna pek güzel delildir. Bu sebeple teflkilât›m›zda Kuvayi Mil-
lîyenin âmil ve iradei millîyenin hâkim olmas› esas› kabul edilmifltir. Bugün, bütün cihan›n
milletleri yaln›z bir hakimiyet tan›rlar: hakimiyeti millîye.. Teflkilât›n di¤er teferruat›na baka-
cak olursak ifle köyden ve mahalleden, ve mahalle halk›ndan yani fertten bafll›yoruz. Fertler
mütefekkir olmad›kça, hukukunu müdrik bulunmad›kça, kütleler istenilen istikamete, herkes
taraf›ndan iyi veya fena istikametlere sekvolunabilirler. Kendini tahlis edebilmek için her fer-
din mukadderatile bizzat alâkadar olmas› lâz›md›r. Afla¤›dan yukar›ya, temelden çat›ya do¤-
ru yükselen böyle bir müessese elbette rasin olur. fiüphe yok, her iflin bafllang›c›nda afla¤›dan
yukar›ya do¤ru olmaktan ziyade yukardan afla¤› olmas› zarureti vard›r.
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Yine söylüyorum, bize karfl› ileri sürülen düflünceler yanl›flt›r. Bu gerçe¤i tarih ve man-
t›k kan›tlamaktad›r. Bunu yaln›z bat›ya de¤il, vatandafllar›m›za bile önemle an›msatmak ge-
re¤ini duyuyorum. Çünkü say›lar› pek az olmakla birlikte üzüntüyle iflitiyoruz ki, herhalde
tarihini okumam›fl veya ulusal duygudan yoksun kalm›fl oldu¤unu sand›¤›m›z baz› kimseler,
yabanc›lar›n bize karfl› ileri sürdükleri suçlamalar› reddetmedikten baflka vatanlar›n›, millet-
lerini kabahatli göstermekten çekinmiyorlar. Hâlâ bugün, Galatasaray Lisesinin salonlar›n›
bize karfl› konferans verdirmek için yabanc›lara aç›k bulunduranlar var, bu gibilere lânet...

Efendiler! Düflmanlar›m›z bizimle ilgili olarak uydurduklar› iftiralar›n› bir aral›k Paris
Konferans›na da kabul ettirir gibi oldular. Belki bunun sonucu olarak daha savafl s›ras›nda
biribirile yapt›klar› gizli antlaflmalar›n ve birbirine verdikleri sözlerin uygulanmas›na bafl-
lanm›fl idi. ‹zmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Urfa ve Marafl›n iflgallari hep bu karfl›l›kl›
yüklenimler sonucu olsa gerek... Oysa haktan, adaletten sözeden ‹tilâf Devletlerinin bu gi-
bi ifller yapmamalar› gerekirdi, uygarl›ktan ve insanl›ktan söz edenlerden bu beklenmezdi.

Fakat Efendiler!.. Her halde evrende bir hak vard›r. Ve hak güce üstündür. fiu kadar
ki milletin haklar›n›n bilincinde olup bunu savunmak ve korumak yolunda her türden öz-
veriye haz›r oldu¤u konusunda herkesi inand›rmak gerekir. ‹flte düflmanlar›m›z›n bu davra-
n›fl› milletimizi bu bilinç ve bu özveri duyusundan yoksun sanmalar›ndan do¤mufltur.

Ama do¤rusunu söylemek gerekirse ateflkesten bu yana biribiri ard›ndan gelen hükû-
metlerimizin memleketin karfl›laflt›¤› haks›zl›klara karfl› kusurlu ve ak›ls›zca davranmalar›
bize karfl› olan yanl›fl düflünceleri pekifltirmeye yaram›flt›r. Örne¤in Tevfik Pafla vatan›m›z›n
bir bölümünü Ermenistana eklemekte bir sak›nca görmemekte idi. Ferit Pafla resmî demeç-
lerinde do¤u illerinde genifl bir Ermenistan özerkli¤inden sözetti¤i gibi Pariste de güney s›-
n›r›m›z›n Toros olabilece¤ini söylemiflti. Torosun güneyinde Arapça konufluldu¤unu san›-
yor. Ve Torostan ta Antakyaya kadar olan bölgede Türklerin oturdu¤unu ve buralar›n bin
senedir Türk kanile yu¤rulmufl oldu¤unu bilmiyordu. ‹flte bu gibi hükûmetlerin tutum ve
davran›fllar›d›r ki, milletimizin geçmiflini unutmufl, milliyetin ve özellikle uygarl›klar›n ver-
di¤i haklardan habersiz, kans›z, miskin bir millet olarak tan›nmas›na yol aç›lm›flt›.

Milletimizin kendisinin böyle tan›mas›nda pek büyük bir kabahati vard›. Milletimizin
o kabahati efendiler, ‹stanbul hükûmetinin yapt›klar›na ve Avrupan›n namusuna afl›r› gü-
ven göstermifl olmas›d›r. ‹flte bu kabahati yüzünden kendi de¤erini, niteli¤ini, erdemlerini
unutturmak düzeyine düflmüfltür.

‹zmir felâketindan sonra idi ki, milletimiz gerçekten duyarl› oldu ve uyand›. Ve derin
bir uçuruma sürüklendi¤ini kavrad›. Ve ondan sonra haklar›n› kendisi savunmaya karar
verdi, elbette bunu yapabilmek için bir biçim olmak, örgütlenmek gerekirdi. Zaten her yan-
dan örgütler ve kurulufllar daha önce bafllam›fl idi. Ama önce Erzurum ve Sonra S›vas
Kongrelerinde genel birleflmemiz olufltu. Erzurum ve S›vas Kongrelerinin bütün dünyaya
karfl› olan bildirisinin ve tüzü¤ünün içeri¤i önemlidir. Gerçekte hepiniz bu içeri¤i biliyorsu-
nuz. Ama izin verirseniz her ikisinden baz› noktalar› burada yeniden an›msatmak isterim:
Tüzü¤ün örgüte iliflkin sayfas›nda görülüyor ki amaç "Osmanl› vatan›n›n bütünlü¤ünü ve
yüce halifelik ve saltanat makam›n›n ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n dokunulmazl›¤›n›n sa¤lanmas›
için Ulusal Güçleri egemen k›lmakt›r."

Efendiler! Bir millet varl›¤› ve haklar› için bütün gücüyle, bütün düflünsel ve nesnel
gücüyle ilgilenmezse, bir millet kendi gücüne dayanarak varl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤la-
mazsa flunun, bunun oyunca¤› olmaktan kurtulamaz. Ulusal hayat›m›z, tarihimiz ve son dö-
nemdeki yönetim biçimimiz buna pek güzel kan›tt›r. Bu nedenle örgütlerimizde Ulusal
Güçlerin etken ve ulusal iradenin egemen olmas› ilkesi kabul edilmifltir. Bugün, dünyan›n
bütün milletleri yaln›z bir egemenlik tan›rlar: ulusal egemenlik.. Örgütün öbür ayr›nt›lar›na
bakacak olursak ifle köyden ve mahalleden ve mahalle halk›ndan yeni bireylerden bafll›yo-
ruz. Bireyler kafalar›n› kullanmad›kça, haklar›n›n bilincine varmad›kça, kütleler herkes ta-
raf›ndan istenilen do¤rultuya iyi veya kötü do¤rultulara sürüklenebilirler. Kendini kurtara-
bilmek için her bireyin kaderiyle kendisinin ilgilenmesi gerekir. Afla¤›dan yukar›ya, temel-
den çat›ya do¤ru yükselen böyle bir kurum elbette sa¤lam olur. Kuflku yok, her iflin bafllan-
g›c›nda afla¤›dan yukar›ya do¤ru olmaktan çok yukardan afla¤›ya olmas› zorunlu¤u vard›r.



Birincisinin tecellisinde bütün befleriyet için gayeye vusul müyesser olmufl olurdu. Böy-
le olman›n imkân› ameli ve maddîsi henüz bulunamad›¤›ndan baz› müteflebbisler, milletlere
verilmesi lâz›mgelen istikametin itas›ndan delâlette bulunuyorlar. Bu suretle yukardan afla¤›-
ya taazzuv ettirilebilir. Biz memleketimiz dahilindeki seyahatlerimizde bittabi birinci tarzda
bafllam›fl olan teflkilât› millîyemizin mebdei hakikiye, ferde kadar indi¤ini ve oradan tekrar
yukar›ya do¤ru hakikî taazzuvat›n bafllad›¤›n› kemali flükranla gördük. Bununla beraber de-
recei tekemmüle vâs› oldu¤unu iddia edemeyiz. Bunun için sureti mahsusada afla¤›dan yuka-
r›ya tekrar bir taazzuvun husulü gayesine sureti mahsusada sarf› mesai etmemiz bir vazifei
millîye ve vatanîye telâkki edilmelidir.

Beyannamemizin de bâz› noktalar›ndan tekrar bahsetmek isterim. Osmanl› imparator-
lu¤unun muharebeden evvelki hududu malûmunuzdur. Harbi Umumînin neticesi birtak›m
fedakârl›k ihtiyar›na devletimizi mecbur k›l›yor, buna nazaran devlet için millî yeni bir hu-
dut kabul ettik. Bu hudut beyannamemizin birinci maddesinde musarraht›r. Teferruat itiba-
rile bilmeyenler olabilir. Ve bittabi mazurdurlar.

Bu hudut tahassul ederken iflin içinde bulundu¤umdan bunu da arzedece¤im:
Mütareke aktolundu¤u gün ordular›m›z filen bu hatta hâkim bulunuyordu. Bu hudut ‹s-

kenderun körfezi cenubundan Antakyadan Halep ile Katma istasiyonu aras›nda Cerablus
köprüsü cenubunda F›rat nehrine mülâki olur. Oradan Dirzora iner; badehu flark› temdit edi-
lerek Musul, Gergük, Süleymaniyeyi ihtiva eder. Bu hudut ordumuz taraf›ndan silâhla müda-
faa olundu¤u gibi ayn› zamanda Türk ve Kürt anas›rile meskûn aksam› vatan›m›z› tahdit eder.
Bunun cenup aksam›nda Arapça mütekellim dindafllar›m›z vard›r. Bu hudut dahilinde kalan
aksam› memalikimiz camiai Osmanîyeden lâyenfek bir kül olarak kabul edilmifltir. Beyanna-
menin dördüncü maddesine bakal›m!. Bu madde ile biz, bizimle beraber yaflayan anas›r› gay-
r›müslimeyi ayn› hukuk ve ayn› salâhiyette kabul ediyoruz. Hepimiz bu devletin Müslüman ve
anas›r› gayrimüslime dahil olarak ayn› suretle tebaas›y›z. Ve bu itibarla cümlemizin hukuku
birdir. ‹çimizde yaflayan gayrimüslim vatandafllar›m›za bizim hakimiyeti siyasîye ve muvaze-
nei içtimaîyemizi ihlâl edecek fazla birtak›m imtiyazat veremeyiz. Bu madde, dahilî siyaseti-
mizdeki kanaati umumîyemizi izah etmektedir. Yedinci madde; siyaseti hariciye hakk›ndaki
noktai nazar›m›z› bildirir. Her halde devlet ve milletimiz dahilen ve haricen bütün manasile
müstakil kalacakt›r. Bize baflka bir tarz› idare tatbik edilemez. Bu bapta birçok muhtelif esba-
b›n bafl›nda en büyük ve mühim sebep fludur. Dinen dahi müstakil olmak mecburiyetindeyiz.
Yaln›z vâsi olan memleketimizi seri bir surette imar edebilmek için ve milletimizin az zaman-
da ilim ve marifetini icabat› asrîyeye göre yükseltmek için müftekir oldu¤umuz hususat› tak-
dir ederiz. Ancak bu hususta bize muavenet edebilecek devletin nas›l olabilece¤i yedinci mad-
dede musarraht›r. Böyle bir devletin muavenetini hüsnü telâkki ederiz.

‹flte Efendiler! Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tesbit edilen esasat ve nikat› nazar bafll›-
ca bunlardan ibarettir. Bu esasat sayesinde bütün milletimiz müttehit bir hale gelmifltir. Bu
maksad› mukaddesin temini ile ifltigal edildi¤i bir s›rada pek âlâ hat›rlar›n›zdad›r ki Ferit Pa-
fla buna mâni olmaya kalk›flt›. Bu teflebbüsat› memleket dahilinde suitefsire u¤raflt›. ‹ttihatç›l›k-
t›r dedi. Bu isnat efkâr› dahilîye ve haricîyede muvaffak olamad›. Bunu gördükten sonra yeni
bir silâh arad›. Bolfleviklik dedi. Resmî telgraflar›nda Bolfleviklerin Karadenizden tak›m tak›m
Samsun, Trabzon ve dahile do¤ru yürüdü¤ünü, memleketi alt, üst etti¤ini resmen iflaa eyledi.
Bunlar da müessir olamad›. Ferit Pafla ve kabinesi daha ileriye gittiler. Baz› yerlerde ahalii is-
lâmîyeyi i¤fal ederek üzerimize sevketmek, millet için, vatan için çal›flanlar› imha etmek kas-
tinde bulundular. Tabiî bunlarda da muvaffak olamad›lar. Fakat nihayet millet Ferit Paflaya
ademi itimat göstermeye mecbur oldu. Kabine ›skat edildi. Vahdeti millîye kespi resanet etti.

Teflkilât› millîyenin husule getirmifl oldu¤u dahilî ve haricî vaziyet ile eski vaziyet ara-
s›nda fevkalâde farklar mevcuttur. Dahilen emniyet ve asayifl noktai nazar›ndan gayr›kabili
mukayese tebeddülât vard›r. Haricen ecnebîlerin hakk›m›zda verdikleri ve verebilecekleri im-
ha ve idam karar›n›n pek yanl›fl oldu¤u art›k bütün ‹tilâf Devletlerince takdir olunmufl ve tefl-
kilât› millîyenin k›ymet ve ehemmiyeti gayr›kabili inkâr görülmüfltür. ‹tilâf Devletlerinin ih-
timal baz›s› henüz menafii hususîyesini temin etmek için milletten baflka bir yerde noktai is-
tinat ar›yor. Millet vahdet ve azminde sebat ettikçe bu gibilerin de hakikati kabul edeceklerin-
de flüphe yoktur. fiimdi lâz›m olan milletimizin sebatkârane bir surette azminde devam etme-
si ve ‹stanbulda karîben toplanacak meb'uslar›m›z›n vazifei teflriiyelerini bihakk›n ifa edebil-
mesidir. Her halde millet hükûmetin nigehban› olmak lâz›mgelir. Çünkü hükûmetlerin icra-
at› menfi olup da millet itiraz etmez ve ›skat etmezse bütün kusur ve kabahatlere ifltirak etmifl
demektir. Ferit Pafla Parise gitti¤i zaman ald›¤› cevabî nota tamamen arzetti¤im mealdedir.
Filhakika flunun bunun baziçesi olabilen milletler hukukunu gayr›müdriktirler demektir. Ve
böyle bir millet murakabe alt›nda bulundurulmaya müstahak olur.
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Birincisinin gerçekleflmesinde bütün insanl›k için amaca uluflma baflar›s› elde edilmifl
olurdu. Böyle olman›n pratik ve nesnel olana¤› daha bulunamad›¤›ndan baz› giriflimciler,
milletlere verilmesi gereken do¤rultuyu vermekte yard›mc› oluyorlar. Böylece yukardan
afla¤›ya bütünleflme sa¤lanabilir. Biz memleketimiz içindeki gezilerimizde elbette birinci
yolda bafllam›fl olan ulusal örgütlenmemizin gerçek bafllang›ç noktas›na, bireye kadar indi-
¤ini ve oradan yeniden yukar›ya do¤ru gerçek örgütleflmenin bafllad›¤›n› büyük flükranla
gördük. Bununla birlikte eksiksiz bir duruma ulafl›ld›¤›n› ileri süremeyiz. Bunun için özel
olarak afla¤›dan yukar›ya yeniden bir örgütlenmenin oluflmas› amac›na ulaflmak için özel ça-
ba harcaman›n bir ulus ve yurt görevi say›lmal›d›r.

Tüzü¤ümüzün baz› noktalar›ndan da yeniden sözetmek isterim. Osmanl› ‹mparator-
lu¤unu savafltan önceki s›n›rlar›n› bilirsiniz Genel Savafl›n sonucu devletimizi birtak›m öz-
verilerde bulunmaya zorluyor, buna göre devlet için yeni ulusal s›n›rlar kabul ettik. Bu s›-
n›rlar bildirimizin birinci maddesinde aç›klanm›flt›r. Ayr›nt›lar› bilmeyenler olabilir. Ve el-
bette bilmemekte hakl›d›rlar.

Bu s›n›rlar oluflurken iflin içinde bulundu¤umdan bunu da bildirece¤im:
Ateflkes anlaflmas› yap›ld›¤› gün ordular›m›z bu s›n›rlarda edimli olarak egemen bulu-

nuyordu. Bu s›n›r ‹skenderun körfezi güneyinden Antakyadan Halep ile Katma istasyonu
aras›nda Cerablus köprüsü güneyinde F›rat nehrine kavuflur. Oradan Dirzora iner; daha
sonra do¤uya uzanarak Musul, Kerkük, Süleymaniyeyi içine al›r. Bunun güney bölümlerin-
de Arapça konuflan dindafllar›m›z vard›r. Bu s›n›r içinde kalan ülkemiz bölümleri Osaman-
l› toplumundan ayr›lmaz bir bütün olarak kabul edilmifltir. Bildirimizin dördüncü maddesi-
ne bakal›m!. Bu madde ile biz, bizimle birlikte yaflayan Müslüman olmayan unsurlar› ayn›
haklar ve ayn› yetkilerle kabul ediyoruz. Hepimiz Müslüman olal›m olmayal›m bu devletin
ayn› anlamda uyruklar›y›z. Ve bu bak›mdan hapimizin haklar› birdir. ‹çimizde yaflayan
Müslüman olmayan vatandafllar›m›za bizim siyasî egemenli¤imizi ve sosyal dengemizi bo-
zacak fazladan birtak›m ayr›cal›klar tan›yamay›z. Bu madde, iç politika konusundaki genel
düflüncemizi aç›klamaktad›r. Yedinci madde: d›fl politika ile ilgili görüflümüzü bildirir. Her
halde devlet ve milletimiz içte ve d›flta bütün anlam›yla ba¤›ms›z kalacakt›r. Bize baflka bir
yönetim biçimi uygulanamaz. Bu konuda birçok ve türlü türlü nedenlerin bafl›nda en büyük
ve önemli neden fludur. Din bak›m›ndan da ba¤›ms›z olmak zorunday›z. Yaln›z genifl olan
memleketimizi h›zla bay›nd›r duruma getirebilmek için ve milletimizin az zamanda bilim ve
tekni¤ini ça¤dafll›¤›n gereklerine göre yükseltmek için gereksindi¤imiz konular› biliriz. An-
cak bu konuda bize yard›m edebilecek devletin nas›l olabilece¤i yedinci maddede aç›klan-
m›flt›r. Böyle bir devletin yard›m›n› iyi karfl›lar›z.

‹flte Efendiler! Erzurum ve S›vas Kongrelerinde saptanan ilkeler ve görüfller bafll›ca
bunlard›r. Bu ilkeler sayesinde bütün milletimiz birleflmifl bir duruma gelmifltir. Bu kutsal
amac›n sa¤lanmas›na çal›fl›ld›¤› bir s›rada pek iyi an›msarsan›z ki Ferit Pafla buna engel ol-
maya kalk›flt›. Giriflimi memleket içinde kötü yorumlamaya u¤raflt›, ‹ttihatç›l›kt›r dedi. Bu
suçlama iç ve d›fl kamuoyunda baflar›l› olamad›. Bunu gördükten sonra yeni bir silâh arad›.
Bolfleviklik dedi. Resmî telgraflar›nda Bolfleviklerin Karadenizden tak›m tak›m Samsun,
Trabzon ve içeriye do¤ru yürüdü¤ünü, memleketi alt, üst etti¤ini resmi olarak ortal›¤a yay-
d›. Bunlar da etkili olamad›. Ferit Pafla ve kabinesi daha ileriye gittiler. Baz› yerlerde Müs-
lüman halk› aldatarak üzerimize sürmek, millet için, vatan için çal›flanlar› yok etmek istedi-
ler. Elbette bunlarda da baflar›l› olamad›lar. Ama sonunda millet Ferit Paflaya güvensizlik
göstermek zorunda kald›. Kabine düflürüldü. Ulusal birlik sa¤lamlaflt›.

Ulusal örgütlerin oluflturdu¤u iç ve d›fl durum ile eski durum aras›nda ola¤anüstü fark-
lar vard›r. ‹çte güvenlik ve dirlik bak›m›ndan k›yaslanam›yacak de¤ifliklikler vard›r. D›flta
yabanc›lar›n bizim için verdikleri ve verebilecekleri yok etme ve öldürme karar›n›n çok
yanl›fl oldu¤u art›k bütün ‹tilâf Devletlerince anlafl›lm›fl ve ulusal örgütlerin de¤er ve öne-
mi yads›namaz görülmüfltür. ‹tilâf Devletlerinden belki kimisi özel ç›karlar›n› sa¤lamak için
hâlâ milletten baflka bir yerde dayanak noktas› ar›yor. Millet birlik ve kararl›l›¤›nda diren-
dikçe bu gibilerin de gerçe¤i kabul edeceklerinde kuflku yoktur. fiimdi gerekli olan milleti-
mizin sars›lmadan kararl›l›¤›n› sürdürmesi ve ‹stanbulda yak›nda toplanacak meb’uslar›m›-
z›n yasama görevlerini tam olarak yapabilmesidir. Her halde milletin hükûmetin koruyucu-
su olmas› gerekir. Çünkü hükûmetlerin yapt›klar› olumsuz olur da millet karfl› ç›kmaz ve
onu düflürmezse bütün kusur ve suçlara kat›lm›fl demektir. Ferit Pafla Parise gitti¤i zaman
ald›¤› yan›tsal nota tam bildirdi¤im anlamdad›r. Gerçekten flunun bunun oyunca¤› olabilen
milletler haklar›n›n bilincinde de¤illerdir demektir. Ve böyle bir millet denetim alt›nda bu-
lundurulmay› hak etmifl olur.



Millet Ferit Paflay› ›skat ettikten sonra yerine gelen Ali R›za Pafla amali millîye dairesin-
de milletle müfltereken çal›flmay› kabul etti. Ferit Paflan›n sukutile Ali R›za Paflan›n geçmesi
meselesinde milletin alâkas› bittabi birinciyi ›skattad›r. Bundan baflka bir fley yapamazd›. Re-
isi vükelây› bittabi zât› flahane intihap eder. Ve müflarileyh de arkadafllar›n›...Bu yeni kabine-
ye eski kabineden baz› zevat dahil olmufltu. Bu sebeple Heyeti Temsilîyemiz mütereddit kal-
d›. Birtak›m flartlar dermeyan etmek mecburiyeti görüldü. Nihayet itilâf edildi. Hükûmetle ya-
p›lan itilâfnamede üç noktaya istinat ediliyordu. Kuvayi Millîyenin meflruîyetinin tasdik›, Mec-
lisi Millînin içtima›na kadar mukadderat› millet hakk›nda kat’î ve son taahhüdatta bulunulma-
mas›, sulh konferans›nda milletin mukadderat›n› müdafaa edecek murahhaslar›n eskisi gibi
menafii millet ve memleketi gayr›müdrik olanlardan intihap edilmemesi... Hükûmet bu üç
noktay› kabul etti. Ve teferruat üzerinde daha ziyade anlaflabilmek için Bahriye Nâz›r› Salih
Paflay› gönderdi, Bahriye Nâz›r› Amasyada Heyeti Temsilîye ile mülâkat etti. Müflarileyh ile
vukubulan müzakerede ben de bulundum. (Göstererek) bu beyanname ve nizamnamemizin
her sat›r› beraber okundu. Tamamen mutabakat› efkâr hâs›l oldu. Bu müzakerat esnas›nda di-
¤er bir meselei mühimmenin mevzuubahs edilmesine lüzum görüldü. Meclisi Millînin mahal-
li içtima›!. ‹stanbulun bugün içinde bulundu¤u elîm flerait içinde Meclisi Meb'usan›n, millet
vekillerinin vazifelerini kemali serbestî ile ifa edip edemiyece¤i cayi teemmül görüldü. Bunun
için meclisin hariçte toplanmas› düflünüldü. Salih Paflan›n ‹stanbula avdetinden sonra hükû-
meti merkezîye bu fikre ifltirak etmedi. Bittabi bütün mehazirine ra¤men ‹stanbulda içtima› lâ-
z›mgeldi. Maamafih Heyeti Temsilîyece mehazire karfl› icap eden tedabir ittihaz edilmifltir.

Efendiler! Teflkilât› millîyemizin bugün takip etti¤i gaye vatan›n ink›samdan ve milletin
esaretten tahlisine matuftur. ‹nflallah zaman› karipte teflkilât› millîye bu gayenin istihsalile de-
ruhde etti¤i vazifei vatanîyesini ifa edecektir.

Fakat vazifesini ikmal etmifl say›lacak m›d›r? Bence bundan sonra da pek mühim vazi-
fei vatanîye ve millîyemiz vard›r. Ezcümle ahvali dahiliyemizi ›slah ile mileli mütemeddine
meyan›nda faal bir uzuv olabilece¤imizi filen ispat etmek lâz›md›r. Bu gayede muvaffak ol-
mak için siyasî mesaiden ziyade içtima› mesaiye ihtiyaç vard›r. Teflkilât› millîyemizin böyle
bir gaye için nas›l bir flekil almak lâz›mgelece¤ini flüphesiz milletimizin amali umumîyesi ta-
yin ve tesbit edecektir. fiimdilik Heyeti Temsilîye, meb'uslar›n kemali emniyetle ifay› vazife
eyledikleri tahakkuk edece¤i güne kadar kemafissab›k vazifesine devam edecektir.

Efendiler! Ümit ederim ki, müsait bir sulh aktinden sonra vaziyetimiz hüsnü idare edi-
lirse evelki hudut dahilindeki vaziyetimizden daha iyi olur. Bu noktada bir fikir izah etmek
istiyorum: Cemiyetimiz noktai nazar›ndan çizdi¤imiz hudut haricinde kalan dindafllar›m›z-
la, bu muhterem kardefllerimizle ayn› hudut dahilinde as›rlardanberi vatandafll›k ettik bu kar-
defllerimiz her tarafta, Suriyede, Irakta, Yemende flarkta kendi dahillerinde muhafazai mev-
cudiyet ve temini istiklâl için sarf› mesai ediyorlar. Bütün bu islâm parçalar›n›n mazhar› is-
tiklâl olmalar› âlemi islâm için ne büyük bahtiyarl›k olur. Bunun husulünde âlemi islâm›n va-
ziyetinin nekadar rasin olaca¤›n› flimdiden tasavvur etmekle pek büyük saadet hissediyorum.
Mazhar› intibah oldu¤una flüphe kalmayan âlemi islâm›n muvaffak›yetini o kadar kavi gö-
rüyorum ki bu imanla izah› hissiyat eyledi¤imden dolay› duydu¤um vicdanî zevk pek büyük-
tür. Fazla rahats›z etmek istemem, beni dinlemek lûtfunda bulundu¤unuzdan dolay› hassa-
ten teflekkürat›m› arzederim.

VES‹KA, 221.
Kad›köy, 23/24, 1, 1336

K.O. 20 K.
Müstaceldir
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
C: 22/1/1336 Dün arzetti¤im uzunca flifrede tafsilât› lâzime verdim. Benim için nezaret-

te kalmak, kabinenin her türlü mehaziri flahsîye ve siyasîye (m k ev m t a s y s d l) kabul et-
mesile olurdu. Kabinenin istifas› ise meclisi umumî için de bir panik halinde tecelli edecekti.
fiimdi Meclisi Millînin bu hale karfl› tarz› hareketine intizar etmek zaruridir zannederim. He-
yeti Temsilîye ile temas›m›z› Seryaver Salih Bey idame edecektir Efendim (Cemal).

Harbiye Seryaveri
Salih

1154 1155

Millet Ferit Paflay› düflürdükten sonra yerine gelen Ali K›za Pafla ulusal istekler çer-
çevesinde milletle ortaklafla çal›flmay› kabul etti. Ferit Paflan›n düflmesiyle Ali R›za Paflan›n
geçmesi konusunda milletin ilgisi do¤al olarak birinciyi düflürmek olmufltur. Bundan baflka
bir fley yapamazd›. Baflbakan› elbette padiflah seçer. Ve Baflbakan da arkadafllar›n›... Bu ye-
ni kabineye eski kabineden baz› kifliler girmiflti. Bu nedenle Temsilci Kurulumuz duraksa-
d›. Birtak›m koflullar ileri sürmek zorunda bulundu. Sonunda anlaflma oldu. Hükûmetle ya-
p›lan anlaflma metninde üç noktaya dayan›l›yordu. Ulusal Güçlerin yasal oldu¤unun onan-
mas›, Ulusal Meclis toplanana kadar ulusun kaderiyle ilgili kesin ve dönülmez yüklenimler-
de bulunulmamas›, bar›fl konferans›nda milletin kaderini savunacak olan delegelerin eskisi
gibi millet ve memleket ç›karlar›n› kavramam›fl olanlardan seçilmemesi.. Hükûmet bu üç
noktay› kabul etti. Ve ayr›nt›lar üzerinde daha çok anlaflabilmek için Deniziflleri Bakan› Sa-
lih Paflay› gönderdi. Deniziflleri Bakan› Amasyada Temsilci Kurulla görüfltü. Onunla yap›-
lan görüflmede ben de bulundum. (Göstererek) Bu bildiri ve tüzü¤ümüzün her sat›r› birlik-
te okundu. Tam bir düflünce birli¤i do¤du. Bu görüflmeler s›ras›nda önemli baflka bir soru-
nun sözkonusu edilmesi gerekli görüldü. Ulusal Meclisin toplanma yeri!. ‹stanbulun bugün
içinde bulundu¤u ac› koflullar alt›nda Meb'uslar Meclisinin, millet vekillerinin görevlerini
tam serbestçe yap›p yapam›yacaklar› düflünülmeye de¤er görüldü. Bunun için meclisin tafl-
rada toplanmas› düflünüldü. Salih Paflan›n ‹stanbula dönmesinden sonra ‹stanbul bu düflün-
ceye kat›lmad›. Elbette bütün sak›ncalar›na karfl›n ‹stanbulda toplanmas› gerekli oldu. Bu-
nunla birlikte Temsilci Kurul taraf›ndan sak›ncalara karfl› gereken önlemler al›nm›flt›r.

Efendiler! ulusal örgütlerimizin bugün güttü¤ü amaç vatan›n›n bölünmekten ve mille-
tin tutsakl›ktan kurtar›lmas›na yöneliktir. ‹nflallah yak›n zamanda ulusal örgütler bu amac›
elde ederek üstüne ald›¤› vatan görevini yapm›fl olacakt›r.

Ama görevini tamamlam›fl say›lacak m›d›r? Bence bundan sonra da çok önemli vatan
ve millet görevimiz vard›r. Bu arada iç durumumuzu iyilefltirip uygar milletler aras›nda ça-
l›flkan bir uzuv olabilece¤imizi edimli olarak kan›tlamak gerekir. Bu amaçda baflar›l› olmak
için politik çal›flmalardan çok sosyal çal›flmalara gereksinim vard›r. Ulusal örgütlerimizin
böyle bir amaç için nas›l bir biçim almas› gerekece¤ini kuflkusuz milletimizin genel istekle-
ri belirleyip saptayacakt›r. fiimdilik Temsilci Kurul, meb'uslar›n tam güvenle görev yapt›k-
lar›n›n kesinlikle anlafl›laca¤› güne kadar eskisi gibi görevini sürdürecektir, ifller iyi yöneti-
lirse önceki s›n›rlar içindeki durumumuzdan daha iyi olur. Bu noktada bir düflünce aç›kla-
mak istiyorum: Kendi toplumumuz aç›s›ndan çizdi¤imiz s›n›rlar d›fl›nda kalan dindafllar›-
m›zla, bu sayg›de¤er kardefllerimizle ayn› s›n›rlar içinde yüzy›llard›r vatandafll›k ettik bu
kardefllerimiz her tarafta, Suriyede, Irakta, Yemende do¤uda kendi içlerinde varl›klar›n›
korumak ve ba¤›ms›zl›klar›n› sa¤lamak için çaba harc›yorlar. Bütün bu islâm parçalar›n›n
ba¤›ms›zl›¤a kavuflmalar› Müslümanl›k dünyas› için ne büyük mutluluk olur. Bu gerçekle-
flince islâm dünyas›n›n nekadar sa¤lam olaca¤›n› flimdiden düflünmekle pek büyük mutluluk
duyuyorum. Uyan›kl›¤a kavufltu¤una kuflku kalmayan islâm dünyas›n›n baflar›s›n› o kadar
kesin görüyorum ki bu inançla duygular›m› aç›klam›fl olmakla duydu¤um vicdanî zevk bü-
yüktür. Fazla rahats›z etmek istemem, beni dinlemek iyili¤inde bulundu¤unuz için özellik-
le teflekkürlerimi sunar›m.

BELGE, 221.
Kad›köy, 23-24/1/1920

K.O. 20 K.
‹vedidir
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine.
K: 22/1/1920 Dün sundu¤um uzunca flifrede gerekli ayr›nt›l› bilgiler verdim. Benim

için bakanl›kta kalmak, kabinenin her türlü kiflisel ve politik sak›ncalar› (m k c v m t a s y s
d l ) kabul etmesile olurdu. Kabinenin çekilmesi Meb'uslar Meclisi için de bir panik duru-
mu yaratacakt›. fiimdi Meb'uslar Meclisinin bu duruma karfl› tutumunu beklemek zorunlu-
dur san›r›m. Temsilci Kurulla iliflkimizi Baflyaver Salih Bey sürdürecektir Efendim. (Cemal)

Savafliflleri Hakan› Baflyaveri
Salih
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Erzurum, S›vas, Diyarbekir, Band›rma, Bal›kesir, Konyada Kolordu Kumandanl›klar›na
Edirne Mevkii Müstahkem Kumandan›na

Refet Beye, Kenan Beye, Bursada F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beye
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla ile Cevdet Pafla-

n›n vazifeden çekilmesini talep etmifllerdir. ‹stanbula verdi¤imiz cevapta çekilmek için acele
etmemelerini ve ‹ngilizlerin notas›n› aynen bize yazmalar›n› bildirdik. ‹ngilizlerin bu talebi
ya Meclisi Millîye tahakküm ederek memleketi eskisi gibi kendilerine mutî vesait ile idare et-
mek mümkün olup olmad›¤›n› keflif mahiyetindedir yahut memleket idaresini ellerine almak
için milletin muhtemel olan muvakemetini k›rmay› da göze ald›rman›n yani kat'î bir hareke-
tin mukaddemesidir. Her iki halde de ‹ngilizlerin talebine mutavaat etmek anlar›n iflini teshil-
den baflka netice vermez. Harbiye Nâz›r›na çekilmemesini ve ‹ngilizlerin cebren kald›rmala-
r›n› dahi göze ald›rmas›n› teklif etmek mütaleas›nday›z. Daha karar› kat'î verecek kadar ma-
lûmat al›namad›. Hemen noktai nazar›n›z› bildirmenizi rica ederim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 223.
22 Kânunusani 1336

fiifre
Gayet müstaceldir
Zata mahsustur

Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanl›¤›na
Hemen Rauf Beyi bularak vaziyeti beraber ve emniyet dahilinde takip etmenizi rica

ederiz. ‹ngilizlerin talebini is'af etmek kat'iyyen gayricaizdir. Buraca o noktai nazardan te-
dabiri seriaya tevessül edildi. ‹stanbuldaki telgraf muhaberat›n› taht› temine alman›z lâz›m-
d›r.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 224.
fiifre Ankara, 23 Kânunusani 1336
Zata mahsut ve gayet müstaceldir

Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanl›¤›na
Rauf Beye verilecektir:
Sadrazam Pafla Hazretlerinden bugün iki telgraf ald›k. Birincisinde badelmüzakere bil-

dirilecektir. ‹kincisinde Vas›f Bey celbolunarak nota irae olunmufltur. O da size izahat vere-
cek mealindedir. Hâdiseden yaln›z bir devletin teflebbüsü hususîsi gibi ans›z›n haberdar olun-
ca muvasalat›n ink›at› ihtimaline karfl› dün do¤rudan do¤ruya Bab›ali ile temasa gelmifltik.
Bizim müracaatimizin bir müdahale fleklinde telâkki edilmesine karfl› daha dün izahat› kâfi-
ye verdik. Fakat Meclisi Meb'usan›n çal›flmas›na bir mâni bulunmad›¤› anlafl›lmakta oldu-
¤undan makam› sadarete tekrar cevap vermek suretile muhabereyi idame etmiyerek nikat› na-
zar›m›z› yaln›z meb'usan grubuna iblâ¤ ediyoruz. Harbiye Nâz›r›n›n infisali bir emrivaki ol-
makla beraber vak'anm ehemmiyeti bakidir. Birinci nokta; üç devlet mümessilleri bir nota ile
hükûmetimizi istedikleri gibi terkip etmek yolunu tutmufl oluyorlar. Yar›n meclisin itimat ede-
ce¤i di¤er bir hükûmete da ayn› suretle muamele etmelerine misal haz›rlanm›flt›r. ‹kinci nok-
ta; Harbiye Nâz›r› Kuvayi Millîyeye yard›m hususunda birtak›m taahhüdat deruhde etmifl idi.
Bu taahhüdat elyevm ne flekle girmifl oldu¤u malûm de¤ildir. Bu ikinci noktan›n müsaraaten
halli lâz›md›r. Bununla beraber birinci noktan›n tamiri daha ziyade mühim bir meseledir. Bu
hâdise bu fleklinde di¤er ma¤lûp devletlere vaki olmam›flt›r. Binaenaleyh hükûmet hâdiseyi
di¤er ma¤lûp devletlere yap›ld›¤› flekle irca edinceye kadar u¤raflmak vazifesinde idi ki bu va-
zifeyi ifa etmemifltir. Paris Konferans›n› haberdar ederek bütün dünyan›n malûmat› taht›nda
bir teflebbüs karfl›s›nda bulunmak lâz›m idi. Devletlerin bir nota vererek ve bir mukavemete
u¤ramayarak belki de gizlice bir teflebbüse giriflmeleri ve hükûmetin de milleti ve matbuat› ha-
berdar etmiyerek ve bütün bir kabine meselesi yapmayarak hareket etmesi istiklâli milleti mu-
hil oldu¤u kanaatindeyiz. Emrivaki tebeddül etmese dahi hâdiseyi kapatm›yarak bir daha te-
kerrürüne mâni olacak derecede da¤da¤a yapmak elzemdir. Meclisi Meb’usanda kabineyi
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BELGE, 222.
22/1/1920

Erzurum, S›vas, Diyarbak›r, Band›rma, Bal›kesir, Konyada Kolordu Komutanl›klar›na
Edirnede Müstahkem Mevki Komutan›na

Refet Beye, Kenan Beye, Bursada Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beye
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada Savafl iflleri Bakan› Cemal Pafla ile Cevat Pa-

flan›n görevden çekilmesini istemifllerdir. ‹stanbula verdi¤imiz karfl›l›kta çekilmek için ace-
le etmemelerini ve ‹ngilizlerin notas›n› oldu¤u gibi bize yazmalar›n› bildirdik. ‹ngilizlerin bu
iste¤i ya Meb'uslar Meclisine bask› yaparak memleketi eskisi gibi kendilerine boyun e¤en
arac›larla yönetme olas›l›¤›n›n bulunup bulunmad›¤›n› yoklama niteli¤indedir ya da mem-
leket yönetimini ellerine almak için milletin olas› direniflini k›rmay› da göze ald›rman›n ya-
ni kesin bir eylemin bafllang›c›d›r. Her iki durumda da ‹ngilizlerin iste¤ine uymak onlar›n
iflini kolaylaflt›rmaktan baflka sonuç vermez. Savafliflleri Bakan›na çekilmemesini ve ‹ngiliz-
lerin zorla uzaklaflt›rmalar›n› da göze almas›n› önermek düflüncesindeyiz. Daha kesin karar
verecek kadar bilgi al›namad›. Hemen görüflünüzü bildirmenizi rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 223.
fiifre 22 Ocak 1920
Çok ivedidir 
Kifliye özeldir

Onuncu Kafkas Tümeni Komutanl›¤›na
Hemen Rauf Beyi bularak durumu birlikte ve güvenlik içinde izlemenizi rica ederiz.

‹ngilizlerin iste¤ini yerine getirmek kesinlikle do¤ru olmaz. Buraca o bak›mdan ivedi ön-
lemler al›nmaya giriflildi. ‹stanbuldaki telgraf haberleflmelerini güven alt›na alman›z gerek-
lidir.

Mustafa Kemal
BELGE, 224.
fiifre Ankara, 23 Ocak 1920
Kifliye özel ve çok ivedidir.

Onuncu Kafkas Tümeni Komutanl›¤›na
Rauf Beye verilecektir:
Baflbakan Pafla Hazretlerinden bugün iki telgraf ald›k. Birincisinde görüflüldükten son-

ra bildirilecektir, ikincisinde Vas›f Bey ça¤›r›larak nota gösterilmifltir. O da size aç›klama ya-
pacak denilmektedir. Olaydan yaln›z bir devletin özel giriflimi gibi ans›z›n haber al›nca ileti-
flimin kesilmesi olas›l›¤›na karfl› dün do¤rudan do¤ruya Bab›ali ile ba¤lant› kurmufltur. Bizim
baflvurumuzun bir kar›flma say›lmas›na karfl› daha dün yeter aç›klama yapt›ksa da Meb’uslar
Meclisinin baflbakanl›¤a yeniden yan›t vererek haberleflmeyi sürdürmeden görüfllerimizi yal-
n›z meb'uslar grubuna iletiyoruz. Savafliflleri Bakan›n›n ayr›lmas› bir olup bitti olmakla bir-
likte olay önemini korumaktad›r. Birinci nokta; üç devlet temsilcileri bir nota ile hükûmeti-
mizi istedikleri gibi oluflturmak yolunu tutmufl oluyorlar. Yar›n meclisin güvenece¤i baflka bir
hükûmete da ayn› ifllemi uygulamalar›na örnek haz›rlanm›flt›r. ‹kinci nokta; Savafliflleri Baka-
n› Ulusal Güçlere yard›m konusunda birtak›m yüklenimler alt›na girmifl idi. Bu yüklenimle-
rin bugün ne biçime girmifl oldu¤u bilinmiyor. Bu ikinci noktan›n çabuk çözülmesi gereklidir.
Bununla birlikte birinci noktan›n onar›lmas› daha çok önem tafl›yan bir sorundur. Bu olay bu
biçimde öteki yenilmifl devletlere karfl› uygulanmam›flt›r. fiu halde hükûmet olay› öteki yenil-
mifl devletlere yap›ld›¤› biçime sokuncaya kadar u¤raflmakla ödevli idi ki bu ödevi yapmam›fl-
t›r. Paris Konferans›na bilgi vererek bütün dünyan›n bilgisi içinde bir giriflim karfl›s›nda bu-
lunmak gerekli idi. Devletlerin bir nota vererek ve bir direniflle karfl›laflmayarak belki de giz-
lice bir giriflimde bulunmalar› ve hükûmetin de millete ve bas›na bilgi vermiyerek ve bütün
bir kabine sorunu yapmayan bir tutum içinde olmas›n› milletin ba¤›ms›zl›¤› bozucu nitelikte
oldu¤u kan›s›nday›z. Olup bitti de¤iflmese de olay› kapatm›yarak bir daha yinelenmesine en-
gel olacak ölçüde gürültü yapmak çok gereklidir. Meb’uslar Meclisinin de kabineyi ça¤›-



ça¤›r›p istiklâli milleti muhafaza edemedi¤inden dolay› alenen ›skat kâfi olup olmad›¤›n› dü-
flünmenizi ve bildirmenizi rica ederiz. Hâdiseyi gerek buradaki arkadafllar gerek hariçteki ko-
lordu kumandanlar› asabiyet ve ehemmiyet ile telâkki etmekte olduklar›n› bildirmektedirler.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 225.
fiifre 23/1/1336

Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandan› Kemalettin Sami Beye
Rauf Beye:
Harbiye Nâz›r› ve Erkân›harbiye Reisinin çekilmesi üzerine cereyan eden muhaberat›

görmüflsünüzdür. Cemal Pafla verdi¤i malûmatta yaln›z ‹ngilizlerin talebini zikretmifl iken
sadrazam hazretleri mükerrer ve üç devlet taraf›ndan müflterek ültimatom verildi¤ini bildir-
mifllerdir. Bu halde dahi kabinenin talebe serfüru ederek arkadafllar›n: feda etmesi haysiyeti
millîyeye tecavüz mahiyetinde bulundu¤u aflikârd›r. Gerçi ‹tilâfç›larm meselâ Macaristanda
hükûmet ›skat›na, daha evvel Almanyada azay› hükûmet tebdiline müteallik teflebbüsleri ol-
mufltur. Bizim aleyhimize olan teflebbüsün de bu vadiye dökülmesi icap eder idi. Yani hükû-
met mukavemet ederek sulh konferans›n› bütün cihana karfl› harekât› millîyeden dolay› Türk
hükûmetinin ›skat›na karar verdi¤ini ilâna mecbur etmeli idi. Mümessillerin veya devletleri-
nin münferiden veya müçlemian fakat gizli olarak aleyhimizde yapmayacaklar› yoktur. Bi-
zim mesle¤imiz ise bize yapacaklar›, en ufak bir iliflmenin bütün dünyada en büyük da¤da-
¤alar› davet edece¤ine anlar› ikna etmektir. Kabinenin bu vaz›h cihetleri asla düflünmiyerek
eslâf› gibi istiklâli milliden sükûnetle fedakârl›k etmesi salâbeti flahsîye itibarile zâf›n› idrak
ve ihata itibarile asla flayan› istinat olmad›¤›n› bir daha vaz›han ispat etmifltir. Bu kadar mu¤-
lâk mesaili seciyeten ve fikren bu mertebe zay›f zevat ile idare etmeye çal›flmak art›k gayr›-
mümkündür. Binaenaleyh kabinenin kâmilen ve Meclisi Millîden son hâdise bir mesele ya-
p›larak ademi itimat ile ›skat› lâz›md›r. Yeni hükûmeti milletin itimad› ammesine istinat ede-
rek ‹zzet Pafla deruhde edebilirler. Müdafaai Hukuk Cemiyetinin sulh esasat› müflarileyhin
efkârile tetabuk edebilece¤i ‹smet Beyle muhaverat›m›zdan müsteban olmaktad›r. Bittabi
Müdafaai Hukuk Heyeti için Harbiye, Dahilîye ve Haricîye Nâz›rlar› pek mühimdirler. Har-
bîyede Cemal Paflan›n ipkas› art›k mevzuubahs olamaz. Di¤er bir zât›n her halde tamamen
emniyetbahfl ve flimdiye kadar oldu¤undan daha aç›k ve metin olmas› lâz›md›r. Daha rütbe-
lilerden bir münasibi bulunamazsa ‹smet Beyin nezaretini de memnuniyetle telâkki ederiz.
‹zzet Pafla Hazretlerinin hükûmeti yolunda ciddiyetle, kemali kat'iyetle çal›fl›lmas›n› rica ede-
riz. Bütün kolordu kumandanlar› vaziyeti heyecan ile takip ediyorlar ve Harbîye Nâz›r›n›n
çekilmesini istiklâli milleti muhil ve fliddetle mukabeleyi müstelzim bir mahiyette telâkki et-
mifllerdir. Cevab›n›za muntaz›r›z.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 226.
fiifre Ankara 22 Kânunusani 1336
Gayet acele ve zata mahsustur.

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na
S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na

‹ngilizler Dersaadette tecavüzat› artt›rarak nâz›r veya meb'uslardan baz›lar›n› ve bil-
hassa Rauf Beyi tevkif ederlerse bilmukabele Anadoluda bulunan ‹ngiliz zabitân› tevkif edi-
lecektir. Buna nazaran icab›nda m›ntakan›zdaki ‹ngiliz zabitan›n› tevkif edebilmek için flim-
diden ittihaz› tedabir edilmesini rica eylerim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 226.
fiifre Ankara, 22 Kânunusani 1336
Gayet ve acele ve zata mahsustur

15 inci Kolordu Kumandanl›¤›na
‹ngilizlerin Dersaadette tecavüzü artt›rarak nâz›r veya meb'uslardan baz› zevat› ve bilhassa

Rauf Beyi tevkif ederlerse bilmukabele Anadoluda bulunan ‹ngiliz zabitân› tevkif edilecektir. Bina-
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r›p ulusal ba¤›ms›zl›¤› koruyamad›¤› için aç›kça düflürmesinin yeterli olup olmad›¤›n› dü-
flünmenizi ve bildirmenizi rica ederiz. Gerek buradaki arkadafllar gerek taflradaki kolordu
komutanlar› olay› öfke ve önemle karfl›lamakta olduklar›n› bildirmektedirler.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 225.
fiifre 23/1/1920

Onuncu Kafkas Tümeni Komutan› Kemalettin Sami Beye
Rauf Beye:
Savafliflleri Bakan› ve Genelkurmay Baflkan›n›n çekilmesi üzerine geçen yaz›flmalar›

görmüflsünüzdür. Cemal Pafla verdi¤i bilgide yaln›z ‹ngilizlerin iste¤inden sözetmifl iken
Baflbakan hazretleri ard› ard›na ve üç devlet taraf›ndan ortaklafla ültimatom verildi¤ini bil-
dirmifllerdir. Bu durumda da kabinenin iste¤e bafle¤erek arkadafllar›n› feda etmesinin ulu-
sal onuru yaralama niteli¤inde bulunudu¤u aç›kça billidir. Her ne kadar ‹tilâf Devletlerinin,
örne¤in Macaristanda hükûmet düflürmeye, daha önce Almanyada hükûmet üyelerini de-
¤ifltirmeye yönelik giriflimleri olmuflsa da bize karfl› olan giriflimin de bu yola dökülmesi ge-
rekirdi. Yani hükûmet direnerek bar›fl konferan›s›n› ulusal giriflimlerden dolay› Türk Hü-
kûmetinin düflürülmesine karar verdi¤ini bütün dünyaya duyurmaya zorlanmal›yd›. Temsil-
cilerin veya devletlerinin ayr› ayr› ya da toplu olarak, ama gizli olarak bize karfl› yapm›ya-
caklar› yoktur. Bizim iflimiz ise bize yapacaklar› en ufak bir iliflmenin bütün dünyada en bü-
yük gürültüleri do¤uraca¤›na onlar› inand›rmakt›r. Kabinenin aç›kça belli olan bu noktala-
r› hiç düflünmiyerek kendisinden öncekiler gibi ulusal ba¤›ms›zl›ktan dinginli¤e ödün ver-
mesi kiflisel sa¤laml›k yönünden güçsüzlü¤ünü kan›tlam›flt›r. Bu kadar karmafl›k iflleri do-
¤ufltan ve düflünce yap›s› bu kertede zay›f olan kiflilerle yönetmeye çal›flmak art›k olanak-
s›zd›r. fiu halde son olay Meb'uslar Meclisinde bir sorun yap›larak güvensizlik oyu verilip
kabinenin tümüyle düflürülmesi gereklidir. Yeni hükûmeti milletin genel güvenine dayana-
rak ‹zzet Pafla kurabilir. Haklar› Savunma Derne¤inin bar›fl ilkelerinin onun düflünceleriy-
le uyuflabilece¤i ‹smet Beyle olan görüflmelerimizden anlafl›lmaktad›r. Elbette Haklar› Sa-
vunma Kurulu için Savafliflleri, ‹çiflleri ve D›fliflleri Bakanlar› çok önemlidir. Savaflifllerinde
Cemal Paflan›n kalmas› art›k sözkonusu olamaz. Baflka birisinin her halde tam güvenilir ve
flimdiye kadar oldu¤undan daha aç›k ve sa¤lam olmas› gereklidir. Daha yüksek rütbeliler-
den uygun biri bulunamazsa ‹smet Beyin bakanl›¤›n› da sevinçle karfl›lar›z. ‹zzet Pafla Haz-
retlerinin hükûmeti kurmas› yolunda önemle, tam kararl›l›kla çal›fl›lmas›n› rica ederiz. Bü-
tün kolordu komutanlar› durumu gerginlik içinde izliyorlar ve Savafliflleri Bakan›n›n çekil-
mesini ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› bozucu ve sertlikle karfl›l›k vermeyi gerektirici nitelikte görü-
yorlar. Yan›t›n›z› bekliyoruz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 226.
fiifre Ankara, 22 Ocak 1920
Çok ivedi ve kifliye özeldir

Konyada On ikinci Kolordu Komutanl›¤›na 
S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na

‹ngilizler ‹stanbulda sald›r›lar› artt›rarak bakan veya meb’uslardan baz›lar›n› ve özel-
likle Rauf Beyi tutuklarlarsa karfl›l›k olarrak Anadoluda bulunan ‹ngiliz subaylar› tutukla-
nacakt›r. Buna göre gerekti¤inde bölgenizdeki ‹ngiliz subaylar›n› tutuklayabilmek için flim-
diden önlem al›nmas›n› rica ederim.

Mustafa Kemal
BELGE, 226.
fiifre Ankara, 22 Ocak 1920
Çok ivedi ve kifliye özeldir

15 inci Kolordu Komutanl›¤›ma
‹ngilizlerin ‹stanbulda sald›r›y› artt›rarak bakan veya meb’uslardan baz›lar›n› ve özellik-

le Rauf Beyi tutuklarlarsa karfl›l›k olarak Anadoluda bulunan ‹ngiliz subaylar› tutuklanacakt›r.



enaleyh Erzurumda bulunan Rawlinson’u kaç›rmamak için flimdiden ittihaz› tedabir edilme-
sini rica ederim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 227. 
Aceledir Harbiye, 24/1/1336

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Mecliste grup: Karar veçhile olacakt›r. Resmen müzakerata ancak dört befl güne kadar

bafllanacakt›r. O zaman meselei haz›ra sebebile kabine çekilecektir. O müddet zarf›nda vazi-
yetin emniyeti için kabinenin ipkas› lâz›md›r. Henüz vâk›f oldu¤umuz muhaberat›n›z muva-
f›k olmakla beraber buradan son vaziyet arzedilmedikçe kat'› rab›ta ile harekâta iptidar edil-
memesi lüzumu zât› devletlerince de takdir buyurulaca¤› kanaatindeyiz. Bugün sizden ade-
mi müdahaleye dair cevap al›rsak, siyaset faide verece¤ini söyliyen sadrazam ile görüflece¤iz.
Bir lisan› kati ile sizin ifl'ar›n›z› tasvip etmekle beraber birkaç gün için kendisini oyalamaya
çal›flaca¤›z. Ancak meclis resmen küflat edilmifl ve Heyeti Temsilîye nam›na telgrafla umurun
kendilerine tevdi edilmifl oldu¤u meb'usana bildirilmifl olmas›na nazaran atiyen evamirinizin
âcizlerinize tebli¤ini ve taraf›n›zdan nikat› nazar›n›z›n her makam nezdinde hakkile müda-
faa edilece¤ine itimat buyurulmas›m rica ve arz› tazimat eyleriz. (Vas›f, Rauf, Bekir Sami).

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 228. 
fiifre 25/1/1336

Rauf Beye
Harbîye Naz›r› meselesinde hükûmete müracaat yine Harbîye Naz›r› taraf›ndan nâk›s

verilen malûmat üzerine meb'uslar›n dahi ne vaziyete girecekleri malûm olmadan vukubul-
mufl idi. Meb'uslar için emniyet bulundu¤u anlafl›l›r anlafl›lmaz Bab›âliye müracaatten sarf›-
nazar olunnufl ve keyfiyet size de bildirilmifltir. Bütün noktai nazarlar›m›z›n tatbik ve icras›-
na sizin delâletiniz tabiidir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

25/1/1336
Kolordulara

Malûm olan adreslere
Harbiye Nâz›r›n›n ve Erkân›harbiyei Umumîye Reisinin çekilmesi meselesini meb’usan

takibe bafllam›fl olduklar›ndan Heyetimiz taraf›ndan art›k teflebbüsat yap›lmamaktad›r. Ma-
lûmat ald›kça bildirece¤iz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal 

VES‹KA, 229.
Befliktafl, 24/1/1336 

Ankarada, K.O. 20 K. 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Buradaki ‹talya mümessili siyasîsi çok namuslu ve do¤ru sözlü bir Türk muhibbi-

dir. Bu zat gayet samimî ve müteessir bir suretle atideki sözleri söyledi: "Hükûmete müfl-
terek bir nota verdik bu nota Asyay› Su¤ra Müttefikin Ordular› Baflkumandan› General-
Milne'in ültimatomu üzerinedir. E¤er Harbîye Nâz›r› ile Cevat Pafla istifa etmemifl olsa-
lard› ‹ngilizler Harbîye Nezaretini iflgal edeceklerdi. Frans›zlar ile biz garip bir vaziyet
karfl›s›nda kald›k. ‹ngilizler sulh konferans› ile bir ifl göremediklerini görünce ‹stanbul-
da bir ifl görmek ve bir emrivaki ihdas etmek istiyorlar. Kuvayi Millîyenin gösterdi¤i sü-
kûnet ve metanet ‹ngilizleri ç›ld›rt›yor. Siz haz›rl›k görebilirseniz belki büyük ifller de gö-
rebilirsiniz. Fakat siz bu neticeye kadar ezilirsiniz. Bana itimat edin. Sabrü metanetinizi
muhafaza edin. On, on befl gün zarf›nda ‹talya ve Fransa hükûmetleri gayet sarih bir
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Buna göre Erzurumda bulunan Rawlinson'u kaç›rmamak için flimdiden önlem al›nmas›n›
rica ederim.

Mustafa Kemal
BELGE, 227. 
‹vedidir Harbiye, 24/1/1920

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Mecliste grup: Karar uyar›nca olacakt›r. Resmî olarak görüflmelere anacak dört befl

güne kadar bafllanacakt›r. O zaman bugünkü sorun nedenile kabine çekilecektir. O süre
içinde durumun esenli¤i için kabinenin iflbafl›nda tutulmas› gereklidir. fiimdi ö¤rendi¤imiz
yaz›lar›n›z uygun olmakla birlikte buradan son durum bildirilmedikçe iliflki keserek eyle-
me bafllanmamas› gerekti¤ini sizin de kabul edece¤inize inan›yoruz. Bugün sizden kar›flma
olmayaca¤›na iliflkin yan›t al›rsak, politika yapman›n yararl› olaca¤›n› söyliyen baflbakanla
görüflece¤iz. Kendisine kesin bir dille sorumlulu¤un derecesini ve tehlikeyi anlataca¤›z..
Böylece sizin bildirdi¤inizi uygun bulmakla birlikte birkaç gün için kendisini oyalamaya
çal›flaca¤›z. Ancak meclis resmî olarak aç›lm›fl ve Temsilci Kurul ad›na telgrafla ifllerin
kendilerine b›rak›lm›fl oldu¤u meb’uslara bildirilmifl oldu¤una göre bundan böyle emirle-
rinizin iyice savunulaca¤›na güvenmenizi rica eder sayg›lar sunar›z. (Vas›f, Rauf, Bekir Sa-
mi).

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 228. 
fiifre 25/1/1920

Rauf Beye
Savafliflleri Bakan› sorununda hükûmete baflvurulmas› yine Savafliflleri Bakan› tara-

f›mdan verilen eksik bilgi üzerine ve meb'uslar›n da ne durum alacaklar› bilinmeden yap›l-
m›fl idi. Meb’uslar için güvenlik buludu¤u anlafl›l›r anlafl›lmaz Bab›âliye baflvurmaktan vaz-
geçilmifl ve durum size de bildirilmifltir. Bütün görüfllerimizin uygulan›p yerine getirilmesi-
ne sizin yard›m etmeniz do¤ald›r.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Kolordulara
Bilinen adreslere

Savafliflleri Bakan›n›n ve Genelkurmay Baflkan›n›n çekilmesi sorununu meb'uslar iz-
lemeye bafllam›fl olduklar›ndan Kurulumuz taraf›ndan art›k giriflimde bulunulmamaktad›r.
Bilgi ald›kça bildirece¤iz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 229.
Befliktafl, 24/1/1920

Ankarada K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Buradaki ‹talya siyasî temsilcisi çok namuslu ve do¤ru sözlü bir Türk dostudur.

Bu kifli çok içten ve üzüntülü bir sesle afla¤›daki sözleri söyledi: "Hükûmete ortak bir
nota verdik bu nota ‹tilâf Devletlerinin Anadolu Ordular› Baflkomutan› General Mil-
ne'in ültimatomu üzerinedir. E¤er Savafliflleri Bakan› ile Cevat Pafla görevden çekilme-
mifl olsalard› ‹ngilizler Savafliflleri Bakanl›¤›n› iflgal edeceklerdi. Frans›zlar ile biz tuhaf
bir durum karfl›s›nda kald›k. ‹ngilizler bar›fl konferans› ile bir ifl göremediklerini görün-
ce ‹stanbulda bir ifl görmek ve bir olup bitti yaratmak istiyorlar. Ulusal Güçlerin gös-
terdi¤i dinginlik ve dayan›kl›l›k ‹ngilizleri ç›ld›rt›yor. Siz haz›rl›k görebilirseniz belki
büyük ifller de görebilirsiniz. Fakat siz bu sonucu al›ncaya kadar ezilirsiniz. Bana güve-



vaziyet alacaklard›r, ‹ngilizlere flu s›rada hiçbir f›rsat vermemek, bu garezkâr millete karfl›
yapaca¤›m›z en büyük darbedir. Hakaret varsa, ondan siz de¤il tahkir edenler utans›n. Yafla-
mak azmini ruhlar›nda tafl›yanlar hakaret alt›nda taflarak intihar› de¤il zaman› münasibinde
hasm›na verece¤i darbenin fliddetini tefldit için f›rsat beklerler. Bunlar son bocalamalar›d›r.
Onlar sizin sab›r ve metanetinizi y›kmak için belki daha delilik yapacaklard›r. E¤er onlar da-
ha fazla bir fley yapmazlar ise sizler de on, on befl gün daha intizar ile bir ziyan etmezsiniz.
Siz yine haz›r olmaya çal›fl›n. Fakat zinhar delilik yapmay›n. fiu s›rada ‹ngilizlerin aksine git-
meyin." Bu ifadat›n samimiyetine flüphe etmiyoruz. Zira; ellerinde kati bir talimat yok. Sürat
ve fliddetle talimat talep ettiler. Bekliyorlar. Selâniktenberi yekdi¤erine büyük bir samimiyet-
le merbut bulunan ‹talya mümessili siyasîsi ile Kaymakam Edip Bey aras›ndaki bu mülâka-
t›n hulâsas› ehemmiyetine binaen berveçhibalâ maruzdur.

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 230.
Befliktafl, 28/1/1336

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Bugüne kadar meb'uslarla icra eyledi¤imiz temaslardan ç›kan netice zât› devletlerinin

her ihtimale karfl› hariçte Kuvayi Millîyenin resikâr›nda kalmalar› noktas›nda temerküz edi-
yor. Meclisi meb'usan riyaseti hususunda vaki olan propagandalar›m›zdan da anlad›¤›m›za
göre ‹stanbula gelmek caiz görülmedi¤inden reis olursan›z gayritabiî bir vaziyet hâs›l olaca-
¤› Meclisi Millînin hakikatte hariçte imifl gibi bir tesir yapaca¤› Heyeti Temsilîyenin müessiri
hakikî bulundu¤u fikrinin tahassulü mehazirini ileri sürüyorlar. Öyle anl›yoruz ki bize taraf-
tar bulunanlar da s›rf bu noktai nazardan düflünerek itay› reyden istinkâf edeceklerdir. Böy-
le mefl'um bir neticenin vahdeti millî üzerine yapaca¤› tesir müsta¤nii arzd›r. Bu sebeple biz
pek azîm mahzur tevlit edecek olan bu ciheti ileri sürmekten sarf›nazar ediyoruz. Bu bapta-
ki iradelerini istirham eyleriz, istihbarat› mevsukaya nazaran Sadr› Esbak Tevfik Paflaya ‹n-
gilizler Meclisi Millîyi toplamal› idiniz demifllermifl. Aralar›nda Kanunu Esasî mucibince bu-
na mecburiyet oldu¤unu bildirmifl. Fakat meclis itilâf Devletleri aleyhine galeyan ederse ne
yapars›n›z demifller. O dahi fesih ve tadil, hukuku padiflahidendir demifltir. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 230.
fiifre halli Deraliye, 1/2/1336

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Divan› riyaset meselesi hususî mahrem bir içtimada tekrar mevzuubahs oldu. O vak›t

fieref Bey zât› âlilerinin intihab› fevaidinden bahsetti. Neticei müzakeratta heyeti umumîye
fikrinin zât› devletlerine son derece hürmetkar oldu¤u ve riyasetin bile mevkii bülendinize na-
zaran küçük kalaca¤›na hükmeyledikleri görüldü. ‹ntihap hususunda teflettütü ara tekrar ka-
tiyetle mahsus oldu¤undan milletin resikâr›nda Meclisi Millîye nigehban olarak kalmay› za-
ten tercih buyurduklar› taraf›m›zdan söylenerek alk›fllarla hakk› sâmilerinde tezahürat› sami-
maneye flahit olundu. ‹çtima› umumîde Reflat Hikmet Bey reisi evvel ve Hüseyin Kâz›m Bey
birinci ve Hoca Aptülâziz Mecdi ikinci reis vekili intihap edildi. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay
fievket

VES‹KA, 231.
29/30, 1, 1336

Rauf Beye:
Riyaset meselesinde meb'uslar›n be¤endiklerini yapmaya haklar› tabiidir. Kezalik benim ri-

yasetimi mevzuubahsederek muvaffak olamamak Kuvayi Millînin zâf›n› ima edebilece¤inden mu-
vaffak›yet temin edilmedikçe hiç teflebbüs etmemek evlâd›r. Serd buyurulan mehazir evvelce etrafi-
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niniz. Fransa hükûmetleri çok aç›k bir durum alacaklard›r. ‹ngilizlere flu s›rada hiçbir f›rsat
vermemek, bu kinci millete karfl› yapaca¤›m›z en büyük flamard›r. Afla¤›lamalar varsa, on-
dan siz de¤il afla¤›layanlar utans›n. Yaflamak kararl›l›¤›n› ruhlar›nda tafl›yanlar afla¤›lama al-
t›nda taflarak intihar etmeyi de¤il elveriflli zamanda düflman›na indirece¤i flamar› fliddetlen-
dirmek için f›rsat beklerler. Bunlar son bocalamalar›d›r. Onlar sizin sab›r ve dayan›kl›l›¤›-
n›z› y›kmak için belki daha baflka delilik yapacaklard›r. E¤er onlar daha baflka bir fley yap-
mazlar ise sizler de on, on befl gün daha beklemekle bir fley kay›p etmezsiniz. Siz yine haz›r
olmaya çal›fl›n. Fakat sak›n ha delillik yapmay›n. fiu s›rada ‹ngilizlere ters düflmeyin." Bu
sözlerin içtenli¤inden kuflku duymuyoruz. Çünkü; ellerinde kesin bir direktif yok. Çabuk ve
›srarla direktif istediler. Bekliyorlar. Selânikten beri birbirine büyük bir içtenlikle ba¤l› bu-
lunan ‹talya siyasî temsilcisi ile Yarbay Edip Bey aras›ndaki bu görüflmenin özeti önemi ne-
denile yukar›da bilginize sunuldu.

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 230.
Befliktafl, 28/1/1920

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Bugüne kadar meb'uslarla yapt›¤›m›z görüflmelerden ç›kan sonuç sizin her olas›l›¤a

karfl› taflrada Ulusal Güçlerin bafl›nda kalman›z noktas›nda birlefliyor. Meb'uslar Meclisinin
baflkanl›¤› konusunda yap›lan propagandalar›m›zdan da anlad›¤›m›za göre ‹stanbula gel-
mek do¤ru görülmedi¤inden baflkan olursan›z ola¤an d›fl› bir durum do¤aca¤› yollu sak›n-
calar›n› ileri sürüyorlar. Öyle anl›yoruz ki bizden yana olanlar da salt bu aç›dan düflünerek
oy vermekten çekineceklerdir. Böyle u¤ursuz bir sonucun ulusal birli¤e yapaca¤› etkiyi
aç›klamak gerekmez. Bu nedenle biz çok büyük sak›nca do¤uracak olan bu noktay› ileri
sürmekten vazgeçiyoruz. Bu konudaki buyru¤unuzu rica ederiz. Al›nan inan›l›r bilgilere gö-
re eski baflbakanlardan Tevfik Paflaya ‹ngilizler Meb’uslar Meclisini toplamamak idiniz de-
mifllermifl. Aralar›nda anayasa gere¤ince buna zorunluk oldu¤unu bildirmifl, ama meclis ‹ti-
lâf Devletlerine sert ç›karsa ne yapars›n›z demifller. O da da¤›tmak ve de¤ifltirmek, padifla-
h›n haklar›ndand›r demifltir. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 230
Çözülmüfl flifre ‹stanbul, 1/2/1920

Ankara K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Baflkanl›k divan› sorunu özel ve gizli bir toplant›da yeniden sözkonusu oldu. O zaman

fieref Bey sizin seçilmenizin yararlar›ndan sözetti. Görüflmeler sonunda genel kurulun size
son derece sayg›l› oldu¤u ve flimdi bulundu¤unuz yüksek göreve oranla meclis baflkanl›¤›-
n›n bile önemsiz kalaca¤› kan›s›na vard›klar› görüldü. Seçim konusunda görüfl ayr›l›¤› yeni-
den kesinlikle anlafl›ld›¤›ndan milletin bafl›nda Meb'uslar Meclisinin koruyucusu olarak kal-
may› sizin de ye¤ledi¤imiz taraf›m›zdan söylenerek sizin için alk›fllarla içtenlikli gösteriler
görüldü. Genel kurulda Reflat Hikmet Bey birinci baflkan ve Hüseyin Kâz›m Bey birinci ve
Hoca Aptülâziz Mecdi Efendi ikinci baflkan vekili seçildi. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket

BELGE, 231
29-30/1/1920

Rauf Reye:
Baflkanl›k konusunda be¤endiklerini yapmak elbetteki meb'uslar›n hakk›d›r. Ayr›ca, benim

baflkanl›¤›m› sözkonusu yap›p da baflar›l› olamamak, Ulusal Güçlerin etkinsizli¤i anlam›na gelebi-
lece¤inden, baflar› garantilenmedikçe hiç giriflimde bulunmamak en do¤rusudur. ‹leri sürülen sa-



le düflünülen fleylerdir. Reisin mutlaka ‹stanbulda bulunmas› lüzumlu görülürse badelintihap
benim riyasetten istifa etmekli¤im kabildi. Benim riyasetimi mevzuubahs eden esbap, Kuvayi
Millîyenin millet taraf›ndan kabul edildi¤ini teyit etmek, meclis fesholundu¤u halde riyasete ait
vezaifi emniyetle ifa eylemek, hayat›m›zla gayri kabili telif bir sulh teklifi karfl›s›nda k›yam›
millî yap›l›rsa riyaset vaziyetile milletin maddî ve manevî bütün kuvvetlerini müdafaaya tevcih
etmek mülâhazalar› idi. Mütalean›zdan müdafaai millîyeyi taallûk eden bu esbab›n bugün ‹s-
tanbul muhitinde flayan› ihmal addolundu¤u anlafl›l›yor. Halbuki nâz›rlar›n cebren ›skat›,
meb'uslarm tevkifi ve saire gibi ahvalden Kuvayi Millîye aleyhtarl›¤›, meclisin feshi ihtimali ve
müdafaai millîyeye teflebbüs zaman› karip oldu¤unu zannediyoruz. E¤er noktai nazarda isa-
bet etmemekten müdafaai millîyede halen ve atiyen noksan hâs›l olursa mes’uliyet hata eden-
lere ait olur. fiahsan benim bu hususta müsta¤ni oldu¤umu temine hacet yoktur zann›nday›m.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 232.

Befliktafl, 27/1/1336 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

C: 27/1/1336 iki flifreye:
Heyeti Temsilîyeye: Hâdise hakk›ndaki nikat› nazar›n›zda tamamen müflterekiz. Kabi-

ne bidayette kâmilen istifay› düflünmüfl fakat mecliste bir ekseriyet grubu taayyün edip de bu-
nun itimad›na müstenit bir vaziyet husulünden evvel çekilmeyi memlekette anarfli olur kor-
kusile yapmam›flt›r. Meclisin bugünkü vaziyeti ise de¤il bu kadar nazik bir meseleyi hatta bir
grup için fevkalbefler müflkülât ve mesai ile çal›fl›yoruz. Geldi¤imiz gündenberi bir aht› millî
içtima› karfl›s›nda bulunduk. Buradaki meb'uslar bütün milletin müfltereken Marafl havalisi-
ne dair meclise gelen telgraflar› bile heyeti umumîyede okumaya müsait de¤ildir. Çünkü he-
nüz grup yoktur. Divan› riyaset intihab› yap›lmam›flt›r. Oldu¤u gibi bizim esasata sülûke
akalli kalil olsun bir k›sm›n muhalif ç›kacaklar›n› hissettikleri için Meclisi Millînin heyeti
umumîyesinin kabul edebilece¤i esasat› kaleme alm›fllar ve bunu imza alt›na alarak bir mu-
kavele (pakt) flekline sokmufllard›r, içtima hususunun heyeti umumîyesinde bizim formülü
teklif ederek ifli yeniden encümene havale suretile ve bizim de ifltirakimizle arzumuz dahilin-
de bir formül yapt›k. Bir taraftan da grup için u¤rafl›yoruz. Harbîye Nâz›r› meselesinin mec-
lisçe nazar› dikkate al›nmas›n› hükûmet te münasip görüyor. (...) ler on fiubatta aç›lacak (...)
meb'usan in'ikad›na kadar (...) lere bir emrivaki yapt›rmamak için (...) lere mümaflatkâr dav-
ranmakl›¤›m›z› tavsiye ediyorlar. Aksi takdirde (...) hükûmeti için emrivakiin bir fleref ve
haysiyet meselesi olaca¤›na binaen Meclisi Meb'usanlar›n›n onu kabulde zaruret görebilece-
¤i tehlikesinin mevcut oldu¤unu söylüyorlar.

Harbiye Nezaretine Kavakl› Fevzi Paflan›n tayini hükûmetçe mukarrerdir. Taahhüdat
meselesini bu zatla halledece¤iz. Toplanacak yer flöyle dursun henüz bafl›m›z› sokacak bir
dam alt› bulamad›¤›m›z›n ve ‹stanbulun vaziyet ve vesaitsizli¤inin ve en buhranl› bir zaman
içinde çal›flmak mecburiyetinde bulundu¤umuzun rüfakay› muhteremece nazar› dikkate
al›nmas›n› hassaten istirham eyler ve mesaii müflterekemizde Cenab› Hakk›n inayet ve tevfi-
kat› suphaniyesini tazarru eyleriz. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 233.
fiifre halli Befliktafl, 6/2/1336
Gayet müstaceldir

Ankara K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Dün akflam Salih Pafla ile görüfltüm. Kabine hakk›n-

da makam› riyasette mahremane icra edilen müdavelei efkârdan kabinenin haberdar oldu¤unu an-
lad›m. Yaln›z zât› devletlerine bildirdi¤imiz esamiden de malûmatlar› var. ‹çimizden birisinin söy-
ledi¤i anlafl›l›yor. Salih Paflan›n bildirdi¤ine göre sadrazam kabinesinde hiçbir tadilât yapmadan
meclis huzuruna gelecek ve bilâkaydüflart itimat talep eyliyecektir. Mükerrer istirhamat›m›za ra¤-
men Fevzi Paflan›n Harbîye Nâz›r› yap›lmamas› bu fikri müeyyittir. Dün ö¤leden sonra Harbi-
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k›ncalar önceden enine boyuna düflünülmüfl fleylerdir. Baflkan›n ille ‹stanbulda bulunma-
s› gerekli görülürse seçildikten sonra benim baflkanl›ktan çekilmem olabilirdi. Benim bafl-
kanl›¤›m› sözkonusu k›lan nedenler, Ulusal Güçlerin millet taraf›ndan benimsendi¤ini
perçinlemek, meclis da¤›l›rsa baflkanl›k ödevlerini güvenilir flekilde yapmak, varolmam›z-
la ba¤daflmayan bir bar›fl önerisi karfl›s›nda ulusça ayaklan›l›rsa baflkanl›¤›n tutumuyla
milletin nesnel ve tinsel bütün güçlerini savunmaya yöneltmek düflünceleri idi. Sözleriniz-
den savunmaya iliflkin bu nedenlerin bugün ‹stanbul çevresinde önemsiz say›ld›¤› anlafl›-
l›yor. Oysa bakanlar›n zor kullanarak düflürülmesi, meb’uslar›n tutuklanmas› ve benzeri
olaylarda Ulusal Güçlere düflmanl›k görüyor, meclisin da¤›t›lmas› olas›l›¤›n›n ve ulusal
savunmaya girifline zaman›n›n yak›n oldu¤unu san›yoruz. E¤er do¤ru düflünmemekten
ulusal savunmada bugün ve ileride aksakl›klar olursa sorumluluk yanl›fll›¤› yapanlara dü-
fler. Benim bu ifli kiflisel düflüncelerle istemedi¤im yolunda güvence vermeye gereklilik
yoktur.

Mustafa Kemal
BELGE, 232.

Befliktafl, 27/1/1920
K.O. 20 Komutanl›¤›na

K: 27/1/1920 iki flifreye:
Temsilci Kurula: Olaya iliflkin görüfllerinizi tümüyle paylafl›r›z. Kabine önceleri toptan

çekilmeyi düflünmüfl ama mecliste bir ço¤unluk grubu kurulup da bunun güvenine dayanan
bir durum ortaya ç›kmadan çekilmeyi memlekette anarfli olur korkusile yapmam›flt›r. Mec-
lisin bugünkü durumu ise de¤il bu kadar kritik bir sorunla bir grup kurmak için bile insan
üstü güçlük ve çaba ile çal›fl›yoruz. Geldi¤imiz gündenberi bir ulusal ant toplant›s› karfl›s›n-
da bulunduk. Buradaki meb’uslar›n tutumu, Marafl çevresiyle ilgili olarak bütün milletin
hepbirden Meclise çekti¤i telgraflar›n bile Genel Kurulda okunmas›na elveriflli de¤ildir.
Çünkü daha grup yoktur. Baflkanl›k divan› seçimi yap›lmam›flt›r. Bizim ilkelerimizin oldu-
¤u gibi kabulünde çok az›nl›kla bile olsa, bir bölümün karfl› ç›kacaklar›n› sezdikleri için
Meb'uslar Meclisinin genel kurulunun kabul edebilece¤i ilkeleri yazm›fllar ve bunu imzala-
yarak bir sözleflim (pakt) biçimine sokmufllard›r. Toplanma konusunda genel olarak bizim
formülü önerip ifli yeniden komüsyona göndermek yoluyla ve bizim de kat›lmam›zla istek-
lerimiz çerçevesinde bir formül yapt›k. Bir yandan da grup için u¤rafl›yoruz. Savafliflleri Ba-
kan› sorununu meclisçe ele al›nmas›n› hükûmet de uygun görüyor. (...) ler on fiubatta aç›-
lacak (...) lerin suyuna gitmemizi ö¤ütlüyorlar. Bu yap›lmazsa (...) hükûmeti için olup bitti-
nin bir onur ve haysiyet sorunu olaca¤› dolay›s›yla parlamentolar›n›n onu kabulde zorunluk
görebilece¤i tehlikesinin bulundu¤unu söylüyorlar. Savafliflleri Bakanl›¤›na Kavakl› Fevzi
Paflan›n atanmas› hükûmetçe kararlaflt›r›lm›flt›r. Yüklenimler sorununu onunla çözüme
ba¤layaca¤›z. Toplanacak yer flöyle dursun daha bafl›m›z› sokacak bir dam alt› bulamad›¤›-
m›z›n ve ‹stanbuldaki durumun ve olanaks›zl›¤›n ve en bunal›ml› bir zamanda göz önünde
bulundurulmas›n› özellikle rica eder, ortak çal›flmalar›m›zda Yüce Tanr›n›n ulu yard›m› için
yakar›r›z. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 233. 
Çözülmüfl flifre Befliktafl, 6/2/1920
Çok ivedidir

Ankara K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Dün akflam Salih Pafla ile görüfltüm. Kabine hakk›n-

da baflkanl›k odas›nda gizlice yap›lan görüflmeden kabinenin bilgisi oldu¤unu anlad›m. Yaln›z si-
ze bildirdi¤imiz isimleri de biliyorlar, içimizden birisinin söyledi¤i anlafl›l›yor. Salih Paflan›n bildir-
di¤ine göre baflbakan kabinesinde hiçbir de¤ifliklik yapmadan meclis karfl›s›na ç›kacak ve kay›ts›z
flarts›z güven isteyecektir. Birkaç kere yapt›¤›m›z ricalara ra¤men Fevzi Paflan›n Savafliflleri Baka-
n› yap›lmamas› bu  düflünceyi do¤rulamaktad›r. Dün ö¤leden sonra eski Savafliflleri Bakan› Cemal



ye Nâz›r› Sab›k› Cemal Pafla da sadrazam›n arkadafllar›na söz vermifl olmas› cihetile itimat re-
yi almadan tasfiye, yapam›yaca¤›n› ve fakat itimat ald›ktan üç gün sonra istifa ederek yeni ka-
binesini teflkil edece¤ini söylemiflti. Kendisine Reflat Hikmet Beve söylemesini ihbar ve fakat
bu fleklide itimat alaca¤›n› ihsas eyledik. Halbuki Salih Pafla böyle bir tasfiyeye de taraftar ol-
mad›¤›n› yaln›z evkaf ve naf›a nezaretlerinde bir tebeddül yapabilece¤ini Dahilîye Nâz›r›n›n
muhakkak kabinede kalaca¤›n› söyledi. Bugün hususî içtima ile kabine hakk›nda müdavelei
efkâr olunaca¤›ndan hem bunun neticesini hem de reisin fikir ve kanaatini ayr›ca arzedece¤iz.

2 - Zât› devletleri hakk›nda vaki gayrikanunî muamelât›n tashihine dair teflebbüsat ne-
ticelenmifltir. ‹stifan›z›n kabulü suretile tard muamelesinin gayrikanunî olmas› cihetile tashi-
hi hakk›nda irade ç›km›flt›r. Yaln›z kabine bunu Takvimi Vekayi ile neflretmeyi ‹ngilizlere
karfl› mugayiri siyaset görüyormufl. Sadrazam Pafla flifre ile Zât› Devletlerine bu bapta tebli-
gatta bulunacakt›r. Bunun flimdilik alenen neflrinden sarf›nazar edilmesi için sizden istirha-
matta bulunuyorlar.

3 - Akbafltan al›nan cepane de Denikin ordusu için ‹ngilizler taraf›ndan iddihar ve ih-
zar olunan cepane imifl. Taraf›m›zdan musaderesi Bolfleviklerle müttehiden hareket etmekte
oldu¤umuz fikrini ‹ngilizlere vermifl. Band›rma tarik›yle sevkolunaca¤›n› haber ald›klar›n-
dan Band›rmaya bir müfrezei askerîye göndermifllerdir. Bu baptaki emrinizi Salih Paflaya
söyledim. ‹leride vaki olacak muameleye karfl› bu iflgalin fliddetle protesto edilmesine kabine
nezdinde tavassut edecektir.

4 - Yunanl›lar ‹zmirdeki kuvvetlerini üç kolorduya iblâ¤ etmekte olduklar› müstahber-
dir Efendim. (Rauf)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 234.
7 fiubat 1336

C: 6/211336
Rauf Beye:
Kabine meselesinde müflahedat›m›z flöyledir. Düveli ‹tilâfiye ile mehafili malûme hükû-

meti haz›ran›n tutulmas›n› iltizam ediyorlar. Böyle mütereddit, vehham ve efkâr› milleti havf
ve endifle içinde tutarak istihzarat› millîyeye mütemadiyen ve muanniden mukavemet eden bir
hükûmet ‹tilâf Devletlerinin muhtaç olduklar› zaman› en iyi temin eder. Mehafili malûmeye
gelince onlar mukavemeti millîyeyi derunundan y›kacak bir kabiliyeti bittecrübe bu hükû-
mette bulmufllard›r. Meb'usan ‹stanbulun dahilî ve haricî tesiratile sulhe matuf olan gayeyi
ihmal ederek ubudiyet, ikbal, haset, vehim ve ilâ...gibi avamil ile iftiraka düflmüfllerdir. Bizim
grubumuz bu müflkülât aras›nda mümkün oldu¤u kadar çok meb'ustan mürekkep bir ekse-
riyet temin edebilmek için kendi tasavvurat ve mutekadat›ndan mütemadiyen fedakârl›k yap-
m›fl ve uysal olmak sevdasile hükûmet ve men hafili malûme nezdindeki tesirat›n› kâmilen za-
yi eylemifltir. Cemal Pafla Dahilîye Nâz›r›n›n istifas›n› sadrazam taraf›ndan defaatle temin et-
mifl iken bugün dürüst bir ret vaziyeti almaya cesaret bulmufllard›r. Binaenaleyh flirazeyi boz-
mamak kaygusile devam edilirse bizim meb'usan grubumuzun amali gayrimillîyeye ve ihti-
rasat› gûnagûna vas›ta olmaktan baflka bir tesir yapam›yaca¤› ve mesaili millîye mevzuubahs
oldu¤u zaman dahi mesaili mezkûre aleyhine mukarrerat ittihaz›na mâni olam›yaca¤› tahak-
kuk etmifltir. Bu hale karfl› tedbir budur. Mümkün oldu¤u kadar çok aza toplamak hevesini
tamamen reddetmek ve prensiplerimize tamamen sâd›k arkadafllardan mürekkep bir heyetle
iktifa eylemek lâz›md›r. Bu heyet e¤er ekalliyet halinde kal›rsa bunu da göze ald›rmal›y›z.
Çünkü mahzuru uysall›ktan azd›r. Böyle bir ekalliyete istinaden hiçbir tasfiyeye raz› olma-
yarak hükûmeti bilâkaydü flart düflürmek lâz›md›r. Kat’î mücadele vaziyeti flimdi al›n›rsa
karfl› taraf›n serfürü edece¤i muhakkakt›r. - Uysall›¤a devam edilirse bilâhare itiraz edilse de
hiçbir tesiri olmayaca¤› flüphesizdir. Karar›n›z› acilen bildiriniz. Teferruat olarak flunu da
söyleyelim ki Harbîye Nezareti için Fevzi Pafla elbette Çürüksuluya müreccaht›r. Bizce Ce-
mal Paflan›n infisali bir mesele de¤ildir. En ziyade Fevzi Pafla ile çal›flabiliriz kanaatindeyiz.

Hükûmet Band›rman›n iflgaline karfl› protestodan daha fazla fleyleri flimdiye kadar yap-
m›fl bulunmal› idi. Bu meselenin fliddetle takip edilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal
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Pafla da baflbakan›n arkadafllar›na söz vermifl oldu¤u için güven oyu almadan de¤ifliklik yapa-
m›yaca¤›n› ve fakat güven ald›ktan üç gün sonra görevden çekilerek yeni kabinesini kuraca-
¤›n› söylemiflti. Kendisine Reflat Hikmet Beye söylemesini bildirdik ve ancak bu flekilde gü-
ven alaca¤›n› sezinlettik. Oysa Salih Pafla böyle bir de¤iflikli¤e de taraftar olmad›¤›n› yaln›z va-
k›flar ve bay›nd›rl›k bakanl›klar›nda bir de¤ifliklik yapabilece¤ini ‹çiflleri Bakan›n›n herhalde
kabinede kalaca¤›n› söyledi. Bugün özel toplant› ile kabine hakk›nda görüflülece¤inden hem
bunun sonucunu hem de baflkan›n düflünce ve görüflünü ayr›ca bilginize sunaca¤›z.

2 - Sizin hakk›n›zda yap›lm›fl olan yasaya ayk›r› ifllemlerin düzeltilmesine iliflkin giri-
flim sonuçlanm›flt›r. Göreveden çekilmifl olman›z›n kabulü ile askerlikten kovulma ifllemi-
nin kanuna ayk›r› oldu¤undan düzeltilmesi yolunda padiflah buyru¤u ç›km›flt›r. Yaln›z ka-
bine bunu Takvimi Vekayi* ile yay›mlamay› ‹ngilizlere karfl› politikaya ayk›r› görüyormufl.
Baflbakan Pafla flifre ile size bu konuyu bildirecektir. Bunun flimdilik aç›kça yay›mlanmas›n-
dan vazgeçilmesini sizden rica ediyorlar.

3 - Akbafltan al›nan cephane de Denikin ordusu için ‹ngilizler taraf›ndan toplan›p ha-
z›rlanm›fl olan cephane imifl. Taraf›m›zdan el konulmas› Bolfleviklerle iflbirli¤i yapmakta ol-
du¤umuz düflüncesini ‹ngilizlere vermifl. Band›rma yoluyla gönderilece¤ini haber ald›kla-
r›ndan Band›rmaya bir askerî birlik göndermifllerdir. Bu konudaki emrinizi Salih Paflaya
söyledim. ‹leride yap›lacak ifllere karfl› bu iflgalin sertlikle protesto edilmesi için kabinede
arac›l›k yapacakt›r.

4 - Yunanl›lar›n ‹zmirdeki kuvvetlerini üç kolorduya ç›karmakta olduklar› ö¤renilmifl-
tir Efendim. (Rauf)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 234.
7 fiubat 1920

K: 6/2/1920 flifreye: 
Rauf Beye: 
Kabine konusunda gözlemlerimiz flöyledir. ‹tilâf Devletleri ile belli çevreler flimdiki hü-

kûmetin tutulmas›ndan yanad›rlar. Böyle karars›z, kuruntulu ve kamuoyunu korku ve kayg›
içinde tutarak ulusal haz›rl›klara sürekli olarak ve inatla karfl› koyan bir hükûmet ‹tilâf Dev-
letlerinin gereksindikleri zaman› en iyi biçimde sa¤lar. Belli çevrelere gelinceye onlar ulusal
direnifli içinden y›kacak bir yetene¤i deneyimleriyle bu hükûmette bulmufllard›r. Meb'uslar
‹stanbulun iç ve d›fl etkileriyle bar›fla yönelik olan amac› bir yana b›rak›p dalkavukluk, mev-
ki h›rs›, çekememezlik, kuruntu v.b.. gibi etkenlerle birbirlerinden ayr› düflmüfllerdir. Bizim
grubumuz bu güçlükler aras›nda olabildi¤ince çok say›da meb'uslardan oluflan bir ço¤unluk
sa¤layabilmek için kendi düflünce ve inan›fllar›ndan sürekli ödünler vermifl ve uysal olmak
sevdasile hükûmet ve belli çevreler üzerindeki etkisini tümüyle yitirmifltir. Cemal Pafla ‹çifl-
leri Bakan›n›n görevden çekilmesini baflbakandan birkaç kez sa¤lam›fl iken bugün bu konu-
yu sertçe reddeder bir tutuma girmeye cesaret etmifllerdir. Buna göre düzeni bozmamak
kayg›s›yla ayn› yolda yürünürse bizim meb'uslar grubumuzun ulusal olmayan emellere ve
türlü tutkulara arac› olmaktan baflka bir etki yapam›yaca¤› ve ulusal sorunlar söz konusu ol-
du¤u zaman bile bu millî sorunlara zarar verecek kararlar al›nmas›n› engelleyemiyece¤i ke-
sinlik kazanm›flt›r. Bu duruma karfl› önlem fludur: Olabildi¤ince çok say›da üye toplamak he-
vesinden hepten vazgeçip ilkelerimize tam anlam›yla ba¤l› arkadafllardan oluflan bir toplu-
lukla yetinmek gereklidir. Bu topluluk az›nl›k durumunda kal›rsa bunu da göze almal›y›z.
Çünkü sak›ncas› uysall›ktan azd›r. Böyle bir az›nl›¤a dayanarak hiçbir de¤iflikli¤i kabul et-
meyerek hükûmeti kay›ts›z flarts›z tümüyle düflürmek gerekir. Kesin savafl›m durumu flimdi
al›n›rsa karfl› taraf›n bafl e¤ece¤i kesindir. Uysall›k sürdürülse sonradan karfl› ç›k›lsa bile hiç-
bir etkisi olmayaca¤› kuflkusuzdur. Karar›n›z› ivedilikle bildiriniz. Ayr›nt› olarak flunu da
söyliyelim ki Savafliflleri Bakanl›¤› için Fevzi Pafla elbette Çürüksuluya ye¤lenir. Bizce Cemal
Paflan›n ayr›lmas› bir sorun de¤ildir. En iyi Fevzi Pafla ile çal›flabilece¤imize inan›yoruz.

Hükûmet Band›rman›n iflgaline karfl› protestodan daha baflka fleyleri de flimdiye ka-
dar yapm›fl bulunmal› idi. Bu iflin önemle izlenmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal

* Resmî Gazete



VES‹KA, 235.
9 fiubat 1336

Muaddel Ali R›za Pafla Kabinesinin beyannamesi
Rüfekay› mesaimle beraber mes'uliyeti hükûmet deruhde etti¤im zaman memleketin ne

halde bulundu¤u cümlemizin malûmudur. O esnada hükûmet intihabata hemen mübafleret-
le Meclisi Meb'usan›n müsaraaten temini içtima› ve hükûmeti merkezîye ile Anadolu ara-
s›nda peyda olup ink›ta muhaberat derecesine varan beynunetin izalesi gibi vezaifi mü-
himme karfl›s›nda bulunuyordu. Bu vezaifin ifas›na sarf› ikdamat olunarak merkezle Ana-
dolunun müraselât ve muhaberat› iade edildi¤i gibi lehülhamt velminne Meclisi Alinizin bu-
rada içtima› dahi müyesser olmufltur. Bundan böyle iradei millîyenin Meclisi Alinizde tecelli-
si hasebile art›k kavaidi meflrutiyete tamamen tevfik› harekete hiçbir mâni tasavvur oluna-
maz. Taraf› hükûmetten evvelce neflrolunan beyannamede teflrih edilen makas›t ki, siyasî züm-
relere karfl› bitarafl›ktan ayr›lmamak, kavanini mevcude ahkâm›na tamamile riayetkâr olarak
bilâtefrik› cins ve mezhep herkesin kanunen mahfuz olan hukukunu masun tutmak, sükûn ve
asayifli halelden vikayeye ve intizam› idareyi mehmaemkan temine sarf› mahasal› isttfaat eyle-
mek, vatan› azizimizin saadet ve selâmeti etraf›nda bütün hissiyat ve temayülât› millîyeyi ce-
medebilmek in'ikad›na muntaz›r oldu¤umuz musalâhan› nfleraitini tanzim edecek olan mec-
liste saltanat ve millet ve hükûmet yekdil ve yekcihet olarak temsil edilmektir. ‹flte Efendiler
düsturu amal ittihaz olunan flu makas›da daima sâd›k kal›nm›flt›r. Bunca müflkülât içinde
mesaii vak›adan tahassul eden muvaffak›yat›n derecesini takdiri âlilerine havale ederim.

‹darei devletin muhtac› ›zlâh oldu¤u müttefikunaleyh bir hakikattir. Bir asra karip bir
müddettenberi zaman zaman devletçe tasavvur olunan ›slahat›n tamamen tatbiki ve semera-
t›n›n hakk›yle iktitaf› müyesser olamam›flt›r, bunun dahilî ve haricî ilel ve esbab› adidesi var-
d›r. Bu cihetle hükûmetçe tarz› tatbik ve tevessülü de¤ifltirmek ve bu bapta kavait ve esasal›
cedide vazolunmak mecburî görülmüfltür. ‹darei vilâyatta vâsi m›kyasta tevsii mezuniyet
usulü ihtiyar olunmak ve bu usul icab›nda mecalisi umumîyenin salâhiyetini tevsi ve hidema-
t› mahallîyeyi uhdesine ihale ve tevdi eylemek, nevahi teflkilât›n› bir an akdem mevkii icraya
vaz ile idarenin en küçük k›sm› olan nahiyeyi memaliki mütemeddinede mer'i usullere tevfi-
kan bir cüzütam flekline koyarak ona göre icabat› hukukîye ve idarîyesini tayin etmek,
ekalliyetlerin hukukunu teminen mecalisi umumîye ve belediyede temsili nisbî kaidesine te-
vessül olunmak, kavanin ve nizamat nekadar mükemmel olursa olsun tamamile ve hakk›yla
tatbik olunmad›kça semerat› memule ve muntazaraya destres olunam›yaca¤› tahakkuk etmifl
bir keyfiyet olmakla umuru adlîye ve malîye ve nafra ve inz›batîyede ve hatta ‹darei mülki-
yede kavaninin tamamen tatbikini teftifl ve temin eylemek üzere ecnebî erbab› vukufuna mü-
racaatle anlara emri teftiflte salâhiyeti kâfiye vermek iflte kastetti¤imiz ›slahat›n esaslar›
bunlard›r. Bu esasat›n tatbik ve icras› takarrür etti¤i takdirde lâz›mgelen levayihi kanunîye-
nin Meclisi Alinize takdimi tabiîdir.

Umuru hariciyeye gelince: Taraf›m›zdan ve Düveli Mütelife taraf›ndan imza olunan
mütareke mukavelenamesi ahkâm› her tarafça lâz›mürriaye bir vesikai beynelmilel oldu-
¤undan ahkâm› mündericesinden inhiraf edilmemek hükûmeti seniyece mütehattim görül-
mekte ve fakat eyyam› mütarekenin temadisinden mütevellit karars›zl›k dahili memlekette te-
reddüdad› tezyit ile sükûnu kalbin ve hali tabiînin avdetine mâni olmaktad›r. ‹zmirin ve ha-
valisinin Yunanl›lar taraf›ndan iflgali nagihanîsi misillû hadisat› elîmenin aksülâmelleri mem-
leketi serapa tehyiç ve uruku hamiyyeti tahrik etmekte gecikmemifltir. Bu hali galeyan ve te-
zebzübe hitam verecek ancak sulhü katidir. Davet olunaca¤›m›z konferans huzurunda Wil-
son prensiperi dairesinde hukuku sariha ve meflruam›z›n muhafazas›na bezli makdereti
tamme k›l›nacakt›r. Ümit ederiz ki kavaidi madelet hakk›m›zda payimal edilmiyerek amali
millîyemiz husul bulur.

Senelerdenberi mevcut olan muzayekai malîye esbab› muhtelifeden nafli mütarekenin
bidayetinden itibaren hervakitkinden müflkül bir devreye girmifl ve maahaza sulhün aktile
mesaili maliyenin sureti halli tayin ve devaml› bir hal teessüs edinceye kadar her türlü müfl-
külâta ra¤men masarifi zaruriyeti devletin devam› tesviyesi ahkâm›n›n istihsali elzem bulun-
mufltur.

Binaenaleyh bir taraftan tasarrufa ve gayr›müsmir masarifin mümkün mertebe tahfifi-
ne itina olunmakla beraber di¤er taraftan vaktin tahammül ve müsaadesi derecesinde tezyidi
varidat çaresine de tevessül edilmek zarurîdir.

Vaziyetimizin vahameti, maruz oldu¤umuz müflkülât›n kesreti ve sizlerin ve bizim vezafimi-
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BELGE, 235.
9 fiubat 1920

De¤ifltirilmifl Ali R›za Pafla Kabinesinin bildirisi
Çal›flma arkadafllar›mla birlikte hükûmet sorumlulu¤unu üstlendi¤im zaman memle-

ketin ne durumda bulundu¤unu hepimiz biliriz. O s›ralarda hükûmet hemen seçimlere giri-
flerek Meb'uslar Meclisinin çabuk toplanmas›n› sa¤lamak ve ‹stanbul hükûmeti ile Anado-
lu aras›nda meydana gelip haberleflmelerin kesilmesine kadar varan anlaflmazl›¤›n gideril-
mesi gibi ödevler karfl›s›nda bulunuyordu. Bu ödevlerin yap›lmas›na çaba harcanarak ‹stan-
bulla Anadolunun ulafl›m ve haberleflmesi yeniden sa¤land›¤› gibi Tanr›ya flükür yüce Mec-
lisimizin burada toplanmas› da baflar›labilmifltir. Bundan böyle ulusal irade yüce meclisiniz-
de belirmifl oldu¤undan art›k meflrutiyet kurallar›yla bütünüyle uygun olarak davranmaya
hiçbir engel düflünülemez. Hükûmet taraf›ndan daha önce yay›mlanan bildiride aç›klanan
amaçlar ki, politik kliklere karfl› yans›zl›ktan ayr›lmamak, yürürlükteki kanunlar›n kuralla-
r›na tümüyle uyarak cins ve mezhep ayr›m› gözetmeksizin herkesin yasayla korunmufl plan
haklar›n›n dokunulmazl›¤›n› korumak, dinginlik ve iç güvenli¤i bozulmaktan korumaya ve
yönetim düzenini olabildi¤ince sa¤lamaya gücümüz yetti¤ince çaba harcamak, sevgili vata-
n›m›z›n mutlulu¤u ve esenli¤i çevresinde bütün ulusal duygu ve e¤ilimleri toplayabilmek ya-
p›lmas›n› bekledi¤imiz bar›fl›n koflullar›n› düzenleyecek olan mecliste saltanat ve millet ve
hükûmet gönül ve amaç birli¤i içinde temsil edilmektir. ‹flte Efendiler davaran›fllar›m›zda
ilke edinilmifl olan bu amaçlara hep ba¤l› kal›nm›flt›r, bunca güçlükler içinde yapt›¤›m›z ça-
l›flmalardan do¤an baflar›lar›n ölçüsünün de¤erlendirilmesini sizlere b›rak›r›m.

Devlet yönetiminin düzeltilmek gerekti¤i herkesin üzerinde birleflti¤i bir gerçektir.
Yüzy›la yak›n bir süredenberi zaman zaman devletçe düflünülen reformlar tam olarak uy-
gulanmam›fl ve meyvelerini tam olarak verememifltir, bunun iç ve d›fl birçok etken ve ne-
denleri vard›r. Bu bak›mdan hükûmetçe uygulama ve yürütme yönteminin de¤ifltirilmesi ve
bu konuda yeni kural ve ilkeler kabul edilmek zorunlu bulunmufltur. ‹llerin yönetiminde
genifl ölçüde yerinden yönetim yöntemi ye¤lenmek ve yöntem gere¤ince genel meclislerin
yetkilerini geniflletmek ve yerel hizmetleri onlara b›rakmak, bucak örgütlerini bir an önce
uygulamaya koyarak yönetimin en küçük parças› olan buca¤› - uygar ülkelerde yürürlükte
bulunan yöntemlere uygun olarak kendi içinde bir bütün flekline koyarak ona göre hukuk-
sal ve yönetsel gereklerini saptamak, az›nl›klar›n haklar›n› sa¤lamak için genel meclislerle
belediye meclislerinde nisbî temsil yoluna gidilmek, yasalar ve tüzükler ne kadar eksiksiz
olursa olsun tümüyle ve gere¤i gibi uygulanmad›kça umulan ve beklenen sonuçlar›n elde
edilmiyece¤i kesinlikle anlafl›lm›fl oldu¤undan adalet, maliye, bay›nd›rl›k ve güvenlik iflle-
rinde ve dahas› sivil yönetimde kanunlar›n tam olarak uygulanmas›n› denetlemek ve sa¤la-
mak için yabanc› uzmanlara baflvurarak onlara denetim ifllerinde yeterli yetki vermek iflte
amaçlad›¤›m›z reformlar›n ana çizgileri bunlard›r. Bu ilkelerin uygulanmas›na karar verilir-
se gerekli yasa önerilerinin yüce Meclisinize sunulaca¤› do¤ald›r.

D›flifllerine gelince: Taraf›m›zdan ve ‹tilâf Devletleri taraf›ndan imza olunan ateflkes
anlaflmas›n›n hükümleri her tarafça uyulmas› zorunlu uluslararas› bir belge oldu¤undan
içerdi¤i hükümlerden ayr›lmamak hükûmetimizce gerekli görülmekte ve fakat ateflkes gün-
lerinin uzamas›ndan do¤an karars›zl›k yurd içinde kuflkular› ço¤altmakta ve yürek rahatl›-
¤›n›n ve normal durumun geri gelmesine engel olmaktad›r. ‹zmirin ve yöresinin Yunanl›lar
taraf›ndan ans›z›n iflgali gibi ac› olaylar›n tepkileri memleketi bafltanbafla gerginlefltirmekte
ve yurtseverlik duygular›n› herekete geçirmekte. Bu kaynaflma ve karmaflaya ancak kesin
bar›fl son verecektir. Ça¤›r›laca¤›m›z konferansda Wilson ilkeleri çerçevesinde aç›k ve yasal
haklar›m›z›n korunmas›na gücümüz yetti¤ince çaba haracanacakt›r. Umar›z ki adalet kural-
lar› bize karfl› çi¤nenmiyerek ulusal isteklerimiz yerine gelir.

Y›llard›r süren malî s›k›nt›, türlü nedenlerle ateflkesden bu yana her zamankinden çe-
tin bir evreye girmifl ve bununla birlikte bar›fl›n yap›lmas›yla malî sorunlar›n çözüme ba¤-
lanmas› yolu belirlenip sürekli bir durum yerleflinceye kadar, her türden güçlüklere karfl›n,
devletin zorunlu giderlerinin karfl›lanmas›n› sa¤lamak zorunlu bulunmufltur.

Buna göre bir yandan tutumlu olmaya ve verimsiz giderlerin olabildi¤ince azalt›lma-
s›na özen gösterilmekle birlikte öbür yandan durumun kald›rabilece¤i ve olanak verece¤i
ölçüde gelir artt›rma yollar›, aramak da zorunludur.

Durumunuzun a¤›rl›¤›, karfl›laflt›¤›m›z güçlüklerin çoklu¤u ve sizlerin ve bizim ödevimizin



zin s›kleti muhtac› tarif de¤ildir. Ancak azim ve basiretin usru yüsre tahvil edece¤ine kanaati
tammemiz vard›r. Adaletin lâyetegayer kavaninine istinat ettikçe tevfikat› ihâhîyenin bizimle,
beraber olaca¤›na flüphemiz yoktur.

VES‹KA. 236.
Harbiye, 19/2/1336

Ankarada K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Bugün Sadrazam, Dahilîye Nâz›r›, Bahrîye Nâz›r› Felâh› Vatan ‹ttifak› içtima›na geldi-

ler. Sadrazam Kuvayi Millîyenin ikinci bir hükûmet fleklinde görünmemesi, icraat› hükûme-
te kar›flmamas› ve Marafl taraflar›ndaki harekât›n daha ilerlere temdit ettirilmiyerek tevkifi ile
intizam ve asayiflin temini lüzumunu siyaseten mucibi muhassenat olaca¤›n› söyledi. Vali ve
kumandan›n Ankaraya tekrar gönderilece¤ini ilâveten bildirdi. Kuvayi Millîyenin vaziyeti
hükûmetten beklenilen tarz› hareket ve Dahilîye Nezaretinin takip etmesi lâz›m olan tarz
hakk›nda kendilerine tafsilât verildi. Maatteessüf sadrazam vaziyeti idrak edecek bir mahi-
yette görülmedi¤i gibi Dahilîye Nâz›r› da ruhan teflkilât› millîye ile beraber oldu¤unu ve bu
gayede çal›flaca¤›n› fakat serbestii icraat›na müdahale olunmamas›n› söylemekle beraber po-
lis müdürü ve jandarma kumandanlar›n›n tebdiline dair hiçbir kudretleri olmad›¤› anlafl›ld›.
Dahilîye Nâz›r› eskidenberi dostu olan Keflfi Beyi namuskârl›¤›ndan bahisle müdafaa ettik-
ten sonra Bursaya vali yapt›¤›n› da ilâveten söyledi. Faik Ali Bey de Dahilîye Müsteflar› tayin
edilmifl. Hulâsa netice itibarile bu gayr›müdrik âciz heyetin amali millîyeye muvaf›k hareket
edecekleri hiç te memul de¤ildir. Marafl ve havalisinde tahliye olunan mahallere, hükûmetçe
vaz›yet edilmeyi Salih Pafla siyaseten mümkün görmüyor. ‹darei kelâm eden Frans›z matbu-
at›n› aleyhimize koyar diyor. Maahaza hükûmet buralar›n tekrar iflgaline mâni olmak üzere
temasta bulunuyormufl. Salih Paflan›n söyledi¤ine nazaran sulh murahhaslar›m›z›n bir an ev-
vel davet edilmesi son derece matlup oldu¤undan bunun istihsali için bir vahdeti tamme gös-
terilmesi lüzumunu ileri sürüyor. Pek uzun ve asabi bir flekilde devam eden münakaflal› umu-
mîyeden istidlal olundu¤una nazaran ‹ttifak Heyetince memur tayin ve tebdili hakk›nda hü-
kîmete hiçbir tesir yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Yani zât› flahane hükûmete Meclisten zi-
yade hâkimdir. Binaenaleyh hükûmet dürüst hareket ederek harekât› millîyeyi mürevviç me-
mur gönderir ve aksini istilzam etmezse taflraca bir uygunsuzluk olmaz. Fakat maatteessüf ‹s-
tanbul vaziyeti zab›tas› gayr›mütebeddil kalacak ve belki de Dahilîye Nâz›r› kendi nezaret
teflkilât›n› faydal› bir hale sokmayacakt›r. Kanaati âcizanemce vaziyeti umumîyei siyasîyeyi
nazar› dikkate alarak Kuvayi Millîye serbestli harekât›n› muhafazada bu fleraitle muztar ve
mecbur bulunmaktad›r. Ve Meclisin flu günlerdeki haleti ruhîyesine göre de bu hükûmeti ›s-
katla fleraiti lâzimeyi haiz millî bir kabinenin mevkii iktidara getirilmesi mümkün de¤ildir.
Arz› tazimat eylerim Efendim. (Rauf)

Harbiye Nâz›r› Seryaveri
Salih

VES‹KA, 237.
20/2/1336

K.O. 15, K. 3 Kumandanl›klar›na
K.O. 12 Hayri ve fiemsettin Beylere

K.O. 13 Erkân›harbiye Reisi Halit Beye
F›rka 5 Kumandan› Kenan Beye

F›rka 9 K. Halit Beye
F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beye

K. 1 Kumandan› Cafer Tayyar Beye
F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beye
Ankara Vali Vekili Yahya Galip Beye

‹stanbuldan Rauf Bey ve sair rüfekan›n verdi¤i malûmat› berveçhiati arzediyorum:
"19/2/1336 da Sadrazam, Dahilîye Nâz›r›, Bahrîye Nâz›r›, Felâh› Vatan Grupu içtima›na

geldiler. Sadrazam Kuvayi Millîyenin aleyhinde idarei kelâm etti. Harekât› Millîye esnas›nda ta-
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zorunlu¤unu aç›klamaya gerek yoktur. Ancak kararl›l›k ve sa¤görünün güçlü¤ü kolayl›¤a
çevirece¤ine tam inan›m›z vard›r. Adaletin de¤iflmez kurallar›na dayand›kça Tanr›n›n bize
yard›m edece¤inden kuflkumuz yoktur.

BELGE, 236.
Harbiye, 19/2/1920

Ankarada K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine :
Bugün Baflbakan, ‹çiflleri Bakan›, Deniziflleri Bakan› Felâh› Vatan Birli¤inin toplant›-

s›na geldiler. Baflbakan Ulusal Güçlerin ikinci bir hükûmet gibi görünmemesinin, hükûme-
tin ifllerine kar›flmamas›n›n ve Marafl taraflar›ndaki harekât›n daha ilerlere uzat›lmayarak
durdurulmas›n›n ve düzen ve iç güvenlik sa¤lama gere¤inin politika bak›m›ndan iyilik geti-
rece¤ini söyledi. Vali ve komutan›n Ankaraya yeniden gönderilece¤ini ayr›ca bildirdi. Ulu-
sal Güçlerin durumu, hükûmetten beklenilen tutum ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izlemesi gere-
ken yol hakk›nda kendilerine ayr›nt›l› bilgi verildi. Ne yaz›k ki Baflbakan durumu kavraya-
cak nitelikte görülmedi¤i gibi ‹çiflleri Bakan› da ruhça Ulusal örgütlerle birlikte oldu¤unu ve
bu amaçla çal›flaca¤›n› fakat istedi¤i gibi çal›flmas›na kar›fl›lmamas›n› söylemekle birlikte po-
lis müdürü ve jandarma komutanlar›n›n de¤ifltirilmesi konusunda hiç güçleri olmad›¤› anla-
fl›ld›. ‹çiflleri Bakan› eskidenberi dostu olan Keflfi Beyi namuslulu¤undan söz edip savunduk-
tan sonra onu Bursaya vali yapt›¤›n› da ekledi. Faik Ali Bey de ‹çiflleri Müsteflar› olarak
atanm›fl. K›saca, sonuç olarak bu aymaz ve güçsüz toplulu¤un ulusal emellere uygun davra-
naca¤› hiç de umulmaz. Marafl ve yöresinde boflalt›lan yerlere hükûmet taraf›ndan el koy-
may› Salih Pafla politika aç›s›ndan olanakl› görmüyor. Bu tutum etkili olan Frans›z bas›n›n›
karfl›m›za koyar diyor. Bununla birlikte hükûmet buralar›n yeniden iflgal edilmesini önle-
mek için giriflimde bulunuyormufl. Salih Paflan›n söyledi¤ine göre bar›fl delegelerimizin bir
an önce ça¤›r›lmas› son derece arzu edildi¤inden bunun elde edilmesi için tam bir birlik gös-
terilmesi gerekti¤ini ileri sürüyor. Pek uzun ve sinirli olarak süren genel tart›flmalardan an-
lafl›ld›¤›na göre ‹tilâf Devletlerince memur atanmas› ve de¤ifltirilmesi ile ilgili olarak hükû-
mete hiçbir etki yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Yani padiflah hükûmete Meclisten daha çok
egemendir. Bu nedenle hükûmet dürüst davranarak Ulusal Savafl›mdan yana memur gön-
derir ve bunun tersine bir yol tutmazsa taflraca bir uygunsuzluk olmaz. Fakat ne yaz›k ki ‹çifl-
leri Bakan› kendi bakanl›k örgütünü yararl› bir duruma getirmiyecektir. Kendi inanc›ma gö-
re Ulusal Güçler genel politik durumu gözönünde bulundurarak bu koflullar alt›nda hareket
serbestli¤ini korumak durumuna göre de bu hükûmeti düflürerek yerine gerekli nitelikte
ulusal bir kabinenin iktidara getirilmesi olanak d›fl›d›r. Sayg›lar sunar›m Efendim. (Rauf)

Savafliflleri Bakan› Baflyaveri 
Salih

BELGE, 237.
20/2/1920

K.O. 15, K. 3 Komutanl›klar›na
K.O. 12 Hayri ve fiemsettin Beylere
K.O. 13 Kurmay Baflkan› Halit Beye

Tümen 5. Komutan› Kenan Beye
Tümen 9 K. Halit Beye

Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beye
K. 1 Komutan› Cafer Tayyar Beye

Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beye
Ankara Vali Vekili Yahya Galip Beye

‹stanbuldan Rauf Bey ve öteki arkadafllar›n verdi¤i bilgiyi afla¤›da sunuyorum: 
"19/2/1920 de Baflbakan, ‹çiflleri Bakan›, Deniziflleri Bakan›, Felâh› Vatan Grubu toplant›-

s›na geldiler. Baflbakan Ulusal Güçlere karfl› konufltu. Ulusal Savafl›m s›ras›nda atan›p Ankaraca



yin edilip Ankaraca kabul edilmiyen kolordu kumandan› ile valinin tekrar Ankaraya gönde-
rilece¤ini ilâveten bildirdi. Kuvayi Millînin vaziyeti, hükûmetten beklenilen tarz› hareket ve
Dahilîye Nezaretinin takip etmesi lâz›m olan mesleki idare hakk›nda kendilerine tafsilât ve-
rildi. Maatteessüf Sadrazam vaziyeti idrak edecek bir mahiyette görülmedi¤i gibi Dahilîye
Nâz›r›n›n da ‹stanbul polis müdürü ile jandarma kumandan›n›n tebdillerine ve ecnebî hükû-
metlerinin aleti icraat› olan bu makamat›n emin ellere tevdiine dair hiçbir kudretleri olmad›-
¤› anlafl›ld›. Aciz ve meskeneti malûm olan Müsteflar Keflfi Beyi Bursaya vali yapt›¤›n› ve ha-
rekât› millîyeyc muhalefetinden dolay› Diyarbekirden kald›r›lan Faik Ali Beyi de Dahiliye
Müsteflar› tayin etti¤ini ilâveten söyledi. Hulâsa netice itibarile bu gayr›müdrik âciz heyetin
amali millîyeye muvaf›k hereket edecekleri heyetçe memul de¤ildir. Marafl ve havalisinde Ku-
vayi Millîyenin fedakârl›¤› ile Frans›zlara tahliye ettirilen mevakii Frans›z matbuat›n›n aley-
himize imalei kalem edece¤i havfile hükûmetçe vaz›yet edilemiyece¤ini ifade ettiler. Pek uzun
ve asabî bir flekilde devam eden münakalat› umumîyeden istidlal olundu¤una nazaran Felâ-
h› Vatan ‹ttifak› Heyetince namuslu memurlar›n tayini ve namussuzlar›n tebdili hakk›nda hü-
kûmete hiçbir tesir yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Zât› flahane hükûmete Meclisten ziyade
hâkimdir. Vaziyeti umumîyei siyasîyeyi nazar› dikkate alarak Kuvayi Millîye serbestii hare-
kât›n› muhafazada bu fleraitle muzlar ve mecbur bulunmaktad›r. Meclisin flu günlerdeki ha-
leti ruhiyesine göre bu hükûmeti ›skat ile fleraiti lâzimeyi haiz millî bir kabinenin mevkii ikti-
dara getirilmesi de mümkün de¤ildir."

‹flte Meclis ve hükûmetin vaziyetine dair alman malûmat balâya nakledilmifltir. Heyeti
Temsilîye taht› iflgalde ve muhtelif tesirat› ecnebîye tazyik›nda bulunan ‹stanbulda daha mil-
lî ve fedakâr bir hükûmetin resikâra getirilmesindeki müflkülât› takdir etti¤inden Sadrazam
Paflan›n malûm olan beyannamesine mukabil 17/2/1336 tarihindeki tamim ile noktai nazar›-
n› bütün teflkilât›na ilân etmiflti. Vahdeti millîyenin ihlâli fikrile yap›lacak her teflebbüs ve ta-
arruzu makulât dahilinde akim b›rakmak taht› vücuptad›r. Amali millîyeye mutab›k bir sulh
istihsal edilmedikçe Kuvayi Millîyenin terki faaliyet etmesi imkân›n›n mevcut olam›yaca¤›
hakk›nda alâkadaran›n tekrar nazar› dikkati celbedilmekle beraber vahdet ve tesanüdü mil-
linin tah'iye ve idamesi hususunda herzamandan ziyade mütebass›r ve müteyakkk›z bulunul-
mas›n› hassaten rica ve temenni eyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 238.
Zata mahsustur Erzurum, 23/2/1336
Pek aceledir

K.O.20 K. 
C: 22 fiubat 1336
Heyeti Temsilîyeye: Hükûmeti merkezîyenin hal ve vaziyetini ve buna karfl› Heyeti

Temsilîyenin almas› lâz›mgelen tavr› hareket hakk›ndaki kanaati âcizanemi vuzuh ve sara-
hatle 23 fiubat 1336 tarihinde arzetmifltim. Binaenaleyh ‹stanbulda Meclisi Millîde mütehas-
s›l cereyana karfl› Heyeti Temsilîyenin ve Kuvayi Millîyenin makûs ve mütehakkim bir vazi-
yet almas›n› hiç muvaf›k bulmuyorum. Yaln›z Heyeti Temsilîye bu iflin içinden vakarl› ç›k-
mak ve iflin mesuliyetini ve takdiri keyfiyeti Meclisi Millînin uhdei namus ve hamiyetine b›-
rakmay› mütalea ediyorum. fiöyle ki: E¤er evvelce arzetti¤im eflkâl taht›nda Kuvayi Millîye-
nin ve Heyeti Temsilîyenin muhafazai mevcudiyet etmesi için nihayet Meclisi Millî taraftar ol-
mazsa o takdirde kongrelerin mukarrerat› veçhile Meclisi Millînin emniyeti tamme ile mura-
kabei teflriiyesine sahip ve hâkim oldu¤u cihetle Heyeti Temsilîyenin de art›k Meclisi Millîye
tevdii mukadderat ederek da¤›lmas› ve mevkii faaliyetten çekilmesi için yazar ve flimdiye ka-
dar olan mesaii vatanperveraneden nafli bir de teflekkür eder. Fakat hakikaten Meclisi Millî
böyle bir mes'uliyeti deruhde ederek kendilerinin mevki atilerinden emin olduklar›na dair bir
karar verip tebli¤ edecekleri pek meflkûktür. Bununla beraber Rauf Beyefendi bu teklifi ya-
par. Ve art›k hiçbir veçhile kongre toplanmas›na ihtimal olmad›¤› ve milletin müntehab› olan
meb'uslar›n heyeti umumîyesinin verece¤i karar›n Kongre karar› gibi telâkki olunmas›n›n en
amelî ve mant›kî olaca¤›n› nazar› dikkate alarak bu mukarrerat› istihsal eder de Heyeti Tem-
silîyenin mevkii faaliyetten çekilmesini tebli¤ ederler o zaman Heyeti Temsilîye bunu maal-
memnuniye kabul ve matbuata ve dahile karfl› resmen neflir ve tamim eyler. Ve art›k faaliyet-
ten uzaklafl›r. Mevkii fleref ve vakar›n› da meflru bir flekilde, yani kongrelerimizin esas› veçhile
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kabul edilmiyen kolordu komutan› ile valinin yeniden Ankaraya gönderilece¤ini ayr›ca bil-
dirdi. Ulusal Güçlerin durumu, hükûmetten beklenilen tutum ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izle-
mesi gereken yol hakk›ndda kendilerine ayr›nt›l› bilgi verildi. Ne yaz›k ki Baflbakan duru-
mu kavrayacak nitelikte görülmedi¤i gibi ‹çiflleri Bakan›n›n da ‹stanbul polis müdürü ile
jandarma komutan›n›n de¤ifltirilmesine ve yabanc› hükûmetlerinin aleti olan bu makamla-
r›n güvenilir ellere vermek konusunda hiç güçleri olmad›¤› anlafl›ld›. Güçsüzlü¤ü ve miskin-
li¤i bilinen Müsteflar Keflfi Beyi Bursaya vali yapt›¤›n› ve ulusal savafl›ma karfl› oldu¤u için
Diyarbak›rdan al›nan Faik Beyi de ‹çiflleri Müsteflar› atad›¤›n› ekledi. K›saca, sonuç olarak
bu aymaz ve güçsüz toplulu¤un ulusal emellere uygun davranaca¤›n› ummuyoruz. Marafl ve
yöresindeki Ulusal Güçlerin özverileri sonucu Frans›zlara boflaltt›r›lan yerlere Frans›z ba-
s›n›n›n bize karfl› kalem kullanaca¤›ndan ürküldü¤ü için hükûmet taraf›ndan el konamaya-
ca¤›n› söylediler. Pek uzun ve sinirli olarak süren genel tart›flmalardan anlafl›ld›¤›na göre
Felâh› Vatan Birli¤i Kurulunca namuslu memurlar›n atanmas› ve namussuzlar›n de¤ifltiril-
mesi hakk›nda hükûmete hiçbir etki yap›lam›yaca¤› anlafl›lmaktad›r. Padiflah hükûmete
Meclisten daha çok egemendir. Genel politik durum gözönünde bulundurularak Ulusal
Güçleri bu koflullarda hareket serbestli¤ini korumak zorunda bulunmaktad›r. Meclisin flu
günlerdeki ruhsal durumuna göre bu hükûmeti düflürerek yerine gerekli nitelikte ulusal bir
kabinenin iktidara getirilmesi de olanak d›fl›d›r."

‹flte Meclis ve hükûmetin durumuyla ilgili olarak al›nan bilgi yukar›ya aktar›lm›flt›r.
Temsilci Kurul iflgal alt›nda ve çeflitli yabanc› etkilerin bask›s›nda bulunan ‹stanbulda daha
millî ve özverili bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesindeki güçlükleri kavrad›¤›ndan Baflbakan
Paflan›n bilinen bildirisine karfl› 17/2/1920 tarihindeki genelge ile görüflünü bütün örgütleri-
ne duyurmufltu. Ulusal birli¤i bozma düflüncesile yap›lacak her giriflim ve sald›r›y› akla uy-
gun ölçüler içinde sonuçsuz b›rakmak gereklidir. Ulusal emellere uygun bir bar›fl elde edil-
medikçe Ulusal Güçlerin çal›flmalar›n› b›rakmas› olana¤›n›n bulunmayaca¤› konusunda il-
gililerin yeniden dikkati çekilmekle birlikte ulusal birlik ve dayan›flman›n güçlendirilip sür-
dürülmesinde her zamandan daha çok dikkatli ve uyan›k bulunululmas›n› özellikle rica eder
ve dileriz Efendim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 238.
Kifliye özeldir Erzurum, 23/2/1920
Çok ivedidir

K.O. 20 K. 
K: 22 fiubat 1920
Temsilci Kurula: ‹stanbul hükûmetinin durum ve gidiflini ve buna karfl› Temsilci Kuru-

lun almas› gereken tutumla ilgili görüfllerimi aç›k ve seçik olarak 23 fiubat 1920 tarihinde bil-
ginize sunmufltum. Bu nedenle ‹stanbulda Mebuslar Meclisinde beliren tutuma karfl› Temsil-
ci Kurulun ve Ulusal Güçlerin ters ve bask›c› bir tutum tak›nmas›n› hiç uygun bulmuyorum.
Yaln›z Temsilci Kurulun bu iflin içinden onuruyla ç›kmas›n› ve iflin sorumlulu¤unu ve duru-
mun de¤erlendirilmesini Meb'uslar Meclisinin namus ve yurtserverli¤ine b›rakmas›n› düflü-
nüyorum. fiöyle ki: E¤er daha önce belirtti¤im biçimlerde Ulusal Güçlerin ve Temsilci Kuru-
lun varl›¤›n› korumas›na sonunda Meb'uslar Meclisi yanaflmazsa o zaman kongrelerin karar-
lar› uyar›nca Meb'uslar Meclisinin tam bir güvenlik içinde yasal denetleme hakk›na sahip ve
egemen oldu¤undan Temsilci Kurulun da art›k Meb'uslar Meclisine karar alma iflini b›raka-
rak da¤›lmas›n› ve iflbafl›ndan çekilmesini yazar ve flimdiye kadar olan yurtsever çal›flmalar›
için bir de teflekkür eder. Ama gerçekten Meb'uslar Meclisi böyle bir sorumlulu¤u üstlene-
rek kendilerinin duruma ve geleceklerine güvendikleri yollu bir karar al›p bildirecekleri çok
flüphelidir. Bununla birlikte Rauf Beyefendi bu öneriyi yapar. Ve art›k hiçbir flekilde kong-
renin toplanmas›na hiç olas›l›k kalmad›¤› ve milletin seçmifl oldu¤u meb'uslar›n tümünün ve-
rece¤i karar›n Kongre karar› gibi say›lmas›n›n en pratik ve akla yak›n tutum olaca¤›n› dikka-
te olarak bu kararlar› al›r da Temsilci Kurulun ifl bafl›ndan çekilmesini bildirirse o zaman
Temsilci Kurul bunu memnunlukla kabul eder bas›na ve ülke içinde resmî genelgeyle duyu-
rur. Ve art›k çal›flmalar›na son verir. fierefli ve onurlu yerini de yasal bir biçimde, yani kong-
relerimizin ilkelerine uygun olarak Meb'uslar Meclisinin ça¤›r› iste¤i üzerine sakl› tutar. Kufl-



Meclisi Millînin davet talebi üzerine mahfuz tutar. fiüphesiz ki, bir senedenberi ibram› millî
ile husule gelmifl Ayd›n cephesi ne da¤›l›p Yunanl›lara teslimi mukadderat eyler ve ne de bun-
lar› da¤›tmak için hükûmet kuvvei teyidiyesini izhar edebilir. O mücahitler kendili¤inden ve
sab›k› misillû devam eder. Fakat mevziî olur. Ve kolordu kumandanlar› kendi m›ntakalar›n-
dan bunu ahval ve maksada göre hüsnü suretle idare eyler. Ondan sonra da vaziyet ve hare-
kât› müstakbelemiz için zuhurata tâbi kal›n›r. ‹flte noktai nazar› âcizanem bundan ibaret ol-
du¤u maruzdur.

K.0.15 K.
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 239.
Bal›kesir, 28/1/1336

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
Atideki flifrenin Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine arz›n› rica ederim.
Rumeli sahilinde Gelibolu civar›nda Akbafl mevkiinde Frans›zlar›n taht› muhafazas›nda-

ki depolarda bulunan esliha ve mühimmat›n Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan Denikin ordusuna ve-
rilmifl, Rusyaya nakline teflebbüs edilmifl ve bu ifl için dört gün mukaddem bir Rus vapuru Ge-
liboluya gelmiflti. Bal›kesir Heyeti Merkezîye azas›ndan ve fedakâr arkadafllar›m›zdan Köprü-
lülü Hamdi Bey Kuvayi Millîyeden bir müfreze ile Lapseki ve oradan 26/27 - 1 - 1336 gecesi
sallarla Rumeli sahiline bilmürur Akbafl depolar›na vaz›yet etmifl ve depo muhaf›zlar› olan
Frans›zlar› tevkif ve hututu muhabereyi kat'ettikten sonra eslihay› kâmilen ve cephaneyi k›s-
men ve muhaf›z Frans›z efrad›n› da mahfuzen Lâpsekiye naklettirmifl, esliha ve mühimmat›
dahile sevkettikten sonra Frans›z efrad›n› iade etmifltir. Akbaflta âcizlerince sekiz bin Rus tüfe-
¤i, k›rk Rus mitralyözü, yirmi bin sand›k cepane mukayyet idi. E¤er bir aydanberi Akbafl de-
posundan bir tarafa silâh verilmemifle sekiz bin Rus tüfe¤i kâmilen yedimize geçmifl demektir.
Bu vak'a üzerine Düveli ‹tilâfiyenin ne gibi bir teflebbüste bulunacaklar› henüz meçhul olup
flimdiye kadar ‹stanbulun ve Kolordunun da bu meseleden malûmatlar› olmad›¤› maruzdur.

F›rka 61 Kumandan›
Kâz›m

fiifre Ankara, 29/1/1336
Bal›kesirde F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye

C: 28/1/1336
Köprülülü Hamdi Beyin fedakârane ve cesurane hareketle elde eyledi¤i flayan› g›pta

muvaffak›yetten mütehass›l teflekkürat›m›z›n mumaileyhe tebli¤ine delâlet buyurulmas›n› ri-
ca eder böyle azîm bir muvaffak›yete saik olan zât› biraderilerini tebrike flitap eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 29/1/1336
TAM‹M

Bir suretinin Heyeti Merkezîyelere itas› rica olunur.
Gelibolu civar›nda Akbafl mevkiinde Frans›zlar›n taht› muhafazas›ndaki depolar›m›z-

da bulunan esliha ve mühimmat›n Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan Denikin ordusuna itas› karar-
laflt›r›lmas› ve bunlar›n nakli için dört gün mukaddem bir Rus vapuru Geliboluya gelmesi
üzerine Bal›kesir Heyeti Merkezîyesi azas›ndan ve fedakâr arkadafllar›m›zdan Köprülülü
Hamdi Bey Kuvayi Millîyeden bir müfreze ile Lâpsekiye ve oradan 26/27 - 1 - 1336 gecesi
sallarla Rumeli sahiline bilmürur Akbafl depolar›na vaz›yet etti¤i ve depo muhaf›z› olan
Frans›z efrad›n› tevkif ve hututu muhabereyi kat'ettikten sonra eslihay› kâmilen ve cephane-
yi k›smen ve muhaf›z Frans›z efrad›n› da mahfuzen Lâpsekiye naklettirdi¤i ve esliha ve mü-
himmat› dahile sevkten sonra mevkuf Frans›zlar› iade eyledi¤i ve bir ay evvel Akbafl depo-
sunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus mitralyozu, yirmi bin sand›k cephane oldu¤u mukayyet
ise de istirdat olunan m›ktar›n henüz tesbit edilmedi¤i bildirilmifltir.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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ku yoktur ki, bir senedenberi ulusun üstlenmesi ile oluflmufl bulunan Ayd›n cephesi de da-
¤›l›p Yunanl›lara kaderini teslim eder ve ne de bunlar› da¤›tabilir. O kutsal savaflç›lar ken-
diliklerinden ve eskisi gibi savafl› sürdürürler. Fakat savafl o yerlere s›n›rl› kal›r. Ve kolordu
komutanlar› kendi bölgelerinde bunu durumlara ve amaca göre iyi yolda idare eder. Ondan
sonra da gelecekteki durum ve davran›fllar›m›z olaylar›n geliflmesine göre düzenlenir. ‹flte
benim de¤ersiz düflüncem budur. Bilginize sunulur.

K.O. 15 K. 
Kâz›m Kara Bekir 

BELGE, 239.
Bal›kesir, 28/1/1920

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Afla¤›daki flifrenin Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine sunulmas›n› rica ederim.
Rumeli k›y›s›nda Gelibolu yak›nlar›nda Akbafl denilen yerde Frans›zlar›n korumas›n-

daki depolarda bulunan silâhlar ve cephane ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Denikin ordusuna
verilmifl, Rusyaya tafl›nmas›na giriflilmifl ve bu ifl için dört gün önce bir Rus vapuru Gelibo-
luya gelmiflti. Bal›kesir Merkez Kurulu üyelerinden ve özverili arkadafllar›m›z›ndan Köprü-
lülü Hamdi Bey Ulusal Güçlerden bir birlikle Lâpsekiye ve oradan 26 - 27/1/1920 gecesi sal-
larla Rumeli k›y›s›na geçerek Akbafl depolar›na el koymufl ve depo bekçileri olan Frans›z-
lar› tutuklayarak haberleflme hatlar›n› kesdikten sonra silâhlar›n tümünü ve cephanenin bir
bölümünü ve bekçi Frans›z erlerini de gözetim alt›nda Lâpsekiye tafl›tm›fl, silâhlarla cepha-
neyi içerilere gönderdikten sonra Frans›z erlerini geri yollam›flt›r. Akbaflta, bana göre sekiz
bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus a¤›r makineli tüfe¤i, yirmi bin sand›k cephane kay›tl› idi. E¤er bir
aydan beri Akbafl deposundan bir tarafa silâh verilmemiflse sekiz bin Rus tüfe¤i tümüyle
elimize geçmifl demektir. Bu olay üzerine ‹tilâf Devletlerinin ne gibi bir giriflimde buluna-
caklar› daha bilinmemektedir. ‹stanbulun ve Kolordunun da daha bu olay› bilmediklerini
bilginize sunar›m.

Tümen 61 Komutan›
Kâz›m

fiifre Ankara, 29/1/1920
Bal›kesirde Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beyefendiye

K: 28/1/1920
Köprülülü Hamdi Beyin özverili ve yürekli davran›flla elde etti¤i imrendirici baflar›dan

do¤an teflekkürlerimizin kendisine bildirilmesine arac› olman›z› rica eder böyle büyük bir
baflar›ya f›rsat veren siz kardeflimizi de kutlar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 29/1/1920
GENELGE

Bir örne¤inin Merkez Kurullar›na verilmesi rica olunur. Gelibolu yak›nlar›nda Akbafl
denilen yerde Frans›zlar›n korumas›ndaki depolar›m›zda bulunan silâhlarla cephanenin ‹ti-
lâf Devletleri taraf›ndan Denikin ordusuna verilmesi ve bunlar›n tafl›nmas› için dört gün ön-
ce bir Rus vapuru Geliboluya gelmesi üzerine Bal›kesir Merkez Kurulu üyelerinden ve öz-
verili arkadafllar›m›zdan Köprülülü Hamdi Beyin Ulusal Güçlerden bir birlikle Lâpsekiye
ve oradan 26 - 27/1/1920 gecesi sallarla Rumeli k›y›s›na geçerek Akbafl depolar›na elkoydu-
¤u ve depo bekçisi olan Frans›z erlerini tutuklayarak haberleflme hatlar›n› kestikten sonra
silâhlar›n tümünü ve cephanenin bir bölümünü ve bekçi Frans›z erlerini de gözetim alt›nda
Lâpsekiye tafl›tm›fl ve silâhlarla ve cephaneyi içerilere gönderdikten sonra tutuklu Frans›z-
lar› geri yollad›¤› ve bir ay önce Akbafl deposunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus a¤›r ma-
kineli tüfe¤i, yirmi bin sand›k cephane oldu¤u kay›tl› ise de geri al›nanlar›n say›s›n›n daha
saptanmad›¤› bildirilmifltir.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 240.
Mahrem ve zevata mahsustur 3/2/1336

On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Berayi malûmat Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na

Elli Alt›nc› F›rka Kumandanl›¤›na
Birinci F›rka Kumandanl›¤›na 

Berayi malûmat Refet Beyefendiye
Berayi malûmat Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na 

Berayi malûmat On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Berayi malûmat On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na

Berayi malûmat On Dördüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Berayi malûmat F›rka 61 Kumandanl›¤›na

1 - Çanakkalede Akbaflta s›rf Düveli ‹tilâfiye askerleri taht› muhafazas›nda bulunan es-
liha ve cephane deposundan gûya bir m›ktar esliha ve cepane kaç›r›ld›¤›n› bahane ederek ‹n-
gilizler Band›rmaya iki yüz kifli ç›karm›flt›r. Afyon Karahisar, Eskiflehir gibi Düveli ‹tilâfiye
askerinin de bulundu¤u mahallerdeki cephaneliklerimize suikast veyahut bunlar›n muhtevi-
yat›n› istifade edilemiyecek bir mahalle nakledecekleri haber verilmektedir.

2 - Harekât› Millîye m›ntakalar› gerisindeki esliha ve cephanelerimiz birer bahane ile al›-
nacak ve mühim nakliyat noktalar› yeniden iflgal edilecek olursa bu gibi teflebbüsat› hainane
cephelerde elyevm kavga eden millî kuvvetlerimizi ne derece duçar› zâf edece¤i müsta¤nii arz
ve izaht›r. Mukavemet meselesi mevzuubahs olunca en baflta bulunan kumandanlar›m›z›n
rehber olaca¤› nazar› itibara al›narak berveçhiati baz› mütaleat›n arz› lâzimeden görülmüfltür:

Baz› arkadafllar›m›z›n iflgalin tevsii, resmî bir muhasaman›n ihdas› gibi ihtimalât› naza-
r› dikkate alarak mukavemet hususunda tereddüde düflmek suretile zaman kaybettikleri an-
lafl›lmaktad›r. Bu gibi ahvalde kendi m›ntakalar›nda mevcut bilcümle millî kuvvetlerden isti-
fade edecekleri tabiî bulunan kumandanlar›m›z›n birkaç misli faik kuvvet temin edecekleri,
milliyet nam› alt›nda icra edecekleri harekât›n da resmî bir muhasamay› intaç edemiyece¤i
flüphesizdir. Düflman›n yabanc› bir m›ntakada ekseriya müstemleke askerile münferit bir va-
ziyetle bulunmas› da icraatla cür'etini tenkis eden esbapt›r. Bunun için cephedeki millî kuv-
vetlerimizin mukavemetini tenkis edebilecek ve lüzumu halinde istiklâlimizi müdafaa esna-
s›nda bizi zay›f düflürmek maksadile ecanibin yeniden vukubulacak iflgal ve tecavüzlerine
karfl› bilcümle kumandanlar›m›z›n kemali azim ve kat’iyetle hareket eylemelerini bilhassa ri-
ca eylerim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 241.
Müstaceldir Harbiye, 3/3/1336
Zata mahsustur

K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Ali R›za Pafla Kabinesinin istifanamesi sureti berveçhiatidir: (Rauf)
Suret: Malûmu âlii cenab› flehriyarîleri buyuruldu¤u üzere Heyeti Vükelâca amali millîyei

meflruam›z› istihsal ve sulhün teahhuru in'ikad›ndan mütevellit galeyan ve tezebzübü teskin ve
izale gayesini takiben aleddevam sarf› mesai ve gayret ve Avrupada lehimize baz› temayülât teza-
hür edince birtak›m katliam flayialar› tekevvün etmesi ve bu türlü ekâzibin tashihi için yaz›lan ajan
telgrafnameleri ile gazete makalelerinin sansüre u¤ramas› gibi teflviflata ilâveten hergün bir suret-
le tesadüf olunan müflkülât› mütenevvian›n iktiham›na bezli makderet edilmekte bulunuldu¤u
halde Yunanl›lar›n karfl›s›nda bulunan Kuvayi Millîyenin üç kilometre daha geriye çekilmesi hak-
k›nda Düveli Müttefika Fevkalâde Komiserleri canibinden batakrir vaki olan teklifin kabili icra
olmad›¤›na dair delâili muknia serdile yaz›lan takrir cevab›n›n tebli¤i üzerine Yunanl›lar bugün-
kü Sal› günü Kuvayi Millîyeye taarruz ederek Gölcük yaylas› ile Bozda¤›n› iflgal etmifllerdir. ‹ka
ettikleri fecayi bütün âlem nazar›nda sabit olan Yunanl›lar›n haddizatinde –bigayri hakk›n– iflgal
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BELGE 240.
Gizli ve kifliye özeldir 3/2/1920

On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için Yirminci Kolordu Komutanl›¤›na

Elli Alt›nc› Tümen Komutanl›¤›na
Birinci Tümen Komutanl›¤›na
Bilgi için Refet Beyefendiye

Bilgi için Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için On Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na

Bilgi için On Dördüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Bilgi için Tümen 61 Komutanl›¤›na

1 - Çanakkale Akbaflta salt ‹tilâf Devletleri askerlerinin korumas›nda bulunan silâh ve
cephane deposundan sözde bir m›ktar silâh ve cephane kaç›r›ld›¤›n› bahane ederek ‹ngiliz-
ler Band›rmaya iki yüz kifli ç›karm›flt›r. Afyon, Eskiflehir gibi ‹tilâf Devletleri askerinin de
bulundu¤u yerlerdeki cephaneliklerimize suikast yap›laca¤› ya da bunlar›n içindekileri ya-
rarlan›lam›yacak bir yere tafl›yacaklar› ö¤renilmifltir.

2 - Ulusal Savafl›m bölgeleri gerisindeki silâh ve cephanelerimiz birer bahane ile al›na-
cak ve önemli tafl›ma noktalar› yeniden iflgal edilecek olursa bu gibi haince giriflimler cep-
helerde bugün dövüflen millî kuvvetlerimizi ne kadar zay›flataca¤›n› uzun uzun anlatmaya
gerek yoktur. Karfl› koyma ifli sözkonusu olunca en baflta bulunan komutanlar›m›z›n önder
olaca¤› dikkate al›narak afla¤›daki baz› düflüncelerin bildirilmesi gerekli görülmüfltür:

Baz› arkadafllar›m›z›n iflgalin geniflletilmesi, resmî bir savafl›n ç›kmas› gibi olas›l›klar›
dikkate alarak karfl› koyma konusunda karars›z kalmak yoluyla zaman kaybettikleri anla-
fl›lmaktad›r. Bu gibi durumlarda kendi bölgelerindeki tüm ulusal kuvvetlerden yararlana-
caklar› do¤al olan komutanlar›m›z›n birkaç kat üstün güç sa¤layacaklar›, milliyet ad›na ya-
pacaklar› ifllerin de resmî bir savafla yol açmayaca¤› kuflkusuzdur. Düflman›n yabanc› bir
bölgede ço¤u kez sömürge askerile da¤›n›k bir durumda bulunmas› da eyleme geçmekteki
atakl›¤›n› azaltacak nedenlerdendir. Bunun için cephedeki ulusal kuvvetlerimizin direncini
azaltabilecek ve gerekti¤inde ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunma s›ras›nda bizi güçsüz düflürmek
amac›yla yabanc›lar›n yeniden yapacaklar› iflgal ve sald›r›lara karfl› tüm komutanlar›m›z›n
tam kararl›l›k ve kesinlekli davranmalar›n› özellikle rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 241.
‹vedidir Harbiye, 3/3/1920
Kifliye özeldir

K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Ali R›za Pafla Kabinesinin görevden çekilme yaz›s›n›n örne¤i afla¤›dad›r: (Rauf) 
Örnek: Yüce Padiflah›n bilgileri içinde oldu¤u gibi Bakanlar Kurulunun hakl› ulusal

emellerimizin elde edilmesinin ve bar›fl yap›lmas›n›n gecikmesinden do¤an kaynaflma ve
kargaflay› yat›flt›rma ve giderme amac›n› güderek süregelen çal›flma ve çabalar› ve Avru-
pada bizden yana baz› e¤ilimler belirmesi üzerine birtak›m k›y›m söylentileri oluflmas›na
ve bu türden yalanlar›n düzeltilmesi için yaz›lan ajan telgraflar›yla gazete makalelerinin
sansüre u¤ramas› gibi karfl›t›r›c›l›¤a ek olarak hergün ayr› bir biçimde rastlanan çeflitli güç-
lüklerin üstesinden gelmeye u¤rafl›lmakta bulundu¤u bir durumda Yunanl›lar›n karfl›s›nda
bulunan Ulusal Güçlerin üç kilometre daha geriye çekilmesi hakk›nda ‹tilâf Devletleri
Ola¤anüstü Komiserlerince verilen nota ile yap›lan önerinin yerine getirilmesi olana¤› bu-
lunmad›¤› hakk›nda inand›r›c› kan›tlar belirtilerek verilen notan›n yan›t›n›n bildirilmesi
üzerine Yunanl›lar bugünkü Sal› günü Ulusal Güçlere sald›rarak Gölcük yaylas› ile Bozda-
¤›n› iflgal etmifllerdir. Yapt›klar› k›y›mlar tüm dünyaca kan›tlanm›fl olan Yunanl›lar›n



ettikleri ‹zmiri art›k tahliye etmelerini milleti Osmanîye taraf›ndan intizar olunmakta iken bilâ-
kis flu suretle bir tecavüz daha ika etmeleri ezhan› ahaliyi fevkalâde tahdifl ederek envai netayi-
ci elîmeyi istilzam edebilece¤inden hakku adle ve aklu hikmete külliyyen mugayir olan flu teca-
vüz karfl›s›nda heyetçe istifada muztar kald›¤›m›z› atebei ulyay› flevketpenahilerine arza müsa-
raat ederim. Olbapta ve kat›bei ahvalde emrü ferman. 12 Cemaziyelevel 1338, 3 Mart 1336

Harbiye Nezareti Seryaveri 
Salih

VES‹KA, 242.
Befliktafl, 3 Mart 1336

K. O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Kuvayi Millîyenin Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephesinin üç kilometre geriye al›nmas› hak-

k›nda on befl gün evvel ‹tilâf mümessileri taraf›ndan verilen notaya hükûmet cevab› ret ver-
miflti. Dün fledidülmeal ikinci bir nota daha verilmifl olmas›ndan hükûmet bugün Meclisi
Meb'usan huzurunda istifa etmifltir. Hükûmetle beraber Meclisi Meb'usan Reisi de mabeyin-
dedirler. Meb'uslar›m›z (h, h d d h) mütelâfli fakat (v r t a) arzuya muvaf›k bir kabinenin
mevkii iktidara getirilece¤inden emindirler. ‹ngilizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla
tertip ettikleri harekât› irticaîyede muvaffak olabilmeleri için Ferit Pafla ve yaran›ndan biri-
nin taht› riyasetinde bir kabinenin mevkii iktidara gelmesi muhtemeldir. Meclisi bittabi feshe-
deceklerdir. Nezdi flahanede oradan tedabiri müessirede bulunulmas› ve her halde vak›t ka-
zanmak için ‹stanbulda Meclisi Meb'usan vas›tasile Kuvayi Millîyenin temini hakimiyeti ka-
nuîyesi esbab›n›n istikmali maruzdur. (Kara Vas›f)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

Harbiye, 3/3/1336
K.O. 20 K.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Rahats›z›m ve yataktay›m. Meb'usanda bulunan Vas›f Beyden ald›¤›m haberde kabine-

nin istifa etti¤i ve sebebi istifan›n da ‹tilâf mümessillerinin ‹zmir cephesinde Milne hatt›na çe-
kilmek için verdikleri notay› hükûmetin reddetmesi üzerine Bozda¤ cephesinde Yunanl›lar›n
kuvvetle taarruza geçmeleri oldu¤u bildiriliyor. Gruptan Celâlettin Bey refakatinde bir heye-
tin saraya azimet ettikleri de anlafl›ld›. Maksatlar› ‹tilâf Hükûmetlerinin teflebbüslerinden ev-
vel Ferit Pafladan gayr› ve Kuvayi Millîyece makbul olabilecek bir hükûmetin mevkii iktida-
ra getirilmesini temin imifl. Netice malûm olunca arzederim. (Rauf)

Harbiye Seryaveri
Salih

Gayet aceledir Harbiye, 3/3/1336
Zata mahsustur

K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Gayet mahrem flahsa ait rapordur: Evelki telgrafa zeyildir. Grup reisi ile Meclis reisi ve-

killeri saraya gönderildi. Padiflah müstafi Sadrazamla ve an› müteakiben Danimarka sefirini
kabul ile meflgul oldu¤undan baflkâtip ve baflmabeyinci ile müzakerelerini emretmifl. Grup
reisi teflkilât› millîyenin padiflaha sadakatini ve makas›d› vataniyesini, pakt esaslar›n› ve tefl-
kilât›n› millîyeye müstenit grubun nizamnamesini evvel ve âhir badettafsil sabah arzedilen is-
tifa hadisesini söyler ve netice olarak padiflah reisini ve fleyhülislâm› bizzat intihap etmek
hakk›na maliktir. Bilmukabele Mecliste kabineye itimat veya ademi itimat salâhiyetini haiz-
dir. Memleketin buhran› vükelâ ve saireye tahammülü yoktur. Böyle bir hal vaki olmamak
için padiflah iyi düflünür meclis ve ekseriyetin fikrini düflünmeli. Ferit Pafla ve yaran›n› ve hat-
ta Tevfik Paflay› sak›n intihap etmemeli.

Neticesi buhrand›r. Zaten tecrübe edilmifltir. Baflkâtip huzura arz ve berveçhiati cevab›
tebli¤ etmifltir:
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gerçekte - haks›z olarak - iflgal ettikleri ‹zmiri art›k boflaltmalar› Osmanl› milleti taraf›ndan
beklenmekte iken tam tersine böyle bir sald›r› daha yapmalar› halk›n kafas›n› ola¤anüstü
kurcalayarak türlü ac› sonuçlar yaratabilece¤inden hak ve adalete ve ak›l ve bilime taban
tabana ayk›r› düflen bu sald›r› karfl›s›nda kurulumuzun görevden ayr›lmak zorunda kald›¤›-
n› Padiflah›m›z›n bilgisine ivedi olarak sunar›m. Bu konuda ve her durumda ne emrederse-
niz o olur. 12 Cemaziyelevel 1338, 3 Mart 1920.

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri
Salih

BELGE, 242.
Befliktafl, 3 Mart 1920

K.O. 20 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Ulusal Güçlerin Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephesinin

üç kilometre geriye al›nmas› hakk›nda on befl gün önce ‹tilâf Devletleri temsilcileri taraf›n-
dan verilen notaya hükûmet ret yan›t› vermiflti. Dün çok sert içerikli ikinci bir nota daha ve-
rilmifl olmas›ndan hükûmet bugün Meb'uslar Meclisinde görevden çekilmifltir. Hükûmetle
birlikte Meb’uslar Meclisi Baflkan› da Padiflah›n yan›ndad›r. Meb'uslar›m›z ( h, h d d h) te-
lâfll› ama ( v r t a) istenilene uygun bir kabinenin iflbafl›na getirilece¤ine güveniyorlar. ‹ngi-
lizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla düzenledikleri irticac› ifllerde baflar›l› olabilme-
leri için Ferit Pafla ve yak›nlar›ndan birinin baflkanl›¤›nda bir kabinenin iflbafl›na gelmesi
olas›d›r. Meclisi elbette da¤›tacaklard›r. Padiflah kat›nda sizin oradan etkin önlemler alma-
n›z› ve her halde vak›t kazanmak için ‹stanbulda Meb'uslar Meclisi arac›l›¤›yla Ulusal Güç-
lerin yasal egemenli¤inin sa¤lanmas› için gerekenlerin yap›lmas› rica olunur. (Kara Vas›f)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

Harbiye, 3/3/1920
K.O. 20 K.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Rahats›z›m ve yataktay›m. Meb'uslar Meclisinde bulunan Vas›f Beyden ald›¤›m ha-

berde kabinenin görevden çekildi¤i ve çekilme nedeninin de ‹tilâf Devletleri temsilcilerinin
‹zmir cephesinde Milne hatt›na çekilmek için verdikleri notay› hükûmetin reddetmesi üze-
rine Bozda¤ cephesinde Yunanl›lar›n kuvvetle sald›r›ya geçmeleri oldu¤u bildiriliyor.
Gruptan Celâlettin Beyin yan›nda bir kurulla saraya gittikleri de anlafl›ld›. Amaçlar› ‹tilâf
Devletlerinin giriflimde bulunmalar›ndan önce Ferit Paflan›n d›fl›nda ve Ulusal Güçlere ka-
bul edilebilecek bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesini sa¤lamak imifl. Sonuç ö¤renilince bil-
ginize sunar›m. (Rauf)

Savafliflleri Baflyaveri
Salih

Çok ivedidir Harbiye, 3/3/1920
Kifliye özeldir

K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Çok gizli kifliye özel rapordur: Önceki telgrafa ektir. Grup baflkan› ile Meclis baflkan

vekilleri saraya gönderildi. Padiflah görevden çekilen Baflbakanla ve ondan sonra da Dani-
marka sefirini kabul ile meflgul oldu¤undan baflkâtip ve baflmabeyinci ile görüflmelerini em-
retmifl. Grup baflkan› ulusal örgütlerin padiflaha ba¤l›l›¤›n› ve vatan yolundaki amaçlar›n›,
pakt ilkelerini ve ulusal örgütlere dayanan grubun tüzü¤ünü bildirip aç›klad›ktan sonra sa-
bah sunulan görevden çekilme dilekçesinin verilmesi olay›n› söyler ve sonuç olarak padifla-
h›n kabine baflkan›n› kendisi seçmek hakk› vard›r. Buna göre Meclis de kabineye güven ya
da güvensizlik bildirmeye yetkilidir. Ülke hükûmet bunal›m›na ve benzer olaylara katlana-
maz. Böyle bir durum meydana gelmesin diye padiflah›n iyi düflünür meclis ve ço¤unlu¤un
görüflünü ö¤renmeli. Ferit Pafla ve yardakç›lar›n› ve hatta Tevfik Paflay› sak›n seçmemeli.

Sonuç bunal›md›r. Bunlar denenmifltir. Baflkâtip (söylenenleri) padiflah›n bilgisine
sunmufl ve afla¤›daki yan›t› bildirmifltir:



Bütün meb'uslara selâm; ahval ve vaziyetin vahametini ben de onlar kadar müdrikim.
‹cab› hal ve vaziyete göre birisini intihap edece¤im. Onun salâhiyetine tecavüzle rüfekas›n›n
intihab›m› müdahale edemem. Ancak ona ekseriyet grubu ile anlaflmas›n› tavsiye edece¤im
demifltir. Heyet bilteflekkür ayr›lm›fllard›r. fiimdi Cengiz, ‹sa beraberiz. Arz› tazimat eyleriz.
(Rauf)

Seryaver Binbafl›
Salih

VES‹KA, 243.
fiifre 4 Mart 1336

TAM‹M
‹stanbulda teflekkül eden bir cemiyeti fesadiye ‹ngilizlerle müttehiden:
1 - Hükûmetin ›skat› ile Ferit Pafla veya emsalinden bir hükûmet tesisi
2 - Mealinin feshi
3 - Kuvayi Millîyenin ilgas›
4 - ‹stanbulda bir flûray› hilâfet teflkili
5 - Bolfleviklik aleyhinde fetva ›sdar›
Hususat›n›n takarrür ettirildi¤i tahakuk etmifl veAnzavur harekât› ile beraber ‹ngilizle-

rin hükûmeti tazyik etmeleri mezkûr mukarrerat cümlesinden oldu¤u ‹stanbuldan bildiril-
mifltir. Arz› malûmat eyleriz.

‹flbu malûmat›n heyeti merkeziyelere de iblâ¤› rica olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na

Mustafa Kemal
VES‹KA, 244.
fiifre Ankara, 4/3/1336
Müstacel

TAM‹M
‹stanbuldaki heyetimizden üç Mart tarihli olarak vürud eden malûmat› berveçhiati av-

nen arzederiz:
Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephenin geriye al›nmas› hakk›nda on befl gün evvel ‹tilâf mü-

messilleri taraf›ndan verilen notaya hükûmet cevab› ret vermiflti. Dün fledidülmeal ikinci bir
nota da verilmifl olmas›ndan hükûmet bugün Meclisi Meb'usan huzurunda istifa etmifltir.
Hükûmetle beraber Meclisi Meb'usan Reisi de mabeyindedirler. Meb'uslar›m›z mütelâflidir-
ler. ‹ngilizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla tertip ettikleri harekât› irticaîyede muvaf-
fak olabilmek için Ferit Pafla ve yaran›ndan birinin taht› riyasetinde bir kabinenin mevkii ik-
tidara gelmesi muhtemeldir. Meclisi bittabi feshedeceklerdir. Nezdi flahanede oradan tedabi-
ri müessiride bulunulmas› ve Meclisi Meb'usan›n takviyesi esbab›n›n istikmali maruzdur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 245.
Gayet mühimdir Harbiye, 8/3/1336
Zata mahsustur

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Suret. Hakipayi flahanelerine flifahen arzetti¤im üzere daima ennecatüfiss›d›k düsturu-

na istinaden berveçhiati maruzat›m› süddei seniyelerine arz ve takdime cür'etyap oluyorum.
1 - Milletin mümessilleri bulunan Meclisi Meb'usan Heyeti, bilaistisna makam› hilâfet ve sal-

tanat› ve bilhassa nefsi nefisi humayunlar›na bilâkaydüflart ve lâyezal bir surette sadakati kâmile
ile merbuttur. Keza Kuvayi Millîye ayn› hissiyat ile mütehassis ve yegâne gayesi taç ve taht› mülû-
kâneleri etraf›nda toplanarak hukuku mukaddesei hilâfetpenahîlerini ve menafii mülkü milleti
her türlü halelden masun bulundurmak u¤runa ifnay› hayat eylemektir. Bu husus ta zât› akdesi
tacidarîlerini herne suretle arzu buyurulursa tatmin ve temeni haz›rlar ve bunu Meclisi Meb’usan
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Tüm meb'uslara selâm; durum ve gidiflin a¤›rl›¤›n› ben de onlar kadar biliyorum. Du-
rum ve gidiflin gere¤ine uygun birisini seçece¤im. Onun yetkisine el at›p arkadafllar›n›n seçil-
mesine kar›flamam. Ancak ona ço¤unluk grubu ile anlaflmas›n› ö¤ütleyece¤im demifltir. Ku-
rul teflekkür edip ayr›lm›fld›r. fiimdi Cengiz, ‹sa birlikteyiz. Üstün sayg›lar sunar›z. (Rauf)

Baflyaver Binbafl›
Salih

BELGE, 243.
fiifre 4 Mart 1920

GENELGE
‹stanbulda kurulan bozguncu bir dernek ‹ngilizlerle birlik olarak:
1 - Hükûmetin düflürülerek Ferit Pafla ya da benzerlerinden bir hükûmet kurulmas›
2 - Meclisin da¤›t›lmas›
3 - Ulusal Güçlerin kald›r›lmas›
4 - ‹stanbulda bir halifelik dan›flma kurulu oluflturulmas›
5 - Bolflevikli¤e karfl› halife buyru¤u ç›kar›lmas›.
Noktalar›n›n kararlaflt›r›ld›¤› kesinlikle anlafl›lm›fl ve Anzavur sald›r›s› ile birlikte ‹n-

gilizlerin hükûmete bask› yapmalar›n›n bu kararlardan oldu¤u ‹stanbuldan bildirilmifltir.
Bilgi sunar›z.

Bu bilgilerin merkez kurullar›na da iletilmesi rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
BELGE, 244.
fiifre Ankara, 4/3/1920
‹vedi

GENELGE
‹stanbuldaki kurulumuzdan üç Mart tarihli olarak gelen bilgileri afla¤›da oldu¤u gibi

bilginize sunar›z:
Yunanl›lar karfl›s›ndaki cephenin geriye al›nmas› ile ilgili olarak on befl gün önce ‹ti-

lâf Devletleri temsilcileri taraf›ndan verilen notaya hükûmet ret yan›t› vermiflti. Dün çok
sert ikinci bir nota daha verilmifl oldu¤undan hükûmet bugün Meb'uslar Meclisinde görev-
den çekilmifltir. Hükûmetle birlikte Meb'uslar Meclisi Baflkan› da padiflah›n yan›ndad›r.
Mebuslar›m›z telâfl içindedirler. ‹ngilizler Hürriyet ve ‹tilâf ve Nigehbanc›larla düzenledik-
leri gerici ifllerde baflar›l› olabilmek için Ferit pafla ve yandafllar›ndan birinin baflkanl›¤›nda
bir kabinenin ifl bafl›na gelmesi olas›d›r. Meclisi elbette da¤›tacaklard›r. Padiflah kat›nda siz-
lerin ordan etkin önlemler alman›z› ve Meb'uslar Meclisinin güçlendirilmesi için gerekenin
yap›lmas› sunulur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 245.
Çok önemli ve Harbiye, 8/3/1920
Kifliye özeldir

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Örnek. Siz Padiflah›ma sözle bildirdi¤im gibi her zaman kurtulufl do¤ruluktad›r ilkesi-

ne dayanarak afla¤›daki dileklerimi size sunmaya cesaret ediyorum.
1 - Milletin temsilcileri olan Meb'uslar Meclisi Kurulu, ayr›ks›z olarak hilâfet ve saltanata

ve özellikle sizin (padiflah›n) kiflili¤inize kay›ts›z flarts›z ve sonsuz bir surette tam sadakatle ba¤l›-
d›r. Bunun gibi Ulusal Güçler de ayn› duygular›n› tafl›makta ve tek amac› padiflah›n taç ve taht›
etraf›nda toplanarak kutsal halifelik haklar›n› ve ülke ve ulus ç›karlar›n› her türlü sald›r›dan uzak
bulundurmak u¤runda can›n› feda etmektedir. Bu konuda size ne yoldan dilerseniz o yoldan gü-
vence vermeye haz›rd›rlar ve Meb'uslar Meclisi de buna kefildir. Gerek Meclis ve gerek Ulusal



dahi zâmin ve mütekeffildir. Gerek Meclis ve gerek Kuvayi Millîye makam› hilâfet ve salta-
nat› seniye ve devlet ve millet için imkân› hayal bulunmad›¤›na bütün imanile kaniler. Buh-
ran› vükelân›n devam›n›n Anadoluda pek büyük galeyan ve heyecan› efkâra sebebiyet verdi-
¤i nahiyelere var›ncaya kadar her taraftan gelen yüzlerce telgrafnameler mündericat›ndan
müsteban olmaktad›r. Keza Meclisi Meb'usan›n haleti ruhiyesi de bu merkezdedir. Mebusan
umumiyetle flu buhran› azim zaman›nda kabine buhran›n›n devam›n› devlet için pek tehlike-
li bulmaktad›rlar. Buhrana süratle bir hatime verilerek efkâr› hariciyeye takdimen hâs›l olan
efkâr› umumîyei dahiliyenin tatmini derecei vücupta görülmektedir.

2 - Amali millîyeyi tatmin eyliyemiyecek bir kabinenin mevkii iktidara gelmesi memali-
ki Osmanîyede hayat› millîyeyi tehlikeye ilka edebilecek vakayii müessife tevlidine sebebiyet
verebilir. Amali millîyeye muhalif bir kabinenin tesiratile flarktan gelebilmesi muhtemel olan
seyli beliyeye mukavemet kuvveti münkesir ve bunun bu cereyana karfl› mevcut azim ve kuv-
veti duçar› zâf olabilir. Maazallah vahdeti millîyede teflettüt ve nifak ve tefrika hâs›l olarak
makam› hilâfet ve saltanata ve devlet ve milletin haricî ve dahilî düflmanlar›na bir f›rsat veril-
mifl olur. Bir mecburiyeti elîme taht› tesirinde Anadolu, Heyeti Meb'usan› serbest addedemi-
yerek yeniden icray› intihabat ile Meclisi Milliyi topl›yarak müdafaai hukuku devlet ve millet
vazifesini ifaya teflebbüs etmesi dahi varidi hat›rd›r. Her suretle calibi dikkat ve itibar olan hu-
susat› anifenin hakipay› meali cayi hilâfetpenahilerine arz›n› kendime mukaddes bir vazife
addederim. Ferman padiflah› celilülûnvan efendimiz hazretlerinindir. ‹mza: Meclisi
Meb'usan Reisi kullar› Celâlettin Arif. 6 Mart 1336 (Rauf)

Harbiye Nezareti Seryaveri Binbafl›
Salih

VES‹KA, 246.
Edirne, 31/12/1336 

K. O. 20 K.
Heyeti Temsilîyeye:
Trakyan›n ahvali haz›ras›na dair berveçhiati mevad›n ehemmiyetle nazargâh› samileri-

ne arz›n› vecibe addeder ve Türklerin Avrupada son parças›n› teflkil eden Trakya ve Garbî
Trakyada siyaseten ve idareten daha esasl› tedabir ittihaz› lüzumunu arzeylerim.

1 - Garbî Trakya hali haz›rile Frans›zlar›n himayesi alt›nda bir Yunan kolonisidir. Ve
günden güne Yunan boyas›na girmektedir.

2 - Dedea¤aç ile Karaa¤aç aras›ndaki Mericin sa¤ sahil m›ntakas› bahren ve berren gön-
derilen Yunan muhacirlerile dolmaktad›r.

3 - Üç ayl›k zehairi ile gönderilen bu muhacirlerin Atina bankas›ndan kendilerine tev-
di edilmifl birçok paralar› da vard›r ve bunlara yard›m etmek vesilesile Rum heyeti milliyele-
rine de Atina bankas›ndan küllî meblâ¤ tevzi edilmifltir.

4 - Garbî Trakyada yap›lmakla olan jandarma teflkilât›na Rumlar kaydedilmekte ve za-
bitleri de Yunan zabitlerinden tayin ve noksanlar› da ayn› membadan ikmal olunmaktad›r.

5 - Garbî Trakya idare memurlar› hep Rumlardan tayin ve kahir islâm ekseriyetini ha-
iz olan ‹skeçede bile bu esasa riayet olunmaktad›r.

6 - fiarkî Trakyay› da Garbî Trakyaya ilhak ve Fransa himayesi alt›nda bir Yunan ida-
resi tesis etmek Frans›z ve Yunanl›lar›n gayei emelleridir. Franchet d'Esperey'in Atinaya git-
mesi de noktai nazar›ma göre bu husus ile pek alâkadard›r.

7 - fiarkî Trakyada hat boyunda bulunan Yunan taburuna efrat terhisi vesilesile müsel-
lâh olarak mütemadiyen efrat gönderilmekte ve silâhs›z olarak terhis edilen efrad›n silâhlar›
bu taburda kalmaktad›r. Belki de Rumlara gizliden tevzi olunmakta ve terhis olunan bu ef-
rat da ekseriyetle memaliki Osmanîye dahiline da¤›lmaktad›r.

8 - Çok zamanlarda, Yunan taburu merkezi olan Lüleburgaza küllî m›ktarda gelen bom-
balar›n; Çorlu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköyündeki müfrezelerine tevzii muhtemeldir.

9 - Rumlar›n merkezi ‹stanbulda bulunan esasl› iki komitesi vard›r. Birisi muavenet komi-
tesi, di¤eri Trakya komitesidir. Muavenet komitesinin Rumlar›n kesafet hâs›l etti¤i mahallerde bi-
rer müfettifl ve o mahallin ileri gelenlerinden müteflekkil birer komitesi vard›r. Vazifeleri muhacirin
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Güçler halifelik ve saltanat ve* devlet ve millet için yaflama olana¤› bulunmad›¤›na bütün iç-
tenli¤iyle inanmaktad›r. Hükûmet bunal›m›n›n sürmesinin Anadoluda çok büyük kaynaflma-
lara ve kamuoyunda gerginli¤e yol açt›¤› bucaklara var›ncaya kadar her taraftan gelen yüz-
lerce telgrafda yaz›lanlardan anlafl›lmaktad›r. Bunun gibi Meb'uslar Meclisinin ruhsal duru-
mu da böyledir. Meb'uslar genellikle bu büyük bunal›m zaman›nda kabine bunal›m›n›n sür-
mesini devlet için çok tehlikeli bulmaktad›rlar. Bunal›ma h›zla bir son verilerek d›fl kamu
oyundan önce oluflan iç kamu oyunun yat›flt›r›lmas› son derece gerekli görülmektedir.

2 - Ulusal emelleri karfl›layam›yacak bir kabinenin iflbafl›na gelmesi Osmanl› ülkele-
rinde ulusal yaflam› tehlikeye sokabilecek üzücü olaylar›n do¤mas›na neden olabilir. Ulusal
emellere ayk›r› bir kabinenin etkisiyle do¤udan gelebilmesi olas› olan bela seline karfl› koy-
ma gücü k›r›lm›fl olabilece¤i gibi ak›ma karfl› var olan direnç ve gücü azalabilir. Allah koru-
sun ulusal birlikte bölünme ve anlaflmazl›k ve ayr›l›k olursa halifelik ve saltanata ve devlet
ve milletin d›fl ve iç düflmanlar›na bir f›rsat verilmifl olur. Ac› bir zorunlu¤un etkisiyle Ana-
dolunun, Meb'uslar Meclisini özgür saymayarak yeniden seçim yaparak Ulusal Meclisi top-
lay›p devlet ve millet haklar›n› savunma görevini yapmaya giriflmesi de düflünülebilir. Her
bak›mdan dikkate de¤er ve göz önünde bulundurulmak gereken bu noktalar› siz halifemi-
ze bildirmeyi kendim için kutsal bir ödev sayar›m. Emir sizindir. ‹mza: Meb'uslar Meclisi
Baflkan› kulunuz Celâlettin Arif. 6 Mart 1920 (Rauf)

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Binbafl›
Salih

BELGE, 246.
Edirne, 31/12/1919

K.O. 20 K.
Temsilci Kurula:
Trakyan›n flimdiki durumuna iliflkin afla¤›daki noktalar› önemle gözlerinizin önüne

koymay› borç bilir ve Türklerin Avrupada son parças›n› oluflturan Trakya ve Bat› Trakya-
da politika ve yönetim aç›s›ndan daha köklü önlemler al›nmas› gereklili¤ini bilginize suna-
r›m.

1 - Bat› Trakya bugünkü durumuyla Frans›zlar›n korumas› alt›nda bir Yunan sömür-
gesidir. Ve günden güne Yunan boyas›na girmektedir.

2 - Dedea¤aç ile Karaa¤aç aras›ndaki Mericin sa¤ k›y› bölgesi denizden ve karadan
gönderilen Yunan göçmenleriyle dolmaktad›r.

3 - Üç ayl›k yiyecekleriyle gönderilen bu göçmenlerin Atina bankas›ndan kendilerine
verilmifl birçok paralar› da vard›r ve bunlara yard›m etmek amac›yla Rum ulusal kurullar›-
na da Atina bankas›ndan pek çok para da¤›t›lm›flt›r.

4 - Bat› Trakyada yap›lmakta olan jandarma örgütüne Rumlar yaz›lmakta ve subayla-
r› da Yunan subaylar›ndan atanmakta ve eksikleri de ayn› kaynaktan tamamlanmaktad›r.

5 - Bat› Trakya yönetim görevlileri hep Rumlardan atanmakta ve ezici Müslüman ço-
¤unlu¤u olan ‹skeçede bile böyle davran›lmaktad›r.

6 - Do¤u Trakyay› da Bat› Trakyaya katmak ve Fransa korumas› alt›nda bir Yunan yö-
netimi kurmak Frans›z ve Yunanl›lar›n son emelleridir. Franchet d'Esperey'in Atinaya git-
mesi de görüflüme göre bu noktayla çok ilgilidir.

7 - Do¤u Trakyada demiryolu boyunda bulunan Yunan taburuna er terhisi sözde ne-
deniyle durmadan silâhl› erler gönderilmekte ve silâhs›z olarak terhis edilen erlerin silâhla-
r› bu taburda kalmaktad›r. Belki de Rumlara gizliden da¤›t›lmakta ve terhis olunan bu er-
ler de ço¤unlukla Osmanl› topraklar›n›n içine da¤›lmaktad›r.

8 - Uzun süredir, Yunan taburunun merkezi olan Lüleburgaza çok say›da gelen bom-
balar›n; Çorlu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköyündeki birliklerine da¤›t›lmakta ol-
mas› olas›d›r.

9 - Rumlar›n merkezi ‹stanbulda bulunan önemli iki komitesi vard›r. Birisi yard›m komitesi,
öbürü Trakya komitesidir. Yard›m komitesinin Rumlar›n yo¤unluk oluflturdu¤u yerlerde birer mü-
fettifl ve o yerin ileri gelenlerinden kurulu birer komitesi vard›r. Görevleri göçmenlere her konuda

* Bu “ve” kelimesinin yanl›fl oldu¤u, telgrafda “olmazsa” denilmek istenmifl olaca¤›n› dü-
flünenler vard›r (B.Y.)



her hususta yard›m etmek ve harap binalar› tamir ve çift hayvanat› ve alât›n› tedarik ve
zer'iyata mübafleret ettirmektir. Muavenet komitesinin teflkilat›ndaki intizam inz›bat ve mu-
avenet husulündeki icraat ve sahaveti ehemmiyetle kayde flayand›r.

10 - Yegâne gayesi Trakya Rumlar›n›n istiklâli siyasîlerine matuf olan Trakya komite-
lerinin teflkilât› esasl› ve müstakirdir. Merkezleri ile irtibatlar› gayet emindir. Gelibolu ve Te-
kirda¤› sancaklar›nda en mühim teflkilât merkezleri Gelibolu, Keflan ve Çorludur. ‹flbu mev-
kilerin metropolitleri ile Geliboluda Frans›z konsolos vekili yerli Rumlardan Niko en mühim
reisleridir. Her kazada metropolit riyaseti alt›nda ve ahalinin faal ve mütefekkir k›sm›ndan
ve ekser mektep daskallar›n›n inz›mamile birer kaza komitesi mevcut bulunmaktad›r. Teflki-
lâtlar› vâsidir.

11 - Bu komitelerin propagandalar› ve faaliyeti sayesinde Rum ahalinin maneviyat› ih-
zar ve esliha, cephane ve bomba iddihar edilerek kabiliyeti tedafüiyye ve taarruziyyelerine
günden güne ikmal etmektedirler. Hat boyundaki tabur iflbu teflkilât ve ihzarat ve teslihat›n
en metîn istinatgâh›d›r.

12 - Her müslümana ika› mazarrat, tehdit, tahvif ve ellerindeki hayvanat ve emvali gasp
ve sirkat, komitenin yegâne emelidir. Ve bu maksat için müteflekkil siyasî ve alenî çetelerin
bugünlerde tezyidi faaliyet etmeleri ve icraat göstermeleri merkezlerinden emrolunmufltur. ‹s-
lâmlarla s›k› münasebet ve hususiyet memnudur.

13 - Bu çetelerin takip ve tenkili için yap›lan tazyikat aksülâmeller tevlid ve teflkilâtlar›-
n› takviye eylemektedir.

14 - Harb› âhirdenberi Yunanistana gidip avdet eden ashab› emlâk Yunan idaresinden
limenfaatin gayr›memnun olduklar› cihetle Türkiye idaresinde kalmay› tercih etmektedirler.
Ve komitelerine k›smen muhalefet göstermektedirler.

15 - Kolordunun iflbu vaziyet ve atiyen tahaddüsü muhtemel ahval karfl›s›nda vazifesi-
ni ifa edebilecek bir vaz'ulceyfl almas›na General Milne'in muvafakat etmedi¤i bilmuhabere
anlafl›lm›flt›r.

K.O. 1 Kumandan›
Miralay Cafer Tayyar 

VES‹KA, 247. 
fiifre Ankara, 3/1/1336

Edirnede K.O. 1 Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
C: 31/12/1335
Garbî Trakya müslüman komitesine teflvikat› lâzimede bulunulmak ve fiarkî Trakya ta-

raf›ndan da Yunanl›lar›n ve yerli Rumlar›n teflkilât ve teflebbüsat›na karfl› teflkilât ve teflebbü-
sat› mütekabileye azamî gayretle giriflilmesi, S›vas kongresi teflkilât nizamnamesinin lâhika-
s›na tevfikan müsellâh millî müfrezeler teflkil ve bu hususla Kolordunun azamî muaveneti ha-
fiyyede bulunmas› ve vaz'ulceyfl tebdili ile istihsal olunam›yan fevaidin bu suretle telâfisi lâ-
z›md›r. Hükûmetçe bu bapta teflebbüsat› siyasîyede bulunulmas› için müracaat olunmufltur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 248. 
fiifre Ankara, 3/1/1336

Harbiye Naz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
fiarkî Trakyadaki hat boyunda bulunan Yunan taburuna efrat terhisi bahanesile müsel-

lâh efrat gelmekte ve giden efrad›n da silâhlar› al›konarak taburun Rum eflk›yas›n›n bir silâh
deposu haline ifra¤ k›l›nmakta oldu¤u, terhis olunan efrad›n memaliki Osmanîye dahiline
da¤›t›ld›¤› ve taburun merkezi olan Lüleburgaza külliyetli m›ktarda gelen bombalar›n Çor-
lu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköylü müfrezelerine tevzi k›l›nd›¤› Paflaeli Heyeti Mer-
keziyesinden bildirilmektedir. Hükûmetçe teflebbüsat› kat'iyye ve fledidede bulunularak Yu-
nanl›lar›n fiarkî Trakyada olsun tahrikâtlar›na mümanaat olunmas› ehemmiyetle arzolunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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yard›m etmek ve harap binalar› onarmak ve çilft hayvanlar›yla araçlar›n› sa¤layarak ekin ifl-
lerine bafllatmakt›r. Yard›m komitesinin örgütündeki düzen, disiplin ve yard›m yap›lmas›n-
daki baflar› ve el aç›kl›¤› önemle belirtilmeye de¤erdir.

10 - Tek amac› Trakya Rumlar›n›n politik ba¤›ms›zl›¤›na yönelik olan Trakya komite-
lerinin örgütleri köklü ve yerlefliktir. Merkezleri ile ba¤lant›lar› çok güvenlidir. Gelibolu ve
Tekirda¤ sancaklar›nda en önemli örgüt merkezleri Gelibolu, Keflan ve Çorludur. Bu yerle-
rin metropolitleri ile Geliboluda Frans›z konsolos vekili yerli Rumlardan Niko en önemli
bafllar›d›r. Her ilçede metropolit baflkanl›¤›nda ve halk›n çal›flkan ve düflünür bölümünden ve
ço¤u kez okul daskallar›n›n kat›lmas›yla oluflan birer ilçe komitesi vard›r. Örgütleri genifldir.

11 - Bu komitelerin propagandalar› ve çal›flmalar› sayesinde Rum halk›n morali olufl-
turulmakta ve silâh, cephane ve bomba depo edilerek savunma ve sald›r› yetenekleri gün-
den güne yükselmektedir. Demiryolu boyundaki tabur bu örgüt ve haz›rl›k ve silâhlanma-
n›n en sa¤lam dayana¤›d›r.

12 - Her müslümana zarar ve gözda¤› vermek, korkutmak ve ellerindeki hayvanlarla
benzerlerini zorla almak ve çalmak, komitenin tek emelidir. Ve bu amaç için kurulmufl olup
aç›kça çal›flan politik çetelerin bugünlerde eylemlerini artt›rmalar› ve baflar›l› olmalar› mer-
kezlerinden emrolunmufltur. Müslümanlarla s›k› iliflki ve yak›nl›k kurmak yasakt›r.

13 - Bu çetelerin izlenip yok edilmesi için yap›lan bask›lar tepkiler uyand›rmakta ve
örgütlerini güçlendirmektedir.

14 - Son savafltan bu yana Yunanistana gidip dönen mülk sahipleri Yunan yönetimin-
den - kendi ç›karlar› yönünden - memnun olmad›klar› için Türkiye yönetiminde kalmay›
ye¤lemektedirler. Ve komitelerine az çok karfl› gelmektedirler.

15 - Kolordunun bu durum ve ileride ortaya ç›kmas› olas› olaylar karfl›s›nda kuvvetle-
rini görevini yapabilecek bir duruma sokmas›na General Milne'nin olur demedi¤i yaz›flma
sonucu anlafl›lm›flt›r.

K.O. 1 Komutan› Albay
Cafer Tayyar

BELGE, 247.
fiifre Ankara, 3/1/1920

Edirnede K.O. 1 Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
K: 31/12/1919.
Bat› Trakya Müslüman komitesine gerekli özendirmeler yap›lmas› ve Do¤u Trakya

taraf›ndan da Yunanl›lar›n ve yerli Rumlar›n örgütlenme ve giriflimlerine karfl› ayn› yolda
örgütlenmeye giriflimlerde bulunmaya en büyük çaba ile bafllan›lmas›, S›vas Kongresi ör-
gütler tüzü¤ü ekine uygun olarak silâhl› ulusal birlikler kurulmas› ve bu konuda Kolordu-
nun çok fazla ve gizli yard›m yapmas› ve kuvvetlerin durumlar›n› de¤ifltirerek elde edilemi-
yen yararlar›n bu yoldan karfl›lanmas› gerekir. Hükûmetçe bu konuda politik giriflimlerde
bulunulmas› için baflvurulmufltur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 248.
fiifre Ankara, 3/1/1920

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Do¤u Trakyadaki demiryolu boyunda bulunan Yunan taburuna erlerin terhisi baha-

nesiyle silâhl› erler gelmekte ve giden erlerin de silâhlar› al›konarak taburun Rum eflkiya-
s›n›n bir silâh deposuna dönüfltürülmekte oldu¤u, terhis olunan erlerin Osmanl› topraklar›-
n›n içine da¤›t›ld›¤› ve taburun merkezi olan Lüleburgaza çok say›da gelen bombalar›n Çor-
lu, Çatalca, Babaeski, Alpullu, Çerkezköyü birliklerine da¤›t›ld›¤› Paflaeli Merkez Kurulun-
dan bildirilmektedir. Hükûmetçe kesin ve sert giriflimlerde bulunularak Yunanl›lar›n Do¤u
Trakyada olsun k›flk›rtmalar›na engel olunmas› önemle sunulur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 249.
Trakya Paflaeli Edirne, 5 Kânunusani 1336
Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti
Heyeti Merkezîyesi Riyaseti
687

Ankarada Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesine 
Saadetlû Efendim Hazretleri
1 - General Franchet d'Esperey Edirneye geldi. Yevmi muvasalat›n› birkaç gün evvel

makam› vilâyete resmen tebli¤i ettirdi¤i cihetle hakk›nda merasimi istikbaliye yap›ld›. Edir-
nede üç saat kadar kalarak bu müddet zarf›nda makam› vilâyeti ziyaret ve belediyede bir çay
içtikten sonra do¤ruca Darülmuallimat› ve badehu Cemaati ‹slâmiyeyi ve Trakya ‹darei Mer-
kezîyesini ve ondan sonra da Rum klübünü ziyaret ederek avdet eyledi. KendisininYunan
muhibbi oldu¤u ve islâmlara karfl› nas›l bir his besledi¤i herkesçe malûm bulundu¤undan
maksad› ziyareti bir an evvel anlamak merak› memleketi istilâ eylemiflti. S›rf bir seyahat mak-
sadile geldi¤ini söyledi. Hükûmette jandarma kumandan vekiline jandarmalar›n h›rs›zl›k
edip etmedi¤ini sordu. Cemaati ‹slâmiyede müftiye hataben herne olursa olsun islâmlar›n din
ve mukaddesat›n›n duçar› tecavüz olm›yaca¤›n› temin etti. Bu sözü ile buralar›n baflka bir
flekli idareye geçece¤ini ima eyledi. Trakyada henüz Trakya hakk›nda konferansça bir karar
verilmedi¤ini verilecek karara itaat lâz›mgelip aksi takdirde itaate icbar etmek vazifesi kendi-
lerine ait oldu¤unu söyledi. Rum klübünde metropolidin Osmanl›lar› rencide eden nutkuna
m››kbil sulh konferans›n›n verece¤i karan derakap mevkii icraya koyaca¤›n› ve o vakte ka-
dar hakimiyetinde bulunduklar› hükûmetin evamirine itaate mecbur olduklar›n› söyledi.

2 - Yevmi mezkûrda Rumlar›n Yunan bayraklar› ile merasimi istikbalîyeye ifltirakini
Trakya Cemiyetinin müdahalei mus›rranesi üzerine hükûmet meneyledi.

3 - Edirne Kuvayi Millîye teflkilât› maatteessüf henüz arzu edilen neticeye vâs›l olama-
d›. Her mahalde memurînden, eflraftan baz› bett›ynet ve haini vatan kimselerin mefsedetleri
teflkilât›n süratle yap›lmas›n› akamete duçar etmektedir. Makam› vilâyet lâz›mgelen icraat ve
faaliyette pek ziyade müteenni bulunuyor. Maamafih cemiyetimiz bu hususta sarf› makderet
eylemekten bir an hâli kalm›yor.

4 - Gümülcineye do¤ru dairei iflgallerini hergün bir parça daha tevsi eden Yunanl›lar
ahalii islâmiyeyi fakirlere yard›m etmek, zenginlere birçok mevaitte bulunmak, aleyhlerinde
çal›flanlara da külliyetli paralar teklif etmek suretile kendilerine cezp ve bendeylemek siyase-
tini takip ediyorlar. Hatta bizim ‹skeçedeki murahhaslar›m›za on milyon drahmi gibi azîm
bir meblâ¤ teklif eylediler.

5 - Kuvayi Millîyeye ait telgraf ve postalar flimdiye kadar bilâücret kabul edildi¤i halde
Meclisi Vükelâ karar›na atfen Dersaadet Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumîyesinden Edir-
ne Baflmüdiriyetine mevrut 23 Kânunuevel 1335 tarih ve 32 numaral› ifl'ar mucibince ücrete
tâbi tutulmaktad›r.

6 - ‹stihbar eyledi¤imize nazaran Frans›zlar bugünlerde icab eden makamata müraca-
atle flayet bir iflgal vukuunda Kuvayi Millîyenin ne dereyece kadar müdafaatta bulunaca¤›n›
istizah eylemektedirler ki bu da Franchet d'Esperey'in Cemaati ‹slâmiyede herne olursa ol-
sun islâmlar›n taarruzdan masuniyeti hakk›nda serdeyledi¤i teminattanda müsteban oldu¤u
veçhile art›k buralar›n iflgali askerî alt›na al›nmas›na karar verildi¤ine flüphe b›rakm›yor.

7 - Merkez sanca¤› meb'uslar›ndan Faik Beyin ‹stanb››lda kal›p fieref ve Galip Bahti-
yar Beylerin hemen Ankaraya azimetleri kararlaflt›r›ld›. Ve kendilerine tebli¤ edildi. Murah-
hasl›k vazifesini ifa için bir di¤erinin tayininde Faik Beyin de izam olunaca¤› maruzdur
Efendim.

Trakya-Paflaeli
Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti Heyeti Merkezîyesi 

Reisi 
fiükrü
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BELGE, 249.
Trakya Paflaeli Edirne, 5 Ocak 1920
Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i
Merkez Kurulu Baflkanl›¤›
687

Ankarada Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kuruluna
Sayg›de¤er Efendim Hazretleri
1 - General Franchet d'Esperey Edirneye geldi. Gelece¤i günü birkaç gün önce valili-

¤e resmî olarak bildirtti¤inden karfl›lama töreni yap›ld›. Edirnede üç saat kadar kalarak bu
süre içinde valili¤i ziyaret edip belediyede bir çay içtikten sonra do¤ruca Darülmuallimat›*
ve ard›ndan Cemaati ‹slâmiyeyi** ve Trakya Merkez Yönetim Kurulunu ve ondan sonra da
Rum klübünü ziyaret ederek geri döndü. Kendisinin Yunan dostu oldu¤u ve Müslümanla-
ra karfl› nas›l bir duygu besledi¤i herkesçe bilindi¤inden ziyaret amac›n› bir an önce anla-
mak merak› kente yay›lm›flt›. Salt bir gezi amac›yla geldi¤ini söyledi. Hükûmette jandarma
komutan vekiline jandarmalar›n h›rs›zl›k yap›p yapmad›klar›n› sordu. Cemaati ‹slâmiyede
müftiye yönelerek herne olursa olsun Müslümanlar›n din ve kutsal de¤erlerinin sald›r›ya
u¤ram›yaca¤›na söz verdi. Bu sözü ile buralar›n baflka bir yönetim biçimine geçece¤ini do-
layl› olarak anlatt›. Trakyada Trakya hakk›nda konferans taraf›ndan daha bir karar veril-
medi¤ini verilecek karara uymak gerekece¤ini uyulmazsa zorla uydurmak kendilerinin gö-
revi oldu¤unu söyledi. Rum klübünde metropolidin Osmanl›lar› inciten nutkuna karfl›l›k
bar›fl konferans›n›n verece¤i karar› hemen uygulama alan›na koyaca¤›na ve o vakte kadar
egemenli¤i alt›nda bulunduklar› hükûmetin emirlerine uymak zorunda olduklar›n› söyledi.

2 - O gün Rumlar›n Yunan bayraklar› ile karfl›lama törenine kat›lmalar›n› Trakya
Derne¤inin ›srarl› bask›s› üzerine hükûmet yasaklad›.

3 - Edirnede Ulusal Güçler örgütü yaz›k ki daha istenilen sonuca ulaflamad›. Her yer-
de memurlardan halk›n ileri gelenlerinden bir tak›m kötü yarad›l›fll› ve vatan haini kimse-
lerin bozgunculuklar› örgütün çabuk kurulmas›na engel olmaktad›r. Valilik gerekli iflleri
yapmakta çok sak›ngan davran›yor. Bununla birlikte derne¤imiz bu konuda çaba harca-
maktan bir an geri kalm›yor.

4 - ‹flgal alanlar›n› Gümülcineye do¤ru hergün bir parça daha geniflleten Yunanl›lar fa-
kirlere yard›m etmek, zenginlere birçok vaadlerde bulunmak, kendilerine karfl› çal›flanlara
da bol m›ktarda paralar önererek Müslüman halk› kendilerine çekip ba¤lamak politikas› iz-
liyorlar. Bizim ‹skeçedeki delegelerimize bile on milyon drahmi gibi çok fazla bir para ver-
meye kalk›flt›lar.

5 - Ulusal Güçlere iliflkin telgraf ve postalar flimdiye kadar ücretsiz kabul edildi¤i hal-
de Bakanlar Kurulu karar›na dayan›larak ‹stanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürlü¤ünden
Edirne Baflmüdürlü¤üne gelen 23 Aral›k 1919 tarih ve 32 say›l› bildiri gere¤i (flimdi) ücret
al›nmaktad›r.

6 - Haber ald›¤›m›za göre Frans›zlar bugünlerde gereken yetkililere baflvururak bir ifl-
gal olursa Ulusal Güçlerin ne ölçüde savunma yapaca¤›n› sorup ö¤renmek istemektedirler
ki bu Franchet d'Esperey'in Cemaati ‹slâmiyede herne olursa olsun Müslümanlar›n sald›r›-
dan korunaca¤› yolunda verdi¤i sözden de anlafl›ld›¤› gibi art›k buralar›n askerî iflgal alt›na
al›nmas›na karar verildi¤ine kuflku b›rakm›yor.

7 - Merkez sanca¤› meb'uslar›ndan Faik Beyin ‹stanbulda kal›p fieref ve Galip Bahti-
yar Beylerin hemen Ankaraya gitmeleri kararlaflt›r›ld›. Ve kendilerine bildirildi. Delegelik
görevini yapmak için bir baflkas›n›n atanmas› durumunda Faik Beyin de gönderilece¤i bil-
ginize sunulur Efendim.

Trakya-Paflaeli Ulusal Haklar›
Savunma Derne¤i Merkez Kurulu Baflkan›

fiükrü

* K›z Ö¤retmen Okulu
** ‹slâm Toplulu¤u Dairesi



VES‹KA, 250.
fiifre Ankara, 15/1/1336

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Vilâyetin, teflkilât› millîyenin taazzuv ve teflmili hususundaki mesaide müteenni bir tar-

z› hareket takip eyledi¤i bildirilmektedir. Mukadderat›m›z›n mevzuubahs oldu¤u flu devri
kat’î ve tarihîde vahdet ve teflkilât› millîyenin en kuvvetli bir hale gelmesi lüzumu müsta¤nii
arzd›r. Zât› âlileri gibi hamiyet ve fedakârl›¤› ile tan›nm›fl muktedir bir arkadafl›m›z›n Edir-
nede bulunuflu ve bilhassa teflkilât› müsellâhan›n temine emrinde makam ve memuriyetinizin
en müsait bir flekilde oluflu Heyeti Temsilîyemiz için büyük bir teselli, milletimiz için azîm bir
ümidi halâst›r. Rum teflkilât› müsellâhas›na karfl› lâhikaya nazaran müsellâh millî müfreze-
ler teflkili, fedakâr zabit arkadafllar›m›z›n tebdili nam ederek sivil olarak en mühim mahalle-
re tayini ve saire gibi tedabiri acileye tevessül buyurularak Trakya Paflaeli Heyeti Merkezîye-
sinin de teflkilât hususunda her vakitten ziyade müteyakk›z bulunmalar›n› rica ve takdimi ih-
tiramat eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 15/1/1336
Edirnede Trakya Paflaeli Heyeti Merkezîyesine

5/1/1336 tarihli rapor al›nd›. Teflkilât› müsellâhan›n tanzim ve tensiki için Kolordu Ku-
mandan› Cafer Tayyar Beye rica edildi. Galip Bahtiyar Bey teflrif ettiler. Müdavelei efkâr ey-
ledik. Hükûmet, Meclisi Millî bu bapta bir karar verinceye kadar teflkilât› millîye makamal›
aras›nda cereyan eden telgraf muhaberat›n› servis olarak kabule mecburdur. Muharrerat bit-
tabi ücrete tâbidir. Arz› hürmet eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 1/3/1336
Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beye

Livan›z dahilinde muhitin ademi müsaadesinden bahsile teflkilât› millîye icras›n›n kabil
olam›yaca¤›n› Tekirda¤ Heyeti ‹daresinin ifl'ar›na atfen Edirne Heyeti Merkezîyesi bildiriyor.
Bu mütaleay› hamiyet ve muhabbeti millîye ile kabili telif göremiyoruz. Hadisat ve vakayii azi-
me taht› tesirinde kalan fertler, cemiyet haline gelerek muhitin hayat ve zindegîsinden ahz›
kuvvet etmedikçe mevcudiyetlerinin müheyyay› inhidam bulundu¤u kanaatini fluursuz bir hal-
de zan ve tevehhüm ederler. Tekirda¤› muhitinin vahdeti umumîyeyi millîyemizden hariç kal-
mas› tecviz edilemiyece¤inden her halde fikri hareket ve müdafaadan mahrum kald›¤›n› hisse-
den muhite ifazai hayat edilerek hem kendilerinin ve hem de vatan› müflterekin halâs ve saade-
tini kâfil teflkilâtta kendilerine rehberlik ve mürflillik edece¤inizi müsellem olan gayret ve ha-
miyeti mefturelerinden ümid eder ve cevab› muvaffak›yetinize intizar eyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beyden al›nan 5/3/1336 tarihli flifrenin mahlûlüdür: 
C: ‹stizah› vak›a çoktan muntaz›rd›m. Bu suretle bendenize de hakk› kelâm bahfl buyu-

rulmas›na teflekkür ve itiraf ederim ki Meclisi Meb'usan›n....ve hükûmetin amali millîye daire-
sinde teflekkülüne ra¤men henüz...de ‹stanbulda bafll›yan bir ahenksizlik mahsus ve bu halin
in'ikâsat›ndan müteessir olan muhitimizde bir boflluk mevcuttur. Yoksa...de hiçbir ihtilâf yok-
tur. Hadisat ve vakayii takip ve icab› hamiyeti tatbik hususunda geri kalan.... olmad›¤› ma bafl-
l›ca flahit zât› samileridir. Maahaza Trakya ...de¤ildir. Bu havalideki itt›rats›zl›k ve tedbirsiz-
lik ...at›lacak bir yanl›fl hatve neticesinde Ermeni ve Rumlar›n muhalifleri ifltiraklerile Biga hâ-
disesinden daha fledit ve umumî vakayie sebebiyet verilmifl olur. Sadareti uzman›n tamimi ma-
lûm. Buna bütün vilâyetin bitarafane.... tebli¤i de munzam olunca benim gibi mülhak...muta-
sarr›fa vali vekâletinden müstakil livadan maiyyetejenzil edilen....mutasarr›ftan bu flerait dahi-
linde nas›l bir tecellüt beklenir. Hulâsa dertler çok. Mezunen Dersaadete gidiyorum. Orada
f›rsat bulursam bizzat gelerek olmazsa avdette baposta tafsilât› lâzimeyi arzeylerim.

5 Mart 1336
Tekirda¤ Mutasarr›f›

Ali Füruzan
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BELGE, 250.
fiifre Ankara, 15/1/1920

Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Valili¤in, ulusal örgütlerin oluflmas› ve genifllemesi konusundaki çal›flmalarda sak›ngan

davranmakta oldu¤u bildirilmektedir. Kaderimizin sözkonusu oldu¤u bu kritik ve tarihsel dö-
nemde ulusal birlik ve örgütlenmenin en güçlü bir duruma gelmesi gereklili¤ini ayr›ca belirt-
mek istemez. Sizin gibi yurtseverli¤i ve özverilili¤i ile tan›nm›fl yetenekli bir arkadafl›m›z›n
Edirnede bulunuflu ve özellikle silâhl› örgütlerin sa¤lanmas› iflinde yetki ve görevinizin en el-
veriflli bir durumda oluflu Temsilci Kurulumuz için büyük bir teselli, milletimiz için çok büyük
bir kurtulufl umududur. Silâhl› Rum örgütlerine karfl› tüzü¤ümüz eki uyar›nca silâhl› ulusal
birlikler kurmak, özverili subay arkadafllar›m›z›n ad de¤ifltirerek sivil olarak en önemli yerle-
re atanmas›n› ve benzer ivedi önlemlere giriflilerek Trakya Paflaeli Merkez Kurulunun da ör-
gütlenme konusunda her zamandan fazla tetikte bulunmalar›n› rica eder ve sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 15/1/1920
Edirnede Trakya Paflaeli Merkez Kuruluna

5/1/1920 tarihli rapor al›nd›. Silâhl› örgütlerin kurulup düzenlenmesi için Kolordu Ko-
mutan› Cafer Tayyar Beye rica edildi.

Galip Bahtiyar Bey geldi. Düflünce al›flverifli yapt›k. Hükûmet, Meb'uslar Meclisi bu
konuda bir karar verinceye kadar ulusal örgütler aras›nda yap›lan telgraf haberleflmeleri ser-
vis olarak (ücretsiz) kabul etmek zorundad›r. Yaz›flmalar elbette ücretlidir. Sayg› sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

fiifre Ankara, 1/3/1920
Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beye

Sanca¤›n›z içinde ortam›n elveriflsizli¤inden sözederek ulusal örgüt kurulam›yaca¤›n›
Tekirda¤ Yönetim Kurulunun yaz›s›na dayanarak Edirne Merkez Kurulu bildiriyor. Bu gö-
rüflü yurt ve ulus severlikle ba¤daflt›ram›yoruz. Büyük olaylar etkisinde kalan bireyler, top-
lum oluflturup çevrenin hayat ve dirli¤inden güç almad›kça bilinçsiz bir durumda ve bir ku-
runtu niteli¤inde varl›klar›n›n çökmek üzere oldu¤u kan›s›na var›rlar. Tekirda¤ yöresinin
genel ulusal birli¤imizin d›fl›nda kalmas› kabul edilemiyece¤inden her halde eylem ve sa-
vunmaya geçme olana¤›ndan yoksun kald›¤› duygusuna kap›lan yöreye canl›l›k afl›layarak
hem kendilerinin ve hem de ortak vatan›m›z›n kurtulufl ve mutlulu¤unu güvence alt›na alan
örgütle kendilerine önderlik ve yol göstericilik edece¤inizi herkesçe bilinen ve yarad›l›fltan
var olan gayret ve yurtseverli¤inizden umar ve kabul yan›t›n›z› bekleriz Efendim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Tekirda¤ Mutasarr›f› Füruzan Beyden al›nan 5/3/1920 tarihli flifrenin çözülmüflüdür:
K: Yöneltti¤iniz soruyu çoktan beklemekte idim. Böylece bana da söz hakk› verilmesine te-
flekkür ederim, itiraf ederim ki Meb'uslar Meclisinin.....ve hükûmetin ulusal emeller do¤rul-
tusunda kurulmufl olmas›na karfl›n daha ....de ‹stanbulda bafll›yan bir uyumsuzluk sezilmek-
te ve bu durumun yans›mas›ndan etkilenen çevremizde bir boflluk do¤mufltur. Yoksa ....de
hiçbir anlaflmazl›k yoktur. Olgu ve olaylar› izleyip yurtseverli¤in gere¤ini yapmak konusun-
da geri kalan ....olmad›¤›ma bafll›ca tan›k sizsiniz. Bununla birlikte Trakya ...de¤ildir. Bu yö-
redeki tutars›zl›k ve önlemsizlik...at›lacak bir yanl›fl ad›m sonucunda Ermeni ve Rumlar›n
muhaliflere kat›larak Biga olay›ndan daha fliddetli ve yayg›n olaylara neden verilmifl olur.
Baflbakanl›¤›n genelgesini biliyorsunuz. Buna bütün ilin taraf tutmadan....genelgesi de ek-
lenince benim gibi mülhak ....mutasarr›fa vali vekilli¤inden ba¤›ms›z sancaktan ast göreve
indirilen.........mutasarr›ftan bu koflullarda nas›l bir yi¤itlik gösterisi beklenir. K›sas› dertler
çok. ‹zinli olarak ‹stanbula gidiyorum. Orada olanak bulursam kendim gelerek olmazsa dö-
nüflte postayla gerekli ayr›nt›l› bilgileri sunar›m.

5 Mart 1920
Tekirda¤ Mutasarr›f›

Ali Füruzan



VES‹KA, 251.
Kuriye ile Ankara, 3/2/1336

Rauf Beye
‹skeçeli Arif Beyden Trakya-Paflaeli Cemiyetinin tarz› faaliyetine dair bir mektup ald›k.

Cafer Tayyar Beyin icab eden faaliyetten mahrum oldu¤u dermeyan ediliyor. fiarkî ve Gar-
bî Trakyan›n bir vahdeti mülkiye dahilinde ifade ve ilân edilmesi siyaseti Osmanîye için de
do¤ru bir hareket de¤ildir. fiarki Trakya gayr›kabili münakafla bir surette eczay› Osmanîye-
dendir. Garbî Trakyan›n istihlâs› için de fiark ancak bir üssülhareke olabilir. fiark ve Garb›n
vahdeti mülkîyesi esasen Balkan Muahedei Sulhiyesi ile Garb›n terkedilmifl olmasile ahden
ihlâl k›l›nm›fl bulunmas›na nazaran mülki vahdet iddias› fiarkî Trakyada dahi düflmanlar›-
m›z›n baz› müddeayat›na meydan verebilir. Bulgarlar›n Adalar Denizinde bir mahreci ikti-
sadî talep etmeleri keyfiyeti de ayr›ca muhtac› teemmüldür. Bulgar noktai nazar› Kavalay›
tercih edece¤inden Bulgaristan dahilinde de bu yolda sarf› mesai etmek icab eder.

Arif Beyin ifadesine göre Trakya-Paflaeli Cemiyetinin azas› meyan›nda ciddî bir tensik
icra edilmesi takarrür etmifl. Cafer Tayyar Beyle müfltereken ve balâdaki esasat› malûme dahi-
linde, Trakya-Paflaeli Cemiyetinin bir an evvel ›slahile vazifei millîyesine sevkedilmesi icab
eder. Cafer Tayyar Beye talimat› lâzime verilmifltir. Arif Beyin Bulgaristan harekât› hakk›nda-
ki ist›tlaat›n›n peyderpey ifl'ar› matlup oldu¤unun mumaileyhe iblâ¤ buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Kuriye ile Ankara, 3/2/1336
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beye

Trakyan›n fiarkî ve Garbî namile bu vahdeti mülkiye alt›nda ifade edilmesi siyaseti Os-
manîye için do¤ru de¤ildir. fiarkî Trakya gayr›kabili itiraz ve münakafla bir surete eczay› me-
maliki Osmanîyedendir. Garbî Trakya bir muahedei sulhiye ile vaktile terkedilmifl bir k›t'ai
vatand›r. fiarkî Trakya, Garb›n iltihak›n› temin etmek için bir üssülhareke olabilir. Yoksa
fiarkî ve Garbî Trakyan›n vahdetini mus›rren iddia etmek fiarki Trakyada da baz› müdde-
ayat serdine münteç olabilir. Bu itibarla fiarkî Trakya hakk›nda hiçbir münakafla mevzu-
ubahs edilmemelidir. Bulgarlar›n Adalar Denizinde bir mahreci iktisadî tedariki hakk›ndaki
iddialar›n› da derpifl etmek icap eder. Trakya-Paflaeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin bütün
teflkilât› millîyesini bu esasa göre tevsi ve teslih etmek icap eder. Gümülcine havalisinde he-
def, Yunan kuvvei iflgaliyesi olmal›d›r. Garbî Trakyadaki Frans›z siyasetinin Venizelos siya-
setine pifldarl›k etti¤i mahsustur. Binaenaleyh Trakya-Paflaeli heyeti idaresi aras›nda ciddî bir
tebdil ve tensik yap›laca¤› haber al›nd›¤›ndan cemiyetimizin noktai nazar› siyasîsine göre alâ-
kadarlarla tevhid ve teflriki mesai edilmesi ve fiarkta hakimiyeti Osmanîye kat'iyyen mevzuu
münakafla olmamak flartile Garb›n istihlâs› için icab eden tertibat ve teflkilât›n ikmalile Ku-
vayi Millîyenin Yunanl›lara karfl› bilhassa pek müsait olan ‹skeçe havalisinde faaliyete geçi-
rilmesi ve bu hususta taraf› âlilerinden azamî muavenetin ibzali lâz›md›r. Bulgaristan dahi-
linde cereyan eden harekât› ink›lâbîyenin de vesaiti mahsusa ile takibi, Bulgaristan metaiibi-
nin Kavala cihetlerine tevcihine her suretle çal›fl›lmas› faydal›d›r. Bu husustaki mütaleai ali-
yelerile derecei mesai hakk›ndaki ifl'arat›n›za muntaz›r›z.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 252.
Edirne, 7/8-3-1336

K.O. 20.K
Heyeti Temsilîyeye: Edirne Heyeti Merkezîyesinin ifl'arat› evveliyesinden Tekirda¤›n vaziye-

ti malûmu âlileridir. Dersaadetten avdetimde bu defa da Füruzan Beyle görüfltüm. Vali Beyin tefl-
kilât› millîyeye muzaheret ve muavenet hakk›nda resmi ve gayr›resmî bir tebli¤ ve ifl'ar› vuku bul-
mad›¤› cihetle kendisinin bu hususla ifltigal edemiyece¤ini ve buna taraftar bir valinin vücudu ha-
linde keyfiyeti olzaman teemmül ederek ya bu bapta sarf› mesai edece¤ini veyahut muvaffak›yeti-
ni tahmin edemezse istifa edip çekilece¤ini beyan etti. Miri mumaileyh bu kanaatinde bir dereceye
kadar hakl›d›r. Vali Beyin kanun dairesindeki mumaelede ifrat› ve zaman› haz›r›n nezaket ve
ehemmiyeti icab› Kuvayi Millîyenin lüzumu takviyesi hakk›ndaki lâkaydisi vilâyetin bir iki mahal
müstesna olmak üzere her taraf›nda rüesa ve memurîni hükûmeti mütereddit ve lâkayt b›rakmak-
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BELGE, 251.
Kurye ile Ankara, 3/2/1920

Rauf Beye
‹skeçeli Arif Beyden Trakya-Paflaeli Derne¤inin çal›flmalar›yla ilgili olarak bir mektup

ald›k. Cafer Tayyar Beyin gerekli çal›flmalar› yapamad›¤› ileri sürülüyor. Do¤u ve Bat› Trak-
yan›n bir toprak bütünlü¤ü içinde olarak belirtilip böyle duyurulmas› Osmanl› politikas› için-
de do¤ru bir tutum de¤ildir. Do¤u Trakya tart›fl›lamaz bir biçimde Osmanl› topraklar›n›n bir
parças›d›r. Bat› Trakyan›n kurtar›lmas›na çal›flma aç›s›ndan da Do¤u ancak bir toplama ve
yönetim yeri olabilir. Do¤u ve Bat›n›n birli¤i gerçekte Balkan Bar›fl Andlaflmas›yla Bat›n›n
b›rak›lm›fl olmakla.....bozulmufl bulundu¤una göre toprak birli¤ini istemekte direnmek Do-
¤u Trakyada da düflmanlar›m›z›n baz› isteklerde bulunmalar›na yol açabilir. Bulgarlar›n
Adalar Denizinde bir ekonomik ç›k›fl liman› istemeleri konusu da ayr›ca düflünülmek gere-
kir. Bulgarlar Kavalay› ye¤leyece¤inden Bulgaristanda da bu bak›mdan çal›fl›lmal›d›r.

Arif Beyin bildirdi¤ine göre Trakya-Paflaeli Derne¤inin üyeleri aras›nda önemli bir
ay›klama yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl. Cafer Tayyar Beyle ortaklafla ve yukar›daki bildi¤iniz
ilkeler çerçevesinde Trakya-Paflaeli Derne¤inin bir an önce düzeltilerek ulusal görevine yö-
neltilmesi gerekir. Cafer Tayyar Beye gereken direktif verilmifltir. Arif Beyden Bulgaristan-
daki olaylarla ilgili olarak ö¤renilenlerin ard arda bildirmesini istedi¤imizi kendisine duyur-
man›z rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

Kurye ile Ankara, 3/2/1920
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beye

Trakyan›n Do¤u ve Bat› ad›yla bir toprak bütünlü¤ü içinde belirtilmesi Osmanl› poli-
tikas› için do¤ru de¤ildir. Do¤u Trakya tart›fl›lamaz ve yads›namaz bir biçimde Osmanl›
topraklar›n›n bir parças›d›r. Bat› Trakya bir bar›fl anlaflmas›yla daha önce b›rak›lm›fl bir va-
tan parças›d›r. Do¤u Trakya, Bat›n›n topraklar›m›za kat›lmas›n› sa¤lamak için bir toplanma
ve yönetim yeri olabilir. Yoksa Do¤u ve Bat› Trakyan›n birli¤ini inatla ileri sürmek Do¤u
Trakya üzerinde de baz› istekler ileri sürülmesi sonucu verebilir. Bu nedenle Do¤u Trakya
ile ilgili olarak hiçbir tart›flma sözkonusu edilmemelidir. Bulgarlar›n Adalar Denizinde eko-
nomilerine uygun bir ç›k›fl liman› elde etmek yolundaki iddialar›n› da gözönünde bulundur-
mak gerekir. Trakya-Paflaeli Haklar› Savunma Derne¤inin tüm ulusal örgütlenmesini bu il-
keye göre geniflletip silâhland›rmak gerekir. Gümülcine yöresinde hedef, Yunan iflgalci gü-
cü olmal›d›r. Bat› Trakyadaki Frans›z politikas›n›n Venizelos politikas›na öncülük etti¤i se-
zilmektedir. Bu nedenle Trakya-Paflaeli yönetim kurul içinde önemli bir de¤ifltirme ve ay›k-
lama yap›laca¤› haber al›nd›¤›ndan derne¤imizin politik görüflüne uygun olarak ilgililerle ifl-
birli¤i yaparak ortaklafla çal›fl›lmas› ve do¤uda Osmanl› egemenli¤inin kesinlikle tart›flma
konusu olmamak koflulu ile bat›n›n kurtar›lmas› için gereken önlem ve örgütlerin tamam-
lanarak Ulusal Güçlerin Yunanl›lara karfl› özellikle pek elveriflli olan ‹skeçe yöresinde ça-
l›flmalara bafllanmas› ve bu konuda sizce en büyük ölçüde yard›m yap›lmas› gereklidir. Bul-
garistandaki devrim hareketlerinin de özel yollardan izlenmesi, Bulgaristan isteklerinin Ka-
valaya yönlendirilmesine her yoldan çal›fl›lmas› yararl›d›r. Bu konudaki görüflünüzle çal›fl-
malar›n hangi aflamada oldu¤unu bildirmenizi bekliyoruz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 252.
Edirne, 7-8/3/1920

K.O. 20 K.
Temsilci Kurula: Edirne Merkez Kurulunun daha önceki yaz›lar›ndan Tekirda¤›n›n durumu-

nu ö¤renmifl bulunuyorsunuz. ‹stanbuldan döndü¤ümde bu dafa da Füruzan Beyle görüfltüm. Va-
li Beyin ulusal örgütlere arka ç›kmak ve yard›m etmek hakk›nda resmi olan veya olmayan bir bil-
diri veya yaz›s› olmad›¤›ndan kendisinin bu konu üzerinde duraca¤›n› ve bunu tutan bir vali gelir-
se konuyu o zaman düflünerek ya bu konuda çal›flaca¤›n› ya da baflar›l› olaca¤›n› kestiremezse gö-
revden ayr›l›p çekilece¤ini söyledi. Kendisi bu düflüncesinde bir ölçüde hakl›d›r. Vali Beyin kanun
çerçevesi içinde ifl yapmaktaki afl›r› titizli¤i ve bugünkü durumun kritik ve önemli oluflu gere¤i Ulu-
sal Güçlerin kuvvetlendirilmesi konusundaki ald›rmazl›¤› ilin bir iki yer d›fl›nda her yan›nda dev-
let memurlar›n› karars›z ve ald›rmaz b›rakmaktad›r. Daha önce de yeri gelip bildirildi¤i ve siz-



tad›r. Evelce de bilmünasebe arzedildi¤i ve malûmu devletleri oldu¤u veçhile bizde ahali her
ifli hükûmetten beklemekte ve marülârz rüesay› mülkiyenin vaz'› bitarafîsi yüzünden teflkilâ-
t› millîye matlubu âli üzere taazzuv edememektedir. Vilâyet dahilinde s›k s›k icra etmekte ol-
du¤um teftifllerde bilhassa köylülerle pek s›k› temas ediyorum. Ekseriyet itibarile bu tabaka
her türlü fedakârl›¤a amadedir. Yaln›z eshab› emlâk ile Balkan Harbi fecayiinden felâket gö-
renlerden ihtiyarlar zümresinin bir k›sm› mühimmi faaliyetten mütehaflidirler. Bilhassa kasa-
balardaki eflraf ve mütehayyizan Bolfleviklik kendilerinin kanaatince yanl›fl telâkkiye u¤ra-
m›flt›r. Ondaki...zenginlerin emlâk ve emvalini taksim etmekten ibaret ad ve teflkilât› millîye-
yi bu hususla alâkadar zannediyorlar. Gezdi¤im yerlerde bu fikri sakimin tashihine çal›fl›yor-
sam da bittabi her köye gitmek kabil olam›yor. Edirne vilâyetinin bu vaziyet ve ahvali ruhi-
yesini ‹stanbuldaki rüfekaya da arz ve izah ettim. Bununla beraber icab›nda amali millîyenin
müdafaas› için az çok bir mevcudiyet ve kuvvet temin edece¤ime ümitvar›m. Ancak keyfiye-
tin esasl› ve flümullü olmas› cümlemizce flayan› arzu olup bu da mehaziri mesrudenin ref'ine
çal›fl›lmakla kabil olaca¤› maruzdur.

K.O. 1 K.
Cafer Tayyar

VES‹KA, 253. 
Zata mahsustur Harbiye, 11/3/1336
Müstaceldir

Ankara K.O. 20 K. Ve. Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Dün akflam mevsuk ‹talyan menabiiden flayan› itimat bir zâta vaki olan mahrema-

ne ihbaratta mümessillerin dün badezzeval içtima ederek Londradan gelen ve Dersaadetteki
Kuvayi Millîye rüesas›n›n tevkifi emrine havi olan meseleyi tezekkür ile kabul eyledikleri, bi-
naenaleyh bu gibi zevat›n bir an evvel Dersaadetten uzaklaflmalar› icab eyledi¤i ifl'ar k›l›n-
m›flt›r. Biz bunu ya Mütelifinin bir blöfü veyahut Meclisi Millînin feshini müntiç olacak Fe-
rit Paflan›n mevkii iktidara getirilmesi gibi iki fl›kka hamlediyoruz. Birinci fl›kla bu gibi zeva-
t›n firar› neticesinde bir iskandal yaparak naili emel olmak ikinci fl›kla da ademi itimat vere-
rek meclisi fesih ve vâsi bir tevkifat yaparak ‹tilâf Devletlerinin de muzahereti ile saltanat ve
hükûmet ile birlikte milliyetperverlerin aleyhine hareket etmektir. Tabii her iki ihtimale karfl›
da buradan hiçbir yere gidilmiyecek, iflin sonuna kadar vazifei namus ifa k›l›nacakt›r. Salih
Pafla bu vaziyeti bilerek ve bu hale bilerek sebep olmaktad›r. Binaenaleyh evvelce de arzey-
ledi¤imiz veçhile bu renksiz yeni kabinenin ›skat› için son derece çal›flaca¤›z ve muvaffak ola-
ca¤›m›za da eminiz.

2 - Mevsukun istihbar olundu¤una göre Allenby mütareke zeyli Yaver ve Reflit Paflalar
taraf›ndan hükûmet nam›na Tevfik Pafla kabinesi zaman›nda imza edilmifltir. Ele geçince su-
reti takdim k›l›nacakt›r. (Rauf)

Seryaver
Salih

fiifre Ankara, 11/3/1336
Kâz›m Kara Bekir Paflaya, Eskiflehirde Fahrettin ve Refet Beylere

K.O. 3 Kumandan› Salâhattin Beye
‹stanbuldan flimdi vürud eden telgraf sureti berayi malûmat aynen arzolunur. (Bir su-

retinin On Dördüncü Kolorduya verilmesi Fahrettin Beyefendiden rica olunur.)
Heyeti Temsilîye nam›na

Mustafa Kemal
SURET

Dün akflam mevsuk ‹talyan menabiinden flayan› itimat bir zâta vaki olan mahremane ihba-
ratta mümessillerin dün badezzeval içtima ederek Londradan gelen ve Dersaadetteki Kuvayi Mil-
lîye rüesas›n›n tevkifi emrini havi olan ve meseleyi tezekkür ile kabul eyledikleri binaenaleyh bu
gibi zevat›n bir an evvel Dersaadetten uzaklaflmalar› icab eyledi¤i ifl'ar k›l›nm›flt›r. Biz bunu ya
Mütelifinin bir blöfü veyahut Meclisi Millînin feshini müntiç olacak Ferit Paflan›n mevkii iktida-
ra getirilmesi gibi iki fl›kka hamlediyoruz. Birinci fl›kla bu gibi zevat›n firar› neticesinde bir iskan-
dal yaparak naili emel olmak ikinci fl›kla da ademi itimat vererek Meclisi fesih ve vâsi bir tevkifat
yaparak ‹tilâf Devletlerinin de muzahereti ile saltanat ve hükûmet ile birlikte milliyetperverlerin
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lerin de bildi¤iniz gibi bizde halk her ifli hükûmetten beklemekte ve bu üstdüzey sivil görev-
lilerin tarafs›z tutumlar› yüzünden ulusal örgütler sizin istedi¤iniz gibi oluflamamaktad›r. ‹l-
de s›k s›k yapmakta oldu¤um teftifllerde özellikle köylülerle pek s›k› iliflki kuruyorum. Ço-
¤unluk bak›m›ndan bu kesim her türlü özveriye haz›rd›r. Yaln›z mülk sahipleri ile Balkan Sa-
vafl› facialar›ndan felâket görenlerden yafll›lar›n önemli bir bölümü eyleme geçmekten ürkü-
yor. Özellikle kasabalardaki ileri gelen ve sözü geçenler Bolfleviklik nedeniyle yanl›fl bir dü-
flünceye kap›lm›flt›r. Ondaki özenginlerin mülkleriyle ve mallar›n› bölüflmekten baflka birfley
olmad›¤›n› düflünüyorlar ve ulusal örgütleri bu konuyla ilgili san›yorlar. Gezdi¤im yerlerde
bu yanl›fl düflünceyi düzeltmeye çal›fl›yorsam da elbette her köye gidemiyorum. Edirne ilinin
bu tutumu ve ruhsal durumunu ‹stanbuldaki arkadafllara da bildirip aç›klad›m. Bununla bir-
likte gerekti¤inde ulusal emellerin savunulmas› için az çok bir varl›k ve kuvvet sa¤layaca¤›-
m› umuyorum. Ancak iflin köklü ve yayg›n olarak sa¤lanmas› hepimizce istenmek olup bu da
ileri sürülen sak›ncalar›n yok edilmesine çal›fl›lmakta olanak kazanaca¤› bilginize sunulur.

K.O. 1 K.
Cafer Tayyar

BELGE, 253.
Kifliye özeldir Harbiye, 11/3/1920
‹vedidir

Ankara K.O. 20 K. Ve. Mahmut Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Dün akflam inan›l›r ‹talyan kaynaklar›ndan güvenilir birine gizlice verilen haberde

temsilcilerin dün ö¤leden sonra toplanarak Londradan gelen Ulusal Güçlerin ‹stanbulda
bulunan bafllar›n›n tutuklanmas›n› içeren konuyu görüflerek emri uygulamay› kabul ettikle-
ri, bu nedenle bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaflmalar› gerekti¤i bildirilmifltir. Biz
bunu ya ‹tilâf Devletlerinin bir blöfü ya da Meb'uslar Meclisinin da¤›t›lmas›na neden ola-
cak Ferit Paflan›n ifl bafl›na getirilmesi gibi iki olas›l›¤a yoruyoruz. Birinci olas›l›kla bu gibi-
lerin kaçmas› sonucunda bir skandal yaratarak isteklerini elde etmek ikinci olas›l›kla da gü-
vensizlik oyu vererek meclisi da¤›tmak ve genifl çapl› tutuklamalarla, ‹tilâf Devletlerinin de
yard›m› ile, saltanat ve hükûmetle birlikte ulusseverlere karfl› eyleme geçmektir. Elbette
her iki olas›l›¤a karfl› da buradan hiçbir yere gidilmiyecek, iflin sonuna kadar namus görevi
yerine getirilecektir. Salih Pafla bu durumu biliyor ve buna bilerek neden oluyor. Onun için
daha önce de belirtti¤imiz gibi bu renksiz yeni kabinenin düflürülmesi için son derece çal›-
flaca¤›z ve baflar›l› olaca¤›m›za da güveniyoruz.

2 - Güvenilir kaynaklardan haber al›nd›¤›na göre Allenby ateflkes anlaflmas›n›n eki
Yaver ve Reflit Paflalar taraf›ndan hükûmet ad›na Tevfik Pafla kabinesi zaman›nda imza
edilmifltir. Ele geçince örne¤i sunulacakt›r. (Rauf)

Baflyaver
Salih

BELGE, 253.
fiifre Ankara, 11/3/1920

Kâz›m Kara Bekir Paflaya, Eskiflehirde Fahrettin ve Refet Beylere
K.O. 3 Komutan› Salâhattin Beye

‹stanbuldan flimdi gelen telgraf›n örne¤i bilgi için oldu¤u gibi sunulur. (Bir örne¤inin
On Dördüncü Kolorduya verilmesi Fahrettin Beyefendiden rica olunur.)

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

ÖRNEK
Dün akflam inan›l›r ‹talyan kaynaklar›ndan güvenilir birine gizlice verilen haberde

temsilcilerin dün ö¤leden sonra toplanarak Londradan gelen Ulusal Güçlerin ‹stanbul-
da bulunan bafllar›n›n tutuklanmas›n› içeren konuyu görüflerek emri uygulamay› kabul
ettikleri, bu nedenle bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaflmalar› gerekti¤i bildi-
rilmifltir. Biz bunu ya ‹tilâf Devletlerinin bir blöfü ya da Meb'uslar Meclisinin da¤›t›lma-
s›na neden olacak Ferit Paflan›n ifl bafl›na getirilmesi gibi iki olas›l›¤a yoruyoruz. Birinci
olas›l›ka bu gibilerin kaçmas› sonucunda bir skandal yaratarak isteklerini elde etmek
ikinci olas›l›kla da güvensizlik oyu vererek meclisi da¤›tmak ve genifl çapl› tutuklamalar-
la saltanat ve hükûmetle birlikte ulusseverlere karfl› eyleme geçmektir. Elbette her iki



aleyhine hareket etmektir. Tabii her iki ihtimale karfl› da buradan hiçbir yere gidilmiyecek,
iflin sonuna kadar vazifei namus ifa k›l›nacakt›r. Salih Pafla bu vaziyeti bilerek bu hale bile-
rek sebep olmaktad›r. Binaenaleyh evvelce de arzeyledi¤imiz veçhile bu renksiz yeni kabine-
nin ›skat› için son derece çal›çaca¤›z ve muvaffak olaca¤›m›za da eminiz.

fiifre 14/3/1336
Müstaceldir

Seryaver Salih Beye
Rauf Beyefendiye:
Mütarekenin hafî mevadd› müzeyyelesinden Erkân›harbiye Reisi Sânisi Kâz›m Pafla-

n›n malûmat› olmas› muhtemel bulundu¤unu On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Pafla
bildiriyor. Nazar› dikkati âlinizi celbederim.

Mustafa Kemal
fiifre 14/3/1336
Müstaceldir

‹smet Beyefendiye
Reflit ve Yaver Paflalar taraf›ndan imza edildi¤i Rauf Beyefendi taraf›ndan istihbar ve

bize de ifl'ar k›l›nan mütarekename mevad› hafiyesi hakk›nda Erkân›harbiye Reisi Sânisi Kâ-
z›m Paflan›n malûmattar olduklar› maznundur. Fevzi Paflan›n nazar› dikkatinin celp buyu-
rulmas› mercudur.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 253.

Harbiye, 11/3/1336
K.O. 20 Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Son maruzat›m›za ve kabine vaziyetleri hakk›nda bir gûna mütaleat›n›za destres olama-

d›¤›m›zdan ademi vusulünden ve s›hhatinizden bihakk›n endifledeyim. Cevab›n›za muntaz›r›z.
2 - Marafl müsademat›n›n ne suretle bafllay›p ne tarzda cereyan etti¤i hakk›nda mufas-

sal ve sizin mevsuk malûmat›n›z›n ifl'ar›n› da rica eyleriz Efendim. (Rauf)
Harbîye Nezareti Seryaveri

Salih
VES‹KA, 254.
fiifre 12/3/1336
Gayet müstaceldir

Seryaver Salih Beye 
C: 11/3/1336
1 - Rauf Beyefendiye: Kabineye ademi itimat reyi vermek suretile taarruzun taraf›m›z-

dan yap›lmas› o kadar kuvvetli bir sebebe istinat ettirilemiyecektir. Kâz›m Kara Bekir, Fuat
Paflalarla Ankaraya gelmifl olan Refet ve Fahrettin Beyler de ayn› fikirdedirler. Ancak gru-
bun derecei tesanüt ve tecellüdüne ve vahdeti hareketteki azmi kat’îsine dair sarih bir fikir ve
kanaat hâs›l etmek için Salih Paflan›n grup heyeti idaresile müzakere etmeksizin hareket et-
mesini bir meflrutiyet meselesi yapmak hususundaki karar hakk›nda hiçbir mütalea derme-
yan etmemifltim.

2 - ‹ngilizlerin tevkif karar›na, muhaliflerin yaygaralar›na karfl› Meclisin cesurane niha-
yete kadar vazifesine devam› pek naif ve parlakt›r. Ancak zât› âlinizle beraber vücutlar› te-
flebbüsat ve harekât› atiyemiz için elzem olan arkadafllar›n neticede bize iltihaklar› esbab› be-
hemehal müemmen olmak flartt›r. Aksi takdirde grubun vahdet ve azim dairesinde hareketi-
ni tanzim edebilecek zevat›n flimdiden tavzifiyle sizlerin hemen buraya gelmeleri elzemdir.
Buraya gelecek zevat meyan›nda memleketi temsil evsaf›n› haiz olanlarla icab›nda hükûmet
teflkil ve idare liyakatindekilerin bulunmas› mühimdir. ‹tilâf Devletlerinin muamelei zecriye
tatbik edeceklerine flüphe yoktur.

3 - Marafl meselesi hakk›nda vesaiki hakikiyeye müstenit ayr›ca bir rapor takdim ederim.
4 - Büyük ifltiyak ve hürmetle gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
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olas›l›¤a karfl› da buradan hiçbir yere gidilmiyecek, iflin sonuna kadar namus görevi yerine
getirilecektir. Salih Pafla bu durumu biliyor ve buna bilerek neden oluyor. Onun için daha
önce de bildirdi¤im gibi bu renksiz yeni kabinenin düflürülmesi için son derecede çal›flaca-
¤›z ve baflar›l› olaca¤›m›za güveniyoruz.

BELGE 253.
fiifre 14/3/1920
‹vedidir

Baflyaver Salih beye
Rauf Beyefendiye:
Ateflkes anlaflmas›n›n ek maddelerinden Genelkurmay ‹kinci Baflkan› Kâz›m Paflan›n

bilgisi olmas›n›n olas› bulundu¤unu On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Pafla bildiriyor.
Dikkatinizi çekerim.

Mustafa Kemal
fiifre 14/3/1920
‹vedidir

‹smet Beyefendiye
Reflit ve Yaver Paflalar taraf›ndan imza edildi¤i Rauf Beyefendi taraf›ndan haber al›-

nan ve bize de bildirilen ateflkes anlaflmas›n›n gizli maddeleri konusunda Genelkurmay
‹kinci Baflkan› Kâz›m Paflan›n bilgi sahibi oldu¤u san›lmaktad›r. Fevzi Paflan›n dikkatini
çekmeniz rica olunur.

Mustafa Kemal
BELGE, 253.

Harbiye, 11/3/1920
K.O. 20 Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Son yaz›lar›m›z ve kabine durumu ile ilgili herhangi bir görüflünüzü alamad›¤›m›z

için yaz›lanlar›n size ulaflmad›¤›ndan ve sa¤l›¤›n›zdan hakl› olarak kayg›lan›yorum. Yan›t›-
n›z› bekliyoruz.

2 - Marafl çat›flmalar›n›n nas›l bafllay›p nas›l yürüdü¤ü konusunda ayr›nt›l› ve güveni-
lir bilgilerinizin bildirilmesini de rica ederiz Efendim. (Rauf)

Savafliflleri Bakanl›¤›
Baflyaveri Salih 

BELGE, 254.
fiifre 12/3/1920
Çok ivedidir

Baflyaver Salih Beye
K: 11/3/1920
1 - Rauf Beyefendiye: Hükûmete güvensizlik oyu yoluyla sizin taraf›n›zdan bir at›l›fl o

kadar kuvvetli bir nedene dayand›r›lamayacakt›r. Kâz›m Kara Bekir, Fuat Paflalarla Anka-
raya gelmifl olan Refet ve Fahrettin Beyler de ayn› düflüncededirler. Ancak grubun ne denli
dayan›flma ve yürüklili¤i ve birlikte davranmaktaki kesin kararl›l›¤›na iliflkin aç›k bir görüfl
ve kan› elde etmek için Salih Paflan›n grup yönetim kuruluyla görüflmeksizin ifl görmesini bir
meflrutiyet sorunu yapmak konusundaki kararla ilgili olarak hiçbir görüfl ileri sürmemifltim.

2 - ‹ngilizlerin tutuklama karar›na, muhaliflerin yaygaralar›na karfl› Meclisin yürekli-
likle sonuna kadar görevini sürdürmesi çok yararl› ve parlakt›r. Ancak sizinle birlikte ileri-
deki giriflim ve davran›fllar›m›z için varl›klar› çok gerekli olan arkadafllar›n sonunda bize ka-
t›lmalar› için gerekli ifllerin sa¤lanmas› zorunludur. Bu olmazsa grubun birlik ve kararl›l›k-
la davranmas›n› düzenleyebilecek kiflilerin flimdiden görevlendirilmeleri ve sizlerin hemen
buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecek kifliler aras›nda memleketi temsil nitelikle-
ri olanlarla gerekti¤inde hükûmet kurmak ve yönetmek yeteneklerine sahip olanlar bulun-
mas› önemlidir. ‹tilâf Devletlerinin zorlamaya baflvuracaklar› kuflku götürmez.

3 - Marafl sorunu ile ilgili olarak gerçek belgelere dayal› bir rapor ayr›ca sunaca¤›m.
4 - Büyük özlem ve sayg›yla gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 256.
Baflmemur Efendiye

fiimdi size bir telgraf yazaca¤›z. Bunu mahallerine makine bafl›nda bizzat yazman›z›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri arzu ediyorlar. ‹stanbulu bilâhare tekrar bize veriniz.

Hayati 
Hamdi Beye
Bu telgraf› hemen bizzat keflide etmenizi ve bildirmenizi rica ederim.

Heyeti Temsilîye Kâtibi 
Hayati

Ankara, 16/3/1336
Diyarbekirde K.O. 13 K. Cevdet Beyefendiye

Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
S›vasta K.O. 3 K. Salâhatin Beyefendiye

Konyada K.O. 12 K. Fahrettin Beyefendiye
Bursada F›rka 56, Band›rmada K.O. 14, Bal›kesirde F›rka 61 Kumandanl›klar›na

Nazilli Mevki Kumandan› Servet Beyefendiye
Edirnede K.O. 1 K. Cafer Tayyar Beyefendiye

‹zmitte F›rka 1 K. Rüfltü Beyefendiye
Bu sabah 16/3/1336 ‹ngilizler fiehzadebafl›ndaki karakolu askerimiz uykuda iken basa-

rak alt› kifliyi flehit ve on befl kadar›n› mecruh ettikten sonra karakolu ve bir taraftan da Har-
bîye Nezaretini ve Tophaneyi ve Harbîye Telgrafhanesini iflgal ettikleri bildirildi. Bu harekâ-
t› yapan r›ht›ma yanaflan ‹ngiliz z›rhl›lar› bahriye efrad›d›r. ‹stanbulda fevkalâde bir halin ce-
reyan etmekte oldu¤u anlafl›l›yor. Vaziyet Heyetimizce takip edilmektedir. ‹stanbulda muha-
bere ve münasebette müteyakk›z bulunulmas› arzolunur.

Mustafa Kemal
Zeyil: Beyo¤lu telgrafhanesini iflgal ve memurîni oradan tardetmifllerdir. Dersaadet

telgrafhanesini de bir saate kadar iflgal edecekleri haber al›nm›flt›r.
VES‹KA, 256.

‹zmit, 16 Mart 1336
Heyeti Temsilîye taraf›ndan bu sabah yaz›lan tamimi ald›m. Esasen memlekette asayifl

temini bafll›ca vazifemizdir. Binaenaleyh bu sabah ‹zmitteki ‹ngiliz harp sefinesi kumandan›
taraf›ndan flifahî tebligatta da memlekette ittihaz edilecek mukarrerat her halde iyi olaca¤› bil-
dirilmesi üzerine bir kat daha asayifle çal›fl›lmakta oldu¤unu arz ve müsterih olunmas›...

Mutasarr›f
Suat

VES‹KA, 257.
Konya Baflmüdürü Beye

1 - Kolordu Kumandan› Fahrettin Beyefendinin yaverini makine bafl›na ça¤›rtt›r›n›z.
2 - fiimdi ‹stanbul merkezinden bir ‹ngiliz tebli¤i resmîsi yaz›l›yor. Bunun kat'iyyen in-

tiflar›na meydan verilmemesi ve do¤rudan do¤ruya iflgal alt›nda bulunan ‹stanbul merkeziye
yol verilmemesi ve mephus tebli¤in al›nan merakizde imhas›n›n derhal emir buyurulmas› ar-
zu ve rica olunuyor, arzederim.

Heyeti Temsilîye Kâtibi
Hayati

fiemsettin Beyefendiye
‹stanbul merkezi ‹ngiliz tebli¤i resmîsine Konya valisi Beyefendinin cevap verdi¤ini ya-

z›yor. Pafla Hazretleri bunun s›hhatini anlamak isliyorlar, ‹stanbul merkezi ‹ngilizlerin tama-
mile taht› iflgalindedir Efendim.

Hayati
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BELGE, 256.
Baflmemur Efendiye

fiimdi size bir telgraf yazaca¤›m. Bunu yerlerine makine has›nda kendiniz yazman›z›
Mustafa Kemal Pafla Hazretleri istiyorlar. ‹stanbulu sonra bize yeniden ba¤lay›n›z.

Hayati 
Hamdi Beye
Bu telgraf› hemen kendiniz çekmenizi ve bildirmenizi rica ederim.

Temsilci Kurul Sekreteri
Hayati

Ankara, 16/3/1920
Diyarbak›rda K.O. 13 K. Cevdet Beyefendiye

Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
S›vasta K.O. 3 K. Salâhattin Beyefendiye

Konyada K.O. 12 K. Fahrettin Beyefendiye
Bursada Tümen 56, Band›rmada K.O. 14, Bal›kesirde Tümen 61 Komutanl›klar›na

Nazilli Mevki Komutan› Servet Beyefendiye
Edirnede K.O. 1 K. Cafer Tayyar Beyefendiye

‹zmitte Tümen 1 K. Rüfltü Beyefendiye
Bu sabah 16/3/1920 ‹ngilizler fiehzadebafl›ndaki karakolu askerimiz uykuda iken basa-

rak alt› kifliyi flehit edip on befl kadar›n› yaralad›ktan sonra karakolu ve bir yandan da Sa-
vafliflleri Bakanl›¤›n› ve Tophaneyi ve Harbiye Telgrafhanesini iflgal ettikleri bildirildi. Bu
iflleri yapan r›ht›ma yanaflan ‹ngiliz z›rhl›lar›n›n deniz erleridir. ‹stanbulda ola¤anüstü olay-
lar olmakta oldu¤u anlafl›l›yor. Durum kurulumuzca incelenmektedir. ‹stanbulla haberlefl-
melerde ve iliflkide dikkatli (tetikte) bulunulmas› bildirilir.

Mustafa Kemal
Ek: Beyo¤lu telgrafhanesini iflgal etmifller ve görevlileri oradan kovmufllard›r. ‹stan-

bul telgrafhanesini de bir saate kadar iflgal edecekleri haber al›nm›flt›r.
BELGE, 256.

‹zmit, 16 Mart 1920
Temsilci Kurul taraf›ndan bu sabah yaz›lan genelgeyi ald›m. Zaten ülkede güvenlik

sa¤lamak bafll›ca görevimizdir. Bu nedenle bu sabah ‹zmitteki ‹ngiliz savafl gemisi komuta-
n› taraf›ndan a¤›zdan yap›lan bildiride de ülkede al›nacak kararlar›n her halde iyi olaca¤›
bildirilmesi üzerine bir kat daha güvenlik sa¤lamaya çal›fl›lmakta oldu¤unu bildirir ve içini-
zin rahat olmas›n›...

Mutasarr›f
Suat

BELGE, 257.
Konya Baflmüdürü Beye

1 - Kolordu Komutan› Fahrettin Beyefendinin yaverini makine bafl›na ça¤›rtt›r›n›z.
2 - fiimdi ‹stanbul merkezinden bir ‹ngiliz resmî bildirisi yaz›l›yor. Bunun yay›lmas›na

kesinlikle olanak b›rak›lmamas› ve do¤rudan do¤ruya iflgal alt›nda bulunan ‹stanbul mer-
kezine yol verilmesi ve sözkonusu bildirinin al›nan merkezlerde yok edilmesi için emir ver-
meniz isteniyor ve rica ediliyor, bilginize sunar›m.

Temsilci Kurul Sekreteri
Hayati

fiemsettin Beyefendiye
‹stanbul merkezi ‹ngiliz resmî bildirisine Konya valisi Beyefendinin yan›t verdi¤ini ya-

z›yor. Pafla Hazretleri bunun gerçek olup olmad›¤›n› anlamak istiyorlar. ‹stanbul merkezi
‹ngilizlerin tümüyle iflgali alt›ndad›r Efendim.

Hayati



Hayati Beye
Konya, 16 Mart 1336

‹stanbul merkezindeki memurlar›n cevap almad›klar› takdirde telgrafhaneden ç›kar›l-
m›yacaklar›n› bildirmeleri ve ›srarlar› üzerine atideki cevap verilmifltir.

SURET
‹mza yerine Düveli ‹tilâfiye tebligat›d›r ibaresile çekilen telgrafnameyi saat bir buçukta

ald›m. Asayiflin muhafazas›na çal›flmak vazifemdir. Bu vazifeyi ifaya çal›flaca¤›m tabiîdir.
Bu telgraf› çeken makam ve zat›n bildirilmesi rica olunur.

VES‹KA, 258.
Numara 384 Erzurum, 22/9/1336

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Esliha ve mühimmat ve erzak ve emvali metrukede vukubulan suiistimalât ve gayrika-

nunî ve namahdut tekâlif ahz›, kanunsuz tahakküm ve tecebbür halk›n hissiyat›n› büsbütün
rencide etmifl Erzurumun emniyetsiz ve ümitsiz bir vaziyete düflerek art›k kendi ellerile ida-
re edilmeleri lüzumu yegâne çarei necat ve halâs addetti¤i bir zamanda buraya geldik. Pafla-
n›n da hareketi menafii memlekete tevafuk etmedi¤i cihetle alenen yap›lan fenal›klara hemen
nihayet verilmesi ve tahkikat hitam›nda tahakkuk edecek hale göre müsebbiplerinin tecziye-
si lüzumunda ahali müüefikan ›srar ve emniyetbahfl tedabirin acilen ittihaz› talebi ve vilâyet
vekâletini bizzat muvakkaten kabul etmekli¤im pafla dahil oldu¤u halde ahali taraf›ndan ri-
ca ve istirham olundu. Ahval mufassalan yaz›larak bizzarure birkaç (k v l k a y c b n z v s y
) veçhile vekâletin Hüseyin Avni Beye tevdii lüzumunu yazm›flt›m. Bizzat idarede b››lunm›-
yarak haricen tanzimi umur ve gönderilen heyetin muvasalat›nda Meclise izahat vermek üze-
re Ankaraya gelmekli¤im lâz›md›r. Böyle nazik bir zamanda Avni Beyin tahkikat›n ikmali-
ne kadar vekâlette bulunmas› meb'uslukla gayrikabili telif görülmemelidir. Meseleyi daha va-
him bir safhaya (...) ve Erzurum mukavemet ve mevcudiyeti zayi ettirmeden teklifatm kabu-
lü pek aç›k olarak irtikâp edilmifl olan suiistimalât hakk›ndaki takibat›n hitam›na kadar
memleketin kendilerinden addederek emniyet gösterdikleri Meb’us Hüseyin Beyin tebli¤i me-
muriyeti ve yirmi dört saate kadar cevap verilmesi ve keyfiyetten Paflan›n haberdar edilmesi
müsterhamd›r Efendim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi
Celâlettin Arif

VES‹KA, 259.
Gayet mühim ve müstaceldir Erzurum, 24/9/1336
Hemen keflide edilecektir

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Heyeti Vekilede ve Büyük Millet Meclisinde k›raat olunacakt›r.
Heyeti Vekilenin, Vekâleti Alilerinin gayrimusip ve gayrikanunî buldu¤unuz teklifleri-

min hangileri oldu¤unu bildirmenizi rica ederim. Acaba Erzurum Meb'usu Hüseyin Avni
Beyin Erzurum vali vekâletine tayini talebi mi, e¤er bu ise hat›r› âlilerinde olmak gerektir ki,
Ankaradan ç›kmazdan mukaddem Erzurum ahalisi kendisine vali bulup bize inha etsinler
emrini sizden telâkki eylemifl idim. Ben de ahaliye emrinizi tebli¤ ettim. Acaba hata m› et-
tim. Ahali de bu teklifi hüsnü telâkki ederek bu zat›n asil gelinceye kadar vekil olmas›n› ta-
lep ettim. Bu talebi Ankaraya bildirdim. Silâh cepane temin eylemek üzere birçok fedakâr-
l›¤a katland›¤›m›z bir zamanda k›rk elli bin silâhla milyonlarca mühimmat›n dolay›sile
Rumlara sat›lmas›, tahniyede vukua gelen suislimalât yüzünden ahalide bir galeyan uyan-
mas›ndan dolay› h›rs›zlar›n bir an evvel tecziyelerini talep etmekli¤im acaba gayrimusip ve
gayrikanunî bir teklif miydi. ‹cra eyledi¤im takibat üzerine Tahniye Müdürü Avni Efendi-
nin hesabat› tetkike baflland›. Ve befl bin kilo un satt›¤› meydana ç›kar ç›kmaz mumaileyhin
intihar›ndan ne mana ç›kar›l›r. Emvali metruke sat›fllar›ndan vukua getirilen suiistimalât bü-
tün halk›n a¤z›nda iken müsebbiplerinin zahire ihrac›n› talep etmek acaba gayrimusip ve
gayrikanunî bir talep mi, ileri cepheden ordu nam›na mevcut suiistimalât›n bir an evvel önü
al›nmas› için murahhas olmak üzere gelen alay kumandanlar›n›n flikâyat›n› dinleyip anlar›
Büyük Millet Meclisi Riyasetine bildirmek de acaba gayr›münasip bir teklif gibi mi telâkki
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Hayati Beye
Konya, 16 Mart 1920

‹stanbul merkezindeki görevlilerin yan›t almazlarsa telgrafhaneden ç›kar›lm›yacakla-
r›n› bildirmeleri ve direnmeleri üzerine afla¤›daki yan›t verilmifltir.

ÖRNEK
‹mza yerinde ‹tilâf Devletleri bildirisidir yaz›l› olarak çekilen telgraf› saat bir buçukta

ald›m. Güvenli¤in korunmas›na çal›flmak görevimdir. Elbette bu görevi yapmaya çal›flaca-
¤›m. Bu telgraf› çeken makam ve kiflinin bildirilmesi rica olunur.

BELGE, 258. 
Say› 384 Erzurum, 22/9/1920

Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na
Silâh ve cephane ve yiyecek ve b›rak›lm›fl mallarda* yap›lan yolsuzluklar ve kanuna

ayk›r› ve s›n›rs›z vergiler al›nmas›, kanunsuz bask› ve zorbal›k halk›n hislerini büsbütün in-
citmifl Erzurumun güvensiz ve umutsuz bir duruma düflerek art›k kendi elleriyle yönetilme-
leri gere¤ini tek esenlik ve kurtulufl yolu saym›fl oldu¤u bir zamanda buraya geldik. Paflan›n
yapt›klar› da ülke yararlar›na uymad›¤›ndan aç›ktan aç›¤a kötülüklere hemen son verilme-
si ve soruflturmalar bitince belirecek duruma göre suçlular›n cezaland›r›lmas›n›n gerekti¤in-
de halk hep birlikte direndi ve güven verici önlemlein ivedi olarak al›nmas› iste¤i vali vekil-
li¤ini benim geçici olarak üstlenmekli¤im pafla ile birlikte halk taraf›ndan rica edildi ve di-
lendi. Durum ayr›nt›l› olarak yaz›larak zorunlu olarak birkaç (k v l k a y c b n z v s y) gibi
vali vekilli¤inin Hüseyin Avni Beye verilmesi gerekti¤ini yazm›flt›m. Kendim yönetimde bu-
lunm›yarak d›flar›dan iflleri düzenlemem ve gönderilen kurul vard›kta Meclise aç›klama
yapmak üzere Ankaraya gelmekli¤im gereklidir. Böyle kritik bir zamanda Avni Beyin so-
ruflturma tamamlanana kadar vali vekilli¤inde bulunmas› meb'uslukla ba¤daflmaz say›lma-
mal›d›r. Sorunu daha a¤›r bir aflamaya (....) ve Erzurum direnifl ve varl›¤› yitirilmeden öne-
rilerin kabulü pek aç›k olarak yap›lm›fl olan suiistimallerle ilgili kovuflturma sone erene ka-
dar kentin kendilerinden sayarak güven duyduklar› Meb'us Hüseyin Beyin görevlendirildi-
¤inin bildirilmesi ve yirmi dört saate kadar yan›t verilmesi ve durumdan Paflaya bilgi veril-
mesi rica olunur Efendim.

Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan›
Celâlettin Arif

BELGE, 259.
Çok önemli ve ivedidir Erzurum, 24/9/1920
Hemen çekilecektir.

Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na
Bakanlar Kurulunda ve Büyük Millet Meclisinde okunacakt›r.
Bakanlar Kurulunun ve yüksek bakanlar›n uygunsuz ve kanunsuz buldu¤u önerileri-

min hangileri oldu¤unu bildirmenizi rica ederim. Acaba Erzurum Meb'usu Hüseyin Avni
Beyin Erzurum vali vekilli¤ine atanmas› iste¤i mi, e¤er bu ise an›msaman›z gerektir ki, An-
karadan ç›kmazdan önce Erzurum halk› kendilerine vali bulup bize önersinler emrini sizden
alm›fl idim. Ben de halka emrinizi bildirdim. Acaba yanl›fl m› yapt›m. Halk da öneriyi iyi kar-
fl›lad›¤›ndan as›l vali gelinceye kadar onun (Hüseyin Avni beyin) vekil olmas›n› istedim. Bu
iste¤i Ankaraya bildirdim. Silâh cephane sa¤lamak için birçok özverilere katland›¤›m›z bir
zamanda k›rk elli bin silâhla milyonlarca cephanenin dolayl› yollardan Rumlara sat›lmas›,
ö¤ütme ücretlerinde yap›lan suiistimaller yüzünden halkda bir kaynaflma olmas› dolay›s›yla
h›rs›zlar›n bir an önce cezaland›r›lmalar›n› istemekli¤im acaba uygunsuz ve kanunsuz bir
öneri miydi. Yapt›¤›m kovuflturmalar üzerine Ö¤ütme Ücretleri Müdürü Avni Efendinin he-
saplar› incelenmeye al›nd›. Ve befl bin kilo un satt›¤› ortaya ç›kar ç›kmaz onun intihar etme-
sinden ne anlam ç›kar›l›r. B›rak›lm›fl mallar›n sat›fllar›ndan yap›lan suiistimaller bütün halk›n
a¤z›nda iken buna neden olanlar›n ortaya ç›kar›lmas›n› istemek acaba uygunsuz ve kanun-
suz bir istek mi, ileri cepheden ordu ad›na yap›lmakta olan suiistimallerin bir an önce önü
al›nmas› için delege olmak üzere gelen alay komutanlar›n›n yak›nmalar›n› dinleyip onlar›
Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na bildirmek de acaba uygunsuz bir öneri gibi mi karfl›lan-

* Göç edenlerin geride b›rakt›klar›


