
1 - Ba¤›ms›zl›¤›m›z› korumak için derlenip kurulmufl olan ulusal güçlere hiçbir yönde
kar›fl›lamaz ve sald›r›lamaz. Devlet ve ulusun gelece¤i, ulusal iradeye ba¤l› ve onun ege-
menli¤i alt›ndad›r. Ordu da bu iradeye ba¤l› ve onun hizmetindedir.

2 - Müfettifl ve komutanlar, herhangi bir nedenle, komutanl›ktan uzaklaflt›r›rlara, yer-
lerine geçecek kifliler iflbirli¤i yap›labilecek nitelikte bulunursa komutay› b›rakacaklar ama
etkili olduklar› bölgede kalarak ulusal görevlerini yapmay› sürdüreceklerdir. Böyle olmaz-
sa bir ikinci ‹zmir olay›na meydan verebilecek kimselerin atanmas› durumunda komuta hiç-
bir suretle b›rak›lmayacak ve bütün müfettifl ve komutanlar taraf›ndan, güven ve inanc›n
kalmad›¤› ileri sürülerek, yap›lan iflleme uyulm›yacak ve emir geri çevrilecektir.

3 - Ülkemizi kolayl›kla ele geçirmek amac›na yönelik olarak ‹tilâf Devletleri taraf›n-
dan yap›lan bask› sonucu, hükûmet herhangi bir askerî veya ulusal örgütümüze da¤›lma
emri verirse, kabul edilmiyecek, uygulanmayacakt›r.

4 - ‹stekleri ve amac› ulusal ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamaya yönelik olan Ulusal Haklar› Savun-
ma ve ‹zmirin Yunanistana Kat›lmas›n› Reddetme derneklerinin ve bunlar›n giriflimlerinin bo-
zulup da¤›lmas›na yol açacak herhangi bir etki ve kar›flmay› ordu, kesin olarak önleyecektir.

5 - Devlet ve ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lama yolunda, bütün sivil devlet görevlileri,
Ulusal Haklar› Savunma ve ‹zmirin Yunanistana Kat›lmas›n› Reddetme derneklerinin, or-
du gibi, yasal yard›mc›lar›d›r.

6 - Vatan›n herhangi bir bölgesine, sald›r›l›rsa, bütün ulus, haklar›n› savunmaya haz›r
bulundu¤undan bu gibi olaylar ç›k›nca iflbirli¤i için derhal her taraf biribirine en süratli fle-
kilde haber vererek iflbirli¤i sa¤lanacakt›r.

Bu bildiri Anadolu ve Rumelide bulunan bütün ordu ve kolordu komu-
tanl›klar›na ve baflka gerekenlere yap›lm›flt›r.

Bu genelgemizden, befl alt› gün sonra, Kavaktan, (K.O.3 Komutan› Re-
fet) imzal› 13 Temmuz 1919 da yaz›lm›fl bir flifre telgraf ald›m. Telgraf›n içeri-
¤i aynen fludur:

‹stanbuldan bir ‹ngiliz gemisile, Savafliflleri Dairesi Baflkan› Albay Salâhattin Bey, be-
nim yerimi almak üzere geldi. Benim de ayn› gemi ile dönmemi bakanl›k emrediyor. Salâ-
hattin Bey, amaca uygun olarak çal›flacak. Genel duruma göre komutay› ona b›rakmay› uy-
gun buldum ve Savafliflleri Bakanl›¤›na istifam› verdim. Ayr›ca ayr›nt›l› bilgi veririm. S›vas
do¤rultusunda yola ç›k›yorum. Beflinci Tümen Komutan› Arif Bey arac›l›yla Amasyaya ya-
n›t veriniz.

Efendiler, aç›kça söylemeliyim ki, bu tutum ve davran›fltan pek memnun
olmad›m. Refet Beyin benimle iflbirli¤i yapt›¤› ‹stanbulca biliniyor. Bu çal›fl-
malardan yana olan birisini de¤ifltirmeye ve hem de ‹ngiliz gemisi ile gelince,
hemen akla gelmesi do¤al olan, bu kiflinin ‹ngiliz görüflüne hizmet edebilece-
¤i hususunda ona güvenilmifl olmas›d›r. Bu yarg›, bir san›dan ibaret bile olsa,
Refet Beyin komutay› vermekte acele etmeyip, hiç olmazsa bizim de görüflü-
müzü almas› gerekirdi.

Güvenip komutay› verdi¤ine göre de, hiç olmazsa bir süre ondan ayr›l-
may›p durumu ve görüfllerimizi iyice benimsetebilecek kadar birlikte çal›flma-
s› ve kendisini bizimle ba¤lant›ya soktuktan sonra uzaklaflmas› akla yak›n
olurdu, diye düflündüm. Bununla birlikte, olup bitti karfl›s›nda b›rak›lm›fl ol-
du¤uma göre iki noktada avunmaya çal›flmakla yetinmek zorunda idim. Birin-
cisi, Refet Beyin telgraf›ndaki "Salâhaddin Bey amaca uygun çal›flacak" cüm-
lesi; di¤eri de, Refet Beyin hiç olmazsa ‹stanbula gitmemifl olmas› idi.

Bu durum üzerine "Komutanlar›n ‹stanbula gitmek hususunda en küçük bir
gafilce davran›fllar›n›n pek pahal›ya mal olaca¤›n› ve program›m›z› aynen uygu-
lamava devam edece¤imizi" tüm komutanlara bildirerek hemen dikkatlerini çek-
tim. Refet Beye de ayn› tarihte (14 Temmuz 1919) “Selâhattin Beyin, kararlar›-

1- ‹stiklâlimizi muhafaza u¤runda teflekkül ve taazzuv etmifl olan millî kuvvetler, her
türlü müdahale ve tecavüzden masundur. Devlet ve milletin mukadderat›nda, iradei millîye
âmil ve hâkimdir. Ordu iflbu irâdeyi millîyenin tâbi ve hâdimidir.

2- Müfettifl ve kumandanlar, herhangi bir sebeple, kumandadan ›skat edildikleri takdir-
de kendilerini istihlâf edecek zevat tevhidi mesai olunabilecek evsafa malik bulunursa ku-
manday› tevdi ve fakat m›ntakai nüfuzlar›nda kalarak vezafi millîyelerini ifaya devam ede-
ceklerdir. Aksi takdirde yani bir ikinci ‹zmir vakas›na meydan verebilecek kimselerin tayini
halinde, kumanda asla terkolunm›yacak ve bilûmum müfettifl ve kumandanlar taraf›ndan,
emniyet ve itimad›n selbolundu¤u serdile, muamelei vak›a reddolunacak ve kabul edilmiye-
cektir.

3- Memleketimizi kolayl›kla iflgal maksad›na matuf olmak üzere ‹tilâf Devletleri tara-
f›ndan vaki tazyikat neticesinde, hükûmet herhangi bir k›t'a ve teflkilât› askerîye ve millîyemi-
zi ilgaya emir verirse, kabul ve tatbik edilmiyecektir.

4- Amal ve gayesi istiklâli millînin teminine matuf olan Müdafaai Hukuku Millîye ve
Reddi ‹lhak Cemiyetlerinin ve teflebbüsat›n›n zâf ve inhilâline bâdi olacak herhangi bir tesir
ve müdahaleyi ordu, kat'iyyen menedecektir.

5- Devlet ve milletin temini istiklâli gayesinde, bilcümle memurîni mülkiyei devlet, Mü-
dafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerinin ordu gibi meflru muzahiridir.

6- Vatan›n herhangi bir m›nt›kas›na, taarruz vukuu halinde, umum millet müdafaai hu-
kuka amade bulundu¤undan bu gibi hadisat vukuunda tevhidi icraat için derhal her taraf bi-
ribirini en seri surette haberdar ederek vahdeti harekât temin olunacakt›r.

Bu tebligat Anadolu ve Rumelide bulunan bilûmum ordu ve kolordu ku-
mandanlar›na ve sair icap edenlere tebli¤ olunmufltur.

Bu tebligat› umumîyemizden, befl alt› gün sonra, Kavaktan, (K.O. 3 Ku-
mandan› Refet) imzal› 13 Temmuz 1335 de yaz›lm›fl bir flifre telgraf ald›m. Telg-
raf›n metni aynen fludur:

‹stanbuldan bir ‹ngiliz gemisile, Harbiye Dairesi Reisi Miralay Salâhattin Bey, beni teb-
dil etmek üzere geldi. Benim dahi ayn› gemi ile avdetimi nezaret emrediyor. Salâhattin Bey,
maksat dahilinde çal›flacak. Vaziyeti umumîyeye nazaran kumanday› mumaileyhe devri mu-
vaf›k buldum ve Harbiye Nezaretine hitaben istifam› verdim. Ayr›ca tafsilât veririm. S›vas is-
tikametinde hareket ediyorum. Beflinci F›rka Kumandan› Arif Bey vas›tasile Amasyaya ce-
vap veriniz.

Efendiler, itiraf etmeliyim ki, bu tarz ve tav›rdan pek memnun olmad›m.
Refet Beyin benimle olan müflareketi ef'ali ‹stanbulca malûm. Bu ef'ali mürev-
viç olan bir zat onu tebdile ve hem de ‹ngiliz gemisi ile gelince, derhal verilmesi
tabiî olan hüküm, bu zat›n ‹ngiliz noktai nazar›na hâdim olabilece¤ine dair ken-
disine itimat edilmifl olmas›d›r. Bu hüküm, bir zan mertebesinde olsa dahi, Re-
fet Beyin kumanday› tevdide istical etmemesi, hiç olmazsa bizim de noktai na-
zar›m›z› almas› iktiza ederdi.

‹timat edip kumanday› tevdi etti¤ine göre de, hiç olmazsa bir müddet on-
dan aynlmay›p vaziyet ve noktai nazarlar›m›z› tamamen telkin edebilecek kadar
beraber çal›flmas› ve kendisini bizimle irtibata koyduktan sonra uzaklaflmas›
makul olurdu, mütaleas›nda bulundum. Maahaza, emrivaki karfl›s›nda b›rak›l-
m›fl oldu¤uma göre iki noktada teselli aramakla iktifaya mecbur idim. Birincisi,
Refet Beyin telgraf› metnindeki "Salâhaddin Bey maksat dahilinde çal›flacak"
cümlesi; di¤eri de, Refet Beyin hiç olmazsa ‹stanbula gitmemifl olmas› idi.

Bu vaziyet üzerine, "kumandanlar›n ‹stanbula gitmek hususunda en küçük
bir gafletlerinin pek pahal› olaca¤›n› ve program›m›z› hüsnü tatbika devam ede-
ce¤imizi” umum kumandanlara bildirmek suretile hemen nazar› dikkatlerini cel-
bettim. Refet Beye de ayn› tarihte (14 Temmuz 1335) “Selâhattin Beyin, kararla-
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r›m›z› hüsnü tatbik eyliyece¤i buradaki rüfeka nezdinde pek ziyade tehassüsa-
t› mucip ve kuvvetbahfl olmufltur." cümlesini de ihtiva eden bir flifre telgraf ke-
flide ettirdim.

Salâhattin Beyin kendisine de aynen flu telgraf› çektirdim:
14 Temmuz 1335

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
Refet Beyedir: Zirdeki telgrafnameyi muvaf›k görürsen Salâhattin Beye tevdi ve iblâ¤

ve imba buyurunuz.
Mustafa Kemal

Salâhattin Beyefendiye: ‹stanbulun mahsur muhitinden, mübarek sinei millete gelmeniz
ve rüfakai hamiyetinizin sahai azmü vatanperverisini teflrifiniz büyük bir meserretle karfl›lan-
d›. Gayei mukaddesemizin tahsili u¤runda sepkedecek gayreti müflterekede Cenab› Hak
cümlemizi zaferyâb eyliyecektir. Gözlerinizden öperim.

(Mustafa Kemal)
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Reisi Miralay Kâz›m

Salâhattin Bey hakk›nda ilk flüphe ve tereddüt yine, Salâhattin Beyin
"maksat dahilinde çal›flaca¤›n›" söyliyerek itimat eden ve hemen kumanday›
teslim edip S›vas istikametinde uzaklaflan Refet Bey taraf›ndan izhar edilmifl
oldu.

Refet Beyin Amasyadan yazd›¤› bir telgraf, yaln›z Salâhattin Bey hakk›n-
da tereddüdü de¤il, daha birkaç noktaya taallûk eden mütelaat› da ihtiva edi-
yordu. Müsaade buyurursan›z aynen arzedeyim: 

Müstaceldir 
Asayifle mütealliktir 719

Ankaradan, 15/7/1335
Erzurumda K.0. 15 Kumandanl›¤›na 

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Salâhattin Beyi tan›rs›n›z. Birdenbire ürkmemesi lâz›md›r. Evvelâ Kâz›m Pafla tebrik

vesilesile mülayim ifadelerle kendisile muhabereye giriflmelidir. Hamit Beyin azli hakk›nda
henüz bir fley yok. Fakat mahallinde ipkas› için teflebbüsatta bulunuldu. Azlolunursa bura-
larda kalaca¤›n› pek ümit etmiyorum. Mamafih tesir yap›yorum. Benim avdetim için ‹ngiliz-
lerin, hükûmeti tazyik edecekleri muhakkak. Ben vaziyete göre icab›na tevessül ederek bura-
larda kalaca¤›m. ‹ngilizlerden ve buradan geçen Amerikal›dan anlad›¤›ma göre Kâz›m Pa-
flan›n vaziyeti dahi tehlikelidir. Daima itidalin gözetilmesini ve vaziyetin iyi idare edilmesini
tekrar tavsiye ederim (Refet).

F›rka 5 Kumandan› Arif
Bu telgrafnamede ismi geçen Hamit Bey, Samsun mutasarr›f› bulunuyor-

du. Hamit Bey, Samsuna muvasalat›m›z›n ilk günlerinde, Refet Beyin, mazide-
ki hukuk ve muarefesi sebebile maksad› müflterek dahilinde, nihayete kadar,
bizimle beraber, fedekârane çal›flacak evsafta bir arkadafl oldu¤una itimad› bu-
lundu¤u cihetle, bana tavsiye etti¤i ve benim sadarete ve hususî olarak Erkân›-
harbiyei Umumîye Reisi Cevat Paflaya vukubulan ifl'arat›mla Samsuna getire-
bildi¤imiz zat idi.

Böyle bir zat›n, er geç, azlolunaca¤›na flüphe var m›yd›? Fakat, Refet Bey,
"mahallinde ipkas› için teflebbüsatta bulunuldu" diyor. Hangi mahalde? Kim-
lerin nezdinde? Kim teflebbüsatta bulundu?! Sonra, azlolunursa, buralarda ka-
laca¤›n› pek ümit etmiyorum. Maamafih tesir yap›yorum! diyor; nereye, ‹stan-
bula m› gidecek, nas›l? Bu zat bugüne kadar bizimle çal›flm›yor m›yd›?

Bu telgraf›nda, Refet Bey, kendisinin avdeti için ‹ngilizlerin, hükûmeti taz-
yik edeceklerini muhakkak görüyor ve vaziyete göre icab›na tevessül ederek bu-
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m›z› aynen uygulayaca¤› hususu buradaki arkadafllar› çok duyguland›rm›fl ve
onlara güç katm›flt›r" cümlesini de içeren bir flifre telgraf çektim.

Salâhattin Beyin kendisine de aynen flu telgraf› çektirdim:
14 Temmuz 1919

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
Refet Beyedir: Afla¤›daki telgraf›, uygun bulursan, Salâhattin Beye verip sonucu bil-

diriniz.
Mustafa Kemal

Salâhattin Beyefendiye: ‹stanbulun kuflat›lm›fl çevresinden, milletin kutsal sinesine
gelmeniz ve onurlu arkadafllar›n›zla inanm›fl yurtseverler alan›na kat›lman›z bizi çok sevin-
dirdi. Kutsal amac›m›z›n elde edilmesi yolunda ortaklafla yap›lacak çabalarda Allah hepimi-
zi baflar›l› k›lacakt›r. Gözlerinizden öperim.

(Mustafa Kemal)
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkan› Albay Kâz›m

Salâhattin Bey hakk›nda ilk kuflku ve duraksama, yine Salâhattin Beyin
"amaca uygun çal›flaca¤›n›" söyliyerek güvenen ve hemen komutay› verip S›-
vas do¤rultusunda uzaklaflan Refet Bey taraf›ndan gösterilmifl oldu.

Refet Beyin Amasyadan yazd›¤› bir telgraf, yaln›z Salâhattin Bey hakk›n-
da kuflkuyu de¤il, daha birkaç noktaya de¤inen düflünceleri de kaps›yordu.
‹zin verirseniz oldu¤u gibi bilginize sunay›m:

‹vedidir
‹ç Güvenlikle ilgilidir

Ankaradan, 15/7/1919
Erzurumda K.O. 15 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Salâhattin Beyi tan›rs›n›z. Birdenbire ürkmemesi gereklidir. Önce Kâz›m Pafla kut-

lama vesilesile, yumuflak sözler kullanarak kendisile yaz›flmaya giriflmelidir. Hamit Beyin
görevden al›nmas› hakk›nda daha bir fley yok. Gene de yerinde b›rak›lmas› için giriflim-
lerde bulunuldu. ‹flten al›n›rsa buralarda kalaca¤›n› pek ummuyorum. Bununla beraber
etkiliyorum. Benim dönmem için ‹ngilizlerin, hükûmete bask› yapacaklar› kuflku götür-
mez. Ben duruma göre gereken yollara baflvurarak buralarda kalaca¤›m. ‹ngilizlerden, ve
buradan geçen Amerikal›dan, anlad›¤›ma göre Kâz›m Paflan›n durumu da tehlikededir.
Her zaman ölçülü davran›lmas›n› ve durumun iyi idare edilmesini yeniden sal›k veririm
(Refet).

Tümen 5 Komutan› Arif
Bu telgrafta ad› geçen Hamit Bey, Samsun mutasarr›f› bulunuyordu. Ha-

mit Bey, Samsuna var›fl›m›z›n ilk günlerinde, Refet Beyin, geçmiflteki dostluk
ve tan›fl›kl›¤› nedenile, ortak gayeye do¤ru, sonuna kadar, bizimle beraber,
özveri ile çal›flacak nitelikte bir arkadafl oldu¤una güvendi¤inden, bana sal›k
verdi¤i ve benim baflbakanl›¤a ve özel olarak Genelkurmay Baflkan› Cevat
Paflaya yazmam üzerine Samsuna getirebildi¤imiz kifli idi.

Böyle birinin, eninde sonunda, iflten al›naca¤› kuflku götürür müydü? Fa-
kat, Refet Bey, "yerinde al›konulmas› için giriflimlerde bulunuldu" diyor.
Kimlerin kat›nda nerede giriflimde bulunulmufl? Kim giriflimde bulundu?!
Sonra, iflten al›n›rsa, buralarda kalaca¤›n›, pek ümit ummuyorum. Bununla
beraber etkiliyorum! diyor; nereye, ‹stanbula m› gidecek, nas›l? Bu kifli bugü-
ne kadar bizimle çal›flm›yor m›yd›?

Bu telgraf›nda. Refet Bey kendisinin dönmesi için ‹ngilizlerin, hükûme-
te bask› yapacaklar›n› kesin say›yor ve duruma göre gerekeni yaparak bu-



ralarda kalaca¤›n› söylüyor. Halbuki vaziyet malûm ve yap›lacak fleyi ben ken-
disine 7 Temmuz 1335 tarihli umumî talimat›mda bildirdim:

(Mezkûr talimat›n ikinci maddesi) ondan baflka yap›lacak fley yoktu.
Refet Bey, ‹ngilizlerden ve buradan geçen Amerikal›lardan anlam›fl ki "Kâ-

z›m Paflan›n da vaziyeti tehlikelidir" Bu ne demektir? Salâbetlerini, en çok mu-
hafaza etmeleri lâz›mgelen arkadafllar›n; her halde rahmet okum›yacak kimsele-
rin sözlerinden tehlikeler tahayyül etmeleri ve bunu bir kanaatle söylemeleri ne-
ye delâlet eder?

Refet Bey, telgraf›n›n sonunda, bana da ders veriyor. "Daima itidalin göze-
tilmesini" ve "vaziyetin iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim" diyor.

Buradaki, itidal kelimesinden, maksad›n ne olabilece¤inin tefsirini erbab›
iz'ana terkederim.

Bana iyi idareyi tavsiye eden zat, bu tavsiyeyi, benim verdi¤im emir ve tali-
mat› hüsnü tatbik edip vazifesi bafl›ndan ayr›lmadan evvel yapm›fl olsayd›, daha
samimî hareket etmifl olurdu, zann›nday›m.

Efendiler, Hamit Bey, 14 Temmuz 1335 tarihinde Samsundan bana flu k›sa
telgraf› yazm›flt›: "Azlolundu¤umu mevsukan haber ald›m. fiu bir iki gün zarf›n-
da vüruduna intizar ediyorum. Müteakiben ‹stanbula gidece¤imi arzeylerim."

Refet Beyin kumanday›, terketmifl olmas›ndan müteessir iken ayn› günde,
mühim bir noktada kendisinden fedekârane bir vaziyet memul etti¤imiz di¤er bir
arkadafl›n da, sanki tabiî flerait dahilinde bulunuyormufluz gibi, gayrikabili tefsir
bir zihniyet göstermekte olmas›na muttali oluyorum.

Hamit Beye 15 Temmuz 1335 tarihinde, flöyle bir telgraf yaz›ld›:
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Etem Beyin tayin olundu¤unu haber ald›k.

Refete yazd›m ve birleflerek beraberce dahile do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi mülâ-
hazai emniyet, size ‹stanbula gitmek fikrini telkin ediyor. Bundan maada, biz, k›ymetli arka-
dafllar›m›z›, Dersaadetten Anadoluya çekip ç›karmaya ve bu veçhile ciddî vatanperveran› mah-
rumu amal etmemeye çal›fl›rken, siz bu hareketinizle, lâekal mahsur bir muhite giriyorsunuz.
Biz hiç caiz görmedik. Refete mülâki olunuz. Ya S›vas civar›nda birlikte kal›rs›n›z veyahut mü-
reffehen bizim nezdimize gelirsiniz. Cevab› kat'i bekleriz (Ves. 34).

Befl gün sonra (20 Temmuz 1335) Canik Mutasarr›f› Hamit Beyin Samsun-
dan gelen telgraf› flu idi:

Bizans›n mütezayit rezaletleri karfl›s›nda, meyus olan millet, flarktan bir flulei ümit bekli-
yor.

Buralara ve buradakilere öyle hayalî flekil ve vücutlar veriyorlar ki acaba bir fley var m›
diye, ben de flüpheleniyorum. Kay›ts›zl›¤›mdan utan›yorum.

Filhakika uyumuyoruz. Bir fley yapmak istiyoruz. Fakat bu fleyin flekil ve nazariyatile u¤-
raflt›¤›m›za, uzun yollar intihap etti¤imize kaniim. Zaman›n, halin intizara tahammülü yoktur.
Memleketin vaziyeti, dakikadan dakikaya fenalafl›yor. Binaenaleyh efkâr›m›z› telhis, ef'alimizi
tesri iktiza ediyor. Bu hususta, benim hat›r›ma gelen fludur:

Ayn› zamanda her taraftan zât› flahaneye bir telgraf çekelim. On aydanberi gözü önümle
alelekser kendi arzu ve hevesi dahilinde cereyan eden rezaletler delâletile nereye sürüklenmek-
te oldu¤unu gören milletin herçibadabat mukadderat›n› ele almaya karar verdi¤ini ihtar ve k›rk
sekiz saat zarf›nda, milletin itimad›n› haiz bir kabine teflkil ve meclisi müessisan›n daveti taht›
karara al›nmad›¤› taktirde, ne kendisini ve ne de hükûmetini tan›mad›¤›m›z› ilâve edelim. Bun-
da hiçbir müflkül yok, an'anevî boyun k›rmaktan müteessir olm›yan millet, biz yürüyelim, ar-
kam›zdan gelsin Efendim

Befl gün evvel, azlolundu¤u takrirde ‹stanbula gidece¤ini, arzeden Canik
mutasarr›f›n›n bu telgraf›n›, biraz mütehevvirane yaz›lm›fl olmakla beraber, ka-
rar ve faaliyet telkin eder, bir mahiyette buldu¤unuzu tahmin etmek isterim.
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ralarda kalaca¤›n› söylüyor. Halbuki durum biliniyor ve yap›lacak fleyi ben ken-
disine 7 Temmuz 1919 tarihli genelgemde bildirdim:

(O genelgenin ikinci maddesi) Ondan baflka yap›lacak fley yoktu.
Refet Bey, ‹ngilizlerden ve buradan geçen Amerikal›lardan anlam›fl ki "Kâ-

z›m Paflan›n da durumu tehlikelidir." Bu ne demektir? S›k› durmakta en çok di-
renmek gereken arkadafllar›n; her halde rahmet okum›yacak kimselerin sözle-
rinden tehlikeler hayal etmeleri ve bunu bir inançla söylemeleri neyi gösterir?

Refet Bey. telgraf›n›n sonunda, bana da ders veriyor. "Her zaman ölçülü
davran›lmal›" ve "durumun iyi idare edilmesini yeniden sal›k veririm" diyor.

Buradaki, ölçülü davranmak kelimelerinden kasd›n›n ne olabilece¤inin yo-
rumlamas›n› anlay›fll› kiflilere b›rak›r›m.

Bana iyi idareyi sal›k veren bu kifli, bu ö¤ütü, benim verdi¤im emir ve tali-
mat› iyi uygulay›p görevi bafl›ndan ayr›lmadan evvel yapm›fl olsayd›, daha içten-
likte hareket etmifl olurdu, san›r›m.

Efendiler, Hamit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsundan bana flu k›sa
telgraf› yazm›flt›: "Görevden al›nd›¤›m› güvenilir kaynaklardan haber ald›m. fiu
bir iki gün içinde emrin gelmesini bekliyorum. Sonra da ‹stanbula gidece¤imi
sayg›yla bildiririm."

Refet Beyin komutay› b›rakm›fl olmas›na üzülürken ayn› günde, önemli bir
yerde kendisinden özverili bir davran›fl umdu¤umuz baflka bir arkadafl›n da, san-
ki normal flartlarda imifliz gibi, anlafl›lmaz bir düflünüflte oldu¤unu ö¤reniyorum.

Hamit Beye 15 Temmuz 1919 tarihinde, flöyle bir telgraf yaz›ld›:
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Ethem Beyin atand›¤›n› haber ald›k. Refe-

te yazd›m ve birleflerek beraberce içeriye do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güven dü-
flüncesi, size ‹stanbula gitmek iste¤ini veriyor. Bundan baflka, biz, k›ymetli arkadafllar›m›z›, ‹s-
tanbuldan Anadoluya çekip ç›karmaya ve böylece gerçek vatanseverleri dileklerinden yoksun
etmeme¤e çal›fl›rken, siz bu hareketlerinizle, en az›ndan kuflat›lm›fl bir çevreye giriyorsunuz.
Biz hiç uygun bulmad›k. Refetle buluflumuz. Ya S›vas yak›nlar›nda birlikte kal›rs›n›z ya da ra-
hatça bizim yan›m›za gelirsiniz. Kesin yan›t bekleriz (Belge 34).

Befl gün sonra (20 Temmuz 1919) Samsun Mutasarr›f› Hamit Beyin Sam-
sundan gelen telgraf› flu idi:

"‹stanbulun artan rezillikleri karfl›s›nda, umutsuzlu¤a düflen ulus, do¤udan bir umut ›fl›-
¤› bekliyor.

Buralara ve buradakilere öyle hayalî flekil ve vücutlar veriyorlar ki acaba bir fley var m›
diye, ben de kuflkulan›yorum. Kay›ts›zl›¤›mdan utan›yorum.

Gerçekteyse uyumuyoruz. Bir fley yapmak istiyoruz. Fakat bu fleyin biçim ve teorileriy-
le u¤raflt›¤›m›z, uzun yollar seçti¤imiz kan›s›nday›m. Zaman›n, olaylar› beklemeye tahammü-
lü yoktur. Memleketin durumu dakikadan dakikaya fenalafl›yor. Bundan dolay› düflünceyi k›-
sa kesip, iflleri çabuklaflt›rmak gerekiyor. Bu konuda, benim akl›ma gelen fludur:

Hep birden ve her yerden padiflaha bir telgraf çekelim. On aydanberi gözü önünde çok-
kere kendi istek ve hevesince olup biten rezilliklerle nereye sürüklenmekte oldu¤unu gören
milletin ne olursa olsun kendi kaderini ele almaya karar verdi¤ini hat›rlatal›m ve k›rk sekiz
saat içinde, milletin güvendi¤i bir kabine kurulmaz ve kurucular meclisinin toplant›ya ça¤›r›l-
mas› kararlaflt›r›lmaz ise, ne kendisini ve ne de hükûmetini tan›mad›¤›m›z› ekleyelim. Bunda
hiçbir zorluk yok, gelenek olarak boyun eymekten üzüntü duymayan halk, biz yürüyelim, ar-
kam›zdan gelsin Efendim."

Befl gün evvel, görevden al›n›rsa ‹stanbula gidece¤ini, söyleyen Samsun
mutasarr›f›n›n bu telgraf›n›, biraz k›zg›nca yaz›lm›fl olmakla beraber, karar ve ifl
yapma ö¤ütler, bir nitelikte buldu¤unuzu ummak isterim.

Hamit Be-
yin ‹stanbul
Hükûme-
tince azli

Hamit Be-
yin ‹stan-
bul Hükû-
metince gö-
revden
al›nmas›



Mutasarr›f Bey, milletin bir flulei ümit bekledi¤i yerde, acaba bir fley var m›
diye flüpheleniyor.

Bizi, ne yapmak istedi¤ini bilmiyen, flekil ve nazariyatla u¤raflan flaflk›nlar
zannediyor. Efkâr› telhis, ef'ali tesri için yap›lacak fleyi de söylüyor. E¤er bun-
dan sonra bütün noktai nazarlar›ndaki ademi isabeti tebarüz ettiren çirkin bir
fikri izhar etmese idi, iyi ederdi.

Efendiler, tarih, "an'anevî boyun k›rmaktan müteessir olm›yan millet, biz
yürüyelim, arkam›zdan gelsin!" fikir ve içtihad›nda bulunanlar›n duçar olduk-
lar› ak›betler ve ukubetlerle doludur. ‹dare adamlar›n›n, bilhassa millet adam-
lar›n›n, böyle sakim ve merdut zihniyetlere asla kap›lmamalar› lâz›md›r. Hamit
Bey, bu telgraf›nda, bizim Refet Beyle beraber dahile çekilmesi hususundaki
ifl'ar›m›za asla temas etmiyor.

Hamit Beyin bu telgraf›na 21 Temmuz 1335 tarihinde verdi¤imiz bir ce-
vapta: "‹nflaallah her fley olacakt›r. Yaln›z, milletin itimad›n› haiz bir kabine
teflkil etmek için evvelâ o kabinenin istinat edebilece¤i bir kuvveti vücuda getir-
mek lâz›md›r. O da, vilâyat› flarkîye kongresinin ve onu müteak›ben de, S›vas
umumî kongresinin im'ikadile olacakt›r" dedik.

Efendiler, Üçüncü Kolorduya, bu münasebetle Refet ve Salâhattin Beyle-
re tekrar temas etmek icap ediyor. Vesile fludur:

‹ngilizler, S›vasa bir tabur göndereceklerini iflaa ettiler. Her ihtimale karfl›
S›vasa gelen muhtelif istikametler üzerinde, tedabiri askerîye ald›rmak lâz›m-
geldi. Bu münasebetle Amasyada bulunan Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na, 18
Temmuz 1335 tarihinde, verdi¤im bir emir metninde, henüz Amasyada bulu-
nan Refet Beye ait de flu cümleler vard›: Keyfiyet hakk›nda Refet Beyin ehem-
miyetle nazar› dikkati celbolunur. ‹htimal ki Refet Bey böyle bir vaziyeti naza-
r› dikkate alarak flimdilik Amasyada kalmay› da tercih eder.

Beflinci F›rka Kumandan›n›n 19 Temmuz 1335 de verdi¤i cevapta, calibi
dikkat flu cümleler vard›: Selâhattin Bey el'an Samsundad›r. fiimdiye kadar
kendisile temas edemedi¤im gibi hiçbir muhaberei ciddiye ve mühimme cere-
yan etmemifl oldu¤undan miri mumaileyhin fikir ve kanaatinin ne merkezde ol-
du¤unu bilemiyorum.

Fakat -Refet Bey- icab›nda ‹ngilizlere mukavemet edecek kadar cür'et gös-
teremiyece¤ini ihsas etmiflti.

Refet Bey 18 Temmuz 1335 de S›vasa hareket etti. (Ves. 35).
Bunun üzerine Refet Beye flu flifreyi verdirdim:
fiifre Zata mahsustur Adet 115 19 Temmuz 1335

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
S›vasta Üçüncü Ordu S›hhiye Müfettifli Miralay ‹brahim Tali Beyefendiye

Refet Beyedir: Salâhattin Beye telgraf›m› verdiniz mi? Mumaileyh arkadafl›m›z›n kanaati
kat'iyelerinin mutlaka tespit edilmesi ve çünkü tereddüt yahut iki cepheli idare gibi mucibi felâket
bir vaziyete hiçbir veçhile tahammül ve mümaflat olunmamas›, bir vecibei vataniye oldu¤undan bu
hususta, evet veya hay›r tarz›nda kendisinden söz al›nmas› ve ona göre bir karar verilmesi elzem-
dir. Sizin b›rakt›¤›n›z noktadan bafllamak kendileri için yegâne programd›r. fiimdiye kadar hemen
bir hafta oldu¤u halde hiçbir kat’i malûmat al›namamas› ve ‹stanbuldan alman bir malûmatta mu-
maileyh hakk›nda muhkem bir kanaat gösterilmemesi ve hareketinden evvel Sad›k Beyle hafî bir
temas ve hususîyetinden bahis ve flikâyet edilmesi bu telgraf›n›n yaz›lmas›na saiktir. Bunu ve bu-
nun avak›bini bilhassa sizin takdir ve halletmeniz lâz›md›r. Zira herhangi bir mahfili ahalide,
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Mutasarr›f Bey, milletin bir umut ›fl›¤› bekledi¤i yerde, acaba bir fley var
m› diye flüpheleniyor.

Bizi, ne yapmak istedi¤ini bilmeyen, biçim ve teoriyle u¤raflan flaflk›nlar
zannediyor. Lâf› k›sa kesip, ifli çabuklaflt›rmak için yap›lacak olan› da söylü-
yor. E¤er bundan sonra bütün görüfllerindeki yersizli¤i gösteren çirkin bir dü-
flünceyi ortaya koymasayd›, iyi ederdi.

Efendiler, tarih, "gelenek olarak boyun e¤mekten üzüntü duymayan mil-
let, biz yürüyelim, arkam›zdan gelsin," düflünce ve inanc›nda bulunanlar›n
karfl›laflt›klar› korkunç sonuçlar ve azaplarla doludur. Yöneticilerin, özellikle
millet adamlar›n›n, böyle yanl›fl ve geçersiz düflüncelere hiç kap›lmamalar› ge-
rekir. Hamit Bey, bu telgraf›nda, bizim Refet Beyle birlikte içeriye çekilmesi
konusundaki bildirimize hiç de¤inmiyor.

Hamit Beyin bu telgraf›na 21 Temmuz 1919 tarihinde verdi¤imiz bir kar-
fl›l›kta: "Allah isterse her fley olacakt›r. Yaln›z, milletin güvendi¤i bir kabine
kurmak için önce o kabinenin dayanaca¤› bir gücü oluflturmak gerektir. O da,
do¤u illeri kongresinin ve ondan sonra da, S›vas genel kongresinin toplanma-
s›yla olacakt›r" dedik.

Efendiler, Üçüncü Kolorduya, ve dolay›s›yla Refet ve Salâhattin Beylere
yeniden de¤inmek gerekiyor. ‹liflki fludur:

‹ngilizler, S›vasa bir tabur gönderecekleri haberini yayd›lar. Olabilecek
herfleye karfl› S›vasa gelen yollar boyunca, askerî önlem ald›rmak gerekti.
Bundan dolay› Amasyada bulunan Beflinci Tümen Komutanl›¤›na, 18 Tem-
muz 1919 tarihinde, verdi¤im bir emirde, henüz Amasyada bulunan Refet Be-
ye ait de flu cümleler vard›: "Durum konusunda Refet Beyin önemle dikkati
çekilir. Belki Refet Bey böyle bir durum düflünerek flimdilik Amasyada kal-
may› ye¤ler."

Beflinci Tümen Komutan›n›n 19 Temmuz 1919 da verdi¤i yan›tta, dikkat
çeken flu cümleler vard›: "Salâhattin Bey daha Samsundad›r. fiimdiye kadar
kendisile temas edemedi¤im gibi hiçbir ciddî ve önemli yaz›flma da olmad›¤›n-
dan onun ne düflündü¤ünü hangi kan›ya vard›¤›n› bilemiyorum."

"Ama - Refet Bey - gerekti¤inde ‹ngilizlere karfl› koyacak kadar at›lgan-
l›k gösteremiyece¤ini sezdirmiflti."

"Refet Bey 18 Temmuz 1919 da S›vasa hareket etti." (Belge 35) 
Bunun üzerine Refet Beye flu flifreyi verdirdim:
fiifre Kifliye Özel Say› 115 19 Temmuz 1919

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
S›vas Üçüncü Ordu Sa¤l›k ‹flleri Müfettifli Albay

‹brahim Tali Beyefendiye
Refet Beyedir: Salâhittin Beye telgraf›m› verdiniz mi? O arkadafl›m›z›n kesin görüfl-

lerinin kesinlikle saptanmas› ve çünkü karars›zl›k ya da iki tarafl› oynama gibi felâket do-
¤uracak bir duruma hiçbir suretle göz yumulmamas› ve uyulmamas›, bir vatan borcu oldu-
¤undan bu konuda, evet veya hay›r fleklinde kendisinden söz al›nmas› ve ona göre bir ka-
rar verilmesi çok gereklidir. Sizin b›rakt›¤›n›z noktadan bafllamak, kendileri için tek prog-
ramd›r. fiimdiye kadar hemen bir hafta oldu¤u halde hiçbir kesin bilgi al›namamas› ve ‹s-
tanbuldan al›nan bir bilgide onun hakk›nda sa¤lam bir kanaat belirtilmemesi ve hareketin-
den evvel Sad›k Beyle gizli bir görüflme yapm›fl olmas›ndan ve aralar›nda yak›nl›k bulun-
du¤undan söz ve flikayet edilmesi bu telgraf›m›n yaz›lmas›na neden olmufltur. Bunu ve bunun
sonuçlar›n› özellikle sizin de¤erlendirip çözümlemeniz gereklidir. Zira herhangi bir halk toplu-
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söyliyece¤i yanl›fl ve gayei millîyeye mugayir birtek sözün dahi, husule getirece¤i tesiri makû-
su ve bunun ihdas eyliyece¤i variyeti flimdiden düflünmek kâfidir (Mustafa Kemal).

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye
Reisi Miralay Kâz›m

Yaln›z, bu telgraf›m›za de¤il çok fleye cevap olan Refet Beyin bu telgraf›n›
aynen arzedece¤im:

Asayifle müteallik ve gayet aceledir 1828 S›vastan, 22/7/1335
Erzurumda Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Vekili

Kâz›m Kara Bekir Bafla Hazretlerine
1- Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Telgraf›n›z› Salâhattin Beyden ayr›ld›ktan sonra

ald›¤›m için kendine veremedim. Salâhattin Beyi herkes gibi siz de âlâ tan›rs›n›z. Mütered-
dit tabiatli bir zat. On günden fazla bu m›nt›kada kalmamak niyetile gelmifl. Az kald› ku-
manday› almadan geri kaçacakt›. Kendisini temin ve tatmin ederek vazifeyi vatanîyesini ha-
t›rlatt›m. Memleketini herhalde sever ve fakat vak›tsiz icraate gelemez. Afla¤› yukar› Vali Re-
flit Pafladan biraz daha iyi. On Üçüncü Kolordudan geçen eslihadan malûmatlar oldu¤u gi-
bi bu iflin tesviyesi için ‹slanbulda dahi çal›flm›fl ve muvaffak olmufl. Buraya intihab› Ceval
Pafla taraf›ndan olmufl. Binaenaleyh maksada muz›r olamaz ve hiçbir mahfili ahalide gaye-
ye mugayir tek bir söz söylemez. Bilâkis maksat dahilinde ve fakat sakit bir surette çal›flma-
y› vadetti. Sad›k Beyle münasebeti hakk›nda verilen malûmata inanam›yorum. Zaten, ald›-
¤›m›z haberi iyi tevsik ve muayyen bir program tanzim etmeden çal›flmak kuvvetlerin ziya-
m› mucip oluyor. fiark ahvali hakk›nda, bana, verdi¤iniz malûmatta ald›¤›n›z mübalâ¤al›
haberlere kap›lmam›fl olsayd›n›z, ihtimal ki ben vaziyeti daha iyi idare eder ve kumanday›
terke mecbur kalmazd›m. Resen karar verecek insanlar›n, hakiki vaziyeti bilmeleri lüzumu-
nu siz de takdir buyurursunuz. Binaenaleyh Salâhattin Beyi maksats›z bir surette ürkütmek
ve hay›r dedirtmekle ne ç›kacak. Zaten o kaçmaya haz›r. Yerine acaba kim gelecek. Emir-
lerinizin k›sa ve sarih olmas›n› rica ederim. Salâhaddin Bey hakk›ndaki telgraf›n›z› lûtfen
bir daha okuyunuz. F›rt›na ile bafllay›p sükûnet ile hitam bulan bu telgraftan kat'i maksad›-
n›z› ç›karamad›m. Maamafih birkaç güne kadar Salâhattin Bey Samsundan avdet ediyor.
Kendisile görüflece¤im. Herhalde mumaileyhi muvaf›k bir tarzda maksat dahilinde idare
için ittihaz› tedabir ediyorum.

2- Samsuna ç›kar›lan taburun, buradaki Hintli müslümanlar›, de¤ifltirmekle beraber
bilhassa S›vasta bulundu¤unu zannettikleri Zât› Alilerine karfl› bir tehdit maksadile ç›kar›ld›-
¤›n›, ‹ngilizlerle temas›mda anlad›m. Beni ‹stanbula gitmeye ikna için, Kavakta bulundu¤um
zaman bir ‹ngiliz Binbafl›s› geldi. ‹ngilizlere gösterdi¤im mukavemetten istifade ederek ve fa-
kat Zât› Alilerini duçar› zâf etmek için beni ald›rd›klar›n› aç›ktan söyledi. Zât› Alilerinin di-
¤er mesnedi Kâz›m Pafla imifl, binaenaleyh Kâz›m Pafla, ‹ngilizlerin ›srar›n› mucip olacak za-
hirî bir sebep vermemelidir. Ferit Paflan›n istifas› hengâm›nda Kâz›m Paflay› vekâlete tayin
etmesi ‹stanbuldakilerden bir k›sm›n›n fena bir maksad› olmad›¤›n› gösteriyor. Fakat ‹ngiliz-
lerin ›srar› karfl›s›nda birfley yapamazlar. Kâz›m Paflan›n vekâlete tayini de Selâhattin Beyin
Sad›k Bey hesab›na buraya gelmedi¤ine delildir.

3- Benim ‹stanbula celbim için ‹ngilizlerin sureti resmiyede ‹stanbulu tazyik etmeleri
pek muhtemeldir. Çünkü benim ile ‹ngilizlerin aras›nda sureti resmivede bir mecra var (!) bu
tazyik artarsa Salâhattin Beyi müflkül bir vaziyette b›rakmamak için izimi kaybedece¤im.

4- Hamit Beyin tebdili flayias› henüz tahakkuk etmedi. Mumaileyhin mahallinde ipkas›
için gerek Salâhattin Bey* ve gerekse ‹ngilizler ‹stanbula müracaat ettiler. Muamileyhin teb-
dili teflebbüsü Dahiliye Nezareti ile kavga etmesi neticesidir. Salâhattin Beyin yerine, Konya-
ya Sedat Beyin geldi¤i dahi do¤ru de¤ildir. Her ne kadar tekmil kumandanlar›n tebdil edile-
ce¤ini istihbar etti¤ini mumaileyh yaz›yorsa da, Kâz›m Paflan›n vekâlete tayini bunun aksini
gösteriyor.
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lu¤unda, söyliyece¤i yanl›fl ve ulusal amaca ayk›r› birtek sözün bile, yapaca¤› ters etkiyi ve
bunun do¤uraca¤› durumu flimdiden düflünmek yeter (Mustafa Kemal).

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay 
Baflkan› Albay Kâz›m

Yaln›z, bu telgraf›m›za de¤il çok fleye cevap olan Refet Beyin bir telgra-
f›n› oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m:

‹çgüvenli¤e iliflkin ve çok ivedidir 1828 S›vastan, 22/7/1919
Erzurumda Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Vekili

Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
1 - Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: Telgraf›n›z› Salâhattin Beyden ayr›ld›ktan son-

ra ald›¤›m için kendine veremedim. Salâhattin Beyi herkes gibi siz de iyi tan›rs›n›z. Karar-
s›z yarad›l›flta bir kifli. On günden çok bu bölgede kalmamak niyetile gelmifl. Az kald› ko-
mutay› almadan geri kaçacakt›. Kendisine güven ve inan vererek vatan ödevini hat›rlatt›m.
Memleketini herhalde sever ve fakat zamans›z ifl görmeye gelemez. Afla¤› yukar› Vali Re-
flit Pafladan biraz daha iyi. Onüçüncü Kolordudan geçen silâhlardan bilgisi oldu¤u gibi bu
iflin düzenlenmesi için ‹stanbulda da çal›flm›fl ve baflar›l› olmufl. Buraya seçilmesi Cevat Pa-
fla taraf›ndan olmufl. Bu duruma göre amaca zararl› ve hiçbir halk toplulu¤unda amaca ay-
k›r› tek bir söz söylemez. Tersine amaca uygun ve ancak sessizce çal›flmaya söz verdi. Sad›k
Beyle iliflkisi hakk›nda verilen bilgilere inanam›yorum. Asl›na bak›l›rsa, ald›¤›m›z haberi iyi
belgelemeden belirli bir program düzenlemeden çal›flmak kuvvetlerin yitimine yol aç›yor.
Do¤u durumu hakk›nda, bana, verdi¤iniz bilgilerde ald›¤›n›z abartmal› haberlere kap›lma-
m›fl olsayd›n›z, belki ben durumu daha iyi idare eder ve komutay› b›rakmak zorunda kal-
mazd›m. Kendi kendine karar verecek insanlar›n, gerçek durumu bilmeleri gere¤ini siz de
kabul buyurursunuz. Bunun için Salâhattin Beyi boflyere ürkütmek ve hay›r dedirtmekle ne
ç›kacak. Zaten o kaçmaya haz›r. Yerine acaba kim gelecek. Emirlerinizin k›sa ve kolay an-
lafl›l›r olmas›n› rica ederim. Salâhaddin Bey hakk›ndaki telgraf›n›z› lûtfen bir daha okuyu-
nuz. F›rt›na ile bafllay›p dinginlikle biten bu telgraftan kesin düflüncenizi ç›karamad›m. Bu-
nunla birlikte birkaç güne kadar Salâhattin Bey Samsundan dönüyor. Kendisile görüflece-
¤im. Herhalde onu uygun bir flekilde amaç yolunda idare için önlem al›yorum.

2 - Samsuna ç›kar›lan taburun, buradaki Hintli Müslümanlar›, de¤ifltirmekle birlikte
özellikle S›vasta bulundu¤unu sand›klar› size gözda¤› vermek amacile ç›kar›ld›¤›n›, ‹ngiliz-
lerle görüfltü¤ümde anlad›m. Beni ‹stanbula gitmeye kand›rmak için, Kavakta bulundu¤um
zaman bir ‹ngiliz Binbafl›s› geldi. ‹ngilizlere gösterdi¤im direniflten yararlanarak ve fakat si-
zi güçten düflürmek için beni ald›rd›klar›n› söyledi. Sizin öbür dayana¤›n›z Kâz›m Pafla imifl,
bundan dolay› Kâz›m Pafla, ‹ngilizlerin dayatmalar›na yol açacak aç›k bir neden vermeme-
lidir. Ferit Paflan›n iflten ayr›lmaktayken Kâz›m Paflay› sizin görevinize vekil olarak atama-
s› ‹stanbuldakilerden bir k›sm›n›n kötü niyetli olmad›¤›n› gösteriyor. Fakat ‹ngilizlerin da-
yatmas› karfl›s›nda birfley yapamazlar. Kâz›m Paflan›n vekâlete atanmas› da Salâhaddin
Beyin Sad›k Bey hesab›na buraya gelmedi¤ine kan›tt›r.

3 - Benim ‹stanbula getirilmem için ‹ngilizlerin resmî yollardan ‹stanbula bask› yap-
malar› çok olas›d›r. Çünkü benim ile ‹ngilizler aras›nda resmî biçimde bir yol var (!) bu bas-
k› artarsa Salâhaddin Beyi zor bir durumda b›rakmamak için izimi kaybettirece¤im.

4 - Hamit Beyin de¤ifltirilmesi söylentisi daha gerçekleflmedi. O kiflinin yerinde b›ra-
k›lmas› için gerek Salâhaddin Bey* ve gerekse ‹ngilizler ‹stanbula baflvurdular. Onun de¤ifl-
tirilmesi giriflimi ‹çiflleri Bakanl›¤› ile kavga etmesindendir. Salâhaddin Beyin yerine, Kon-
yaya Sedat Beyin geldi¤i de do¤ru de¤ildir. Hernekadar tüm komutanlar›n de¤ifltirilece¤ini
haber ald›¤›n› o yaz›yor ise de, Kâz›m Paflan›n vekil olarak atanmas› bunun do¤ru olmad›-
¤›n› gösteriyor.

* Di¤er Salâhattin Beydir * Öteki Salâhaddin Beydir



5- S›vas Kongresi hakk›nda sadaretten do¤ruca vilâyetlere tebli¤ olunan 20 Temmuz
1335 tarihli telgrafnameyi gördünüz mü? Karahisardaki F›rka Kumandan› bu kongreye mu-
rahhas intihab› için buralara beyanname neflretmifl. Bu tarz› hareketi muvaf›k buluyor mu-
sunuz? Alman sulhü ve flarktaki sükûnet, vaziyetin inkiflaf›na intizaren, bizim de, ihtiyatkâr
bulunmakl›¤›m›z› icap ettirmiyor mu? fiahs›m hakk›nda hiçbir endiflem olmad›¤›n› art›k an-
lam›fl›n›zd›r (!) Yaln›z, karars›z ve programs›z hareketlerle maksad› ihlâl edece¤iz. Ya ihti-
yatkâr olal›m veyahut hemen ifli aç›¤a vural›m. Fakat ikisinden birini yapal›m. S›vas Kong-
resinden hali haz›rda bir fayda ümit ediyor musunuz? Bugünkü vaziyete nazaran bu kong-
renin S›vasta ve alenî bir tarzda yap›lmas›n› tehlikeli bulmuyor musunuz? Cenup istikamet-
lerinden S›vasa gelecek bir darbe bilhassa bu vilâyet ahalisinin kans›zl›¤› sebebile Anadolu-
yu ikiye ay›r›r ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu vilâyetin, son zamana kadar adeta bitaraf
görünmesi pek ziyade haizi ehemmiyettir. Bu kongrenin mutlaka aktine lüzum varsa ald›¤›-
m›z haberlere nazaran, murahhaslar›n vürudu mümkünse acaba bunun flarkta bir mahalde
akti daha muvaf›k olmaz m›?

6- S›vas ve Amasya flehirleri halk› pek mülevves, kazalarda, köylerde halk bunlara na-
zaran pek çok iyi. Fimabat ona göre tanzimi mesai edece¤im.

7- ‹stanbuldan ald›¤›m haberde buradaki Harekât› Millîyenin hiçbir f›rka veyahut bir
flahs›n amali mahsusas›n› tatmin maksadile olmay›p s›rf selâmet ve istiklâli millînin temini ga-
yesine matuf oldu¤u hakk›nda, taraf› âlilerinden, bir beyanname neflri suretile ‹ngilizlerin tes-
kini tavsiye olunuyor. Buna lüzum görüldü¤ü halde, ben bunun taraf› âlilerinden bir beyan-
name fleklinde de¤il belki Erzurum Kongresinin mukarrerat›na ithalen neflri muvaf›k olaca-
¤›n› zannediyorum.

8- Ajanslar, Meclisi Mebus'an intibat›ndan bahsediyorlar. Bu hususta ne düflünüyorsu-
nuz (Refet).

Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Reisi Zeki
Bu telgrafa verdi¤imiz cevab› da aynen zikretmekle iktifa edece¤im.
fiifre Zâbit marifetile keflidesi Aceledir 171 23/7/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Reisi Zeki Beye 
Refet Beyefendiye:
1- Salîhattin Bey hakk›ndaki telgraf› bir defa daha okumak üzere arad›m. Fakat bulu-

nam›yor. Hat›rlad›¤›ma göre miri mumaileyh hakk›nda bahsolunan hususat ‹stanbuldan bil-
dirilmiflti. Her al›nan haberi, arzu edildi¤i veçhile tevsik, nadiren müyesser olur. fiark ahvali
hakk›nda ald›¤›m›z malûmat, mübalâ¤adan âr› olmakla beraber, bize yanl›fl bir hatve att›r-
m›fl de¤ildir, kanaatindeyim. Mukadderat›m›zda, yaln›z flark hadisat›n›n tecelliyat› esas›na is-
tinatla iktifa edilmifl de¤ildir. Teflkilât› millîyeye vüs'at ve uzviyet vermek, kongrelerle amali
millîyeyi temessül ettirmek, orduyu teflkilât› millîyeye müzahir bulundurmak, maksad› millî-
yenin ziyan›na meydan vermemek için kumanda, silâh mesailinde, malûm kat'i karar› vermek
hususat›nda yap›ld›¤›ndan baflka türlü ve daha müteenni davranmak, acaba bugünkü seme-
reyi verebilir miydi? Herhalde vaziyeti haz›ra, cümlenin memnuniyetini mucip derecededir.

2- Kâz›m Paflan›n vekâlete tayini pek münasip olmufltur. ‹ngilizlerin ›srar›n› mucip za-
hirî bir sebep vermemeye çal›fl›yor. Fakat silâh meselesi ve Trabzona ihraca mümanaat key-
fiyetinde müsamahakâr davranam›yaca¤›m›z aflikârd›r. Halbuki bu sebepler ‹ngilizlerin el-
bette hofluna gitmiyecektir.

3- ‹ngilizler, benim ‹stanbula celbim hususunda fevkalâde israr ve hükûmeti son dere-
ce tazyik ettiler. Hükûmet ve zât› flahane ile, makina bafl›nda, günlerce devam eden muhabe-
ratta, bu cihet pek aflikâr bildirildi. Bu muhaberat, mülâkat›m›zda manzuru âlileri olacakt›r.
Fakat, meslekten istifa edince israr hitam buldu. Buna k›yasen zât› âliniz hakk›nda da, istifa-
dan sonra büyük ›srar memul etmem. Maahaza aksi takdirde dahi, izinizi kaybetmekten ise,
Salâhattin Beyin müflkül vaziyete girmesini tercih ederim. Burada Halit Bey hakk›nda, hükû-
met ve ‹ngilizler, Kâz›m Paflaya çok ›srar ettiler. Kâz›m Pafla bir fley yap›lam›yaca¤›n› söyle-
mekte israr suretile, elyevm Halit Bey, gayriresmî, f›rkas›na sahip bulunuyor.

4- Hamit Bey, son bir telgrafile hepimizden daha seri hareket arzusunu izhar ediyor.
fiimdilik tadil olundu.
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5 - S›vas Kongresi hakk›nda baflbakanl›ktan do¤ruca illere gönderilen 20 Temmuz
1919 tarihli telgraf emrini gördünüz mü? Karahisardaki Tümen Komutan› bu kongreye de-
lege seçimi için buralara bildiri yaym›fl. Böyle bir davran›fl› uygun buluyor musunuz? Alman
bar›fl› ve do¤udaki dinginlik, durumun geliflmesini bekleyerek, bizim de, tedbirli bulunmak-
l›¤›m›z› gerektirmiyor mu? Kendim için hiçbir kayg›m olmad›¤›n› art›k anlam›fl›n›zd›r (!).
Yaln›z, karars›z ve programs›z hareketlerle amac› bozaca¤›z. Ya tedbirli olal›m ya da he-
men ifli aç›¤a vural›m. Fakat ikisinden birini yapal›m. S›vas Kongresinden bugün için bir ya-
rar umuyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin S›vasta ve aç›k bir flekilde ya-
p›lmas›n› tehlikeli bulmuyor musunuz?

Güney yönlerden S›vasa gelecek bir bask›n özellikle bu il halk›n›n kans›zl›¤› nedenile
Anadoluyu ikiye ay›r›r ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu ilin, son zamana kadar tarafs›z-
m›fl gibi görünmesi pek çok önemlidir. Bu kongrenin yap›lmas›na kesin gerek varsa ald›¤›-
n›z haberlere göre, delegelerin gelmeleri olas› ise acaba bunun do¤uda bir yerde yap›lmas›
daha uygun olmaz m›?

6- S›vas ve Amasya flehirleri halk› pek afla¤›l›k, kazalarda, köylerde halk bunlardan
pek çok iyi. Bundan böyle ona göre iflleri düzenleyece¤im.

7- ‹stanbuldan ald›¤›m haberde buradaki ulusal ayaklanman›n hiçbir parti veya bir ki-
flinin özel emellerini yerine getirmek amac›na de¤il sadece ulusal esenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n
sa¤lanmas› amac›na yönelik oldu¤u yolunda, sizin taraf›n›zdan bir bildiri yay›lmas› yolu ile
‹ngilizlerin yat›flt›r›lmas› ö¤ütleniyor. Buna gerek duyulursa, ben bunun sizin taraf›n›zdan
bir bildiri fleklinde de¤il belki Erzurum Kongresinin kararlar› aras›na al›narak yay›mlanma-
s›n› uygun san›yorum.

8- Ajanslar, Mebuslar Meclisi seçiminden söz ediyorlar. Bu konuda ne düflünüyorsu-
nuz (Refet)

Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkan› Zeki
Bu telgrafa verdi¤imiz karfl›l›¤› da oldu¤u gibi bildirmekle yetinece¤im. 
fiifre - Subay taraf›ndan çekilecektir. ‹vedidir 171 23/7/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkan› Zeki Beye
Refet Beyefendiye:
1 - Salâhaddin Bey hakk›ndaki telgraf› bir defa daha okumak üzere arad›m. Fakat bu-

lunam›yor. An›msad›¤›ma göre onunla ilgili olarak söylenenler ‹stanbuldan bildirilmiflti.
Her al›nan haberi, istenildi¤i gibi belgelemek, kolay olmaz. Do¤udaki durumlar hakk›nda
ald›¤›m›z bilgiler, abartmalardan ar›nmam›fl olmakla birlikte, bize, yanl›fl bir ad›m att›rm›fl
de¤ildir, kan›s›nday›m. Ulusun kaderi ile ilgili ifllerde sadece do¤udaki olaylar›n geliflmesi
temellerine dayanmakla yetinilmifl de¤ildir. Ulusal örgütlenmeye genifllik ve canl›l›k ver-
mek, kongrelerle ulusal amaçlar›m›z› uyumlu k›lmak, orduyu ulusal örgütlere yard›mc› du-
rumda bulundurmak, ulusal amac›m›z›n yitirilmesine meydan vermemek için komuta, silâh
ifllerinde, bilinen kesin karan vermekte yap›ld›¤›ndan baflka türlü ve daha ölçülü davranma,
acaba bugünkü meyveyi verebilir miydi? Herhalde bugünkü durum, herkesi memnun ede-
cek niteliktedir.

2 - Kâz›m Paflan›n vekil olarak atanmas› çok yerinde olmufltur. ‹ngilizlerin diretmesi-
ne yol açacak bahane vermeme¤e çal›fl›yor. Fakat silâh meselesi ve Trabzona asker ç›kar›l-
mas›na karfl› koymak konusunda hoflgörülü davranamayaca¤›m›z aç›kça bellidir. Oysa ki
bunlar ‹ngilizlerin elbette hofluna gitmiyecektir.

3 - ‹ngilizler, benim ‹stanbula getirilmem konusunda ola¤anüstü direttiler ve hükûme-
te ola¤an üstü bask› yapt›lar. Hükûmet ve padiflah ile, makina bafl›nda, günlerce süren ya-
z›flmalarda, konunun bu yönü aç›k olarak bildirildi. Bu yaz›flmalarda yaz›lanlar görüfltü¤ü-
müzde size gösterilecektir. Fakat, meslekten ayr›l›nca diretme son buldu. Buna göre sizin
hakk›n›zda da, görevden ayr›ld›ktan sonra büyük diretme beklemem. Bununla birlikte ak-
si takdirde de, izinizi kaybetmekten ise, Salâhaddin Beyin zor duruma düflmesini ye¤lerim.
Burada Halit Bey hakk›nda, hükûmet ve ‹ngilizler, Kâz›m Paflaya çok direttiler. Kâz›m Pa-
fla bir fley yap›lam›yaca¤›n› söylemekte direterek, bugün Halit Bey, resmî olmadan, tümeni-
ne sahip bulunuyor.

4 - Hamit Bey, son bir telgraf›yla hepimizden daha çabuk davran›lmas›n› iste¤ini be-
lirtiyor. fiimdilik yumuflat›ld›.



5- S›vas Kongresi hakk›ndaki telgraf› henüz görmedim. Filhakika baz› yerlerde müspet
ve baz› yerlerde de menfi ifratkârl›k görülüyor. fiüphesiz vaziyete göre müsmir harekâtta bu-
lunabilecek surette ihlivatkâr hareket taraftar›y›m. Umum için bu kat'i ve sarih program, bu-
gün in'ikada bafll›yan Erzurum Kongresi müzakerat›ndan ç›kacakt›r.

S›vas Kongresinden pek çok fayda beklerim. Bugün de¤il, S›vas Kongresi ilk mevzu-
ubahs oldu¤u gün dahi her taraftan ve bilhassa cenuptan bir darbe vürudunu a¤lebi ihtimal
gördü¤üm ve bu sebeple müdafaa tedabiri z›mm›nda ricada bulundu¤um derhat›r buyurulur.
Maahaza, Erzurum Kongresinin devam› in'ikad› esnas›nda, S›vasa vürut edecek murahh›s-
lar›n m›ktar›na ve Erzurum Kongresinin yapaca¤› tesiratla hâdis olacak vaziyete göre daha
amelî ve emin bir suret dahi düflünülür.

6- Tanzimi mesai hususundaki noktai nazar› biraderîleri pek musiptir. Maahaza flehir-
lileri de millî his ve tesir alt›nda tutmaktan hali kal›nm›yaca¤›n› ümit ederim.

7- Harekât› millîyenin gaye ve maksad›, kongre marifetile tamim olunacak beyanname-
lerle, tasavvur buyurdu¤unuz veçhile neflrolunacakt›r.

8- Meclisi Meb'usan toplanmal›d›r. Fakat ‹stanbulda de¤il, Anadoluda. Bu husus
kongrede tezekkür ve bunun üzerine teflebbüs edilecekti. Cümleten gözlerinizden öperiz kar-
deflim.

Mustafa Kemal
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Reisi Miralay Kâz›m

Efendiler, askerlikten istifam› müteak›p, Erzurum halk›n›n bilâistisna ve
Vilâyat› fiarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin Erzurum flubesinin,
hakk›mda pek bariz bir surette gösterdikleri itimat ve samimiyetin bende, b›-
rakt›¤› unutulmaz hat›ray›, burada, alenen zikretmeyi bir vecibe addederim.

Cemiyetin Erzurum flubesinden ald›¤›m 10 Temmuz 1335 tarihli tezkere-
de, "cemiyetin bafl›na geçmemi ve heyeti faale riyasetini kabul etmemi teklif edi-
yorlar ve beraber çal›flmak üzere tayin ve tefrik ettikleri befl zat›n isimlerini bil-
diriyorlard›."

Bu befl zat; Raif Efendi, müteakit Binbafl› Süleyman Bey, mütekait Binba-
fl› Kâz›m Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursunbeyzade Cevat
Bey idi. Bahsetti¤im tezkerede, Rauf Beyin de heyeti faale riyaseti saniyeli¤ine
intihap edildi¤i bildiriliyordu (Ves. 36).

Bu tarihlerde, Erzurum fiubesi Heyeti ‹daresi Reisi Raif Efendi ve aza Ha-
c› Haf›z Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet
Bey, Kâz›m Bey ve Kâtip Cevat Bey idi.

Erzurum flubesi, ‹stanbuldaki merkezi idare riyasetlerine iysale çal›flt›kla-
r› bir telgrafla, merkezi umumî nam›na beyan› rey ve mütalea eylemek salâhi-
yetinin, bana verildi¤inin telgrafla ifl'ar›n› da rica ettiler (Ves. 37).

Bundan baflka, bizim, Erzurum Kongresine girmemizi teshil için, kongre-
ye Erzurum mümessili olarak intihap edilmifl olan mütekait Binbafl› Kâz›m ve
Dursunbeyzade Cevat Beyler mümessillikten istifa ettiler.

Efendiler, malûmu âlileri oldu¤u veçhile, Erzurum Kongresi 1335 senesi
Temmuzunun 23 üncü günü pek mütevaz› bir mektep salonunda in'ikat etti. ‹lk
günü, beni, riyasete intihap ettiler. Kongre heyetini vaziyet ve bir dereceye ka-
dar, noktai nazar hakk›nda tenvir için vukubulan beyanat›mda:

"Tarih ve hadisat›m flevkiyle, bilfiil içine düfltü¤ümüz kanl› ve kara tehli-
keleri görmiyecek ve bundan müteheyyiç olm›yacak hiçbir vatanperverin tasav-
vur edilemiyece¤ine, iflaret ettim. Mütareke ahkâm›na muhalif olarak yap›lan
tecavüz ve iflgallerden bahsettim.
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5 - S›vas Kongresi hakk›ndaki telgraf› daha görmedim. Gerçekten baz› yerlerde olum-
lu ve baz› yerlerde de olumsuz afl›r›l›klar görülüyor. Kuflkusuz duruma göre verimli ifl göre-
bilecek flekilde tedbirli davranmaktan yanay›m. Herkes için bu kesin ve aç›k program, bu-
gün toplant›ya bafll›yan Erzurum Kongresi görüflmelerinden ç›kacakt›r.

S›vas Kongresinden pek çok yarar beklerim. De¤il bugün, S›vas Kongresi ilk sözkonu-
su oldu¤u gün bile her taraftan ve özellikle güneyden bir bask›n gelmesini olas›l›klar›n en
kuvvetlisi olarak gördü¤ümü ve bu nedenle savunma önlemleri için ricada bulundu¤umu
hat›rlars›n›z. Bununla birlikte, Erzurum Kongresinin toplant›lar› sürdü¤ü s›rada, S›vasa ge-
lecek delegelerin say›s›na ve Erzurum Kongresinin yapaca¤› etkilerle meydana ç›kacak du-
ruma göre daha pratik ve güvenli bir yol da düflünülür.

6 - ‹fllerin düzenlenmesi konusunda, siz kardeflimin görüflü pek uygundur. Bununla
birlikte flehirlileri de ulusal duygu ve etki alt›nda tutmaktan uzak kal›nm›yaca¤›n› umar›m.

7 - Millî hareketlerin amaç ve ere¤i, kongrece yay›mlanacak bildirilerle düflündü¤ünüz
gibi yay›lacakt›r.

8 - Meb'uslar Meclisi toplanmal›d›r. Ama, ‹stanbulda de¤il, Anadoluda. Bu konu
kongrede görüflülecek ve buna göre giriflimde bulunulacakt›r. Hepimiz gözlerinizden öpe-
riz kardeflim.

Mustafa Kemal
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkan› Albay Kâz›m

Efendiler, askerlikten ayr›ld›ktan sonra, Erzurum halk›n›n istisnas›z ve
Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤inin Erzurum flubesinin, hakk›m-
da pek aç›k bir flekilde gösterdikleri güven ve içtenli¤in bende, b›rakt›¤› unu-
tulmaz an›y› burada, aç›kça belirtmeyi bir borç sayar›m.

Derne¤in Erzurum flubesinden ald›¤›m 10 Temmuz 1919 tarihli yaz›da,
"derne¤in bafl›na geçmemi ve çal›flma kurulu baflkanl›¤›n› kabul etmemi öne-
riyorlar ve birlikte çal›flmak üzere belirleyip ay›rd›klar› befl kiflinin isimlerini"
bildiriyorlard›.

Bu befli kifli; Raif Efendi, emekli Binbafl› Süleyman Bey, emekli Binbafl›
Kâz›m Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursunbeyzade Cevat
Bey idi. Sözünü etti¤im yaz›da, Rauf Beyin de çal›flma kurulu ikinci baflkanl›-
¤›na seçildi¤i bildiriliyordu (Belge 36).

Bu tarihlerde, Erzurum fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Raif Efendi ve
üye Hac› Haf›z Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey,
Ahmet Bey, Kâz›m Bey ve Kâtip Cevat Bey idi.

Erzurum flubesi, ‹stanbuldaki idare merkezi baflkanl›klar›na ulaflt›rmaya
çal›flt›klar› bir telgrafla, "genel merkez ad›na oy kullan›p görüfl bildirmek yet-
kisinin, bana verildi¤inin telgrafla bildirilmesini" de rica ettiler (Belge 37).

Bundan baflka, bizim, Erzurum Kongresine girmemizi kolaylaflt›rmak
için, kongreye Erzurum temsilcisi olarak seçilmifl olan emekli Binbafl› Kâz›m
ve Dursunbeyzade Cevat Beyler temsilcilikten çekildiler.

Efendiler, bildi¤iniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 senesi Temmuzunun 23
üncü günü pek gösteriflsiz bir mektep salonunda topland›. ‹lk gün, beni, bafl-
kanl›¤a seçtiler. Kongre kurulunu durum ve bir dereceye kadar, görüfllerimiz
hakk›nda ayd›nlatmak için yap›lan konuflmamda:

"Tarih ve olaylar›n sürükleyiflile, içine düfltü¤ümüz kanl› ve kara tehlike-
leri görmiyecek ve bundan coflup kabarm›yacak hiçbir yurtseverin düflünülmi-
yece¤ine, iflaret ettim. Herkese ateflkes anlaflmas› hükümlerine ayk›r› olarak
yap›lan sald›r› ve iflgallerden söz ettim.
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Tarihin, bir milletin varl›¤›n› ve hakk›n› hiçbir zaman inkâr edemivece¤ini,
binaenaleyh, vatan›m›z, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin muhakkak
mahkûmu iflâs oldu¤unu söyledim.

Vatan ve milletin mukaddesat›n› tahlis ve himaye hususunda, son sözü söy-
liyecek ve bunun hükmünü tatbik ettirecek kuvvetin, bütün vatanda bir elektrik
flebekesi haline girmifl olan millî cereyan›n, ruhu celâdati oldu¤unu ifade ettim.

Kuvvei maneviyenin takviyesine medar olmak üzere de bütün mazlûm mil-
letlerin maksad› millîlerine vâs›l olmak için -içinde bulundu¤umuz tarihteki- fa-
aliyetlerine dair mevcut baz› malûmat› hulâsa ettim.

Ve mukadderata hâkim, bir iradei millîyenin, ancak Anadoludan zuhûr
edebilece¤ini tasrih ettim ve iradei millîyeye müstenit bir flûray› millî tesisini ve
kuvvetini iradei millîyeden alacak bir hükûmetin teflkilini, ilk hedefi mesai ola-
rak gösterdim." (Ves. 38).

Efendiler; Erzurum Kongresi 14 gün devam etti. M››hassalai mesaisi, tespit
etti¤i nizamname ve bu nizamname muhteviyat›n› ilân eden beyannamedeki
mündericattan ibarettir.

Bu nizamname ve beyanname muhteviyat›ndan, zaman ve muhitin istil-
zam ettirdi¤i birtak›m tâli ve surî mütaleat ve mülâhazat› zaide tayyolunarak
tetkik olunursa, birtak›m esasl› ve flümullü prensiplere ve kararlara destres olu-
ruz.

Müsaade buyurursan›z, bu prensiplerin ve kararlar›n bence, daha, o za-
man, nelerden ibaret telâkki edilmifl oldu¤unu iflaret edeyim:

1) Hududu millîye dahilinde bulunan bilcümle aksam› vatan bir küldür.
Yekdi¤erinden infikâk kabul etmez (Beyanname, madde 6. Nizanname, madde
3 ün tafsilât›. Nizamname ve beyannamenin birinci maddeleri mütelea ve tetkik
buyurulsun).

2) Her türlü ecnebî iflgal ve müdahalesine karfl› ve Osmanl› Hükûmetinin
inhilâli halinde millet müttehiden müdafaa ve mukavemet edecektir (Nizamna-
me, madde 2 ve 3, beyanname, madde 3).

3) Vatan›n ve istiklâlin muhafaza ve teminine hükûmeti merkeziye mukte-
dir olamad›¤› takdirde, temini maksat için, bir hükûmeti muvakkate teflekkül
edecektir. Bu hükûmet heyeti, millî kongrece intihap olunacakt›r. Kongre müna-
kit de¤ilse, bu intihab› heyeti temsilîye yapacakt›r (Nizanname, madde 4, beyan-
name, madde 4).

4) Kuvayi millîyeyi âmil ve iradei millîyeyi hâkim k›lmak esast›r (Beyanna-
me, madde 3).

5) Anas›r› h›ristiyaniyeye hakimiyeti siyasîye ve muvazenei içtima›yemizi
muhil imtiyazat ita olunamaz (Beyanname, madde 4).

6) Manda ve himaye kabul olunamaz (Beyanname, madde 7).
7) Meclisi millînin derhal içtima›n› ve icraat› hükûmetin Meclisin murake-

besine vaz'›n› temin etmek için çal›fl›lacakt›r (Beyanname, madde 8).
Bu prensipler ve bu kararlar muhtelif flekillerde görülmüfllerse de, asla ma-

hiyeti aslîyelerini de¤ifltirmeksizin, imkân› tatbik bulmufllard›r.
Efendiler, biz, kongrede hulâsa etti¤im bu kararlar› ve bu prensipleri tespi-

te çal›fl›rken, Sadrazam Ferit Pafla da ajanslarla birtak›m beyanat neflrediyordu.
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Tarihin, bir milletin varl›¤›n› ve hakk›n› hiçbir zaman yads›yam›yaca¤›n›,
bundan dolay›, vatan›m›z, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin kesinlikle
iflâsa mahkûm oldu¤unu söyledim.

Vatan ve milletin kutsal sayd›¤› fleylerin kurtar›l›p korunmas› konusun-
da, son sözü söyliyecek ve bunun hükmünü yapt›rtacak gücün, bütün vatanda
bir elektrik a¤› haline girmifl olan ulusal ak›m›n, yi¤itlik ruhu oldu¤unu söyle-
dim.

Moralin yüceltilmesine yard›mc› olmak üzere de bütün zulüm görmüfl
uluslar›n ulusal amaçlar›na ulaflmak için - içinde bulundu¤umuz tarihte - yap-
t›klar› ifller hakk›nda eldeki baz› bilgileri özetledim.

Ve ulusun kaderini elinde bulunduran, bir ulusal iradenin, ancak Anado-
ludan ç›kabilece¤ini belirttim ve ulusal iradeye dayanan bir millet meclisi
meydana getirilmesini ve gücünü millet iradesinden alacak bir hükûmetin
oluflturulmas›n›, yap›lacak ilk ifl olarak gösterdim." (Belge 38).

Efendiler; Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çal›flmalar›n›n sonucu, dü-
zenledi¤i tüzük ve bu tüzü¤ün içeri¤ini herkese duyuran bildiride yaz›lanlar-
dan oluflur.

Bu tüzük ve bildiride yaz›lanlardan, zaman ve çevrenin gerektirdi¤i ikin-
ci dereceden ve biçime iliflkin bir tak›m fazla görüfl ve düflünceler ç›kartarak
incelenirse, birtak›m köklü ve genifl kapsaml› ilke ve kararlar elde edebiliriz.

‹zin verirseniz, bu ilke ve kararlar›n bence, daha, o zaman, nelerden iba-
ret say›ld›¤›n› göstereyim:

1) Ulusal s›n›rlar içinde bulunan tüm yurt parçalar› bir bütündür. Birbi-
rinden ayr›lamaz (Bildiri 6, Tüzük, madde 3 ün ayr›nt›lar›. Tüzük ve bildirinin
birinci maddeleri okunup incelensin).

2) Ne türden olursa olsun yabanc›lar›n iflgallerine ve ifllerimize kar›flma-
lar›na karfl›y›z ve Osmanl› Devleti da¤›l›rsa millet birlik olarak savunacak ve
karfl› koyacakt›r (Tüzük, madde 2 ve 3, bildiri, madde 3).

3) Vatan›n ve ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lan›p korunmas›na ‹stanbul hükûmetinin
gücü yetmezse, amaca ulaflmak için, bir geçici hükûmet kurulacakt›r. Bu hü-
kûmet kurulu, ulusal kongrece seçilecektir. Kongre toplant› halinde de¤ilse,
bu seçimi temsilci kurul yapacakt›r (Tüzük, madde 4, bildiri, madde 4).

4) Ulusal gücü etken ve ulusal iradeyi egemen k›lmak esast›r (Bildiri,
madde 3).

5) H›ristiyan unsurlara siyasî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ay-
r›cal›klar verilemez (Bildiri, madde 4).

6) Manda ve koruyuculuk kabul olunamaz (Bildiri, madde 7).
7) Millî Meclisin* hemen toplanmas›n› ve hükûmet ifllerinin Meclisin de-

netimi alt›na al›nmas›n› sa¤lamak için çal›fl›lacakt›r (Bildiri, madde 8).
Bu ilkeler ve bu kararlar de¤iflik flekillerde yorumlanm›flsa da, temel ni-

teliklerini de¤ifltirmeksizin, uygulanma olana¤› bulmufllard›r.
Efendiler, biz, kongrede özetledi¤im bu kararlar› ve bu ilkeleri saptamaya

çal›fl›rken, Baflbakan Ferit Pafla da ajanslarla birtak›m bildiriler yay›nl›yordu. Bu
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* Osmanl› Meb’uslar Meclisi (B.Y.)



Bu beyanata, sadrazam›n, milleti jurnali dense sezad›r. 23 Temmuz 1335 tarihli
ajansla, dünyaya flunu ilân ediyordu: "Anadoluda i¤tiflafl zuhûr etti. Kanunu
Esasiye muhalif olarak Meclisi Meb'usan nam› alt›nda içtimaat vukubuluyor. Bu
hareketin, memurîni mülkîye ve askerîye taraf›ndan men'i icap eder."

Buna karfl› icap eden tedabir al›nd› ve Meclisi Meb'usan›n içtimaa daveti ta-
lep olundu (Ves. 39).

A¤ustosun yedinci günü Kongre içtima›na hitam verirken, Kongre heyetine:
"Esasl› mukarrerat ittihaz olundu¤unu ve cihana milletimizin mevcudiyet ve

birli¤inin gösterildi¤ini" söyledim ve "tarih, bu Kongremizi ender ve büyük bir
eser olarak kaydedecektir" dedim (Ves. 40).

Sözlerimde isabetsizlik olmad›¤›n›, zaman ve hadisat›n ispat etmifl oldu¤u-
na kaniim, Efendiler.

Erzurum Kongresi, nizamname mucibince bir Heyeti Temsilîye teflkil etmifl-
ti.

Cemiyetler Kanununa tevfikan ilmühaber itas› z›mm›nda, Erzurum vilâyeti
makam›na verilen 24 A¤ustos 1335 tarihli beyannamede, Heyeti Temsilîye azas›-
n›n isim ve hüviyetleri, flu suretle münderiçti:

Mustafa Kemal Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten müstafi
Rauf Bey Bahriye Naz›r› Esbak›
Raif Efendi Sab›k Erzurum Meb'usu
‹zzet Bey Sab›k Trabzon Meb'usu
Servet Bey Sab›k Trabzon Meb'usu
fieyh Fevzi Efendi Erzincanda Nakflî fieyhi
Bekir Sami Bey Berut Valii Sab›k›
Sadullah Efendi Sab›k Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey Mutki Afliret Reisi
(Ves. 41)
Efendiler, istitrat kabilinden flunu arzedeyim ki bu zevat hiçbir vak›t bir ara-

ya gelip birlikte çal›flm›fl de¤illerdir. Bunlardan ‹zzet, Servet ve Hac› Musa Bey-
ler ve Sadullah Efendi hiç gelmemifllerdir. Raif ve fieyh Fevzi Efendiler, S›vas
Kongresine ifltirak etmifller ve onu müteak›p biri Erzuruma, di¤eri Erzincana av-
det ederek bir daha iltihak eylememifllerdir. Rauf Bey ve S›vas Kongresinde ilti-
hak eden Bekir Sami Bey ‹stanbulda Meclisi Meb'usana gidinciye kadar, bera-
ber bulunmufllard›r.

Efendiler, hât›ra olarak küçük bir noktaya da iflaret etmek isterim. Benim,
bu Erzurum Kongresine aza olarak girip girmemekli¤im flayan› teemmül görül-
müfl oldu¤u gibi, Kongreye dahil olduktan sonra da, reis olup olmamakl›¤›m
üzerinde, izhar› tereddüt edenler bulunmufltur. Bu tereddüdü izhar edenlerden
bir k›sm›n›n mülâhazat›n› hüsnüniyet ve samimiyetlerine atfetmek caiz oldu¤u
halde di¤er baz› kimselerin bu hususta tamamen samimiyetten uzak, bilâkis mak-
sad› mel'anet takip ettiklerine daha o zaman flüphem kalmam›flt›. Meselâ, düfl-
man casusu olup her nas›lsa Trabzon vilâyeti dahilinde bir yerden kendini Kong-
reye murahhas tayin ettirip gelen Ömer Fevzi Bey ve bunun rüfekas› gibi. Bu za-
t›n bilâhare h›yaneti, Trabzonda ve oradan firar ettikten sonra ‹stanbuldaki ef'al
ve harekâtile sübut bulmufltur.
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bildirilere, baflbakan›n, ulusu jurnal etmesi dense yeridir. 23 Temmuz 1919 ta-
rihli ajansla, dünyaya flunu duyuruyordu: "Anadoluda kargafla ç›kt›. Anayasa-
ya ayk›r› olarak Meb’uslar Meclisi ad› alt›nda toplant›lar yap›l›yor. Bu ifllerin,
sivil ve asker görevliler taraf›ndan durdurulmas› gerekir."

Buna karfl› gereken önlemler al›nd› ve Meb’uslar Meclisinin toplant›ya
ça¤›r›lmas› istendi (Belge 39).

A¤ustosun yedinci günü Kongre toplant›ya son verirken, Kongre üyele-
rine:

"Önemli kararlar al›nd›¤›n› ve dünyaya ulusumuzun varl›¤›n›n ve birli¤i-
nin gösterildi¤ini" söyledim ve "tarih bu Kongremizi çok az rastlan›r büyük
bir yap›t olarak yazacakt›r" dedim (Belge 40).

Sözlerimin yersiz olmad›¤›n›, zaman›n ve olaylar›n kan›tlam›fl oldu¤una
inan›yorum, efendiler.

Erzurum Kongresi, tüzük gere¤ince bir Temsilci Kurul oluflturmufltu.
Dernekler Kanunu uyar›nca verilmesi gerekli dilekçe olarak, Erzurum

valili¤ine sunulan 24 A¤ustos 1919 tarihli bildiride, Temsilci Kurul üyelerinin
isim ve kimlikleri, flöyle yaz›lm›flt›:

Mustafa Kemal Eski Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten ayr›lm›fl 
Rauf Bey Eski Deniziflleri Bakan› 
Raif Efendi Eski Erzurum Meb'usu
‹zzet Bey Eski Trabzon Meb'usu
Servet Bey Eski Trabzon Meb'usu
fieyh Fevzi Efendi Erzincanda Nakflî fieyhi
Bekir Sami Bey Eski Beyrut Valisi
Sadullah Efendi Eski Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey Mutki Afliret Baflkan›
(Belge 41)
Efendiler, söz aras›nda flunu söyleyeyim ki bu kifliler hiçbir vak›t bir ara-

ya gelip birlikte çal›flm›fl de¤illerdir. Bunlardan ‹zzet, Servet ve Hac› Musa
Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelmemifllerdir. Raif ve fieyh Feyzi Efendiler,
S›vas Kongresine kat›lm›fllar ve sonra da biri Erzuruma, öbürü Erzincana dö-
nerek bir daha gelmemifllerdir. Rauf Bey ve S›vas Kongresine kat›lan Bekir
Sami Bey ‹stanbulda Meb'uslar Meclisine gidinceye kadar, beraber bulun-
mufllard›r.

Efendiler, an› olarak küçük bir noktaya da de¤inmek isterim. Benim, bu
Erzurum Kongresine üye olarak girip girmemekli¤im düflünülmeye de¤er gö-
rülmüfl oldu¤u gibi, Kongreye girdikten sonra da, baflkan olup, olmamakl›¤›m
üzerinde, karars›zl›kla duraksayanlar bulunmufltur. Bu karars›zl›¤› gösteren-
lerden bir k›sm›n›n düflüncelerini iyi niyet ve içtenliklerine yormak mümkün
oldu¤u halde di¤er baz› kimselerin bu konuda tamamiyle içtenlikten uzak,
tersine büyük kötülük amac› güttüklerine daha o zaman kuflkum kalmam›flt›.
Örne¤in, düflman casusu olup hernas›lsa Trabzon ili dahilinde bir yerden ken-
dini Kongreye delege göstertip gelen Ömer Feyzi Bey ve bunun arkadafllar›
gibi. Bu kiflinin hayinli¤i, Trabzonda ve oradan kaçt›ktan sonra ‹stanbuldaki
tutum ve davran›fllar›yla sonradan kesin olarak anlafl›lm›flt›r.
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Kongrenin hitam›ndan iki üç gün evvel di¤er bir münakafla da, mevzu-
ubahs olmaya bafllam›flt›. Baz› samimî arkadafllar›m, benim Heyeti Temsilîye-
ye dahil olarak alenî faaliyetimi mahzurlu görüyorlard›. Mütelealar› flu nokta-
larda hulâsa edilebilir: "Millî teflebbüsat ve faaliyetin bütün manasile milletten
do¤du¤unu, hakikaten millî oldu¤unu göstermek lâz›md›r. Bu takdirde tefleb-
büsat daha kuvvetli olur ve kimsenin suitefsirine ve bilhassa ecnebîlerin menfi
düflüncelerine mahal b›rakmaz. Fakat tan›nm›fl ve bahusus hükûmeti merkezî-
yeye ve makam› hilâfet ve saltanata karfl› asi vaziyete düflmüfl; noktai hücum
teflkil eden benim gibi bir adam›n, bütün bu teflebbüsat› millîyenin bafl›nda bu-
lundu¤u görülürse, faaliyetin makas›d› millîyeye müstenit olmaktan ziyade hu-
susî emeller istihsaline matuf telâkki edilmesine imkân olur. Binaenaleyh, He-
yeti Temsilîye, vilâyat ve müstakil sancaklar›n seçece¤i zevat olmal›d›r. Ancak
bu suretle, millî bir kuvvet gösterilebilir."

Bu mütaleatta, ne dereceye kadar isabet olup olmad›¤›n› araflt›racak de¤i-
lim. Yaln›z benim de, bu mütaleata muhalif olan mütaleat›m›; istinat ettirdi¤im
noktalardan baz›s›n› tadat edeyim: Evvelâ; ben, behemehal kongreye dahil ol-
mal› ve onu idare etmeli idim. Çünkü, zaman geçirmeksizin, iradei millîyenin
faaliyete geçirilmesini ve milletin bizzat filen ve müsellâhan ittihaz› tedabire
bafllamas›n› temin zaruretine kani idim. Bu esasl› noktalar›, takdir ve tespit et-
tirebilmek için, Kongrede, tenvir ve irflat ve bizzat idare suretile çal›flmam› el-
zem görüyordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresinin, daha evvel izah
etti¤im esasat ve mukerrerat›n›, herhangi bir heyeti temsiliyenin tatbik ettirebi-
lece¤ine benim emniyetim taallûk etmedi¤ini, itiraf ederim.

Nitekim zaman ve vakayi beni teyit etmifltir. Bundan baflka, daha Amas-
yada iken takarrür ve bütün millete vesaiti mümkine ile tebli¤ ettirdi¤im S›vas
Umumî Kongresinin aktini temin etmek, bütün milleti ve memleketi yaln›z bir
heyetle temsil etmek, sonra, yaln›z vilâyat› flark›yeyi de¤il, bilcümle aksam› va-
tan›n ayn› dikkat ve hassasiyetle müdafaa ve halâs›n› temin çarelerini bulmaya
çal›flmak hususlar›n›, herhangi bir heyetin temin edebilece¤ine kani olmad›¤›-
m› aç›kça ifade etmek zaruretindeyim. Çünkü, bende böyle bir kanaat mevcut
olsayd›, benim teflebbüs ald›¤›m güne kadar, teflebbüsat ve faaliyette bulunan-
lar›n netayici mesaisine intizaren istifa etmemek yolunu bulurdum. Hükûmet,
padiflah ve halifeye karfl› isyana lüzum görmezdim. Bilâkis, ben de, baz› iki-
yüzlü ve iki cepheliler gibi zahiren pek mutantan ve müdepdep olan, o günün
ordu müfettiflli¤ini ve yaveri hazreti flehriyarî s›fat›n› muhafazada berdevam
kal›rd›m. Gerçi, benim alenen ortaya at›lmamda ve bilûmum millî ve askerî ha-
rekât›n bafl›na geçmemde flüphesiz mahzur vard›. Fakat o mahzur, ademi mu-
vaffak›yet halinde herkesten evvel ve herkesten ziyade en büyük ikap ve azaba
duçar edilmekten baflka bir fley olabilir midi? Halbuki bütün vatan› ve kosko-
ca bir milletin, hayat ve memat› mevzuubahs olurken vatanperverim diyenlerin
kendi ak›betlerini düflünmesine mahal var m›d›r?

Efendiler, ben, baz› rüfekaca serdolunan mütaleat ve tevehhümata muta-
vaat gösterseydim; iki noktai nazardan, büyük mahzurlar tevellüt edecekti. Bi-
rincisi; mütaleat›mda, mukarrerat›mda ve bütün hüviyetimde isabetsizlik ve zâf
oldu¤unu itiraf etmek ki bu husus, benim vicdanen deruhde etti¤im vazife nok-
tai nazar›mdan gayrikabili telâfi bir hata olurdu.
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Kongrenin bitiminden iki üç gün önce baflka bir tart›flma da, söz konusu
olmaya bafllam›flt›. Baz› yak›n arkadafllar›m, benim Temsilci Kurula girip aç›k
olarak çal›flmam› sak›ncal› görüyorlard›. Düflünceleri flu noktalarda özetlene-
bilir: "Ulusal giriflim ve çal›flmalar›n bütün anlamile milletten do¤du¤unu, ger-
çekten ulusal oldu¤unu göstermek gerekir. Böyle olursa giriflimler daha kuv-
vetli olur ve kimsenin yanl›fl yorumuna ve özellikle yabanc›lar›n olumsuz dü-
flüncelerine yer kalmaz. Ama tan›nm›fl ve hele ‹stanbul hükûmetine ve halife-
lik ve saltanata karfl› bafl kald›rm›fl duruma düflmüfl; sald›r› hedefi olan benim
gibi bir adam›n, bütün bu ulusal giriflimlerin bafl›nda bulundu¤u görülürse, ça-
l›flmalar›n ulusal amaca dayanmaktan çok özel amaçlar elde etmeye yönelik
say›lmas› olas›d›r. Bundan dolay›, Temsilci Kurul, illerle ba¤›ms›z sancaklar›n
seçece¤i kifliler olmal›d›r. Ancak bu yoldan, millî bir güç gösterilebilir."

Bu düflüncelerin, ne dereceye kadar yerinde olup olmad›¤›n› araflt›racak
de¤ilim. Yaln›z benim de, bu düflüncelere karfl› olan düflüncelerimin; dayanak
noktalar›ndan baz›lar›n› sayay›m: Herfleyden önce, ben, kongreye mutlaka gir-
meli ve onu yönetmeli idim. Çünkü, zaman geçirmeksizin, ulusal iradenin ifller
hale getirilmesini ve milletin kendisinin edimli ve silâhl› olarak önlem almaya
bafllamas›n› sa¤laman›n zorunlulu¤una inan›yordum. Bu temel ilkeleri anlata-
bilmek ve benimsenmelerini sa¤layabilmek için, Kongrede, ayd›nlat›c›, do¤ru
yolu gösterici ve yönetici olarak çal›flmam› çok gerekli görüyordum. Nitekim
öyle oldu. Erzurum kongresinin, daha önce aç›klad›¤›m ilke ve kararlar›n›, her-
hangi bir temsilci kurulun uygulayabilece¤ine inanmad›¤›m›, itiraf ederim.

Nitekim zaman ve olaylar beni do¤rulam›flt›r. Bundan baflka, daha Amas-
yada iken kararlaflt›r›l›p bütün millete eldeki araçlarla haber verdi¤im S›vas
Genel Kongresinin toplanmas›n› sa¤lamak, bütün milleti ve memleketi yaln›z
tek bir kurulla temsil etmek, sonra yaln›z do¤u illeri de¤il, vatan›n bütün bö-
lümlerinin ayn› dikkat ve duyarl›l›kla savunma ve kurtar›lmas›n› sa¤lama yol-
lar›n› bulmaya çal›flmak ifllerini, herhangi bir kurulun sa¤layabilece¤ine inan-
mad›¤›m› aç›kça söylemek zorunday›m. Çünkü, bende böyle bir kan› olsayd›,
benim giriflimde bulundu¤um güne kadar, giriflim ve çal›flmalar yapm›fl olanla-
r›n elde edecekleri sonuçlar› bekleyerek görevimden ayr›lmazd›m. Hükûmet,
padiflah ve halifeye karfl› baflkald›rmaya gerek duymazd›m. Aksine, ben de, ba-
z› ikiyüzlü ve iki yönlüler gibi d›fl görünüflü pek parlak ve gösteriflli olan, o gü-
nün ordu müfettiflli¤ini ve padiflah›n yaveri san›n› korumay› sürdürürdüm.
Gerçi, benim aç›kça ortaya at›lmamda ve tüm ulusun ve askerî ifllerin bafl›na
geçmemde kuflkusuz sak›nca vard›. Ama o sak›nca, baflar›s›zl›k halinde benim
herkesten evvel ve herkesten çok en a¤›r ceza ve s›k›nt›ya u¤rat›lmamdan bafl-
ka bir fley olabilir miydi? Halbuki bütün vatan›n ve koskoca bir milletin, ölüm
kal›m› söz konusu olurken yurtseverim diyenlerin kendi ak›betlerini düflünme-
lerinin yeri midir?

Efendiler, ben, baz› arkadafllarca ileri sürülen düflünce ve kuruntulara uy-
sayd›m; iki aç›dan, büyük sak›ncalar do¤acakt›. Birincisi; düflüncelerimde, ka-
rarlar›mda ve bütün kiflili¤imde tutars›zl›k ve yetersizlik oldu¤unu itiraf etmek
olurdu ki böyle davran›fl, benim vicdan›mla üstlendi¤im görev aç›s›ndan gide-
rilmesi olanak d›fl› bir yan›lg› olurdu.



Efendiler, tarih, gayrikabili itiraz bir surette ispat etmifltir ki, büyük mese-
lelerde muvaffak›yet için kabiliyet ve kudreti lâyetezelzel bir reisin vücudu el-
zemdir. Bütün ricali devletin naümidî ve aciz içinde... bütün milletin bafls›z ola-
rak zulmetler içinde kald›¤› bir s›rada, her vatanperverim diyen bin bir çeflit za-
t›n, bin bir sureti hareket ve içtihat gösterdi¤i hengâmelerde istiflarelerle, birçok
hat›rlara ve nüfuzlara mahkûmiyet lüzumuna kanaatle, salim ve esasl› ve bil-
hassa fledit yürümek ve en nihayet çok müflkül olan hedefe vâs›l olmak müm-
kün müdür? Tarihte, bu tarzda mazhariyete nail olmufl bir heyeti içtimaîye irae
olunabilir mi? ‹kincisi Efendiler; millet, memleket, siyaset ve ordu idarelerile
hiçbir alâka ve münasebetleri ve bu hususta liyakatleri görülmemifl ve tecrübe
edilmemifl gelifligüzel zevattan, bilfarz Erzincanl› bir Nakflî fleyhi ve Mutkili bir
afliret reisi gibi zavall›lardan da teflkili, ihtimalden hariç olm›yan herhangi bir
heyeti temsiliyeye, mevzuubahs olan vaziyet ve vazife b›rak›labilir midi? Ve b›-
rak›ld›¤› takdirde, memleket ve milleti kurtaraca¤›z, dedi¤imiz zaman, milleti
ve kendimizi i¤fal etmifl olmak gibi bir hata irtikâp etmiyecek midik? Bu mahi-
yette bir heyete, perde arkas›ndan yard›m edilebilece¤i mevzuubahs olsa da, bu
tarz, flayan› emniyet telâkki edilebilir midi?

Bu söylediklerimin, o günlerde de¤ilse bile, art›k bugün, cihanca, gayrika-
bili ret hakayikten görüldü¤üne asla flüphe yoktur. Maamafih, ben, bu söyle-
diklerimi geçmifl günlere ait baz› hat›rat ve vesaik ile de burada teyit etmeyi,
nesli atinin içtimaî ve siyasî ahlâk›yat› noktai nazar›ndan bir vazife addederim.

Bu dakikaya kadar oldu¤u gibi bundan sonra da temas edece¤im vakayi
münasebetile, bu husus, kendili¤inden tavazzuha bafll›yacakt›r.

*
*   *

Efendiler, Erzurum Kongresinin hitam›nda, Ferit Pafladan sonra Harbiye
Nezaretine yeni geldi¤i anlafl›lan bir Naz›m Pafla imzasile 15 inci Kolordu Ku-
mandanl›¤›na 30 Temmuz 1335 tarihli flöyle bir emir geldi:

Mustafa Kemal Pafla ile Refet Beyin mukerrerat› hükûmete muhalif ef'al ve harekâtla-
r›ndan dolay› hemen derdestlerile Dersaadete izamlar› Bab›alice bittensip mahalli memurîni-
ne evamiri lâzime verildi¤inden Kolorduca ciddî muavenette bulunulmas› ve neticesinden
malûmat itas› rica olunur.

Bu emre, Kolordu Kumandanl›¤› taraf›ndan lây›k oldu¤u veçhile cevap
verildi ve bu cevab› di¤er kumandanlara da aynen verdirerek nazar› dikkatle-
rini celbettirdim.

Kongre beyannamesi, dahilde her tarafa ve ecnebî mümessillerine muhte-
lif vas›talarla iblâ¤ olundu. Nizamname de kumandanlara ve sair flayan› itimat
olan makamata k›s›m k›s›m flifre ile verilerek mahallerince tab› ve teksir ve nefl-
rinin teminine çal›fl›ld›. Bu husus, bittabi, günlerce devam etti. Bu münasebetle,
S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandan› Salâhattin Beyden, 22 A¤ustos 1335 ta-
rihli ald›¤›m bir telgrafnamede, "nizamnamenin, ikinci ve dördüncü maddele-
rinin intiflar›n› mahzurlu mülâhaza etti¤i, bir kere daha tetkiki lüzumu" bildi-
riliyordu (Ves. 42).

‹kinci madde - Müttehiden müdafaa ve mukavemet esas›n›n kabul edildi¤ine;
Dördüncü madde - ‹darei muvakkate teflekkül edebilece¤ine dair olan

maddelerdir.
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Efendiler, tarih, yads›namaz bir flekilde kan›tlam›flt›r ki, büyük ifllerde
baflar› için yetenek ve gücü sars›lmaz bir bafl›n bulunmas› çok gereklidir. Bü-
tün devlet ileri gelenlerinin umutsuzluk ve güçsüzlük içinde........bütün mille-
tin bafls›z olarak karanl›klar içinde kald›¤› bir s›rada, her yurtseverim diyen
bin bir çeflit insan›n, bin bir türden davran›fl ve düflünce sergiledi¤i kargaflal›
zamanlarda dan›flmalarla, birçok an›lara ve etkilere ba¤l› kalmak gere¤ine
inanmakla, esenlikle, do¤ru ve özellikle güçlü yürümek ve en sonunda var›l-
mas› çok zor olan hedefe eriflilebilir mi? Tarihte, bu yoldan ere¤e varabilmifl
bir tek toplum gösterilebilir mi? ‹kincisi Efendiler; millet, memleket, siyaset
ve ordu yönetimile hiçbir ilgi ve iliflkileri ve bu konuda yetenekleri görülme-
mifl ve denenmemifl gelifligüzel kimselerden, tutun ki Erzincanl› bir Nakflî fley-
hi ve Mutkili bir afliret baflkan› gibi zavall›lardan da oluflturulmas› olanak d›fl›
bulunmayan herhangi bir temsilci kurula, sözkonusu olan durum ve görev b›-
rak›labilir miydi? Ve b›rak›lsa, memleket ve milleti kurtaraca¤›z, dedi¤imiz
zaman, milleti ve kendimizi aldatm›fl olmak gibi bir günâh ifllemifl olmayacak
m›yd›k? Bu nitelikte bir kurula, perde arkas›ndan yard›m edilebilece¤i sözko-
nusu olsa da, bu yol, güvenilir say›labilir miydi?

Bu söylediklerimin, o günlerde de¤ilse bile, art›k bugün, dünyaca, yads›-
namayacak gerçeklerden say›ld›¤›na hiç kuflku yoktur. Bununla beraber,
ben, bu söylediklerimi geçmifl günlere ait baz› an› ve belgelerle de burada
vurgulamay›, gelecek kufla¤›n toplumsal ve siyasal ahlâk› aç›s›ndan bir görev
sayar›m.

Bu dakikaya kadar oldu¤u gibi bundan sonra da de¤inece¤im olaylar do-
lay›sile, bu nokta, kendili¤inden ayd›nlanmaya bafll›yacakt›r.

*
*   *

Efendiler, Erzurum Kongresinin bitiminde, Ferit Pafladan sonra savaflifl-
leri bakanl›¤›na yeni geldi¤i anlafl›lan bir Naz›m Pafla imzasile 15 inci Kolor-
du Komutanl›¤›na 30 Temmuz 1919 tarihli flöyle bir emir geldi:

Mustafa Kemal Pafla ile Refet Beyin hükûmet kararlar›na karfl› gelmelerinden dolay›
hemen yakalanarak ‹stanbula gönderilmeleri hükûmetçe uygun bulunarak yerel görevlile-
re gerekli emirler verildi¤inden Kolorduca önemli yard›mda bulunulmas› ve sonucundan
bilgi verilmesi rica olunur.

Bu emre, Kolordu Komutanl›¤› taraf›ndan yak›flan yan›t verildi ve bu ya-
n›t› öbür komutanlara da oldu¤u gibi göndererek dikkatlerini çektirttim.

Kongre bildirisi, içeride her tarafa ve yabanc› temsilcilerine de¤iflik araç-
larla iletildi. Tüzük de komutanlara ve baflka güvenilir görevlilere bölüm bö-
lüm flifreli telgrafla verilerek bulunduklar› yerlerde bast›r›l›p ço¤alt›lmas› ve
yay›nlanmas›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›ld›. Bu ifl do¤al olarak, günlerce sürdü. Bu
ifl dolay›s›yle, S›vasta Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhaddin Beyden, 22
A¤ustos 1919 tarihli ald›¤›m bir telgrafda, "tüzü¤ün, ikinci ve dördüncü mad-
delerinin yay›lmas›n› sak›ncal› gördü¤ü, bir kere daha incelenmesi gere¤i" bil-
diriliyordu (Belge 42).

‹kinci madde - Birlik olarak savunma ve direnme ilkesinin kabul edildi-
¤ine;

Dördüncü madde - Geçici idare kurulabilece¤ine de¤inen maddelerdir.



Biz, Erzurumda, Kongre mukerrerat›n›n her tarafça anlafl›lmas›na ve müt-
tehiden tatbikat›n› temin esbab›na tevessül ederken, Karakol Cemiyetinin Teflki-
lât› Umumîye Nizamnamesi ve Karakol Cemiyeti Vezaifi Umumiye Talimatna-
mesi diye matbu birtak›m evrak›n, bütün orduya, kumandan, zabit, herkese tev-
zi olundu¤undan haberdar edildik.

Bu talimatnameyi okuyan, bana en yak›n kumandanlar dahi, bu teflebbüsü
flahs›ma atfederek birçok flüphe ve tereddütlere düflmüfller. Benim, bir taraftan
kongrelerle alenî ve millî müflterek mesaide bulunurken, bir taraftan da esraren-
giz ve müthifl bir komite teflkilile ifltigal etmekte oldu¤um zehab›na düflmüfller.
Filhakika, bu teflkilât ve teflebbüsat›n failleri, ki ‹stanbulda bulunuyorlarm›fl, te-
flebbüslerini benim nam ve hesab›ma yapmakta imifller.

Karakol Cemiyetinin Teflkilât› Umumîye Nizamnamesine göre, merkezi
umumî azalar› ve adetleri ve mahal ve tarz› içtimalar›, sureti intihap ve tavzifle-
ri sureti mutlakada hafî ve mektum tutulur.

Bir de, en ufak ifflaat veya Karakol Cemiyetine hatar ve tehlike ve hatta teh-
likeyi dai bir flüphe getiren, derhal idam olunur.

Vezaifi Umumîye Talimatnamesinde de, bir "millî ordudan" bahsolunuyor
ve "bu ordunun baflkumandan› ve büyük erkân›harbiyesi, ordu ve kolordu ve
f›rka kumandanlar› ve erkân›harbiyeleri müntehap ve mansup olup mektum ve
hafî tutulur. Bunlar, vazifelerini sureti mahremanede hafiyen ifa ederler" sara-
hatî okunur.

Efendiler, derhal kumandanlar› ikaz ve bu nizamname ve talimatname, ah-
kâm›n› asla mevkii tatbika koymamalar› lâz›mgeldi¤ini ve teflebbüsün memba-
›n› tahkik etmekte oldu¤umu bildirdim.

S›vasa, muvasalat›mdan sonra, oraya gelen Kara Vas›f Beyden anlad›m ki,
bu ifli yapan kendisi ve baz› rüfekas› imifl.

Her halde, bu tarz› hareket do¤ru de¤ildi. Herkesi idam ile tehdit ederek
meçhul bir merkeze, meçhul bir baflkumandana, meçhul birtak›m kumandanla-
ra itaate mecbur k›lmaya kalk›flmak, çok hatarnak idi. Filhakika derhal, bütün
ordu mensuplar›nda yekdi¤ere karfl› bir ademi emniyet ve tevahhufl bafllad›. Me-
selâ, herhangi bir kolordu kumandan›n›n; benim kumanda etmekte oldu¤um
kolordunun, acaba mektum ve hafî kumandan› kimdir? Bu gizli kumandan,
acaba, ne vak›t ve nas›l kumandaya vaz›yed edecek? ve acaba bana ne muame-
le yapacak? gibi bihakk›n birtak›m tevehhümata kap›lmas› müstebat de¤ildi.

S›vasta Kara Vas›f Beye, gizli merkezin, gizli baflkumandan›n ve gizli bü-
yük erkân›harbiyenin kimler oldu¤unu sordu¤um zaman, hepsi siz ve arkadafl-
lar›n›zd›r cevab›n› vermiflti. Bu büsbütün isti¤rab›m› mucip olmufltu. Bu cevap,
elbette, makul ve mant›kî olamazd›. Çünkü, bana, asla, böyle bir tertip ve teflkil-
den kimse bahsetmifl ve muvafakatimi alm›fl de¤ildi.

Bu cemiyetin bilâhare, hassaten ‹stanbulda muhafazai unvan ederek ida-
mei faaliyete çal›flm›fl oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra, teflkilinde ve buna dair bizza-
rure bize verilmifl olan malûmatta, samimiyet bulunabilece¤i iddia olunamaz.

‹stanbul hükûmetini, teflebbüsat› millîyeye, mümanaatten zarf›nazar ettir-
mek, muvaffak›yet için sürat ve sühuleti mucip olaca¤›ndan, mühimdi. Bu mü-
lâhaza ile, Ferit Paflan›n bittabi hiçbir fleye muvaffak olamayarak, adeta muhak-
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Biz, Erzurumda, Kongre kararlar›n›n her tarafça anlafl›lmas›n› ve birlik
içinde uygulanmas›n› sa¤lamaya çal›fl›rken, "Karakol Cemiyetinin Teflkilât›
Umumiye Nizamnamesi"* ve "Karakol Cemiyeti Vezaifi Umumîye Talimatna-
mesi"** diye bas›l› birtak›m kâ¤›tlar›n, bütün orduya, komutanlara, subaylara,
herkese da¤›t›ld›¤› haber verildi.

Bu yönetmeli¤i okuyan, bana en yak›n komutanlar bile, bu giriflimi benim
yapt›¤›m› sanarak çok kuflkulanm›fl ve karars›z kalm›fllar. Benim, bir taraftan
kongrelerle aç›k olarak ortak ulusal çal›flmalar yaparken, bir taraftan da gizli
ve korkunç bir komite oluflturmakla u¤raflt›¤›m san›s›na kap›lm›fllar. Gerçi bu
iflleri ve örgütleri yapanlar da, ki ‹stanbulda bulunuyorlarm›fl, giriflimlerini be-
nim ad›ma ve hesab›ma yapmakta imifller.

Karakol Cemiyetinin Teflkilât› Umumiye Tüzü¤üne göre, genel merkez
üyeleri ve say›lar› ve toplant› yer ve usülleri, seçilme ve görevlendirilme yolla-
r› kesinlikle sakl› ve gizli tutulur.

Bir de, en ufak aç›¤a vurma yapan veya Karakol Derne¤ine tehlike getire-
cek ve tehlike olabilecek bir kuflku uyand›ran kimse bile, hemen idam olunur.

Genel Görevler Yönetmeli¤inde, "bir ulusal ordudan" söz ediliyor ve "bu
ordunun baflkomutan› ve büyük kurmay kurulu, ordu ve kolordu ve tümen ko-
mutanlar› ve kurmaylar› seçilmifl ve atanm›fl olup gizli ve sakl› tutulur. Bunlar,
görevlerini gizli olarak yaparlar" sözleri aç›kça okunur.

Efendiler, derhal komutanlar› uyard›m ve bu tüzük ve yönetmelik hü-
kümlerini hiçbir suretle uygulamaya koymamalar› gerekti¤ini ve bu giriflimin
kayna¤›n› araflt›rmakta oldu¤umu bildirdim.

S›vasa, var›fl›mdan sonra, oraya gelen Kara Vas›f Beyden anlad›m, bu ifli
yapan kendisi ve baz› arkadafllar› imifl.

Böyle bir davran›fl, herhalde do¤ru de¤ildi. Herkesi idam ile korkutarak
bilinmiyen bir merkeze, bilinmeyen bir baflkomutana, bilinmeyen birtak›m ko-
mutanlar›n emirlerine uymaya zorunlu tutmaya kalk›flmak, çok tehlikeli idi.
Gerçekten derhal, orduda bulunan herkesde birbirine karfl› bir güvensizlik ve
ürkeklik bafllad›. Örne¤in, herhangi bir kolordu komutan›n›n; benim komuta
etmekte oldu¤um kolordunun, acaba gizli ve sakl› komutan› kimdir? Bu gizli
komutan, acaba ne vak›t ve nas›l komutay› ele alacak? ve acaba bana karfl› na-
s›l davranacak? gibi hakl› birtak›m kuruntulara kap›lmas› olmaz de¤ildi.

S›vasta Kara Vas›f Beye, gizli merkezin, gizli baflkomutan›n ve gizli büyük
kurmay kurulunun kimler oldu¤unu sordu¤um zaman, hepsi siz ve arkadaflla-
r›n›zd›r cevab›n› vermiflti. Bu büsbütün garibime gitmiflti. Bu cevap, elbette,
akla ve mant›¤a uygun olamazd›. Çünkü, bana, hiç mi hiç, böyle bir düzen ve
kurulufltan kimse bahsetmifl ve olurumu alm›fl de¤ildi.

Bu derne¤in sonradan, özellikle ‹stanbulda ad›n› koruyarak çal›flmalar›n› sür-
dürmeye çal›flm›fl oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra, kuruluflunda ve bunun hakk›nda zo-
runlu olarak bize verilmifl olan bilgilerde, içtenlik bulunabilece¤i ileri sürülemez.

‹stanbul hükûmetini, ulusal giriflimleri önlemekten vazgeçirmek, ba-
flar›y› h›zland›r›p kolaylaflt›raca¤›ndan, önemliydi. Bu düflünce ile, Ferit
Paflan›n do¤al olarak hiçbir fley baflaramadan, onuru k›r›lm›flcas›na
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kar bir surette ‹stanbula avdetinden istifade ederek, kendisine 16 A¤ustos 1335
tarihinde bir flifre telgraf yazd›m. Bu telgrafta bafll›ca flu cümleler vard›:

Mösyö Clemanceau'nun zat› fahametpenahilerine olan mufassal cevapnameleri, ahiren
mütalea güzar› çakeranem olduktan sonra Dcrsaadete nas›l bir hamulei ye'sü âlâm ile mu-
avedet buyurduklar›n› takdir ediyorum ..........................................................................................
................................................................ taksim ve imha kanaatini bu kadar bariz ve haysiyetfli-
ken gösteren bir ifade karfl›s›nda titremiyecek ferdi hassa tasavvur edemem. Cenab› Hakka
binlerce hamdü sena edelim ki milletimiz ruhundaki azmi celâdetle tarihi hayat ve mevcudi-
yetini ne tevekküle, ne de böyle cellâdâne hükümlere hiçbir zaman kurban etmiyecektir.

fiimdi pek eminim, ki zat› fahametpenahileri, bugünkü vaziyeti umumîyeyi ve menafii
sahihai devlet ve milleti üç ay evvelki nazarlarla görmüyorlar.

Dokuz aydanberi ifl bafl›na gelen kabinelerin, daima, biribirinden fazla zâfa u¤ramas›
ve nihayet maalesef art›k meflüç bir menziliye inmesi haysiyeti âliyei millîye karfl›s›nda cid-
den pek hazin oluyor. Muhakkakt›r ki vatan ve millet mukadderat› için dahilen ve haricen
mesmu ve sahibi kelâm olmak mutlaka idarei millîyeye istinat ile meflruttur.

Hakk› hayat ve istiklâli için çal›flan milletin maksad›ndaki nezahet ve ciddiyete muka-
bil hükûmeti merkeziye has›m vaziyet almak cihetini iltizam ediyor. Bu tarz› hareket bittabi
mucibi esefi azîmdir. Milleti, hükûmeti merkeziyeye karfl›, arzu edilmiyen hareketlere saik
olabilecek mahiyettedir. Gayet samimi arzedeyim ki, millet, her türlü iradesini ikaa muktedir-
dir. Teflebbüsat›n›n önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut de¤ildir. Hükûmeti merkeziye-
nin menfi teflebbüsat› hiçbir tarafta ve hiçbir kimse taraf›ndan cayi tatbik bulamamaya mah-
kûmdur. Millet, çizdi¤i program dairesinde, gayet kat’î ve sarih hatvelerle maksad›na yürü-
mektedir. Hükûmeti merkeziyenin flimdiye kadar olan mümaneatkâr teflebbüslerinin hiçbir
tarafta hiçbir tesir yapamamakta olmasile hakiki vaziyetin takdir buyurulmufl olaca¤›na flüp-
he yoktur.

‹ngilizlerin irae eyledikleri tarikte çarei halâs aramak dahi abestir ve binnetice mucibi
husrand›r. Maahaza, ‹ngilizler dahi en nihayet kuvvetin millette oldu¤unu takdir ederek hiç-
bir istinad› olm›yan ve millet nam›na hiçbir taahhütte bulunam›yan ve bulunsa bile milletçe
muta olam›yacak olan bir heyeti hükûmetle neticeli bir ifle giriflmek mümkün olam›yaca¤›na
kani olmufllard›r.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Bütün temenniler flu merkezdedir ki hükûmet, meflru olan cereyan› millîye karfl› müma-

neatkârl›ktan feragatle Kuvayi Millîyeye istinat ve her türlü teflebbüsat›nda amali millîyeyi
rehber ittihaz eylesin! Bunun için de, mevcudiyet ve iradei millîyeyi temsil edecek olan mec-
lisi meb'usan›n en k›sa bir zamanda in'ikad›n› temin eylesin!.......................................................
.................................................................................

Efendiler, S›vasta in'ikad›n› temine çal›flt›¤›m›z Kongreye her taraftan mu-
rahhas intihap ettirmek ve onlar›n S›vasa gelmelerini temin etmek için, daha
Amasyada bafllam›fl olan mesai ve muhaberat el'an devam ediyordu. Bütün ku-
mandanlar ve her tarafta birçok erbab› hamiyet fevkalâde sarf› himmet ediyor-
lard›. Fakat, yine, her tarafta menfi ve aleyhtarane propagandalar ve bilhassa
hükûmeti merkeziyenin mâni tedabiri; ifli müflküllefltiriyordu.

Baz› yerlerden, hem murahhas intihap etmiyorlar ve hem de kuvvei mane-
viyeyi kesredecek ve herkesi naümidiye sevkeyliyecek cevaplar veriyorlard›.
Meselâ; Yirminci Kolordu Kumandan› nam›na Erkân›harbiye Reisi Ömer Ha-
lis Beyin ‹stanbuldan al›nan malûmat› muhtevi 9 A¤ustos 1335 tarihli flifresin-
de flu maddeler nazar› dikkati calip görüldü:

1- Dersaadet murahhas göndermivor. Oradaki icraat› tasvip etmekle bera-
ber cür’etkâr bir vaziyete girmeyi arzu etmiyor.
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‹stanbula dönüflünden yararlanarak, kendisine 16 A¤ustos 1919 tarihinde
bir flifre telgraf yazd›m. Bu telgrafta bafll›ca flu cümleler vard›:

Mösyö Clemenceau'nun yüksek kiflili¤inize yan›t olarak verdi¤i ayr›nt›l› yaz›lar›n› son
günlerde okuyunca ‹stanbula nas›l bir umutsuzluk ve üzüntü yükü alt›nda döndü¤ünüzü an-
l›yorum............................................................................................................................................... 
..........................................ülkemizi bölüflmek ve devletimizi ortadan kald›rmak düflüncesini
bu kadar aç›k ve onur k›r›c› biçimde gösteren bir yaz› karfl›s›nda titremiyecek bir tek duy-
gulu insan düflünemem. Allaha binlerce flükürler olsun ki ulusumuz ruhundaki yi¤itlik da-
yanc› ile hayat ve varl›¤›n›n tarihini ne oluruna b›rakacak, ne de cellâtlara yak›fl›r yarg›lara
hiçbir zaman kurban etmiyecektir.

fiimdi iyice inan›yorum, yüksek kiflili¤iniz, bugünkü genel durumu ve devlet ve mille-
tin gerçek ç›karlar›n› üç ay önceki gözle görmüyorlar.

Dokuz aydanberi ifl bafl›na gelen hükûmetlerin, hep, birbirinden daha çok güçsüzlü¤e
u¤ramas› ve sonunda ne yaz›k ki felç olmufl bir duruma düflmesi milletin yüksek onuru kar-
fl›s›nda gerçekten pek hüzünlü oluyor. fiaflmaz gerçektir ki vatan ve milletin kaderi için içe-
ride ve d›flar›da dinlenir ve sözü geçer olmak kuflkusuz millî iradeye dayanmak kofluluna
ba¤l›d›r.

Yaflamak hakk› ve ba¤›ms›zl›¤› için çal›flan milletin amac›ndaki temizlik ve içtenli¤e
karfl› ‹stanbul hükûmeti düflmanca davranmay› ye¤liyor. Bu tutum do¤al olarak büyük
üzüntü do¤urur. Ulusu, ‹stanbul hükûmetine karfl›, istenmiyen davran›fllara sürükleyebile-
cek, niteliktedir. Çok içtenlikle söyleyeyim ki, millet, her türlü iste¤ini yapabilecek güçte-
dir. Giriflimlerinin önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur. ‹stanbul hükûmetinin olumsuz gi-
riflimleri hiçbir yerde ve hiçbir kimse taraf›ndan uygulanamayacakt›r. Millet, çizdi¤i prog-
ram içinde, çok kesin ve belirgin ad›mlarla amac›na do¤ru yürümektedir. ‹stanbul hükûme-
tinin flimdiye kadar olan engelleyici giriflimlerinin hiçbir yerde hiçbir etki yapmamakta ol-
mas› nedenile gerçek durumu anlam›fl olaca¤›n›za kuflku yoktur.

‹ngilizlerin gösterdikleri do¤rultuda kurtulufl yolu aramak da bofltur ve y›k›mla sonuç-
lan›r. Kald› ki, ‹ngilizler bile en sonunda kuvvetin millette oldu¤unu anlayarak hiçbir daya-
na¤› olm›yan ve millet ad›na hiçbir yüklenimde bulunam›yan ve bulunsa bile milletçe din-
lenilmiyecek olan bir hükûmetle sonuçlu bir ifle giriflilemiyece¤ini kavram›fllard›r.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Bütün dilekler flu noktada toplanm›flt›r, hükûmet meflru ulusal ak›ma karfl› engelleyi-

cilikten vazgeçerek Ulusal Güçlere dayanmal› ve her türlü giriflimlerinde ulusun beklenti-
lerine uymal›d›r. Bunun için de, ulusun varl›¤›n› ve iste¤ini temsil edecek olan Meb’uslar
Meclisinin en k›sa bir zamanda toplanmas›n› sa¤las›n! ..............................................................
.................................................................................

Efendiler, S›vasta toplanmas›n› sa¤lamaya çal›flt›¤›m›z Kongreye her ta-
raftan delege seçtirmek ve onlar›n S›vasa gelmelerini sa¤lamak için, daha
Amasyada bafllam›fl olan çal›flma ve yaz›flmalar hâlâ sürüyordu. Bütün komu-
tanlar ve her tarafta birçok vatansever ola¤anüstü çaba gösteriyordu. Fakat,
yine, her tarafta olumsuz ve karfl› propagandalar ve özellikle ‹stanbul hükû-
metinin engelleyici önlemleri; ifli zorlaflt›r›yordu.

Baz› yerlerden, hem delege seçmiyorlar ve hem de moral bozucu ve her-
kesi ümitsizli¤e sürükleyici karfl›l›klar veriyorlard›. Örne¤in; Yirminci Kolor-
du Komutan› ad›na Kurmay Baflkan› Ömer Halis Beyin ‹stanbuldan al›nan
bilgileri içeren 9 A¤ustos 1919 tarihli flifresinde flu maddeler dikkati çeker gö-
rüldü:

"1 - ‹stanbul delege göndermiyor. Oradaki yap›lanlar› onaylamakla bir-
likte atak bir duruma girmeyi istemiyor.
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2- Dersaadetten, murahhas göndermek, imkân haricindedir. Teklif olunan
zevat; orada müsmir, muvaffak›yetli ifl göreceklerine emin olmad›klar›ndan do-
lay›, beyhude masarif etmemek ve meflak› seferiyeye maruz kalmamak için ha-
reket etmiyorlar (Malûmdur ki, baz› zevat› hususî mektupla da davet etmifltik.).

Biz, her taraftan murahhas intihap ve izam ettirmek hususunda tesadüf
edilen müflkülât› bertaraf etmeye çal›fl›rken, di¤er taraftan, en emin olmak üze-
re, Kongreye mahalli in'ikat, intihap etti¤imiz, S›vasta da, bir telâfl ve heyecan
bafllad›.

Efendiler, burada bilmünasebe arzedeyim ki, ben S›vas› hakikaten min-
küllilvücuh emin addetmifl olmakla beraber, daha Amasyada iken, S›vasa ge-
len bütün yollar üzerinde uzaktan ve yak›ndan icap eden tedabir ve tertibat› as-
kerîyeyi ald›rmay› da muvaf›k› ihtiyat bulmufltum.

S›vas›n heyecan›na flu suretle ›tt›la hâs›l oldu. 20 A¤ustos günü ö¤leyin, S›-
vas Valisi Reflit Pafla taraf›ndan telgraf bafl›na davet olundu¤um zaman Pafla-
n›n uzun bir telgraf› veriliyordu. O telgraf budur:

Erzurumda Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Evvelâ tasdiimden dolay› affi âlilerini rica ve afiyeti devletlerini istifsar ederim. Maksa-

d› tasdiimi berveçhiati arz ve izah ediyorum Efendim. Zahiren Frans›zlara ait müessesat› te-
sellüm etmek, hakikatte buralar›n ahvali hakk›nda tetkikatta bulunmak üzere, Cizvit Papaz-
larile beraber ‹stanbuldan evvelki gün S›vasa gelerek makam› vilâyeti ziyaret eden Frans›z
zabitlerine iadei ziyaret için dün sabah yanlar›na gitmifltim. Ziyaret ve mülâkat›n hitam›nda
orada haz›r bulunan Frans›z Binbafl›lar›ndan Jandarma Müfettifli Mösyö Brunot biraz husu-
sî görüflmek arzusunu izhar ederek bendenizi di¤er bir odaya ald›. Söyledi¤i sözleri aynen
naklediyorum:

Mustafa Kemal Pafla ile Kongre Heyetinin S›vasa gelip burada da bir kongre yapacakla-
r›n› iflittim. Bunu ‹stanbuldan gelen Frans›z zabitleri söylediler. Sizinle bu kadar samimî görü-
flüp ve flahs›n›za karfl› pek ziyade hükmetler beslerken bu meseleyi benden ketmetmenize çok
müteessir oldum dedi. Bendeniz de lâz›m gelen cevab› vererek kendisini iknaa çal›flt›msa da son
söz olarak "e¤er Mustafa Kemal Pafla S›vasa gelir ve burada kongre aktine teflebbüs olunursa
befl on gün zarf›nda buralar›n taht› iflgale al›nmas› mukarrer oldu¤una sureti kat'iyede vâk›f›m.
Sizin flahs›n›za karfl› besledi¤im hissi hürmet icabat› olarak bunu haber veriyorum. ‹nanmaz-
san›z, emrivaki halini ald›¤›nda kanaat ederseniz. Olvak›t vatan›n›z›n baisi felâketi olanlar me-
yan›na siz de girmifl olursunuz" sözlerini sarfetti. Dahiliye Nezaretinden dün ald›¤›m flifreli
telgraf da baflka flekilde yaz›lmakla beraber ayn› kanaati verecek zeminde idi. Yeni gelen Fran-
s›z zabitlerinden biri de dün Kolordu Kumandan› ile uzun uzad›ya görüflerek Kongre hakk›n-
da Kumandan Beyefendinin fikrini anlamaya çal›flt›¤› gibi bu sabah da Mösyö Brunot bende-
nize gelerek saat alafranga 3 de di¤er Frans›z zabitlerile beraber kongre hakk›nda görüflülece-
¤ini ve fakat kendisinin aradaki samimiyete binaen daha evvel ayr›ca görüflmek istedi¤ini be-
yan etti. Bir müddet konuflulduktan sonra netice itibarile flunu da söyledi. "Ben dündenberi bu
mesele üzerine pek çok imali fikrettim. Nihayet fluna karar verdim ki e¤er Mustafa Kemal Pa-
fla ile Kongre Heyeti S›vas Kongresinde ‹tilâf Devletleri aleyhine tahrikatta bulunmazlar ve an-
lar hakk›nda mütecavizane lisan kullanmazlarsa Kongrenin in'ikad›nda hiçbir mahzur yoktur.
Bizzat ben General Franchet d'Esprey'e yazar, Mustafa Kemal Pafla hakk›ndaki tevkif emri-
ni geri ald›r›r ve Kongrenin in'ikad›na muhalefet olunmamas› hakk›nda Dahiliye Nezaretin-
den size emir verdiririm. Fakat flu flartla ki, siz de benden hiçbir hususu ketmetmiyeceksiniz
ve samimî dostlu¤umuzdan dolay› daima yekdi¤erimize karfl› aç›k bir lisan kullanaca¤›z. Yal-
n›z Kongrenin tarihi in'ikad›n› ö¤renmek lâz›md›r" dedi. Bendeniz de kendisine bu bapta
kat’î bir fley bilmedi¤imi ve ö¤rendi¤imde kendisini haberdar edece¤imi ve aradaki dostlu¤a
binaen hiçbir fleyi ketmeylemiyece¤imi söyledim. Binbafl›n›n iflgal meselesinde dünkü kat'iye-
ti ifadesine ra¤men bugünkü mülâyemeti sebebini nazar› âlii dakikedanilerine arzetmeyi ve-
cibeden ve bu bapta tafsilât› zevaitten addederim. Ayanen anlafl›l›yor ki bunlar›n fikri Kong-
reyi S›vasta toplatmaya muvaf›k görünerek Kongre Heyeti kiramile sizi burada içtima ettir-
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2 - ‹stanbuldan, delege göndermek, olanak d›fl›d›r. Gitmeleri önerilen ki-
fliler; orada verimli, baflar›l› ifl yapacaklar›na güvenmediklerinden, bofluna pa-
ra harcamamak ve yolculuk s›k›nt›lar›yla karfl›laflmamak için yola ç›km›yor-
lar. (Bilinir ki, baz› kiflileri özel mektupla da ça¤›rm›flt›k.)"

Biz, her taraftan delege seçip göndertmek konusunda rastlan›lan zorluk-
lar› gidermeye çal›fl›rken, öbür taraftan, en güvenilir say›p, Kongreye toplan-
ma yeri seçti¤imiz, S›vasta bile, bir telâfl ve kaynaflma bafllad›.

Efendiler, burada, s›ras› gelmiflken belirteyim, ben S›vas› gerçekten her
yönden güvenilir saym›fl olmakla birlikte, daha Amasyada iken, S›vasa gelen
bütün yollar üzerinde uzaktan ve yak›ndan gereken önlemleri ald›rmay› ve as-
kerî düzenlemeleri yapt›rmay› da ihtiyatl› davranmak yönünden uygun bul-
mufltum.

S›vas›n kaynaflmas› flöylece ö¤renildi. 20 A¤ustos günü ö¤leyin, S›vas Va-
lisi Reflit Pafla taraf›ndan telgraf bafl›na ça¤r›ld›¤›mda Paflan›n uzun bir telgra-
f› veriliyordu. O telgraf budur:

Erzurumda Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Önce, rahats›z etti¤im için beni hoflgörmenizi ve sa¤l›¤›n›z hakk›nda bilgi vermenizi ri-

ca ederim. Rahats›z etmekteki amac›m› belirtip aç›kl›yay›m Efendim. D›fl görünüfle göre
Frans›zlara ait kurumlar› teslim almak, gerçekte ise buralar›n durumlar› hakk›nda incele-
melerde bulunmak üzere, Cizvit papazlar› ile birlikte ‹stanbuldan evvelki gün S›vasa gele-
rek valili¤e u¤rayan Frans›z subaylar›na karfl›l›k vermek için dün sabah yanlar›na gitmifltim.
Buluflma ve görüflmelerin sonunda orada bulunan Frans›z Binbafl›lar›ndan Jandarma Mü-
fettifli Mösyö Brunot biraz baflbafla görüflmek istedi¤ini belirterek beni baflka bir odaya al-
d›. Söyledi¤i sözleri oldu¤u gibi aktar›yorum:

Mustafa Kemal Pafla ile Kongre üyelerinin S›vasa gelip burada da bir kongre yapa-
caklar›n› iflittim. Bunu ‹stanbuldan gelen Frans›z subaylar› söylediler. Sizinle bu kadar iç-
tenlikle görüflüp kiflili¤inize karfl› pek çok hörmet beslerken bu konuyu benden gizlemeni-
ze çok üzüldüm dedi. Ben de gerekli gelen karfl›t› vererek kendisini inand›rmaya çal›flt›m-
sa da son söz olarak "e¤er Mustafa Kemal Pafla S›vasa gelir ve burada kongre toplamaya
giriflirse befl on gün içinde buralar›n iflgal alt›na al›nmas› kararlaflt›r›lm›fl oldu¤unu kesin-
likle biliyorum. fiimdi inanmazsan›z, olup bitince inan›rsan›z. O zaman ülkenizin y›k›m›na
neden olanlar aras›na, siz de girmifl olursunuz" sözlerini sarfetti. ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan
dün ald›¤›m flifreli telgraf da baflka flekilde yaz›lmakla birlikte ayn› kanaati verecek yolda
idi. Yeni gelen Frans›z subaylar›ndan biri de dün Kolordu Komutan› ile uzun uzad›ya gö-
rüflerek kongre hakk›nda Komutan Beyefendinin düflüncelerini ö¤renmeye çal›flt›¤› gibi
bu sabah da Mösyö Brunot bana gelerek saat alafranga 3 de öbür Frans›z subaylarile bir-
likte kongre hakk›nda görüflülece¤ini ve fakat kendisinin aradaki içtenlik nedenile daha
evvel ayr›ca görüflmek istedi¤ini söyledi. Bir süre konuflulduktan sonra sonuç olarak flunu
da söyledi. "Ben dündenberi bu ifl üzerinde pek çok düflündüm. Sonunda fluna karar ver-
dim ki e¤er Mustafa Kemal Pafla ile Kongre üyeleri S›vas Kongresinde ‹tilâf Devletlerine
karfl› k›flk›rtmalarda bulunmazlar ve onlar hakk›nda sald›r›c› dil kullanmazlarsa Kongre-
nin toplanmas›nda hiçbir sak›nca yoktur. Bizzat ben kendim General Franchet d’Espe-
rey'e yazar, Mustafa Kemal Pafla hakk›ndaki tutuklama emrini geri ald›r›r ve kongrenin
toplanmas›na karfl› ç›k›lmamas› hakk›nda ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan size emir verdiririm. Fa-
kat flu flartla ki, siz de benden hiçbir hususu saklam›yacaks›n›z ve yak›n dostlu¤umuzdan
dolay› daima birbirimize karfl› aç›k bir dil kullanaca¤›z. Yaln›z kongrenin toplant› tarihini
ö¤renmek gerekir" dedi. Ben de kendisine bu konuda kesin bir fley bilmedi¤imi ve ö¤ren-
di¤imde kendisine haber verece¤imi ve aradaki dostluk nedenile hiçbir fleyi saklam›yaca-
¤›m› söyledim. Binbafl›n›n iflgal konusunda dünkü konuflma kesinli¤ine karfl›n bugünkü
yumuflakl›¤›n›n nedenini yüksek dikkatinize sunmay› ödev ve bu konuda ayr›nt›lara gir-
meyi gereksiz sayar›m. Aç›kça anlafl›l›yor ki bunlar›n düflündükleri kongreyi S›vasta toplat-
may› onaylar görünerek Kongrenin say›n üyelerile sizi burada topland›rmak ve el alt›ndan
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mek ve el alt›ndan tedarikâtta bulunarak cümle ihvan› ele geçirmekten ve ayn› zamanda iflgal
meselesini de emrivaki haline koymaktan ibarettir. Dün akflam Dahiliye Nezaretinden ald›-
¤›m flifre bir telgraf da baflka flekilde yaz›lm›fl olmakla beraber hemen ayn› zeminde idi. ‹flte
bendeniz her hakikati mektum tutulmak istirhamile Efendimize arzediyorum. Bundan sonra
hatt› hareketin tayini size aittir. Entrikal› bir tehlikenin bu kadar mütekarrip ve adeta el ile tu-
tulacak derecede mer'i oldu¤unu bilip dururken keyfiyetten Zât› Alilerini haberdar etmeme-
yi ve binaeanaleyh S›vasta kongre aktinden sarf›nazar edilmesini arzeylemeyi vicdan›ma s›¤-
d›ramad›m. ‹flte bunun için Zât› Devletlerinden ve orada bulunan di¤er ihvan› kiramdan pek
ziyade rica ederim ki ikinci bir kongrenin behemehal aktine lüzumu kat'i yoksa, vazgeçilsin.
Var ise, dört taraftan iflgali pek kolay olan S›vas›n merkezi içtima olmas›ndan sarf›nazarla ifl-
gal ihtimali pek bait olan Erzurumda veyahut tensip buyurulursa Erzincanda in'ikad› esba-
b›na tevessül buyurulmas›n› selâmeti memleket nam›na istirham ederim. Kolordu Kumanda-
n› Salâhattin Beyefendi de bu baptaki noktai nazarlar›n› ayr›ca Kâz›m Pafla Hazretleri vas›-
tasile size yazacaklard›r. fiimdi yan›mda bulunan S›vas Meb'usu sab›k› Rasim Bey de Erzu-
rum Meb'usu sab›k› Hoca Raif Efendi Hazretlerine bu baptaki malûmat ve mütaleas›n› havi
bir telgraf tevdi edecektir. Bittabi mütelaea buyurduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretleri-
nin ›l›cadan avdetinde kendilerine lûtfen yollars›n›z. ‹flte efendim vaziyet bu merkezdedir.
Hamiyeti müsellemenize karfl› fazla tasdiden hazer eder ve emri cevabînize intizar eylerim
Efendim. ‹flte Rasim Beyin telgraf›.

Reflit
Bu telgrafa orada verdi¤im cevab› aynen arzedece¤im. Ertesi gün Heyeti

Temsilîye nam›na da, ayn› mealde, uzun bir telgrafla teskin ve tatmine çal›fl›ld›
(Ves. 43). Ayr›ca Kad› Hasbi Efendiye de bilvas›ta bir telgraf verildi (Ves. 44).
Kolordu kumandan›na da icab› gibi yaz›ld› (Ves. 45). Rasim Beye de müsterih
olmas› için bizzat yazd›m (Ves. 46).

S›vas Valisi Reflit Pafla Hazretlerine 20 A¤ustos 1335 Saat: 1 sonra
‹ta buyurdu¤unuz malûmata ve müteleat› samilerine hassaten arz› teflekkür ederim. Mös-

yö Brunot ve rüfekas›n›n makam› tehditte vukubulan ifadelerini tamamen blöf olarak telâkki
ederim. S›vas Kongresinin in'ikad› yeni bir mesele olmay›p aylarca mukaddem dünyaca ma-
lûm olmufl bir teflebbüstür. Gariptir ki ‹stanbulda bulunan salâhiyettar Frans›z ricali siyasîye-
sinin de âcizlerine gönderdikleri haberler, Anadoluda millet taraf›ndan vukubulmakta olan te-
flebbüsat›n pek muhik ve meflru oldu¤u ve milletimizin mutelebat› kendilerine sarih olarak ib-
lâ¤ edildi¤i takdirde hüsnü kabul ve tatbik›n› deruhde edeceklerine dair flimdiden tahrirî temi-
nat vermeye haz›r olduklar› merkezindedir. Mösyö Brunot'nun ikinci mülâkatta tebdili lisan
ve kespi mülâyemet eylemesi, âcizlerini kazanmak, cihetine matuf olmaktan müstebat de¤ildir.
Frans›zlar taraf›ndan Binbafl› Brunot'nun dedi¤i gibi befl on günde S›vas›n iflgali o kadar ko-
lay bir fley de¤ildir. Hat›r› devletinizde olsa gerektir ki ‹ngilizler bu husustaki tehdidattan da da-
ha ileri giderek Batumdaki askerlerinin Samsuna ihrac›na karar verdiler ve hatta mahza ben-
denizi tehdit için bir tabur dahi ç›kard›lar. Fakat bu teflebbüse karfl›, milletin kavi bir azmü
iman ve atefl ile mukabele edece¤i hakikati kendilerince tahakkuk ettikten sonra hem kararla-
r›ndan sarf›nazar etmeye ve hem de Samsuna ç›karm›fl olduklar› askerlerile beraber orada bu-
lunan taburu nakletmeye mecbur olmufllard›r. S›vas Kongresinde mevzuubahs olacak hususat,
Erzurum Kongresi Beyannamesi muhteviyat›ndan sühuletle istidlâl olunaca¤›na nazaran
Kongrede ‹tilâf Devletleri aleyhinde tahrikâtta bulunmak gibi maksatlar kat'iyyen mevcut de-
¤ildir. Burada flunu da arzedeyim ki bendeniz ne Frans›zlar›n ve ne de herhangi bir devleti
ecnebîyenin sahabetine tenezzül eden flahsiyetlerden de¤ilim. Benim için en büyük noktai
s›yanet ve membai flefaat milletimin sinesidir. Kongrenin lüzum ve zaman ve mahalli in'ika-
d› hakk›nda müessir olmak, bendenizin flahsî hükmünün pek ziyade fevkinde haizi tesir olan
millet karar›na taallûk eder bir keyfiyettir. Yaln›z tahmin buyuruldu¤u gibi Frans›zlar›n, Kong-
re Heyetinin S›vasta toplanmas›na mürevviç görünerek ve bedehu heyeti ele geçirmeye imkân
bulmas› âcizlerince pek bait tevehhümattand›r. Bütün maruzat›m› aynen Mösyö Brunot’ya
söylemenizde hiçbir mahzur eörmüvorum ve bu münasebetle Mösyö Brunot ve rüfekas›na,
milletimizin muhafazai hukuk ve müdafaai istiklâl için Erzurum Kongresi Beyannamesile bü-
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haz›rl›klarda bulunarak tüm arkadafllar› ele geçirmekten ve ayn› zamanda iflgal iflini de olup
bitti haline koymaktan baflka bir fley de¤ildir. Dün akflam ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan ald›¤›m bir
flifre telgraf da baflka flekilde yaz›lm›fl olmakla birlikte hemen hemen efl anlamda idi. ‹flte
ben her gerçe¤i, gizli tutulmak ricasile Efendimize bildiriyorum. Bundan sonra izlenecek
yolun belirlenmesi size düfler. Entrikal› bir tehlikenin bu kadar yak›n ve adeta el ile tutula-
cak durumda oldu¤unu bilip dururken olup bitenden size haber vermemeyi ve bundan do-
lay› S›vasta kongre yapmaktan vaz geçilmesini size bildirmemeyi vicdan›ma s›¤d›ramad›m.
‹flte bunun için sizden ve orada bulunan di¤er de¤erli arkadafllardan pek çok rica ederim ki
ikinci bir kongrenin ne olursa olsun yap›lmas›na kesin gerek yoksa, vazgeçilsin. Var ise,
dört taraftan iflgali pek kolay olan S›vas›n toplant› yeri olmas›ndan vazgeçilerek iflgal olas›-
l›¤› pek uzak olan Erzurumda ya da uygun bulunursa Erzincanda toplanmas› için gere¤inin
yap›lmas›na bafllanmas›n› ülke esenli¤i ad›na çok rica ederim. Kolordu Komutan› Salâhad-
din Beyefendi de bu noktadaki görüflünü ayr›ca Kâz›m Pafla Hazretleri arac›l›¤›yla size ya-
zacaklard›r. fiimdi yan›mda bulunan eski S›vas Meb'usu Rasim Bey de eski Erzurum
Meb'usu Hoca Raif Efendi Hazretlerine bu konudaki bildiklerini ve düflündüklerini içeren
bir telgraf verecektir. Do¤ald›r ki okunduktan sonra Hoca Raif Efendi Hazretlerinin ›l›ca-
dan dönüflünde kendilerine lûtfen yollars›n›z. ‹flte efendim durum bu merkezdedir. Su gö-
türmez yurtseverli¤inize karfl› sizi fazla rahats›z etmekten çekinir ve yan›tsal emrinizi bek-
lerim Efendim. ‹flte Rasim Beyin telgraf›.

Reflit
Bu telgrafa orada verdi¤im karfl›l›¤› oldu¤u gibi bildirece¤im. Ertesi gün

Temsilci Kurul ad›na da, efl anlaml›, uzun bir telgraf ile yat›flt›r›l›p ve güvenlen-
dirilmeye çal›fl›ld› (Belge 43). Ayr›ca Kad› Hasbi Efendiye de dolayl› yoldan
bir telgraf verildi (Belge 44). Kolordu Komutan›na da gere¤i gibi yaz›ld› (Bel-
ge 45). Rasim Beye de gönlü rahat etsin diye ben kendim yazd›m (Belge 46).

S›vas Valisi Reflit Pafla Hazretlerine 20 A¤ustos 1919 Saat: 1 den sonra
Verdi¤iniz bilgilere ve yüksek görüfllerinize özellikle teflekkür ederim. Mösyö Brunot

ve arkadafllar›n›n korkutmak için söylediklerini yüzdeyüz kuru s›k› sayar›m. S›vas Kongre-
sinin toplanmas› yeni bir fley olmay›p aylarca önceden dünyaca bilinmifl bir giriflimdir. Tu-
haft›r ki ‹stanbulda bulunan yetkili Frans›z siyaset adamlar›n›n da bana gönderdikleri ha-
berler, Anadoluda ulusca yap›lmakta olan giriflimlerin pek hakl› ve yasal oldu¤u ve milleti-
mizin istekleri kendilerine aç›k seçik olarak bildirilirse iyi karfl›layacaklar› ve uygulanmas›-
n› üstlenecekleri hakk›nda flimdiden yaz›l› güvence vermeye haz›r olduklar› yolundad›r.
Mösyö Brunot’nun ikinci görüflmede dilini de¤ifltirip yumuflamas›, beni kendilerine kazan-
maya yönelik olabilir. Frans›zlar taraf›ndan Binbafl› Brunot'nun dedi¤i gibi befl on günde S›-
vas›n iflgali o kadar kolay bir fley de¤ildir. Sizin de an›msaman›z gerekir ki ‹ngilizler bu ko-
nuda korkutmalar›nda daha ileri giderek Batumdaki askerlerinin Samsuna ç›kar›lmas›na
karar verdiler ve hatta özellikle beni korkutmak için bir tabur da ç›kard›lar. Ancak bu giri-
flime karfl›n, milletin kuvvetli bir iman ve atefl ile karfl›l›k verece¤i gerçe¤i de kendilerince
anlafl›l›nca, hem kararlar›ndan vazgeçmeye ve hem de Samsuna ç›karm›fl olduklar› askerle-
rile birlikte orada bulunan taburu da baflka yere tafl›mak zorunda kalm›fllard›r. S›vas Kong-
resinde görüflülecek konular, Erzurum Kongresi Bildirisi içeri¤inden kolayca anlafl›labile-
ce¤ine göre Kongrede ‹tilâf Devletlerine karfl› k›flk›rtmalarda bulunmak gibi amaçlar hiç
yoktur. Burada flunu da belirteyim ki ben ne Frans›zlar›n ve ne de herhangi bir yabanc›
devletin yard›m›na tenezzül edecek kiflilerden de¤ilim. Benim için en büyük s›¤›n›lacak yer
ve yard›m kayna¤› milletimin sinesidir. Kongrenin gereklili¤i ve toplanma zaman ve yeri
konusunda etki yapmak, benim kiflisel karar›mdan pek çok etkili olan millet karar›na ba¤-
l› olan bir fleydir. Yaln›z düflündü¤ünüz gibi Frans›zlar›n, Kongre üyelerinin S›vasta top-
lanmas›n› ister görünerek sonradan üyeleri ele geçirmeye olanak bulmas› bence gerçeklefl-
mesi çok uzak kuruntulardand›r. Bütün yazd›klar›m› oldu¤u gibi Mösyö Brunot’ya söyle-
menizde hiçbir sak›nca görmüyorum ve böylece Mösyö Brunot ve arkadafllar›na, milleti-
mizin haklar›n› korumak ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunmak için Erzurum Kongresi Bildirisi ile



tün cihana oldu¤u gibi kendilerinin ‹stanbuldaki mümessili siyasîlerine de iblâ¤ eylemifl oldu-
¤u mukarrerat› esasiyevi tatbikle hiçbir suret ve sebeple duçar› tereddüt olmas›na imkân bulun-
mad›¤› bildirilmifl olur. Mösyö Brunot bilmelidir ki Frans›zlar›n S›vas› iflgale karar vermeleri
kendilerine pek pahal›ya mal olabilecek veni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir harbe karar
vermelerine mütevakk›ft›r. Böyle bir karar›n, Jandarma Binbafl›s› Mösyö Brunot ve rüfekas›
aras›nda tezekkür edilse bile, Frans›z milletince muta olabilece¤ine ihtimal verilemez.

Meb'us Rasim Beyin Raif Efendi Hazretlerine olan telgrafnamesini okudum. Korkmaya
mahal olmad›¤›n›n kendilerine lûtfen iblâ¤›n› rica ederim.

Gerek âcizlerine ita buyurmufl oldu¤unuz malûmat ve mütaleat› ve gerek Rasim Beyin
telgrafnamesini Heyeti Temsilîyeye aynen takdim edece¤im. Binaenaleyh S›vas Kongresi hak-
k›ndaki karar› kat’î ancak Heyeti Temsilîyenin müzekerat› neticesinde taayyün edecektir. Bitta-
bi takarrür edecek suret zât› samilerine arzolunacakt›r. Yaln›z bugün için istirham›m, Bru-
not'nun tehdidat›n›n halka iflaasile kuvvei maneviyenin kesrine mümanaat buyurulmas›d›r. ‹h-
tiramat› mahsusam›n kabulünü ve Salâhattin ve Refet Beyefendilere selâm›m›n tebli¤ini istir-
ham ederim muhterem Pafla Hazretleri.

Mustafa Kemal
(Verilen cevap üzerine Reflit Pafladan al›nan ikinci telgraft›r).

Bendeniz anl›yabildi¤im kadar›n› Efendimize arzetmekle vazifei vicdaniyemi ifa etmifl
oluyorum. ‹stanbuldaki Frans›z ricalinin noktai nazarlar›n› ve Zat› Devletlerine karfl› olan ta-
ahhütlerinin ne dereceye kadar flayan› itimat oldu¤unu kestirememekte mazurum. Hamiyeti
müsellemelerine nazaran vatan›n selâmeti mevzuubahs oldu¤una göre iyice düflünerek lâz›m-
gelen hatt› hareketin tayini, Efendimizle Kongre Heyeti kiram›ndan orada bulunan zevat› muh-
teremeye aittir. Emirlerinizi ifa edece¤imi arz ile ihtiramat› mahsusam› takdim ederim Efendim.

Reflit
Efendiler, Diyarbekir ve Bitlis havalisinde, efkâr› tenvir maksadile, oralar-

da ordu kumandan› olarak bulundu¤um s›ralarda k›smen flahsan tan›d›¤›m bir-
tak›m rüesaya hususî mektuplar yazd›m ve Van, Bayaz›t civarlar›nda bulunan
baz› aflair rüesasile de temas ve irtibatlar temin ettim (Ves. 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53).

Nihayet, Efendiler; A¤ustos içinde, her taraftan birtak›m murrahhaslar›n S›-
vasa müteveccihen hareket eyledikleri ve k›smen S›vasa muvasalat etmeye de bafl-
lad›klar› anlafl›ld›. S›vasa muvasalat eden murahhaslar taraf›ndan S›vasa ne va-
k›t hareket edece¤imiz istifsar olunmaya baflland›.

Art›k, Erzurumu terketmek lâz›mgeliyordu. Fakat flimdiye kadar verdi¤im
malûmattan müsteban olmufltur ki, S›vas Kongresi, flark ve garp vilâyetlerinin ve
Trakyan›n yani bütün memleketin ittihad›n› temin gayesine matuf idi. Bu sebep-
le flark vilâyetlerinin, bu kongrede, murahhaslar› bulunmak icap ederdi. Bu vilâ-
yetlerden, S›vas Kongresi için murahhaslar intihap ettirmeye kalk›flmak gayri-
amelî bir fikirdi. Erzurum Kongresini akteden murahhaslar›n S›vasa tahrikleri-
ne kalk›flman›n da mümkün olam›yaca¤› anlafl›l›yordu. Zaten Vilâyat› fiark›ye
Müdafaai Hukuku nam›na mahallerinden salâhiyet alm›fl olan bu murahhasla-
r›n daha umumî bir gayeye müteallik salâhiyetleri de yok idi. Ayn› noktai nazar-
dan, Erzurum Kongresinin S›vas Kongresine vilâyat› flark›ye nam›na bir heyeti
murahhasa göndermeye selâhiyeti olam›yaca¤› da meydanda idi.

Yeniden murahhas intihap ettirmeye kalk›flmak ne kadar gayr›amelî idise,
birtak›m nazariyat çerçevesi içinde, s›k›fl›p kalmak dahi o kadar gayr›amelî idi.

En basit ve amelî çare, Vilâyat› fiark›ye Müdafaai Hukuk Cemiyeti, heyeti
temsiliyesini S›vasa götürüp kongreye ithal etmekten ibaret idi.
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bütün dünyaya oldu¤u gibi kendilerinin ‹stanbuldaki siyasî temsilcilerine de bildirmifl oldu-
¤u ana kararlar› uygulamakta hiçbir flekilde ve hiçbir nedenle duraksama olmas›na olanak
bulunmad›¤› ö¤renilmifl olur. Mösyö Brunot bilmelidir ki Frans›zlar›n S›vas› iflgale karar ver-
meleri kendilerine pek pahal›ya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok paralarla yeni bir sa-
vafla karar vermelerine ba¤l›d›r. Böyle bir karar, Jandarma Binbafl›s› Mösyö Brunot ve arka-
dafllar› aras›nda görüflülse bile, buna Frans›z milletince uyulabilece¤ine ihtimal verilemez.

Meb'us Rasim Beyin Raif Efendi Hazretlerine olan telgraf›n› okudum. Korkmaya yer
olmad›¤›n›n kendilerine lûtfen bildirilmesini rica ederim.

Gerek bana vermifl oldu¤unuz bilgilerle düflünceleri ve gerek Rasim Beyin telgraf›n›
Temsilci Kurula oldu¤u gibi verece¤im. Bu nedenle S›vas Kongresi hakk›ndaki kesin karar
ancak Temsilci Kurulun görüflmeleri sonucunda belirecektir. Kararlaflt›r›lacak flekil elbette
size bildirilecektir. Yaln›z bugün için ricam, Brunot'nun korkutmalar›n›n halka aç›klanma-
sile moralin bozulmas›n› önlemenizdir. Özel sayg›lar›m›n kabulünü ve Salâhaddin ve Refet
Beyefendilere selâm›m›n bildirilmesini çok rica ederim Say›n Pafla Hazretleri.

Mustafa Kemal
(Verilen karfl›l›k üzerine Reflit Pafladan al›nan ikinci telgraft›r.)

Ben anl›yabildi¤im kadar›n› Efendimize sunmakla vicdâni ödevimi yapm›fl oluyorum.
‹stanbuldaki Frans›z ilerigelenlerinin düflünüfllerini ve size karfl› olan yüklenimlerinin ne öl-
çüde güvenilir oldu¤unu kestiremem. Söz götürmez yurtseverli¤iniz aç›s›ndan vatan›n esen-
li¤i söz konusu oldu¤una göre iyice düflünerek gereken yolun sa¤lanmas›, size ve Yüksek
Kongre üyelerinden orada bulunan say›n kiflilere düfler. Emirlerinizi yapaca¤›m› bildirir
özel sayg›lar›m› sunar›m Efendim.

Reflit
Efendiler, Diyarbak›r ve Bitlis çevresinde, halk› ayd›nlatmak amac›yla,

aralar›nda ordu komutan› olarak, bulundu¤um s›ralarda benim bir k›sm›n› ta-
n›d›¤›m ileri gelenlere özel mektuplar yazd›m ve Van, Bayaz›t yörelerinde bu-
lunan baz› afliret baflkanlar›yla da iliflki ve ba¤lant› sa¤lad›m (Belge 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53).

Daha sonra, Efendiler; A¤ustos içinde, her taraftan birtak›m delegelerin
S›vasa do¤ru yola ç›kt›klar› ve bir k›sm›n›n S›vasa varmaya bafllad›klar› anla-
fl›ld›. S›vasa varan delegeler taraf›ndan S›vasa ne vak›t hareket edece¤imiz so-
rulmaya baflland›.

Art›k, Erzurumdan ayr›lmak gerekiyordu. Ama flimdiye kadar verdi¤im
bilgilerden anlafl›lm›flt›r ki, S›vas Kongresi, do¤u ve bat› illerinin ve Trakyan›n
yani bütün memleketin birli¤ini sa¤lamak amac›na yönelik idi. Bu nedenle
do¤u illerinin, bu kongrede, delegeleri bulunmak gerekirdi. Bu illerden, S›vas
Kongresi için delege seçtirmeye kalk›flmak pratik olmayan bir düflünceydi.
Erzurum Kongresini yapan delegeleri S›vasa göndermeye kalk›flman›n da ola-
nak d›fl› oldu¤u anlafl›l›yordu. Kald› ki geldikleri yerlerden do¤u illerinin hak-
lar›n› savunmak için yetki alm›fl olan bu delegelerin daha genel bir amaca ilifl-
kin yetkileri de yok idi. Yine bu görüflle, Erzurum Kongresinin S›vas Kongre-
sine do¤u illeri ad›na bir delegeler heyeti göndermeye yetkisi olam›yaca¤› da
meydanda idi.

Yeniden delege seçtirmeye kalk›flmak ne kadar pratik olmayan birfley
idiyse de, kuramsal düflünceler çerçevesi içinde, s›k›fl›p kalmak da o kadar ifle
yaramazd›.

En kolay ve ç›kar yol, Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin, Temsil-
ci Kurulunu S›vasa götürüp kongreye sokmaktan baflka bir fley de¤ildi.

Erzurumu
terk lüzumu

Erzurum-
dan ayr›l-
ma gerek-
lili¤i



Azadan Mutki afliret reisinin, Mutki da¤lar›ndan ç›kmaktan mutevahhifl
oldu¤unu bizzat bilirdim. Siirt Meb'usu Sadullah Bey ortada yok.

Servet ve ‹zzet Beyler, kongre biter bitmez birer mazeretle Trabzona git-
mifl bulunuyorlar.

Erzurumda Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de beyan› mazeret
ediyor.

Yolumuzda Erzincanda fieyh Fevzi Efendiyi bulabilece¤iz.
Servet ve ‹zzet Beyleri davet ettim, gelmediler. Raif Efendiye bize refakat

etmesi için rica ettik, kabul etti.
Nihayet, Heyeti Temsilîye azas› olarak, Erzurumdan üç kifli, Erzincandan

bir kifli ve S›vasta buldu¤umuz Bekir Sami Beyle befl kifli olduk ve S›vas Kong-
resini vücuda getiren murahhaslar›n vesikalar›n› tetkik lüzumu hissolundu¤u
zaman, ben, orada flöyle bir vesika yazd›m ve alt›n› Heyeti Temsilîye mührile
mühürledim.

"Heyeti Temsilîyeden:
Mustafa Kemal Pafla
Rauf Bey
Ulemadan Raif Efendi
fieyh Fevzi Efendi
Bekir Sami Bey
Berveçhibalâ esamisi maruz zevat, fiarkî Anadolu nam›na S›vas Kongre-

sinde bulunmak üzere Erzurum Kongresince memur edilmifltir.
(Mühür)"

Efendiler, Erzurumu terketti¤imiz tarih 29 A¤ustos 1335 dir.
Amasyadan, Erzuruma gelirken, S›vasta küçük bir hikâyeye zemin olan

vak'a hat›rlar›n›zdad›r. Gariptir ki, Erzurumdan S›vasa giderken de buna mü-
masil küçük bir vaziyete temas ettik.

Erzincandan garba hareket etti¤imiz günün sabah›, Erzincan Bo¤az› met-
haline gelir gelmez, baz› jandarma neferlerinin ve zabitlerinin, heyecanl› ve
mütelâfli bir tarzda otomobillerimizi tevkif ettiklerini gördük.

Vaziyeti izah ettiler: "Dersim Kürtleri Bo¤az› tutmufllard›r. Tehlike var.
Geçilemez."

Bir zabit, merkeze kuvvet gönderilmesini yazm›fl. O kuvvet gelince, terti-
bat alacak, hücum edecek, bu eflk›yay› tardedecek ve yolu açacak imifl...

Pek iyi ama, bu eflk›yan›n kuvveti nedir, neresini nas›l tutmufl, ne kadar
kuvvet ve ne vak›t gelecek?!

Bu muammalar halledilinceye kadar, geri, Erzincana dönmek ve kim bilir
ne kadar günler beklemek lâz›m! Bizim ise, iflimiz pek acele idi. Ben, Erzurum
ile S›vas aras›ndaki mesafeyi mutat zamanda kat'edip muayyen günde, S›vasta
bulunamazsam, flurada veya burada flu veya bu sebeple tevahhufl ve tevakkuf
etti¤im, S›vasta ve her tarafta flayi olursa panik bafll›yabilir, ifller altüst olabilir-
di.

O halde karar? Tehlikeyi göze al›p yola devam etmek. Baflka çaremiz de
yok idi. Yaln›z ufak bir tertip almay› muvaf›k buldum.
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Üyelerden Mutki aflireti baflkan›n›n, Mutki da¤lar›ndan ç›kmaktan kork-
tu¤unu ben kendim bilirdim. Siirt Meb’usu Sadullah Bey ortada yok.

Servet ve ‹zzet Beyler, kongre biter bitmez birer sudan özürle Trabzona
gitmifl bulunuyorlar.

Erzurumda Rauf Bey ve Raif Efendi var. Raif Efendi de özür bildiriyor.
Yolumuzda Erzincanda fieyh Fevzi Efendiyi bulabilece¤iz.
Servet ve ‹zzet Beyleri ça¤›rd›m, gelmediler. Raif Efendiye bize kat›lma-

s› için rica ettik, kabul etti.
Sonunda, Temsilci Kurul üyesi olarak, Erzurumdan üç kifli, Erzincandan

bir kifli ve S›vasta buldu¤umuz Bekir Sami Beyle befl kifli olduk ve S›vas Kong-
resini oluflturan delegelerin belgelerini incelemek gere¤i hissolundu¤u vak›t,
ben, orada flöyle bir belge yazd›m ve alt›n› Temsilci Kurul mührüyle mühür-
ledim.

"Temsilci Kuruldan:
Mustafa Kemal Pafla
Rauf Bey
Din bilginlerinden Raif Efendi
fieyh Fevzi Efendi
Bekir Sami Bey
Yukar›da adlar› yaz›lan kifliler, Do¤u Anadolu ad›na S›vas Kongresinde

bulunmak üzere Erzurum Kongresince görevlendirilmifllerdir.
(Mühür)"

Efendiler, Erzurumdan ayr›ld›¤›m›z tarih 29 A¤ustos 1919 dur.
Amasyadan, Erzuruma gelirken, S›vasta küçük bir öyküye konu olan ola-

y› hat›rlars›n›z. Tuhaft›r ki, Erzurumdan S›vasa giderken de buna benzer kü-
çük bir duruma rastlad›k.

Erzincandan bat›ya do¤ru yola ç›kt›¤›m›z günün sabah›, Erzincan Bo¤az›
girifline gelir gelmez, bir tak›m jandarma er ve subaylar›n›n, heyacanl› ve te-
lâfll› bir flekilde otomobillerimizi durdurduklar›n› gördük.

Durumu aç›klad›lar: "Dersim Kürtleri Bo¤az› tutmufllard›r. Tehlike var.
Geçilemez."

Bir subay, merkeze kuvvet gönderilmesini yazm›fl. O kuvvet gelince, ön-
lem alacak, sald›racak, bu eflk›yay› kovacak ve yolu açacakm›fl...

Peki iyi ama, bu eflk›yan›n kuvveti nedir, neresini nas›l tutmufl, nekadar
kuvvet gelecek ve ne vak›t gelecek?.

Bu bilmeceler çözümleninceye kadar, geri, Erzincana dönmek ve kim bi-
lir kaç gün beklemek gerek. Bizim ise, iflimiz pek ivedi idi. Ben, Erzurum ile
S›vas aras›ndaki uzakl›¤› belirli sürede al›p belirtilmifl olan günde, S›vasta bu-
lunamazsam, flurada veya burada flu veya bu nedenle korkup bekledi¤im, S›-
vasta ve her tarafta yayg›n flekilde duyulursa panik bafll›yabilir, ifller altüst ola-
bilirdi.

O halde karar? Tehlikeyi göze al›p yola devam etmek. Baflka çaremiz de
yok idi. Yaln›z ufak bir önlem almay› uygun buldum.

S›vas yolun-
da

S›vas yo-
lunda



Hafif mitralyözlerle mücehhez bulunan, fedekâr arkadafllar›m›zdan birka-
ç›n› - elyevm bir alay kumandan› olan Osman Bey, ki Tufan Bey namile maruf
olmufltur. Bunlar›n bafl›nda idi - bir otomobil ile kendi otomobilimize tekaddüm
ettirdik. Sa¤dan soldan gelecek, uzak mesafedeki atefllere ehemmiyet verilmiye-
rek otomobiller serî hareketle flose üzerinde ileri yürümeye devam edecekler.
Vurulan, ölen olursa, onlarla meflgul olunm›yacak.... Tam flose üzerinde ve ya-
k›n›nda, floseyi kap›yan eflk›yaya temas edilirse, hep otomobillerden atl›yaca¤›z
ve bunlara hücum ederek yolu açaca¤›z ve kalanlar tekrar kabili istimal otomo-
billere binerek serian ileri uzaklaflarak yola devam edecekler...

‹flte verilen emir de bu idi...
Bu tertip ve tarz› hareketi, makul ve emniyetli görmiyenler bulunabilir.

Gerçi bu tarihlerde Elâziz Valisi Ali Galip Beyin Dersimde dolaflt›¤› ve baz› tes-
vilât ve tertibata çal›flt›¤› malûm idise de izah edeyim ki, ben, evvelâ, hakikaten
Bo¤az›n tutuldu¤una kani olmad›m. Bunu, hükûmeti merkeziyenin mümaflat-
kâr› olabilece¤ini tahmin etti¤im baz› kimseler taraf›ndan, mahza, beni tevakku-
fa mecbur etmek için tasni edilmifl, bir plan telâkki ettim. Saniyen, Dersim Kürt-
leri Bo¤az› tutmufllarsa, bunlar›n alabilecekleri tertibat›n: uzak tepelerden yola
atefl etmekten ibaret kalmas›, bence, çok muhtemel idi.

Hulâsa, yürüdük, Bo¤az› geçtik ve 2 Eylûl 1335 günü S›vasa muvasalat et-
tik. Ahalinin flehrin çok uzaklar›ndan bafll›yan büyük ve parlak tezahüratile
karfl›land›k.

Üçüncü Kolordu Kumandan› olan Selâhattin Bey, S›vasta bulunuyordu. Va-
li Pafla ile birlikte, Kongreye gelen murahhaslar›n yerlefltirilmesinde ve Heyeti
Temsilîye için lise binas›n›n ve Kongreye mahsus salonun ihzar›nda ve her türlü
tertibat ahzinde mihmannüvazl›¤a misal olacak surette fevkalâde çal›flm›fllard›.

Refet Bey, orada de¤ildi. Nerede bulundu¤unu da kimse bilmiyordu. Hal-
buki, 7 Temmuz 1335 tarihli talimat›m›z mucibince, kendi m›nt›kas› olan Üçün-
cü Kolordu m›nt›kas›ndan ayr›lmamak lâz›m ve bilhassa tam S›vasta Kongre
in'ikat edece¤i günlerde orada bulunmas› muvaf›kt›. Muhabere ile kendisinin
Ankarada oldu¤u anlafl›ld›. Ankarada Kolordu Kumandam Ali Fuat Paflaya
"derhal ve behemehal S›vasa gönderilmesini" emrettim. 7 Eylûlde geldi ve He-
yeti Temsilîye âzas› olarak taraf›mdan Kongre Heyetine takdim olundu.

Efendiler, bizden evvel gelmifl olan murahhaslar, muvasalat›m›za intiza-
ren, aralar›nda içtimalar yapm›fllar ve ihzarî baz› projeler kaleme alm›fllar.

Muvasalat›m›zdan sonra da baz› hususî içtimalar ve müzakereler olmufl ve
bu defa baz› kararlar da verilmifl. Müsaade ederseniz, çok karakteristik oldu¤u
için, bu noktay› izah edeyim:

S›vas Kongresi, 1335 Eylûlünün 4 üncü perflembe günü zevalden sonra sa-
at ikide aç›ld›.

Ö¤leden evvel murahhaslar meyan›nda bulunan ve ötedenberi "flahsan ta-
n›d›¤›m Hüsrev Sami Bey yan›ma gelerek flöyle bir malûmat verdi: Rauf Bey ve
sair baz› zevat, Bekir Sami Beyin evinde hususî bir içtima aktetmifller ve beni re-
is yapmamaya karar vermifller." Arkadafllar›n, bilhassa Rauf Beyin, böyle bir
hareketine asla ihtimal vermedim ve Hüsrev Sami Beye, itiraf edeyim ki, biraz
ciddî olarak, böyle manas›z sözleri bana isal etmemesini ihtar ettim. Verdi¤i
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Ellerinde hafif makineli tüfekler bulunan, özverili arkadafllar›m›z›ndan
birkaç›n› -bugün bir alay komutan› olan Osman Bey, ki Tufan Bey ad›yla tan›-
n›r, bunlar›n bafl›nda idi- bir otomobil ile kendi otomobilimizin önüne geçirdik.
Sa¤dan soldan gelecek, uzaktan aç›lm›fl atefllere önem verilmiyerek otomobil-
ler h›zla flose üzerinde ilerlemeye devam edecekler. Vurulan, ölen olursa, on-
larla meflgul olunm›yacak. Tam flose üzerinde ve yak›n›nda, floseyi kapatan efl-
k›ya ile karfl›lafl›l›rsa, hep otomobillerden atl›yaca¤›z ve bunlara sald›rarak yo-
lu açaca¤›z ve kalanlar yeniden kullan›labilir durumdaki otomobillere binerek
h›zla ileriye do¤ru uzaklaflarak yola devam edeceker...

‹flte verilen emir de bu idi...
Bu düzenleme ve davran›fl›, akla yak›n ve güvenilir görmiyenler bulunabi-

lir. Her nekadar bu tarihlerde Elaz›¤ Valisi Ali Galip Beyin Dersimde dolaflt›-
¤› ve baz› kar›flt›r›c› ifller yap›p bu yolda düzenler kurmaya çal›flt›¤› biliniyor
idiyse de aç›kl›yay›m ki, ben, herfleyden önce, Bo¤az›n gerçekten tutuldu¤una
inanmad›m. Bunu, ‹stanbul Hükûmetinin yardakç›s› olabilece¤ini tahmin etti-
¤im baz› kimseler taraf›ndan, salt, beni durmaya zorlamak için uydurulan, bir
plân sayd›m. Bir de, Dersim Kürtleri bo¤az› tutmufllarsa, bunlar›n yapabilecek-
leri iflin, uzak tepelerden yola atefl etmekten baflka bir fley olam›yaca¤›n›, çok
olas› görüyordum.

K›sacas›, yürüdük, bo¤az› geçtik ve 2 Eylûl 1919 günü S›vasa ulaflt›k. Hal-
k›n flehrin çok uzaklar›ndan bafll›yan büyük ve parlak gösterileri ile karfl›land›k.

Üçüncü Kolordu Komutan› olan Salâhaddin Bey, S›vasta bulunuyordu. Va-
li Pafla ile birlikte, Kongreye gelen delegelerin yerlefltirilmesinde ve Temsilci Ku-
rul için lise binas›n›n ve Kongre salonunun haz›rlanmas›nda her türlü düzenleme-
lerin yap›lmas›nda konukseverli¤e örnek olacak flekilde ola¤anüstü çal›flm›fllard›.

Refet Bey orada de¤ildi. Nerede bulundu¤unu da kimse bilmiyordu. Oy-
sa, 7 Temmuz 1919 tarihli direktifimiz uyar›nca, kendi bölgesi olan Üçüncü Ko-
lordu bölgesinden ayr›lmamak gerekli ve özellikle tam S›vasta Kongre toplana-
ca¤› günlerde orada bulunmas› uygun idi. Yaz›flmalarla kendisinin Ankarada
oldu¤u anlafl›ld›. Ankarada Kolordu Komutan› Ali Fuat Paflaya "hemen ve ke-
sinlikle S›vasa gönderilmesini" emrettim. 7 Eylûlde geldi ve Temsilci Kurul
üyesi olarak taraf›mdan Kongre üyelerine tan›t›ld›.

Efendiler, bizden evvel gelmifl olan delegeler, var›fl›m›z› beklerken, arala-
r›nda toplant›lar yapm›fllar ve baz› haz›rl›k projeleri kaleme alm›fllar.

Var›fl›m›zdan sonra da baz› özel toplant›lar ve görüflmeler olmufl ve bu ke-
re bir tak›m kararlar da verilmifl. ‹zin verirseniz, çok karakteristik oldu¤u için,
bu noktay› aç›klayay›m:

S›vas Kongresi, 1919 Eylûlünün 4 üncü perflembe günü ö¤leden sonra iki-
de aç›ld›.

Ö¤leden evvel delegeler aras›nda bulunan ve ötedenberi kendisini tan›d›-
¤›m Hüsrev Sami Bey yan›ma gelerek flöyle bir bilgi verdi: "Rauf Bey ve baflka
kifliler, Bekir Sami Beyin evinde özel bir toplant› yapm›fllar ve beni baflkan yap-
mamaya karar vermifller." Arkadafllar›n, özellikle Rauf Beyin, böyle bir davra-
n›fl›na hiç ihtimal vermedim ve Hüsrev Sami Beye, aç›kça söyleyeyim ki, biraz
a¤›rca olarak, böyle anlams›z sözleri bana ulaflt›rmamas›n› ihtar ettim. Ver-

S›vas Kong-
resi aç›l›yor

S›vas
Kongresi
aç›l›yor



haberin asl› olmak imkân› ve ihtimali bulunmad›¤›n›, arkadafllar aras›nda, s››i-
tefehhümat› mucip sözler sarf›n›n caiz olmad›¤›n› da ilâve ettim.

Efendiler, ben, bu Kongrede riyaset meselesine ehemmiyet vermiyordum.
Riyasete, belki müsin bir zat›n getirilmesi muvaf›k olaca¤›n› düflünüyordum.
Bu maksatla baz› arkadafllar›n da noktai nazar›n› istimzaç ettim. "Bu meyan-
da, Kongre salonuna girmezden evvel koridorda Rauf Beye tesadüf ettim. Ki-
mi reis yapal›m?" dedim. Rauf Bey, adeta heyecanl› bir sesle, zaten söylemeye
haz›rlanm›fl oldu¤u o anda halinden anlafl›lan bir tav›rla ve keskin bir lisanla:
"Sen reis olmamal›s›n!" dedi. Derhal Hüsrev Sami Beyin verdi¤i malûmat›n
s›hhatine inand›m ve bittabi müteessir oldum. Gerçi, Erzurum Kongresinde de
benim siyasetimi mahzurlu görenler vard›. Fakat onlar›n ne mahiyette insanlar
oldu¤unu izah etmifltim. Bu defa, en yak›n arkadafllar›m›n, ayn› zihniyeti izhar
etmeleri beni düflündürdü. Rauf Beye: "Anlad›m, Bekir Sami Beyin evinde itti-
haz etti¤iniz karar› bana tebli¤ ediyorsun." dedim ve cevab›na intizar etmeden,
yan›ndan uzaklaflarak Kongre salonuna girdim.

Kongrenin küflad›n› müteak›p ilk söz alan bir zat› âlinin, Kongre zapt›n-
da aynen mazbut olan flu ifadesini iflittik:

" - Efendim, flimdi tabiî riyaset meselesi mevzuubahs olacak. Bendeniz ri-
yasetin birer gün veyahut birer hafta devam etmek üzere münavebe ile olmas›-
n› ve aza veya temsil edilen vilâyet ve sancak isimlerinin bafl harfleri itibarile
hurufu heca s›rasile ihraz edilmesini teklif ediyorum."

Efendiler, garip tesadüftür ki, bu teklif sahibinin temsil etti¤i vilâyetin ismi
elif ile bafllad›¤› gibi isminin de ilk harfi elif ile bafll›yordu. Ben, sahibi davet s›-
fatile bir nutuk irad ederek (Ves. 54), Kongreyi açt›ktan sonra, muvakkaten,
makam› riyasette bulunuyordum.

" - Bu neden icab ediyor, Efendim?" diye sordum.
Sahibi teklif "- Bu suretle iflin içine flahsiyet kar›flmam›fl olaca¤› gibi hari-

ce karfl› da müsavata riayet etti¤imizden hüsnü tesir etmifl olur" dedi.
Efendiler, ben, vatan›n, sahibi teklifle beraber, bütün milletin, hepimi-

zin nas›l bir girivei felâket içinde bulundu¤umuzu, göz önüne getirerek, ça-
rei halâs, oldu¤una kani bulundu¤um teflebbüsat›, namütenahi müflkülât ve
mevanie ra¤men, maddî, manevî bütün mevcudiyetimle, hayyizi fîle ç›kar-
maya çal›fl›rken, benim, en yak›n arkadafllar›m daha dün ‹stanbuldan gel-
mifl ve bittabi vaziyetin iç yüzüne gaynvâk›f, hürmet etti¤im ihtiyar bir zat
lisanile, bana flahsiyattan bahsediyorlar.

Bu teklifi reye koydum. Ekseriyetle reddettiler ve reis intihab›m reyi hafî
litreye vazettim. Üç rey müstesna olmak üzere beni reis intihap ettiler.

*
*   *

S›vas Kongresinin, ruznamei müzekerat›n›, Erzurum Kongresinin nizam-
name ve beyannamesi muhteviyat› ve bir de bizim S›vasa muvasalat›m›zdan ev-
vel gelmifl olan yirmi befl kadar azan›n haz›rlad›¤› bir muht›ra teflkil edecekti.

‹lk küflat günü olan 4 Eylûl günü ile beflinci, alt›nc› günleri, yani üç gün,
‹ttihatç› olmad›¤›m›z› teyit için yemin etmek lüzumile ve yemin formülü ha-

z›rlamakla; padiflaha ariza yazmakla ve Kongrenin küflad› münasebetile gelen
telgraflara cevap vermekle ve bilhassa Kongre, siyasetle ifltigal edecek mi, etmi-
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di¤i haberin asl› olmak olanak ve olas›l›¤› bulunmad›¤›n›, arkadafllar aras›nda,
yanl›fl anlamlara yol açacak sözler söylemenin uygun olmad›¤›n› da ekledim.

Efendiler, ben, bu Kongrede baflkanl›k konusuna önem vermiyordum.
Baflkanl›¤a, belki yafll› bir kimsenin getirilmesinin uygun olaca¤›n› düflünü-
yordum. Bu amaçla baz› arkadafllar›n da ne düflündüklerini sordum. Bu ara-
da, Kongre salonuna girmezden önce koridorda Rauf Beye rastlad›m. "Kimi
baflkan yapal›m?" dedim. Rauf Bey, sanki sinirli bir sesle, önceden söyleme-
ye haz›rlanm›fl oldu¤u o andaki durumundan anlafl›lan bir davran›flla ve kes-
kin bir dille: "Sen baflkan olmamal›s›n!" dedi. Derhal Hüsrev Sami Beyin ver-
di¤i bilginin do¤rulu¤una inand›m ve elbette üzüldüm. Her ne kadar, Erzu-
rum Kongresinde de benim baflkanl›¤›m› sak›ncal› görenler vard›. Fakat onla-
r›n ne nitelikte insanlar oldu¤unu aç›klam›flt›m. Bu defa, en yak›n arkadaflla-
r›m›n, ayn› görüflü belirtmeleri beni düflündürdü. Rauf Beye: "Anlad›m, Be-
kir Sami Beyin evinde ald›¤›n›z karar› bana bildiriyorsun." dedim ve karfl›l›k
vermesini beklemeden yan›ndan uzaklaflarak Kongre salonuna girdim.

Kongrenin aç›l›fl›n›n ard›ndan ilk söz alan bir yüksek kiflinin, Kongre tu-
tana¤›na oldu¤u gibi geçirilmifl olan flu sözlerini iflittik.

"Efendim, flimdi do¤al olarak baflkanl›k ifli sözkonusu olacak. Ben bafl-
kanl›¤›n birer gün ya da birer hafta sürmek üzere de¤ifle de¤ifle yap›lmas›n› ve
üye veya temsil edilen il ve sancak isimlerinin bafl harflerine göre alfabe s›ra-
sile yap›lmas›n› öneriyorum."

Efendiler, tuhaf rastlant›d›r ki, bu önerinin sahibinin temsil etti¤i ilin ad›
A (Elif) ile bafllad›¤› gibi kendi isminin de ilk harfi A (Elif) idi. Ben, ça¤r› ya-
pan kimse olarak bir nutuk okuyarak (Belge 54), Kongreyi açt›ktan sonra, ge-
çici olarak, baflkanl›k kürsüsünde bulunuyordum.

" - Bu neden gerekiyor, Efendim?" diye sordum.
Öneri sahibi - "Böylece iflin içine senlik benlik kar›flmam›fl olaca¤› gibi d›-

flar›ya karfl› da, eflitli¤e uydu¤umuzdan, iyi etki yapm›fl olur" dedi.
Efendiler, ben, vatan›n, öneri sahibiyle birlikte, bütün milletin, hepimizin

nas›l bir felâket ç›kmaz› içinde bulundu¤umuzu, göz önüne getirerek, kurtulufl
çaresi, oldu¤una inand›¤›m giriflimleri, sonsuz zorluklar ve engeller olsa da, nes-
nel, tinsel tüm varl›¤›m›zla, yürütmeye çal›fl›rken benim, en yak›n arkadafllar›m
daha dün ‹stanbuldan gelmifl ve do¤al olarak durumun iç yüzünü bilmez, sayg›
duydu¤um ihtiyar bir kifli a¤z›ndan, bana, senlikten benlikten söz ediyorlar.

Bu öneriyi oya koydum. Ço¤unlukla geri çevirdiler ve baflkan seçimini
gizli oyla yapt›rd›m. Üç oy d›fl›nda tüm oylarla beni baflkan seçtiler.

*
*   *

S›vas Kongresinin, görüflme gündemini, Erzurum Kongresinin tüzük ve
bildirisi içeri¤i ve bir de bizim S›vasa var›fl›m›zdan evvel gelmifl olan yirmi befl
kadar üyenin haz›rlad›¤› bir not oluflturacakt›.

‹lk aç›l›fl günü olan 4 Eylûl günü ile beflinci, alt›nc› günler, yani üç gün,
‹ttihatç› olmad›¤›m›z› sa¤lama ba¤lamakla ve and içmek gerc¤ile ve and›n

metnini haz›rlamakla; padiflaha sunulacak yaz›y› kaleme almakla ve Kongrenin
aç›l›fl› dolay›sile gelen telgraflara karfl›l›k vermekle ve özellikle Kongre, siyaset-
le u¤raflacak m›, u¤raflm›yacak m› konusunu tart›flmakla geçti. ‹çinde bulunulan

S›vas Kong-
resinin mefl-
gul oldu¤u
ifller

S›vas
Kongresi-
nin u¤raflt›-
¤› ifller



yecek mi zeminin münakaflasile geçti. ‹çinde bulunulan mücadele ve faaliyet,
siyasetten baflka birfley de¤il iken bu son zemini münakafla flayan› hayret de¤il
midir?

Nihayet, Kongrenin dördüncü günü as›l maksada temas ettik ve ayn› gün-
de, Erzurum Kongresi Nizamnamesi muhteviyat›n› müzakere ve hemen intaç
ettik. Bunun sebebi Erzurum Kongresi Nizamnamesinde yap›lmas› lâz›mgelen
tadilât› zaten ihzar ve icap edenleri tenvir etmifl bulunuyorduk.

Maahaza, yap›lan tadilât, bilâhare baz› itirazat ve ihtilâfat› ve birçok mu-
haberat ve münakaflat› mucip oldu¤u için, bu tadil olunan noktalar›n mühim-
lerini iflaret edece¤im:

1) Cemiyetin unvan› "fiarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti" idi.
"Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" oldu.

2) "Heyeti Temsilîye, fiarkî Anadolunun heyeti umumîyesini temsil eder"
kaydi yerine "Heyeti Temsilîye vatan›n heyeti umumîyesini temsil eder" dendi.
Mevcut azaya da daha alt› zat ilâve olundu.

3) "Her türlü iflgal ve müdahaleyi, Rumluk ve Ermenilik teflkili gayesine
matuf telâkki edece¤imizden müttehiden müdafaa ve mukavemet esas› kabul
edilmifltir" yerine "Her türlü iflgal ve müdahalenin ve bilhassa Rumluk ve Er-
menilik teflkili gayesine matuf harekât›n reddi hususlar›nda müttehiden müda-
faa ve mukavemet esas› kabul edilmifltir." denildi.

Bu iki cümledeki fark, mana itibarile bittabi pek büyüktür. Birincisinde
Düveli ‹tilâfiyeye karfl› hasmane vaziyet ve mukavemet telâffuz olunmuyor.
‹kincisinde bu cihet sarahat kespediyor.

4) Nizamnamede, dördüncü maddeyi teflkil eden mesele oldukça münaka-
flay› mucip oldu. Madde flu idi:

"Hükûmeti Osmaniye bir tazyiki düvelî karfl›s›nda buralar› (yani flark vi-
lâyetlerini) terk ve ihmal etmek ›st›rar›nda bulundu¤u anlafl›ld›¤› takdirde al›-
nacak idarî, siyasî, askerî vaziyetlerin tayin ve tespiti" yani idarei muvakkate
teflkil etmek meselesi.

S›vas Kongresi Nizamnamesinde bu maddedeki "buralar›" yerine "mül-
kümüzün herhangi bir cüzünü terk ve ihmal etmek..." suretinde flamil ve umu-
mî bir kayit kondu.

Bundan sonra 8 Eylûl içtima›nda, bahsetti¤im muht›raya temas edildi. Bu
muht›rada bafll›ca Amerika mandas› meselesi mevzuubahs ediliyordu.

O günlerde, ‹stanbuldan gelen baz› zeval, Amerikal› Mister Brown nam›n-
da bir de gazeteciyi S›vasa getirmifllerdi. Bu mesele hakk›nda Kongrede cere-
van eden müzakerattan bahsetmeden evvel mesele hakk›nda, heyeti aliyenizin
kâfi derecede tenevvürüne medar olmak üzere, evvelâ, bu zemine mukaddeme
olacak baz› malûmat arzedeyim. Bu malûmat›, Erzurumdan beri bafll›yan ba-
z› muhaberattan daha iyi anlafl›laca¤› için aynen arzedece¤im.

Asayifle müteallik gayet müstaceldir. Amasyadan, 25/26 Temmuz 1335
Erzurumda Üçüncü Kolordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine

1- Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Bugün 25 Temmuz 1335 akflam› Bekir Sami Be-
yefendi Amasyaya muvasalat ettiler. Kendilerile uzunca müddet teflerrüf ettim. Mustafa Ke-
mal Paflaya ve Rauf Beyefendiye arz› ihtiramat ederler. Müflarileyh, atideki müteleas›n› ar-
zetmekli¤imi rica etmifltir.
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didiflmeler ve u¤rafl›lar, siyasetten baflka bir fley de¤il iken bu son tart›flma ko-
nusuna flafl›lmaz m›?

Sonunda, Kongrenin dördüncü günü as›l amaca de¤indik ve ayn› günde,
Erzurum Kongresi Tüzü¤ü içeri¤ini görüflerek hemen sonuca ba¤lad›k. Bunun
nedeni Erzurum Kongresi Tüzü¤ünde yap›lmas› gereken de¤ifliklikleri önceden
haz›rlam›fl ve gerekenleri ayd›nlatm›fl bulunmam›zd›.

Bununla birlikte, yap›lan de¤ifliklik, sonralar› birtak›m karfl› ç›kmalar ve
anlaflmazl›klar ve birçok yaz›flma ve tart›flmalara neden oldu¤u için, de¤ifltirilen
bu noktalar›n önemlilerine de¤inece¤im:

1) Derne¤in ad› "Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i" idi. "Anado-
lu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" oldu.

2) "Temsilci Kurul, Do¤u Anadolunun tümünü temsil eder" sözleri yeri-
ne "Temsilci Kurul vatan›n tümünü temsil eder" dendi. Üyelere de alt› kifli
daha eklendi.

3) "Baflkalar›n›n ne türden olursa olsun yurdumuza girmelerini ve ifllerimi-
ze kar›flmalar›n›, Rumluk ve Ermenilik kurma amac›na yönelik sayaca¤›m›zdan
birlik olarak savunma ve direnme ilkesi kabul edilmifltir" yerine "Baflkalar›n›n
ne türden olursa olsun yurdumuza girmeleri ve ifllerimize kar›flmalar› ve özel-
likle Rumluk ve Ermenilik kurma amac›na yönelik davran›fllar›n durdurulmas›
konular›nda elbirli¤i ile savunma ve direnme ilkesi kabul edilmifltir." denildi.

Bu iki cümledeki fark, anlam bak›m›ndan elbette çok büyüktür. Birincisin-
de ‹tilâf Devletlerine karfl› düflmanca tutum ve direnifllerden söz edilmiyor.
‹kincisinde bu husus aç›kl›k kazan›yor.

4) Tüzükte, dördüncü maddeyi oluflturan ifl oldukça tart›flmaya neden ol-
du. Madde flu idi:

"Osmanl› Hükûmetinin devletlerin bir bask›s› karfl›s›nda buralar› (yani do-
¤u illerini) b›rakmak ve gözden ç›karmak zorunda bulundu¤u anlafl›l›rsa al›na-
cak yönetimsel, siyasî, askerî durumlar›n belirlenip saptanmas›" yani geçici yö-
netim kurulmas› ifli.

S›vas Kongresi Tüzü¤ünde bu maddedeki "buralar›" yerine "yurdumuzun
herhangi bir parças›n› b›rakmak ve gözden ç›karmak..." fleklinde kapsaml› ve
genel sözler kondu.

Bundan sonra 8 Eylûl toplant›s›nda, sözünü etti¤im nota de¤inildi. Bu not-
ta bafll›ca Amerika mandas›* ifli söz konusuydu.

O günlerde, ‹stanbuldan gelen baz› kifliler, Amerikal› Mister Brown ad›n-
da bir de gazeteciyi S›vasa getirmifllerdi. Bu ifl hakk›nda Kongrede yap›lan gö-
rüflmelerden söz etmeden önce konu hakk›nda, yüksek kurulunuzun yeter de-
recede ayd›nlanmas›na yaramak üzere, evvelâ, bu konuya girifl niteli¤inde olan
baz› bilgiler vereyim. Bu bilgileri, Erzurumdanberi bafll›yan baz› yaz›flmalardan
daha iyi anlafl›laca¤› için bunlar› oldu¤u gibi sunaca¤›m.

‹çgüvenlikle ilgili / çok ivedidir Amasyadan, 25/26 Temmuz 1919
Er/urum Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na

1 - Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Bugün 25 Temmuz 1919 akflam› Bekir Sami Beyefen-
di Amasyaya vard›lar. Kendilerile uzunca süre konufltum. Mustafa Kemal Paflaya ve Rauf Be-
yefendiye sayg›lar›n› sunuyorlar. Kendisi, afla¤›daki düflüncelerini bildirmemi rica etmifltir.

Amerika
mandas›
için propa-
gandalar

Amerika
mandas›
için propa-
gandalar

* Manda - mandater = Kendi kendini yönetme yetene¤inden yoksun say›lan baz› mil-
letlerin bir süre Milletler Cemiyeti (fiimdiki Birleflmifl Milletlere benzeyen uluslararas› bir
örgüt) ad›na vesayet alt›na al›nmas› (manda) ve ülke yönetiminin "vasi" (mandater) s›fati-
le, savafltan galip ç›kanlardan biri taraf›ndan yönetilmesi (BY)



2- ‹stiklâl flayan› arzu ve tercihtir. Ancak istiklâli tam talep etti¤imiz halde mülkün me-
nat›k› müteaddideye taksimi, kat'i ve flüphesizdir. fiu halde iki üç vilâyete münhas›r kalacak
istiklâle, tamamiyeti mülkiyemizi temin edecek mandaterlik elbette müreccaht›r. Memaliki
Osmaniyenin cümlesine flamil meflrutiyetimiz ve hariçle hakk› temsilimiz baki kalmak flarti-
le bir müddeti muayyene için Amerika mandaterli¤ini talep etmeyi milletimiz için en nâfî bir
flekli hal kabul ediyorum. Bu bapta Amerika mümessili ile görüfltüm. Birkaç flahs›n de¤il, bü-
tün milletin sadas›n›, Amerikaya duyurmak lâ:›mgeldi¤ini söyledi ve atideki flerait dairesinde
Wilson'a, Senatoya ve Amerika Kongresine müracaatta bulunulmas›n› dermeyan eyledi.

a) Adil bir hükûmetin tesisi.
b) Maarifi umumiyenin neflri ve tamimi.
c) Hürriyeti edyan ve mezahibin temini.
d) Muahedat› hafiyenin ilgas›.
e) Umum memaliki Osmaniyeyi flamil olmak üzere Amerika hükûmetinin mandaterli-

¤imizi kabul eylemesi.
3- Bundan baflka Kongremizin intihap edece¤i bir heyeti, Amerikaya bir z›rhl› ile isal

etmeyi de mümessil deruhde etmifltir.
4- Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalaca¤›ndan her gûna emir ve talimat›n

vas›tai âcizanemle tebli¤ini ve hassaten S›vas Kongresinin ne zaman içtima edece¤ini ve ken-
dilerinin yevmi mezkûre kadar nerede intizar eylemesi muvaf›k olaca¤›n›n ifl'ar buyurulma-
s›n› istirham eylemekte oldu¤u.

F›rka 5 Kafkas Kumandan Vekili Arif 
fiifre Acele ve zatîdir 196 Erzurum

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
1- Elyevm Amasyada bulunan valii esbak Bekir Sami Beyefendiye mahsustur: Telgraf-

namei âlilerinden pek müstefit olduk. Hali in'ikatta bulunan Vilâyat› fiark›ye Kongresi he-
men her tarafta memleketleri halk›nca haizi tesir ve nüfuz ve sahibi kelâm tan›nm›fl zevattan
mürekkep bir heyeti muktedire halindedir. Bu Kongrede flimdiye kadar olan müzakeratta
devlet ve milletin istiklâli tamm› musirren müdafaa olunmaktad›r. Binaenaleyh henüz bizce
de flurut ve mahiyeti müphem bir Amerika mandaterli¤inden Kongreye do¤rudan do¤ruya
bahsolunmas›, pek mahzurlu olaca¤› cihetle zat› âlilerinin Dersaadetle hali temasta bulundu-
¤u zevat ile olan müzakereye istinaden zirdeki noktalar›n izahile bizleri serian tenvir buyur-
man›z› hassaten rica ederiz. Bundan evvel de resen Dersaadetten buna dair gelen malûmat
meflkûk görüldü¤ü cihetle ayni esaslar dairesinde istizah k›l›nd›¤› gibi 21 Temmuz 1335 tari-
hinde de S›vasta Refet Bey vas›tasile Dersaadetten gelen malûmatta ayn› meflkûkiyet bulun-
du¤u cihetle oradan da do¤ruca flurut ve izahat talep edilmifltir.

a) ‹stiklâli tam talep edildi¤i halde mülkün menat›k› müteaddideye taksimi kat'i ve flüp-
hesizdir buyuruluyor. Bu kanaatin menba› nedir?

b) Tamamiyeti mülkiyeden maksat, mülkün tamamisi mi, yoksa hukuku hükümkaranî
midir?

c) Memaliki Osmaniyenin cümlesine flamil meflrutiyetimiz ve hariçte hakk› temsilimiz
baki kalmak flartile mandaterlik talebini en nafi bir flekil olarak kabul buyuruyorsunuz. An-
cak mümessilin dermeyan etti¤ini bildirdi¤iniz mevat ile bu flekil biribirine mütenak›z görü-
nüyor. Çünkü meflrutiyetimiz baki kal›nca hükûmet kuvvei teflriiyenin itimad›na mazhar ve
murakebesine tâbi bir heyetten ibaret olur ki art›k bu heyetin tesisinde Amerikan›n dahlü te-
siri olamaz. fiu halde ya meflrutiyet bakidir, âdil bir hükûmetin tesisini Amerikadan talebe
mahal yoktur veyahut âdil bir hükûmetin tesisi Amerikadan talep edilince meflrutiyetin beka-
s› lâf›zdan ibaret kal›r.

d) Maarifi umumîyenin neflrü tamiminden maksat nedir? Vehleten hat›r›m›za gelen,
memleketin her taraf›nda Amerikan mekteplerinin tesisidir. Çünkü daha flimdiden yaln›z S›-
vasta yirmi befl kadar müessese ihdas etmifllerdir ki, yaln›z bir tanesinde bin befl yüz kadar
Ermeni talebe vard›r. Binaenaleyh maarifi Osmaniye ve islâmiyenin neflrü tamimi ile bu te-
flebbüsün sureti imtizac› nas›l olacakt›r.

e) Hürriyeti edyan ve mezahibin temini f›kras› da mühimdir. Patrikhaneler imtiyazat›
mevcut iken bunun fark ve manas› nedir?

90 91

2 - Ba¤›ms›zl›k istenilmeye ve ye¤lenmeye de¤er. Ancak tam ba¤›ms›zl›k istersek yur-
dun birçok bölgelere bölünmesi, kesin ve kuflkusuzdur. fiu halde iki üç il için kalacak ba¤›m-
s›zl›¤a, vatan›n bütünlü¤ünü sa¤layacak baflka bir devletin mandas› alt›na girmek elbette ye¤-
lenir. Osmanl› ülkelerinin tümüne yayg›n meflrutiyetimiz ve d›flar›da temsilimiz hakk› sakl›
kalmak kofluluyla belirli bir süre için Amerika mandaterli¤ini istemeyi milletimiz için en ya-
rarl› bir hal flekli olarak düflünüyorum. Bu konuda Amerika temsilcisi ile görüfltüm. Birkaç ki-
flinin de¤il, bütün milletin sesini Amerikaya duyurmak gerekti¤ini söyledi ve afla¤›daki koflul-
lar alt›nda Wilson'a, Senatoya ve Amerika Kongresine baflvuruda bulunulmas›n› ileri sürdü.

a) Adaletli bir hükûmetin kurulmas›.
b) Genel e¤itim ve ö¤retimin yay›lmas› ve geniflletilmesi.
c) Din ve mezhep özgürlü¤ü sa¤lanmas›.
d) Gizli andlaflmalar›n kald›r›lmas›.
e) Tüm Osmanl› ülkelerini kavramak üzere Amerika hükûmetinin mandaterli¤imizi

kabul etmesi.
3 - Bundan baflka Kongremizin seçece¤i bir heyeti, Amerikaya bir z›rhl› ile ulaflt›rma-

y› temsilci üstlenmifltir.
4 - Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalaca¤›ndan her türden emir ve tali-

matlar›n benim arac›l›¤›mla duyurulmas›n› ve özellikle S›vas Kongresinin ne zaman topla-
naca¤›n›n ve kendilerinin o güne kadar nerede beklemesinin uygun olaca¤›n›n bildirilmesi-
ni dilemekte oldu¤u.

5. Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif 
fiifre ‹vedi ve kifliye özeldir 196 Erzurum

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
1 - fiimdi Amasyada bulunan eski valilerden Bekir Sami Beyefendiye özeldir: Telgra-

f›n›zdan çok yararland›k. Toplant› halinde bulunan Do¤u ‹lleri Kongresi hemen hepsi gel-
dikleri yerlerdeki halkça etkili ve güçlü ve konuflmas›n› bilir kiflilerden oluflan güçlü bir top-
luluk niteli¤indedir. Bu Kongrede flimdiye kadar olan görüflmelerde devlet ve milletin tam
ba¤›ms›zl›¤› ›srarla savunulmaktad›r. Bu nedenle koflul ve niteli¤i bizce henüz aç›kça bilin-
meyen bir Amerika mandaterli¤inden Kongreye do¤rudan do¤ruya söz edilmesi, çok sak›n-
cal› olaca¤›ndan sizin ‹stanbulda iliflki halinde bulundu¤unuz kiflilerle olan görüflmeye da-
yanarak afla¤›daki noktalar› aç›klayarak bizleri tezelden ayd›nlatman›z› özellikle rica ede-
riz. Bundan önce de do¤rudan do¤ruya ‹stanbuldan benimle ilgili olarak gelen bilgiler kufl-
ku verici görüldü¤ünden ayn› esaslar içinde aç›klama istendi¤i gibi 21 Temmuz 1919 tarihin-
de de S›vasta Refet Bey arac›l›¤›yla ‹stanbuldan gelen bilgilerde ayn› kuflku vericilik bulun-
du¤undan oradan da do¤rudan do¤ruya koflullar sorulmufl ve aç›klama istenmifltir.

a) Tam ba¤›ms›zl›k istendi¤i takdirde ülkenin birden çok bölgeye bölünmesi kesin ve
kuflkusuzdur diyorsunuz. Bu kan›n›n kayna¤› nedir?

b) Ülkenin bütünlü¤ünden maksat, mülkün bölünmezli¤i mi, yoksa egemenlik hakla-
r› m›?

c) Osmanl› ülkelerinin tümüne yayg›n meflrutiyetimiz ve d›flda temsil edilme hakk›
sakl› kalmak kofluluyla mandaterlik istemeyi en yararl› bir hal flekli olarak kabul ediyorsu-
nuz. Ancak temsilcinin ileri sürdü¤ünü bildirdi¤iniz fleyler ile bu flekil çeliflmeli görünüyor.
Çünkü meflrutiyetimiz sakl› kal›nca hükûmet yasama organ›n›n güvenine sahip ve denetimi
alt›nda bir kuruldan ibaret olur ki art›k bu heyetin oluflturulmas›nda Amerikan›n etkisi ola-
maz. fiu halde ya meflrutiyet devam edecektir ve adaletli hükûmetin oluflturulmas›n› Ame-
rikadan istemenin anlam› yoktur ve de adaletli bir hükûmetin oluflturulmas› Amerikadan
istenince meflrutiyetin sakl› bulundu¤u lâfdan ibaret kal›r.

d) Genel e¤itimi ve ö¤retimin yay›l›p geniflletilmesinin anlam› nedir? ‹lk akl›m›za ge-
len, memleketin her taraf›nda Amerikan okullar›n›n aç›lmas›d›r. Çünkü daha flimdiden yal-
n›z S›vasta yirmi befl kadar kurum oluflturmufllard›r ki, yaln›z bir tanesinde bin befl yüz ka-
dar Ermeni ö¤renci vard›r. Bu nedenle Osmanl› ve ‹slâm e¤itiminin yay›l›p geniflletilmesi
ile bu giriflim nas›l ba¤daflacakt›r?

e) Din ve mezhep ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› sözleri de önemlidir. Patrikhanelerin ay-
r›cal›klar› varken bunun fark ve anlam› nedir?



f) Mümessilin beflinci madde olarak bahseyledi¤i umum memaliki Osmaniyenin hudut-
lar› nedir? Yani kablelharp olan hududumuz mudur? E¤er bu tabir içinde Suriye ve Irak da-
hil ise Anadolu halk›n›n Arabistan nam›na mandaterlik talebine hak ve salâhiyeti olabilir mi?

g) Hükûmeti haz›ran›n siyaseti nedir? Tevfik Pafla neden Londraya gitti? Amerikal›lar
gibi ‹ngilizlerin de ayr›ca bir mandaterlik takip etti¤i görülüyor. Farklar nedir? Hükûmet
Amerika mandas›n› nas›l telâkki ediyor? Yani buna mütemayil mi, müsta¤ni mi? Amerikal›-
lar neden Ermenistan mandaterli¤ini terkettiler. Amerikal›lar manday› almaya ne dereceye
kadar mütemayil ve arzukefltir?

2- S›vas Kongresinin in'ikad› Erzurum Kongresinin hitam›na muallâkt›r. Bununla ay-
r›ca ifltigal edilmektedir. Zât› samilerinin buna intizaren ya Tokatta yahut Amasyada bulun-
malar› muvaf›kt›r. Arz› hürmet eyleriz.

Mustafa Kemal
Asayifle müteallik ve aceledir 93 Amasyadan, 30/7/1335

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
1- Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Bekir Sami Beyden al›nan cevap berveçhiati ar-

zolunur:
a) ‹stiklâli tam talep edildi¤i halde mülkün menat›k› adideye taksim ve birkaç manda-

ya tâbi tutulaca¤›m›z Dörtler Meclisince mukarrerdir. Binaenaleyh buna mâni olmak için bir
manday› talep etmek de en muvaf›k olaca¤›n› beyan etmifltir.

b) Yaln›z hukuku hükûmet mevzuubahs, tamamii mülkümüzün muhafazas› esast›r.
c) Amerikadan herhangi flekilde bir hükûmet talep etmiyece¤iz. Amerikaya âdil bir hü-

kûmeti tesis edece¤imizi temin edece¤iz. Kanunu Esasimiz ahkâmî mer'i, hanedan› saltana-
t›n her türlü hukuku hükümranisi baki ve mahfuz ve hariçte heyeti temsiliyemiz kemakân
mevcut olmak flartlar› ile Amerika hükûmetinin esbab› saadet ve inkiflaf›m›za muzahir olma-
s›n› talep edece¤iz. ‹stiyece¤imiz mandaterlik bu flekildedir.

d) Maarifi umumîyenin neflrü tamiminden maksat Amerika mekteplerinin köylerimize
kadar girmesine müsaade de¤il, maarifi millîye ve islâmiyemizi neflrü tamime sarf› ihtimam
edece¤imize kendilerini temin ile beraber muzaheretlerini taleptir. Mandaterli¤i Amerika
misyonerlerine de¤il, Amerika hükûmetine tevdi etmek istiyoruz.

e) Hürriyeti edyan ve mezahip esasen ahkâm› diniye ve islâmiyemiz muktezas›ndand›r.
Amerika efkâr› umumiyesi bu hakikate vâk›f olmad›klar› için kendilerine bu teminat› vermek
istiyoruz ve mümessilin bahsetti¤i hudut kablelharp mevcut olan hududumuzdur. Suriye ve
aksam› saire hakk›nda bizim mandaterlik talebine selâhiyetimiz olup olmamas› Kongrece
halledilecek bir meseledir. Esasen Suriye ve Irakta Amerika heyetleri arayi umumiyeye mü-
racaat ettiler. Suriye ve Filistin de müstakil bir Arap hükûmeti tesisini talep ile beraber Ame-
rika mandaterli¤ini di¤erlerine tercih eylediklerini izhar ettiler.

f) Hükûmeti haz›ra henüz teflekkül etti¤inden siyaseti meçhuldur. Ancak evvelki hükû-
metlerin siyasetleri aciz ve Kuvayi ‹tilâfiyenin herbir emrine mümaflat idi. Tevfik Pafla Lond-
raya gitmiyerek Ferit Pafla ile avdet etmifltir. Amerika, Ermenistan hükûmeti taayyün etme-
den, dolaflan heyetlerinin raporlar›na nazaran, büyük bir Ermenistan teflekkülüne maddeten
imkân mevcut olmad›¤› merkezindedir. Mandaterlik hakk›nda mufassal bir ar›za posta ile
takdim olunmak üzeredir.

g) fiimdilik taraf›m›zdan vaki olacak tebligata intizaren Tokatta bulunaca¤›m. Amasya
ve Tokatta ve kazalarda icap eden tebligat icra, iyi neticeler verece¤ini ümit etmekteyim.
Cümlenize ihtiramat›m› takdim ederim Efendim.

F›rka 5 Kumandan› Arif 
fiifre Zata mahsustur Erzurum, 1 A¤ustos 1335

Amasyada Beflinci F›rka Kumandanl›¤›na
Bu telgraf›n hemen Bekir Sami Beyefendiye isali ve cevab›n›n müstacelen al›nmas› rica

olunur:
Bekir Sami Beyefendiyedir.
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f) Temsilcinin beflinci madde olarak sözünü etti¤i tüm Osmanl› beldelerinin s›n›rlar› ne-
dir? Yani savafltan önceki s›n›rlar›m›z m›d›r? E¤er bu deyimin içine Suriye ve Irak da giri-
yorsa Anadolu halk›n›n Arabistan ad›na mandaterlik istemeye hak ve yetkisi olabilir mi?

g) Bugünkü hükûmetin politikas› nedir? Tevfik Pafla neden Londraya gitti? Amerika-
l›lar gibi ‹ngilizlerin de ayr›ca bir mandaterlik ard›ndan kofltu¤u görülüyor. Ay›r›mlar ne-
dir? Hükûmet Amerika mandas›na ne gözle bak›yor? Yani buna yatk›n m›, çekingen mi?
Amerikal›lar neden Ermenistan mandaterli¤ini b›rakt›lar? Amerikal›lar manday› almaya
ne dereceye kadar yatk›n ve isteklidir?

2 - S›vas Kongresinin toplanmas› Erzurum Kongresinin son bulmas›na ba¤l›d›r. Bunu
sa¤lamaya ayr›ca çal›fl›lmaktad›r. Sizin bunu bekleyip ya Tokatta ya da Amasyada bulun-
man›z uygundur. Sayg›lar sunar›z.

Mustafa Kemal 
‹çgüvenlikle ilgili ve ivedidir 93 Amasyadan, 30/7/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na 
1 - Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Bekir Sami Beyden al›nan karfl›l›k afla¤›da sunul-

mufltur.
a) Tam ba¤›ms›zl›k istenirse mülkün birçok bölgelere bölünece¤i, birkaç manda alt›-

na al›naca¤›m›z Dörtler Toplant›s›nca kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu nedenle bunu önlemek için bir
tek devletin mandas›n› istemenin de en uygun olaca¤›n› söylemifltir.

b) Ancak, hükûmet etme haklar› söz konusu olup ülkenin bütünlü¤ü temel ilkedir.
c) Amerikadan herhangi flekilde bir hükûmet istemiyece¤iz. Amerikaya adaletli bir

hükûmeti kuraca¤›m›z hakk›nda inand›r›c› söz verece¤iz. Anayasam›z hükümleri yürürlük-
te olmak, padiflah soyunun her türden egemenlik haklar› sakl› kalmak ve d›flda temsilcileri-
miz eskisi gibi bulunmak koflullar›yla Amerika hükûmetinin mutlulu¤umuza ve geliflmemi-
ze yard›mc› olmas›n› isteyece¤iz. ‹stiyece¤imiz mandaterlik bu biçimdedir.

d) Genel e¤itim-ö¤retimin yay›l›p geniflletilmesinden amaç Amerika okullar›n›n köy-
lerimize kadar girmesine izin vermek de¤il, millî ve islâmî e¤itimimizi ve ö¤retimimizi ya-
y›p gelifltirmeye dikkat edece¤imize onlar› güvendirmekle birlikle yard›mlar›n› istemektir.
Mandaterli¤i Amerika misyonerlerine de¤il, Amerika hükûmetine vermek istiyoruz.

e) Dinlerin ve mezheplerin ba¤›ms›zl›¤› asl›nda dinsel ve islâmî kurallar gere¤idir.
Amerika kamuoyu bu gerçe¤i bilmedi¤i için kendilerine bu güvenceyi vermek istiyoruz ve
temsilcinin söz etti¤i s›n›rlar savafltan evvelki s›n›rlar›m›zd›r. Suriye ve di¤er k›s›mlar bak›-
m›ndan bizim mandaterlik istemeye yetkimiz olup olmamas› Kongrece çözümlenecek bir
sorundur. Daha önce Suriye ve Irakta Amerika heyetleri kamu oyuna baflvurdular. Suriye
ve Filistin de ba¤›ms›z bir Arap hükûmeti kurulmas›n› istemekle birlikte Amerika manda-
terli¤ini baflkalar›n›n n›andaterli¤ine ye¤lediklerini belirttiler.

f) fiimdiki hükûmet yeni kuruldu¤undan politikas› bilinmiyor. Ancak evvelki hükû-
metlerin politikalar› güçsüzlük ve ‹tilâf Kuvvetlerinin her emrine boyun e¤mek idi. Tevfik
Pafla Londraya gitmiyerek Ferit Pafla ile geri dönmüfltür. Amerika, Ermenistan hükûmeti
belirlenmeden, dolaflan heyetlerin raporlar›na göre, büyük bir Ermenistan oluflturmaya
maddî olanak bulunmad›¤› do¤rultusunda düflünmektedir. Mandaterlik hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiler posta ile gönderilmek üzeredir.

g) fiimdilik yapaca¤›n›z bildirileri beklemek üzere Tokatta bulunaca¤›m. Amasya ve
Tokatta ve kazalarda gereken bildiriler yap›lmas›n›n olumlu sonuçlar verece¤ini ummakta-
y›m. Hepinize sayg›lar›m› sunar›m Efendim.

5. Tümen Komutan› Arif 
fiifre Kifliye Özeldir Erzurum, 1/A¤ustos/1919

Amasyada Beflinci Tümen Komutanl›¤›na
Bu telgraf›n hemen Bekir Sami Beyefendiye ulaflt›r›lmas› ve karfl›l›¤›n›n ivedi olarak

al›nmas› rica olunur:
Bekir Sami Beyefendiyedir.



C: 3/7/1335 Amerikan mandaterli¤i hakk›ndaki izahat› âhirenize muttali olduk. Bu fle-
raite göre esas itibarile korkulacak birfley olmamak lâz›m. Maahaza daha bir nokta hakk›n-
daki mütâlleai âlilerini de almak istiyoruz. Lehimizde bu kadar flerait dermeyan›na müsait
bulunacak olan Amerika hükûmeti bu flekildeki mandaterli¤i kabul etmesine yani buna kat-
lanmas›na mukabil Amerika nam›na ne gibi fevait ve menafi temin etmifl olacakt›r. Bununla
kendi hesaplar›na olacak gaye nedir? Bu baptaki kanaat ve ist›tlaat› samilerile de tenvir bu-
yurmalar›na müsaraaten intizar eyleriz Efendim.

Mustafa Kemal 
Amasya, 3/8/1335 

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
Bekir Sami Beyden al›nan cevap berveçhiati arzolunur:
Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Amerikal›larla flimdiye kadar cereyan eden müza-

kerat bittabi daima hususî bir flekilde vaki olmufl ve s›rf bir faraziyeden ibaret bulunmufl ol-
du¤una nazaran mandaterliklerin tarafeyni akideyne tahmil edilecek flerait hakk›nda teatii ef-
kâr edilmemifltir. Mümkün oldu¤u takdirde ihzarile S›vas Kongresinin sürati küflad› lüzumu-
nu hulâsaten arzeylerim.

Erkân›harbiye Kaymakam› Arif 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Muhterem Efendim.
Memleketin siyasî vaziyeti en had bir devreye geldi. Kendimize bir istikamet tayini için

Türk milletinin zar›n› at›p müspet bir vaziyet almak zaman› ise geçmek üzere bulunuyor.
Haricî vaziyet ‹stanbulda flöyle görünüyor:
Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, Türkiyede mandaterlik meselesini Amerika Senas›na resmen

teklif etmifl olmakla beraber bütün kuvvetlerini Senan›n kabul etmemesi için sarfediyorlar.
Taksimden hisse kaç›rmak tabii ifllerine gelmiyor.

S››riyede hüsrana u¤rayan Fransa, zarar›n› Türkiyede telâfi etmek istiyor. ‹talya namus-
kâr bir emperyalist oldu¤undan muharebeye ancak Anadolu taksiminde pay almak için gir-
di¤ini aç›ktan aç›¤a söylüyor. ‹ngilterenin oyunu biraz daha incedir.

‹ngiltere Türkün vahdetini, asrîleflmesini, hakikî bir istiklâl almas›n›, âti için bile olsa,
istemiyor. Yeni vesait ve fikirle tamamen asrî ve kavi bir Müslüman - Türk hükûmeti bafl›n-
da hilâfet de olursa ‹ngilterenin müslüman esirleri için bir sui misal teflkil eder. Türkiyeyi kül
halinde ‹ngiltere alabilse kafas›n› kolunu kopar›r, birkaç senede sad›k bir müstemleke haline
koyar. Buna en baflta bilhassa Klerikal s›n›flar memleketimizde çoktan taraftard›r. Fakat bu-
nu Fransa ile dö¤üflmeden yapabilmek kabil olam›yaca¤›ndan taraftar olamaz. Fakat Türki-
yeyi vahdet halinde muhafaza zarurî görülürse yani taksim ancak büyük askerî fedekârl›k-
larla husule gelece¤ini anlarsa Lâtinleri sokmamak için Amerika fikrine zahîr ve taraftar
olur. Nitekim ‹ngiliz siyasî adamlar› aras›nda zaten bu fikre temayül mevcut. Morisson gibi
meflhur simalar Amerikan›n Türkiyede umumî manda almas›na taraftar oluyorlar.

Di¤er bir sureti hal de Türkiyeyi Trakyadan, ‹zmirden, Adanadan belki de Trabzondan
ve mutlak ‹stanbuldan mahrum ettikten sonra eski kapitülasyonlar› ve bo¤ulmaya mahkûm
dahilî hududu ile müstakil b›rakmak.

Biz ‹stanbulda kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye hudutlar›n› flamil olmak üze-
re muvakkat bir Amerika mandas›n› ehveni fler olarak görüyoruz. Sebeplerimiz flunlard›r:

1- Aram›zda herhangi flerait alt›nda h›ristiyan ekalliyetleri kalacakt›r. Bunlar hem Os-
manl› tebaas› hukukundan istifade edecekler, hem de hariçte bir Avrupa devletine dayanarak
surifl ç›karacaklar, mütemadi müdahaleye sebebiyet verecekler, zaten surî olan istiklâlimiz-
den ekalliyetler nam›na her sene parça parça kaybedece¤iz.

Muntazam bir hükûmet ve asrî ve idare tesisi için Patrikhanenin siyasî imtiyazlar›, ekal-
liyetlerin kuvvetli devletler vas›tasile mütemadi tehdidi ortadan kalkmal›d›r. Küçük ve zay›f
bir Türkiye bunu yapam›yacakt›r.
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K: 30/7/1919. Amerikan mandaterli¤i hakk›ndaki son aç›klamalar›n›z› ö¤rendik. Bu
koflullara göre temelde korkulacak bir fley olmamas› gerekir. Ancak bir konu hakk›nda da-
ha düflündüklerinizi ö¤renmek istiyoruz. Bize elveriflli bunca koflullar ileri sürebilecek olan
Amerika hükûmeti bu flekildeki mandaterli¤i üstlenmesine yani buna katlanmas›na karfl›
Amerika ad›na ne gibi fayda ve yarar sa¤lam›fl olacakt›r. Bununla kendi hesaplar›na güttük-
leri amaç nedir? Bu konudaki düflündükleriniz ve duyup ö¤rendiklerinizle bizleri tezden ay-
d›nlatman›z› bekleriz Efendim.

Mustafa Kemal 
Amasya, 3/8/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na
Bekir Sami Beyden al›nan karfl›l›k afla¤›da sunulmufltur.
Mustafa Kemal Paflaya özeldir: Amerikal›larla flimdiye kadar yap›lan görüflmeler do-

¤al olarak daima özel bir flekilde yap›lm›fl ve sadece varsay›mdan ibaret bulunmufl oldu¤u-
na göre mandaterliklerin iki âkit tarafa yükleyece¤i koflullar hakk›nda görüfl al›flveriflinde
bulunulmam›flt›r. S›vas Kongresi gerçekleflebilecekse haz›rlanarak ivedilikle aç›lmas› gere-
¤ini özel olarak bilginize sunar›m.

Kurmay Yarbay Arif
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Muhterem Efendim.
Memleketin siyasal durumu en s›k›fl›k bir evreye geldi. Kendimize bir yön çizmek için

Türk milletinin zar›n› at›p olumlu bir tutum almak zaman› ise geçmek üzere bulunuyor. 
D›fl durum ‹stanbulda flöyle görünüyor:
Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, Türkiyede mandaterlik iflini Amerika Senatosuna resmî ola-

rak önermifl olmakla birlikte bütün güçlerini Senatonun kabul etmemesi için harc›yorlar.
Bölüflümden pay kaç›rmak elbette ifllerine gelmiyor.

Suriyede umdu¤unu bulamayan Fransa, zarar›n› Türkiyede gidermek istiyor. ‹talya
namuslu bir emperyalist oldu¤undan savafla sadece Anadolunun bölüflümünde pay almak
için girdi¤ini aç›ktan aç›¤a söylüyor. ‹ngilterenin oyunu biraz daha incedir.

‹ngiltere Türkün birli¤ini, ça¤dafllaflmas›n›, gerçek bir ba¤›ms›zl›¤a kavuflmas›n›, ilersi
için bile olsa, istemiyor. Yeni araç ve düflüncelerle tamamen ça¤dafl ve güçlü bir Müslüman-
Türk hükûmeti bafl›nda halifelik de olursa ‹ngilterenin müslüman tutsaklar› için bir kötü ör-
nek oluflturur. Türkiyeyi tüm olarak ‹ngiltere alabilse kafas›n› kolunu kopar›r, bir kaç sene-
de kendisine ba¤l› bir sömürge durumuna sokar. Buna en baflta özellikle din adamlar› mem-
leketimizde çoktan isteklidir. Fakat bunu Fransa ile dö¤üflmeden yapabilmek olana¤› bulu-
nam›yaca¤›ndan istemez. Fakat Türkiyeyi birlik halinde korumak zorunlu görülürse yani
bölüflmenin ancak büyük askerî özverilerle yap›labilece¤ini anlarsa Lâtinleri sokmamak
için Amerika düflüncesine yard›mc› ve yandafl olur. Nitekim ‹ngiliz siyaset adamlar› aras›n-
da ötedenberi bu düflünceye e¤ilim var. Morisson gibi ünlü kifliler Amerikan›n Türkiyede
manda almas›ndan yana oluyorlar.

Baflka bir çözüm yolu da Türkiyeyi Trakyadan, ‹zmirden, Adanadan belki de Trab-
zondan ve kesinlikle ‹stanbuldan yoksun b›rakt›ktan sonra eski "kapitülasyon"lar› ve bo-
¤ulmaya hükümlü iç s›n›rlar› ile ba¤›ms›z b›rakmak.

Biz ‹stanbulda kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye s›n›rlar›n› kavrayacak flekilde
geçici bir Amerika mandas›n› kötülerin en az kötüsü olarak görüyoruz. Nedenlerimiz flun-
lard›r:

1 - Aram›zda nas›l olsa h›ristiyan az›nl›klar kalacakt›r. Bunlar hem Osmanl› uyruklu-
¤u haklar›ndan yararlanacaklar, hem de d›flar›da bir Avrupa devletine dayanarak kar›fl›kl›k
ç›karacaklar, durmadan ifllerimize kar›fl›lmas›na yol açacaklar, gerçekte bir kabuk niteli¤in-
de olan ba¤›ms›zl›¤›m›zdan az›nl›klar ad›na her sene parça parça kaybedece¤iz.

Düzenli bir hükûmet ve ça¤dafl bir yönetim kurmak için Patrikhanenin politik ayr›ca-
l›klar›, az›nl›klar›n kuvvetli devletler arac›l›¤›yla sürekli korkutmas› ortadan kalkmal›d›r.
Küçük ve güçsüz bir Türkiye bunu yapam›yacakt›r.



2- Biribirini ifna eden, menfaat, h›rs›zl›k veyahut sergüzeflt ve flöhret nam›na yaflayan-
lar›n h›rs›n› tatmin eden hükûmet nazariyesi yerine milletin refah ve inkiflaf›n› temin, halk›,
köyleri, s›hhati ve zihniyeti ile asrî bir halk haline koyabilecek bir hükûmet nazariyesine ve
tatbikat›na ihtilac›m›z var. Bunda lâz›mgelen para, ihtisas ve kudrede sahip de¤iliz. Siyasî is-
tikrazlar siyasî esareti tezyid ediyor. Tarafgirlik, cehalet ve çok konuflmaktan baflka müspet
bir netice veren yeni bir hayat yaratam›yoruz.

Bugünkü hükûmet adamlar›n› takdir etmese bile, halk› ve halk hükûmeti tesisini mün-
ferit bilen Filipin gibi vahfli bir memleketi bugün kendi kendini idareye kadir asrî bir makine
haline koyan Amerika, bu hususta çok iflimize geliyor. On befl yirmi sene zahmet çektikten
sonra yeni bir Tiirkiye ve her ferdi tahsili, zihniyeti ile hakikî istiklâli kafas›nda ve cebinde
tafl›yan bir Türkiyeyi ancak yeni dünyan›n kabiliyeti vücuda getirebilir.

3- Harici rekabetleri ve kuvvetleri memleketimizden uzaklaflt›rabilecek bir zahîre ihti-
yac›m›z var. Bunu ancak Avrupa haricinde ve Avrupadan kuvvetli bir elde bulabiliriz.

4- Bugünkü emrivakiler kalkmak ve süratle davam›z› dünyaya karfl› müdafaa edebil-
mek için lâz›mgelen kuvveti haiz bir devletin muzaheretini istemek lâz›md›r. ‹stilâc› Avrupa-
n›n bin bir vesaiti ve mel’un siyasetine karfl› böyle bir vekil s›fatile Amerikay› kendimize ka-
zanarak ortaya atabilirsek fiark Meselesini de, Türk Meselesini de ati için kendimiz halletmifl
olaca¤›z.

Bu sebeplerden dolay› süratle istememiz lâz›mgelen Amerika da, tabiî mahzursuz de-
¤ildir. ‹zzeti nefsimizden epeyce fedakârl›k etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Yaln›z baz›-
lar›n›n düflündü¤ü gibi Amerikan›n resmî s›fat›nda dinî temayül ve tarafgirlik yoktur. H›ris-
tiyanlara para verecek misyoner kad›n› Amerikas›, Amerikan›n idarî makinas›nda bir mevki
tutmaz. Amerikan›n idare makinas› dinsiz ve millîyetsizdir. O çok ahenktar muhtelif cins ve
mezhepte adamlar› çok imtizaçl› bir surette bir arada tutman›n usulünü biliyor.

Amerika flarkta mandaterli¤e ve Avrupada gaile alma¤a taraftar de¤ildir. Fakat onlar›n
izzeti nefs meselesi yapt›klar› Avrupaya, usulleri ve ideallerile faik bir millet olmak daiyesin-
dedirler. Bir millet, samimiyetle Amerika milletine müracaat ederse Avrupaya, girdikleri
memleket ve milletin hayr›na nas›l bir idare tesis edebildiklerini göstermek isterler.

Resmî Amerikan›n mühim adamlar› aras›nda lehimize epeyce bir temayül husule geldi.
‹stanbula Ermeni dostu olarak gelen birçok mühim Amerikal›lar, Türk dostu ve Türk pro-
pagandac›s› olarak döndüler,

Bu cereyan› temsil eden resmî ve gayr›resmî Amerikan›n fikri hafî olarak fludur: Türki-
yeyi oldu¤u gibi hiçbir parçaya ay›rmamak, eski hudutlar› dahilinde vahdet, içinde muhafa-
za etmek flartile umumî ve birtek manda almak istiyorlar. Suriye, Amerika Komisyonu ora-
da iken umumî bir kongre aktederek Amerikay› istemifltir. Amerikada Suriyenin bu arzusu
pek hararetle karfl›lanm›flt›r.

Resmî Amerika bizim topraklar›m›z üzerinde Ermenistan yapmaya mütemayil görün-
miyor. E¤er manda al›rlarsa bütün milletleri müsavi flerait alt›nda bir memleket evlâd› olarak
telâkki edip alacaklar›n› en mühim mehafilinden haber ald›m.

Fakat Avrupa mutlak bir Ermenistan meselesi yapmak -bilhassa ‹ngiltere- Ermenilere
tavizat vermek istiyor, Amerika efkâr› umumiyesinde Ermeni mazlûmlar› nam›na bir oyun
oynamaya çal›fl›yor. Avrupa korkusu bizim mütefekkirleri düflündürüyor. Reflat Hikmet Bey
gibi Cami Bey gibi hatta vahdeti millîyeyi teflkil eden diplomatlar›m›z›n, Ermeni meselesi için
bir sureti hal tavsiyeleri var. Resmen size yaz›l›yor.

Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadoludaki harekât› dikkat ve muhabbetle takip eden
bir Amerika var. Hükûmet ve ‹ngilizler bunun, h›ristiyanlar› öldürmek, ittihatç›lar› getirmek
için bir hareket oldu¤unu Amerikaya telkine el birli¤ile çal›fl›yorlar.

Her an bu millî harekât› durdurmak için kuvvet flevki mutasavver, bunun için ‹ngilizle-
ri kand›rmaya çal›fl›yorlar. Millî harekât süratle ve müspet arzularla hemen meydana ç›kar-
sa (ve h›ristiyan düflmanl›¤› gibi bir rengi de olmazsa) Amerikada hemen zahîr bulaca¤›n› yi-
ne çok mühim mehafil temin ediyorlar.
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2 - Biribirini yok eden, ç›kar, h›rs›zl›k ya da serüven ve ün için yaflayanlar›n sonsuz is-
teklerini yerine getiren hükûmet anlay›fl› yerine milletin refah ve geliflmesini sa¤lamak, hal-
k›, köyleri, sa¤l›¤› ve düflünüflü ile ça¤dafl bir halk haline koyabilecek bir hükûmet anlay›fl›
ve uygulamas› bize gereklidir. Bu iflin istedi¤i para, uzmanl›k ve güç bizde yok. Politik borç-
lanmalar politik tutsakl›¤› artt›r›yor. Taraf tutma, bilgisizlik ve çok konuflmaktan baflka
olumlu bir sonuç veren yeni bir hayat yaratam›yoruz.

Bugünkü hükûmet adamlar›na de¤er vermese bile, halk› ve halk hükûmeti kurmay›
ayr› fleyler sayan Filipin gibi yabanî bir ülkeyi bugün kendi kendine yönetebilen ça¤dafl bir
makina haline koyan Amerika, bu hususta çok iflimize geliyor. On befl yirmi sene zorluk
çektikten sonra yeni bir Türkiye ve her bireyi ö¤renim ve e¤itimi, anlay›fl› ile gerçek ba¤›m-
s›zl›¤› kafas›nda ve cebinde tafl›yan bir Türkiyeyi ancak yeni dünyan›n yetene¤i yaratabilir.

3 - D›fl rekabetleri ve güçleri memleketimizden uzaklaflt›rabilecek bir yard›mc›ya ge-
reksinimimiz var. Bunu ancak Avrupa d›fl›nda ve Avrupadan güçlü bir elde bulabiliriz.

4 - Bugünkü olup bittiler kalkmak ve h›zla davam›z› dünyaya karfl› savunmak için ye-
terince kuvveti olan bir devletin yard›mc› olmas›n› istemek gerekir. Yay›l›mc› Avrupan›n
bin bir araç ve lânetlenmifl politikas›na karfl› böyle bir vekil olarak Amerikay› kendimize
kazanarak ortaya atabilirsek Do¤u Sorununu da, Türk Sorununu da gelecek için kendimiz
çözmüfl olaca¤›z.

Bu nedenlerden ötürü süratle istememiz lâz›m gelen Amerika da, elbette sak›ncas›z
de¤ildir. Onurumuzdan epey vazgeçmek zorunda bulunuyoruz. Yaln›z baz›lar›n›n düflündü-
¤ü gibi Amerikan›n resmî kimli¤inde dinsel eyilim ve taraf tutma yoktur. H›ristiyanlara pa-
ra verecek misyoner kad›n› Amerikas›, Amerikan›n yönetim makinas›nda bir yer tutmaz.
Amerikan›n yönetim makinas› dinsiz ve millîyetsizdir. O çok düzenli de¤iflik cins ve mez-
hepte adamlar› çok ba¤dafl›k bir flekilde bir arada tutman›n yolunu biliyor.

Amerika do¤uda mandaterlik ve Avrupada bafl›na dert almak yanl›s› de¤ildir. Ama
onlar›n onur ifli sayd›klar›, yöntem ve ülküleri Avrupaya üstün bir millet olmak iste¤idir. Bir
millet, içtenlikle Amerika milletine baflvurursa, girdikleri memleket ve milletin yas›na nas›l
bir yönetim kurabileceklerini Avrupaya göstermek isterler.

Resmî Amerikan›n önemli adamlar› aras›nda bizden yana epeyce bir e¤ilim oldu. ‹s-
tanbula Ermeni dostu olarak gelen birçok önemli Amerikal›lar, Türk dostu ve Türk propa-
gandac›s› olarak döndüler.

Bu ak›m› yans›tan resmî ve özel Amerikan›n düflüncesi gizli olarak fludur: Türkiyeyi
oldu¤u gibi hiçbir parçaya ay›rmamak, eski s›n›rlar› içinde bütün olarak korumak kofluluy-
la genel ve birtek manda almak istiyorlar. Suriye, Amerika Komisyonu orada iken genel bir
kongre yaparak Amerikay› istemifltir. Amerikada Suriyenin bu iste¤i çok s›cak karfl›lanm›fl-
t›r.

Resmî Amerika bizim topraklar›m›z üzerinde Ermenistan oluflturmaya e¤ilimli görün-
müyor. E¤er manda al›rlarsa bütün milletleri eflit flartlar alt›nda bir memleket çocu¤u saya-
caklar›n› en önemli çevrelerden haber ald›m.

Fakat Avrupa kesinlikle bir Ermenistan sorunu yaratmak - özellikle ‹ngiltere - Erme-
nilere ödünler vermek istiyor. Amerikan kamu oyunda zulüm görmüfl Ermeniler ad›na bir
oyun oynamaya çal›fl›yor. Avrupa korkusu bizim yandafllar› düflündürüyor. Reflat Hikmet
Bey gibi Cami Bey gibi hatta ulusal birli¤i oluflturan diplomatlar›m›z›n bile Ermeni sorunu
için bir çözüm yolu önerileri var. Size resmî olarak yaz›l›yor.

Çok tehlikeli anlar geçiriyoruz. Anadoluda yap›lanlar› dikkat ve sevgi ile izleyen bir
Amerika var. Hükûmet ve ‹ngilizler bunun, h›ristiyanlar› öldürmek, ittihatç›lar› geri getir-
mek için yap›lan bir ifl oldu¤u düflüncesini Amerikaya afl›lamaya el birli¤ile çal›fl›yorlar.

Her an bu ulusal davran›fllar› durdurmak için kuvvet gönderilmesi düflünülüyor, bu-
nun için ‹ngilizleri kand›rmaya çal›fl›yorlar. Ulusal davran›fl h›zla ve olumlu isteklerle he-
men ortaya ç›karsa (ve h›ristiyan düflmanl›¤› gibi bir rengi de olmazsa) Amerikada hemen
destekci bulaca¤›na yine çok önemli çevreler teminat veriyorlar.



S›vas Kongresi in’ikat edinciye kadar Amerika komisyonunu al›koymaya çal›fl›yoruz.
Hatta kongreye Amerikal› bir gazeteci göndermeye de belki muvaffak olabilece¤iz.

‹flte bütün bunlar karfl›s›nda, davam›zda zahîr olabilmesi için, bu f›rsat dakikalar›n›
kaybetmeden taksim ve izmihlâl korkusu karfl›s›nda, kendimizi Amerikaya müracaata mec-
bur görüyoruz. Vas›f Bey kardeflimizle bu hususta müflterek olan noktalar› kendisi de ayr›ca
yazacakt›r.

Türkiyeyi azim ve irade sahibi genifl kafal› bir iki kifli belki kurtarabilir.
Sergüzeflt ve cidal devri art›k geçmifltir. Ati için inkiflaf ve vahdet muharebesi açma-

ya mecburuz. Hududunda bu kadar çok evlâd› ölen zavall› memleketimizin fikir ve te-
meddün muharebesinde kaç tane flehidi var? Biz Türkiyenin hay›rl› evlâtlar›ndan yar›n›n
banileri olmalar›n› istiyoruz. Rauf Bey kardeflimizle, sizin müfltereken temelleri bile çö-
ken zavall› memleketimiz için uzaklar› görerek düflünüp çal›flman›za intizar ediyoruz.

Hürmetlerimi gönderir, muvaffak›yetinize dua ederim. Millî davada can›yle ve bafl›yle
çal›flanlar aras›nda sade bir Türk askeri tevazuu ile sizinle beraber oldu¤umu beyan ederim.

10 A¤ustos 1335 Halide Edip
Karahisar›sahip, 13/8/1335

K.O.15 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paflaya mahsustur: Dersaadetteki firak› muhtelifenin bilittihat Amerika

heyetine verilmek üzere ittihaz ettikleri mukarrerat berveçhizir maruzdur:
1- Ermenistan için Türkiyenin flark hududu üzerinde Ermenilerin ifline yarayacak bir

arazi parças› terketmeye vilâyat› flark›yenin Türkleri ve orada ifl bafl›nda bulunan büyükleri
atide refah›n› ve serbest inkiflaf›n› düflünerek raz› olabilecekleri fikrinde olduklar›, yaln›z bu
fikirlerini oradaki Kürtlerle teflriki mesai eylemifl olmak ve Kürtlerin de Ermenilere terki ara-
zi fikrine kat'iyyen mütemayil olmamak dolay›sile izhara taraftar olmad›klar›n› ve hatta iz-
har etseler bile orada Türk ekseriyetinin fleraiti âtiye kendilerine -temin edilmedikçe- bu fikir-
de Kürtlerden ayr›lm›yaca¤›n› zannettiklerini; flöyle ki: Evvelen, Türk ve Kürt ekseriyeti ve
aralar›ndaki ekalliyeti sairenin meskûn oldu¤u arazinin tamamiyeti; saniyen, Türk istiklâli
tamm› temin edilmek ve filen teyit olunmas›; rab›an,* Türkiyenin asrî tekâmülâta mazhar ola-
bilmesi için serbestçe inkiflaf›na mâni olan kuyudun ref'i ile Wilson prensiplerinde vadedildi-
¤i veçhile istiklâl ve hukukundan en emin bir tarzda istifadesine imkân bahflolunmas›; hâmi-
sen ** bu hususatta ve Türklerin tesrii terakkiyat›nda Amerikan›n bize muzaheretini Cemiye-
ti Akvama karfl› taahhüt etmesi.

2- Tahliye edilecek araziden ç›kar›lacak olan Türk ve Kürtlerin yeni nakledilece¤i ara-
zide derhal iskân› ve derlal arazilerinden istifadelerini temin etmesi için Amerikan›n muave-
net etmesi.

3- O civarda ve bilhassa Erzincan ve S›vas aras›nda mütekâsif Ermenilerin de yeni Er-
menistan hududu dahiline nakillerinin temini.

4- Ermenistan nam ve hesab›na olarak vaki olmas›n› muhtemel gördü¤ümüz terki ara-
zi keyfiyeti müstakil bir Ermenistan nam›na de¤il ancak büyük ve medenî bir devletin man-
das› alt›nda inkiflaf edecek asrî bir devlet nam›na olacakt›r. Çünkü bugünkü Ermenistana
arazî terketmek Türkiyenin bafl›na ikinci bir Makedonya yapmak demek oldu¤u gibi Kafkas-
ya için de bir âmil teflkil etmek demektir.

5- Bütün bunlar kabili münakafla bir teklif mahiyetindedir. Bunlar›n kat'i mahiyet ikti-
sap etmesi ancak memleketteki heyetlerle temas etmek mümkün olursa oraya Amerika heye-
tinden bir zat›n izam› elzemdir.

6- Ve en nihayet meselenin flekli kanun ve meflrua irca› için Meclisi Millîi Osmaniye tev-
dii tabiîdir.

K.O.12 Kumandan› Salâhattin
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Amerika komüsyonunu S›vas Kongresi toplan›ncaya kadar al›koymaya çal›fl›yoruz.
Belki kongreye Amerikal› bir gazeteci göndermeyi bile baflarabilece¤iz.

‹flte bütün bunlar karfl›s›nda, davam›z›n destekçisi olabilmesi için, bu f›rsat dakikala-
r›n› yitirmeden bölünme ve çökme korkusu karfl›s›nda, kendimizi Amerikaya baflvurmaya
zorunlu görüyoruz. Vas›f Bey kardeflimizle bu hususta ortak olan noktalar› kendisi de ayr›-
ca yazacakt›r.

Türkiyeyi dayanç ve irade sahibi genifl düflünceli bir iki kifli belki kurtarabilir.
Serüven ve savafl devri art›k geçmifltir. Gelecek için geliflme ve birlik savafl› açmak zo-

runday›z. S›n›rlar›nda bu kadar çok evlâd› ölen zavall› memleketimizin düflünce ve uygarl›k
savafl›nda kaç tane flehidi var? Biz Türkiyenin hay›rl› evlâtlar›ndan yar›n›n yap›c›lar› olma-
lar›n› istiyoruz. Rauf Bey kardeflimle, sizin ortakça, temelleri bile çöken, zavall› memleke-
timiz için uzaklar› görerek düflünüp çal›flman›z› bekliyoruz.

Sayg›lar›m› gönderir, baflar›n›z için dua ederim. Ulusal davada can›yla bafl›yla çal›-
flanlar aras›nda sade bir Türk askeri alçak gönüllülü¤ü ile sizinle birlikte oldu¤umu bildi-
ririm.

10 A¤ustos 1919 Halide Edip
Afyon, 13/8/1919

K.O. 15 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paflaya özeldir: ‹stanbuldaki çeflitli partilerin birleflerek Amerika ko-

müsyonuna verilmek üzere ald›klar› kararlar afla¤›da sunulmufltur.
1 - Ermenistan için Türkiyenin do¤u s›n›r› üzerinde Ermenilerin ifline yarayacak bir

toprak parças› b›rakmay› do¤u illeri Türklerinin ve orada ifl bafl›nda bulunan büyüklerinin
gelecekteki refah›n› ve ba¤›ms›zca geliflmesini düflünerek, kabul edebilecekleri düflüncesin-
de olduklar›, ancak, bu düflüncelerini, oradaki Kürtlerle iflbirli¤i yapm›fl olmak ve Kürtlerin
de Ermenilere toprak vermek düflüncesine, kesinlikle yatk›n olmamalar› nedenile, aç›kla-
maktan yana olmad›klar›n› ve hatta aç›klasalar bile, oradaki Türk ço¤unlu¤unun, afla¤›daki
koflullar›n gerçekleflece¤i yolunda kendilerine sa¤lam söz verilmedikce, bu düflüncede Kürt-
lerden ayr›lm›yaca¤›n› sand›klar›n›; flöyle ki; birincisi, Türk ve Kürt ço¤unlu¤unun ve arala-
r›ndaki baflka az›nl›klar›n bulundu¤u topraklar›n bütünlü¤ü; ikincisici, Türk ba¤›ms›zl›¤›n›n
tam olarak sa¤lanmas› ve edimli olarak perçinlefltirilmesi; üçüncüsü, Türkiyenin ça¤dafl iler-
lemelere ulaflabilmesi için ba¤›ms›zca geliflmesine engel olan kay›tlar›n kald›r›lmas› ile Wil-
son prensiplerinde söz verildi¤i gibi ba¤›ms›zl›k ve haklar›ndan en güvenilir bir flekilde ya-
rarlanmas›na olanak b›rak›lmas›; dördüncü olarak, bu konularda ve Türklerin ilerlemeleri-
nin çabuklaflt›r›lmas›nda Amerikan›n bize yard›m›n› Milletler Cemiyetine karfl› yüklenme-
si.

2 - Boflalt›lacak topraklardan ç›kar›lacak olan Türk ve Kürtlerin yeni tafl›nacaklar›
topraklara hemen yerlefltirilmesi ve bu topraklardan gecikmeden yararlanmalar›n›n sa¤lan-
mas› için Amerikan›n yard›m etmesi.

3 - Oralarda ve özellikle Erzincan ve S›vas aras›nda yo¤un bir halde bulunan Ermeni-
lerin de yeni Ermenistan s›n›rlar› içine tafl›nmalar›n›n sa¤lanmas›.

4 - Ermenistan ad›na ve hesab›na olarak meydana gelmesini olas› gördü¤ümüz toprak
b›rakma ifli ba¤›ms›z bir Ermenistan ad›na de¤il ancak büyük ve uygar bir devletin manda-
s› alt›nda çal›flacak ça¤dafl bir devlet ad›na olacakt›r. Çünkü bugünkü Ermenistana toprak
b›rakmak Türkiyenin bafl›na ikinci bir Makedonya ç›karmak demek oldu¤u gibi Kafkasya
için de bir ortam yaratmak demektir.

5 - Bütün bunlar tart›fl›labilir bir "öneri" niteli¤indedir. Bunlar›n kesin nitelik kazan-
mas› için memleketteki komüsyonlarla iliflki kurmak mümkün olursa oraya Amerika ko-
müsyonundan bir kiflinin gönderilmesi çok gereklidir.

6 - Ve en son olarak iflin yasaya ve töreye uygun hale konulmas› için Ulusal Osmanl›
Meclisine b›rak›lmas› do¤ald›r.

K.O. 12 Komutan› Salâhattin

* Temel metinde de bu yanl›fll›k var rab›an (dördüncü olarak) de¤il salisen (üçüncü olarak
yaz›lmak gerekirdi (B.Y.)

** Bu da rab›an olmal› idi - hâmisen (beflinci olarak) de¤il


