
Efendiler, Edirneden gelen ifl'arlardan, raporlardan, bence, yanl›fl bir nok-
tai nazar› siyasî takip edildi¤i anlafl›l›yordu. fiimdi okunan mektupta da, bu ha-
tal› noktai nazar›n tasvip edildi¤ine delâlet eden cümleler vard›r. Bu hatal›
prensibi tashih için, ötedenberi vaki mütaleam›z›, 3 fiubat 1336 tarihinde bir de-
fa daha Cafer Tayyar Paflaya ve ‹stanbulda Rauf Beye tekrar ettim.

Tekrar etti¤im mütalea flu idi:
fiarkî ve Garbî Trakyan›n bir vahdeti millîye alt›nda tasavvur ve ifadesi do¤ru bir siya-

set de¤ildir. fiarkî Trakya gayr›kabili itiraz ve münakafla bir surette eczayi memalikimizden-
dir. Garbî Trakva ise, bir muahede ile, vaktile terkedilmifl bir k›t'ad›r.

Olsa olsa, fiarkî Trakya, Garbî Trakyan›n halâs›na çal›flanlar›n bir üssülharekesi olabi-
lir.

fiarkî ve Garbî Trakyan›n vahdetini musirren iddia etmek, fiarkî Trakyada da, baz›
müddeayat serdim münteç olabilir.

Bulgarlar›n da, Adalar Denizinde bir mahreci iktisadî talep etmeleri, ayr›ca muhtac› te-
emmüldür. Bulgaristan dahilinde bu noktai nazardan sarf› mesai edilmelidir (Ves. 251).

Cafer Tayyar Pafla da, memurlardan, eflraftan, ahaliden flikayet ediyordu.
7/8 Mart 1336 tarihli bir flifresinde, "Bizde ahali her ifli hükûmetten beklemek-
te; rüesayi mülkiyenin vaz'› bitarafisi yüzünden teflkilât› millîye matlubu âli
üzere taazzuv edememektedir. Vilâyet dahilinde s›k s›k icra etmekte oldu¤um
teftifllerde bilhassa köylülerle s›k› temas ediyorum...

Fakat, her köye gitmek kabil olam›yor.", "... keyfiyetin, esasl› ve flümullü
olmas› cümlemizce flayan› arzu olup bu da mehaziri mesrudenin ref'ine çal›fl›l-
makla kabil olaca¤› maruzdur." diyordu (Ves. 252).

Efendiler, Cafer Tayyar Paflaya, General Milne vaz'ulceyfl tebdil ettirmi-
yor. Vali ve mutasarr›flar bitaraf kal›yor ve her ifli hükûmetten bekliyen ahali-
ye, teflkilât› millîye hususunda delâlet ve piflüval›k etmiyor. Bu mahzurlar kalk-
mad›kça, keyfiyetin, esasl› ve flümullü olmas› kabil görülmüyor!

Efendiler, bilmünasebe bir Karakol Cemiyetinden ve onun men'i faaliyeti
hususundaki teflebbüsat›m›zdan bahsetmifltim. Bu cemiyetin, hâlâ ‹stanbulda,
tevsii teflkilâta çal›flt›¤› anlafl›l›yordu. Tekrar flöyle bir ikazda bulunmak icap etti:

Tahriren 12 Mart 1336
Çanakkale Mevkii Müstahkem K. Miralay fievket Beyefendiye

‹stanbulda mevcut teflkilât›m›z›n, maksad› temine gayr›kâfi oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Muhtelif zamanlarda ve bilhassa bugünlerde Ankaraya gelen vâk›f› ahval baz› zevat›n verdi-
¤i malûmata nazaran, bundaki ademi muvaffak›yetin sebebi, Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti teflkilât› nam› alt›nda karakol nizamnamesinin tatbik›na çal›fl›lmakta oldu-
¤u anlafl›lm›flt›r.

Karakol nizamnemesi, birçoklar›n› teflkilâta temas etmekten tethifl eylemifltir. Bu sebep-
le Müdafaai Hukuk Teflkilât› Nizamnamesi esas›na göre teflkilât› taazzuv ettirmek, ‹stanbul
için bilhassa kâfidir. Zira ‹stanbulda esas kuvveti, fikir cereyanlar›n› tevhitte aramal›d›r. ‹s-
tanbulda filî harekât ve hususî teflebbüsat için dahi yap›lacak müsellâh teflkilâtta Müdafaai
Hukuk Nizamnamesi lâhikas›n›n tatbik› kâfidir. ‹stanbul heyeti merkeziyesi ve aksam tabia-
s›ndaki heyeti idarelerin meydana ç›kmas›nda mahzur tasavvur ediliyorsa, bu heyetleri teflkil
edecek olan zevat, flah›slar›n› hafî tutabilirler. Bu esas dairesinde yap›lm›fl ve yap›lacak olan
teflkilât›n ve heyeti merkeziye ile heyeti idareleri teflkil eden zevat isimlerini, emin vas›ta ile ir-
saline lûtuf ve himmeti âlileri bilhassa istirham olunur Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Efendiler, Edirneden gelen yaz›lardan, raporlardan bence, yanl›fl bir siya-
sal görüfl izlenildi¤i anlafl›l›yordu. fiimdi okunan mektupta da, bu yanl›fl görü-
flün uygun bulundu¤unu gösteren cümleler vard›r. Bu yanl›fl prensibi düzelt-
mek için, ötedenberi ileri sürdü¤ümüz düflüncelerimizi, 3 fiubat 1920 tarihin-
de bir defa daha Cafer Tayyar Paflaya ve ‹stanbulda Rauf Beye yineledim.

Yineledi¤im düflünce fluydu:
Do¤u ve Bat› Trakyan›n tek bir ulusal birlik halinde düflünülmesi ve böyle belirtilmesi

do¤ru bir siyaset de¤ildir. Do¤u Trakya yads›namaz ve tart›fl›lamaz bir flekilde yurdumuzun
bir parças›d›r. Bat› Trakya ise, bir antlaflma ile, daha önce b›rak›lm›fl bir toprak parças›d›r.

Olsa olsa, Do¤u Trakya, Bat› Trakyan›n kurtar›lmas›na çal›flanlar›n bir toplanma ve
yönetim yeri olabilir.

Do¤u ve Bat› Trakyan›n birli¤ini istemekte direnmek, Do¤u Trakyan›n üzerinde de
birtak›m istekler ileri sürülmesi sonucunu verebilir.

Bulgarlar›n da, Ege Denizinde ekonomik bir ç›k›fl yeri istemelerinin de, düflünülmesi
gerekir. Bulgaristanda bu bak›mdan çal›fl›lmal›d›r. (Belge 251).

Cafer Tayyar Pafla da, memurlardan, ileri gelenlerden, halktan yak›n›yor-
du. 7/8 Mart 1920 tarihli bir flifresinde, "Bizde halk her ifli hükûmetten bekle-
mekte; üstdüzey sivil görevlilerin tarafs›z tutumlar› yüzünden ulusal örgütler
isteklerimize uygun flekilde oluflamamaktad›r. ‹lde s›k s›k yapmakta oldu¤um
teftifllerde özellikle köylülerle s›k› iliflki kuruyorum...

Ancak, her köye gidemiyorum. ",".... iflin, köklü ve yayg›n olmas› hepi-
mizce istenmekte olup bunun da bildirilen sak›ncalar›n kald›r›lmas›na çal›fl›l-
makla sa¤lanabilece¤i bilginize sunulur." diyordu (Belge 252).

Efendiler, Cafer Tayyar Paflaya, General Milne askerî düzeni de¤ifltirtmi-
yor. Vali ve mutasarr›flar tarafs›z kal›yor ve her ifli hükûmetten bekliyen hal-
ka, ulusal örgütler yönünde yard›mc›l›k ve öncülük etmiyor. Bu sak›ncalar
kalkmad›kça, iflin, köklü ve yayg›n olam›yaca¤› kan›s›nda bulunuluyor.

Efendiler, s›ras› gelmiflken bir Karakol Derne¤inden ve onun çal›flmala-
r›n› önlemek giriflimlerimizden söz etmifltim. Bu derne¤in, ‹stanbulda, örgü-
tünü yayma¤a çal›flmay› sürdürdü¤ü anlafl›l›yordu. Yeniden flöyle bir uyar›da
bulunmak gerekli oldu:

Yaz› ile 12 Mart 1920
Çanakkale Müstahkem Mevki K.Albay fievket Beyefendiye

‹stanbuldaki örgütlerimizin, amaca ulaflmaya yetmez oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çeflitli
zamanlarda ve özellikle bugünlerde Ankaraya gelen ve durumu bilen baz›lar›n›n verdi¤i bil-
giye göre, bundaki baflar›s›zl›¤›n nedeninin, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
örgütü ad› kullan›larak Karakol tüzü¤ünün uygulanmas›na çal›fl›lmakta oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Karakol tüzü¤ü, birçoklar›n› örgütle temas kurmaktan ürkütmüfltür. Bu nedenle Hak-
lar› Savunma Örgütleri Tüzü¤ü prensiplerine göre örgütlenmek, ‹stanbul için özellikle ye-
ter. Çünkü ‹stanbulda ana gücü; düflünce ak›mlar›n› birlefltirmekte aramal›d›r. ‹stanbulda
edimli davran›fllar ve özel giriflimler için bile kurulacak silâhl› örgütlerde Haklar› Savunma
Tüzü¤ü ekinin uygulanmas› yeter. ‹stanbul merkez kurulu ve ona ba¤l› bölümlerdeki yöne-
tim kurullar›n›n aç›¤a vurulmas›nda sak›nca olabilece¤i düflünülüyorsa, bu kurullar› olufltu-
racak olan kifliler, kifliliklerini gizli tutabilirler. Bu yolda kurulmufl ve kurulacak olan örgüt-
lerin ve merkez kurulu ve yönetim kurullar›nda bulunanlar›n isimlerinin, güvenilir araçlar-
la gönderilmesi pek çok rica olunur Efendim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
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fiimdi arzu buyurursan›z, tekrar ‹stanbula avdet edelim. 11 Mart 1336 ta-
rihli bir telgrafta Rauf Bey flu malûmat› veriyordu: 10 Mart 1336 günü zevalden
sonra, ‹tilâf mümessilleri içtima etmifller, Londradan gelen ve ‹stanbuldaki Ku-
vayi Millîye rüesas›n›n tevkifi emrini havi olan bir meseleyi tezekkür etmifller
ve emri infaza karar vermifller. Bu malûmat, flayan› itimat bir zâta mevsuk
membadan mahremane ihbar edilmifl ve bu gibi zevat›n bir an evvel Dersaadet-
ten uzaklaflmalar› lüzumu bildirilmifl. Bu hususu, muhtelif ihtimalâta göre mu-
hakeme ettikten sonra, iflin sonuna kadar ‹stanbulda kalarak vazifei namusu
ifaya karar vermifller. Sadrazam Salih Pafla, bu vaziyete bilerek sebep olmakta
imifl. Onun için kabineyi ›skata çal›flacaklarm›fl. Muvaffak da olacaklar›na
emin imifller (Ves. 253).

Rauf Beyin; bu telgraf›n›, ayn› tarihte takip eden k›sa bir telgraf›nda, "Son
maruzat›m›za ve kabine vaziyetleri hakk›nda bir gûna mütaleat›n›za destres
olamad›¤›m›zdan, ademi vusulünden ve s›hhatinizden bihakk›n endifledeyim.
Cevab›n›za muntaz›r›z" denilmekte idi.

Rauf Beye, ve berayi malûmat On Beflinci ve Üçüncü Kolordulara 11 Mart
tarihinde flu malûmat› vermifltim:

11 Mart 1336
Dün akflam, yani 10/11 Mart 1336 Ankarada Frans›z Mümessili Yüzbafl› Boize'nun ter-

cüman› olup bize ötedenberi ihbarat› mahremanede bulunan bir zat Ankarada ‹ngiliz mü-
messili Whitall'›n ald›¤› bir telgrafname üzerine bütün ahmal ve eskali ve maiyetile birlikte
bugün Ankaray› terkederek ‹stanbula hareket eyliyece¤ini ve bu trenden sonra flimendifer
münakalât›n›n ‹ngilizlerce tatil edilece¤ini ihbar etti. Mumaileyh Whitall, filhakika bugün ih-
bara mutab›k olarak hareket etti. Binaenaleyh, tren münakalât›n›n da münkati olmas› kaviy-
yen memuldür. Keyfiyetin, ‹tilâf Devletlerince ‹stanbulda al›nan tedabir ile alâkadar bulun-
du¤unda flüphe yoktur.

Mustafa Kemal
Rauf Beyin son ifl'ar›na da flu cevab› vermifltim:
Kabineye ademi itimat reyi vermek suretile taarruzun taraf›n›zdan yap›lmas› o kadar

kuvvetli bir sebebe istinat ettirilemiyecektir. Grubun, derecei tesanüt ve tecellüdüne ve ahdetli
hareketteki azmi kat’isine dair sarih bir fikir ve kanaat hâs›l etmedikçe, Salih Paflan›n grup he-
yeti idaresile müzakere etmeksizin hareket etmesini, bir meflrutiyet meselesi yapmak hususun-
daki karar hakk›nda hiçbir mütalea dermeyan edemem. ‹ngilizlerin tevkif karar›na karfl› Mec-
lisin cesurane nihayete kadar vazifesine devam›, pek nâfi ve parlakt›r. Ancak zât› âlinizle be-
raber vücutlar› teflebbüsat ve harekât› âtiyemiz için elzem olan arkadafllar›n neticede, bize ilti-
haklar› esbab› behemehal müemmen olmak flartt›r. Aksi takdirde, grubun vahdet ve azim da-
iresinde hareketini tanzim edebilecek zevat›n flimdiden tavzifi ile sizlerin hemen buraya gelme-
leri elzemdir. Buraya gelecek zevat meyan›nda memleketi temsil evsaf›n› haiz olanlarla icab›n-
da hükûmet teflkil ve idare liyakatindekilerin bulunmas› mühimdir. ‹tilâf Devletlerinin mu-
amelei zecriye tatbik edeceklerine flüphe voktur. ‹lâ... Mustafa Kemal (Ves. 254).

Efendiler, Rauf Beyi, ve di¤er zevat› tam zaman›nda davet etmifl oldu¤u-
muz, vakayi ile hem de üç, dört gün geçmeden sabit oldu. Fakat maatteessüf bu
davetimiz, lây›k oldu¤u ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkate al›nmak maz-
hariyetine nail olamad›. Rauf Bey, Vas›f Bey gibi zevat, en nihayet kemali mu-
tavaatle Maltaya gittiler. Bu cihet malûmunuzdur.

Son dakikaya kadar Anadoluya geçmek ve Ankaraya gelmek f›rsat ve te-
dabirinin baz› arkadafllar taraf›ndan tehiye ve temin olundu¤u bana hikâye edil-
mifltir. E¤er böyle idise, bu zevat›n Ankaraya gelmeye muvafakat etmeyip ‹ngi-
lizlere teslim olmay› ve Maltaya gitmeyi tercih eylemelerindeki sebep ve maze-
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fiimdi isterseniz, yeniden ‹stanbula dönelim. 11 Mart 1920 tarihli bir telg-
rafta Rauf Bey flu bilgiyi veriyordu: 10 Mart 1920 günü ö¤leden sonra, ‹tilâf
Devletleri temsilcileri toplanm›fllar, Londradan gelen ve ‹stanbuldaki Ulusal
Güçler ileri gelenlerinin tutuklanmas› emrini içeren bir konuyu görüflmüfller
ve emri uygulamaya karar vermifller. Bu bilgi, güvenilir birisine sa¤lam kay-
naktan gizlice verilmifl ve bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaflmalar›
gereklili¤i bildirilmifl. Bu konuyu, çeflitli olas›l›klar aç›s›ndan düflündükten
sonra, iflin sonuna kadar ‹stanbulda kalarak namus ödevini yapmaya karar
vermifller. Baflbakan Salih Pafla, bu duruma bilerek neden olmakta imifl. Onun
için, hükûmeti düflürmeye çal›flacaklarm›fl. Baflar›l› olacaklar›na da güveniyor-
larm›fl (Belge 253).

Rauf Beyin; bu telgraf›n›, ayn› tarihte izleyen k›sa bir telgraf›nda, "Son
bildirdiklerimize karfl› hükûmetin durumu üzerine hiçbir düflünce bildirmedi-
¤inizden, bildirdiklerimizin elinize geçmemifl olmas›ndan ve sa¤l›¤›n›zdan
hakl› olarak kayg›l›y›m. Yan›t›n›z› beklemekteyiz" denilmekte idi.

Rauf Beye, ve bilgi için On Beflinci ve Üçüncü Kolordulara 11 Mart tari-
hinde flu bilgiyi vermifltim:

11 Mart 1920
Dün akflam, yani 10/11 Mart 1920 Ankarada Frans›z Temsilcisi Yüzbafl› Boizeau'nun

tercüman› olup bize ötedenberi gizli bilgiler veren birisi Ankarada ‹ngiliz Temsilcisi Whi-
tall’›n ald›¤› bir telgraf üzerine bütün eflyas› ve a¤›rl›klar› ve emrindekilerle birlikte bugün
Ankaradan ayr›larak ‹stanbula do¤ru yola ç›kaca¤›n› ve bu trenden sonra demiryolu ulafl›m›-
n›n ‹ngilizlerce durdurulaca¤›n› haber verdi. Ad› geçen Whitall, gerçekten bugün bildirildi¤i
gibi yapt›. Bu nedenle, tren ulafl›m›n›n kesilmesi de kesinlikle beklenmektedir. Olaylar›n, ‹ti-
lâf Devletleri taraf›ndan ‹stanbulda al›nan önlemlerle ilgili bulundu¤unda kuflku yoktur.

Mustafa Kemal
Rauf Beyin son yaz›s›na da flu karfl›l›¤› vermifltim:
Hükûmete güvensizlik oyu vermek yoluyla sizin bir at›l›m yapman›z o kadar kuvvetli

bir nedene dayand›r›lam›yacakt›r. Grubun, dayan›flma ve direnme gücü ile birlikte davran-
makdaki kesin kararl›l›¤›na iliflkin aç›k düflünce ve kan› elde etmedikçe, Salih Paflan›n grup
yönetim kuruluyla görüflmeksizin hareket etmesini, bir meflrutiyet sorunu yapmak yolunda-
ki karar hakk›nda hiçbir düflünce bildiremem. ‹ngilizlerin tutuklama karar›na karfl› Mecli-
sin sonuna kadar yi¤itçe görevini sürdürmesi, pek yararl› ve parlakt›r. Ancak sizinle birlik-
te varl›klar› ilerideki giriflim ve davran›fllar›m›z için çok gerekli olan arkadafllar›n sonunda,
bize kat›lma yolunun ne olursa olsun güven alt›nda aç›k bulundurulmas› flartt›r. Yoksa, gru-
bun birlik ve kararl›l›kla davranmas›n› düzenleyebilecek kiflilerin flimdiden görevlendiril-
meleri ve sizlerin hemen buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecek kifliler aras›nda
memleketi temsil nitelikleri olanlarla gerekti¤inde hükûmet kurmak ve yönetmek yetenek-
lerine sahip olanlar bulunmas› önemlidir. ‹tilâf Devletlerinin zorlama tedbirlerine bafl vura-
caklar› kuflku götürmez.. v.b. Mustafa Kemal (Belge 254).

Efendiler, Rauf Beyi ve öbür kiflileri tam zaman›nda ça¤›rm›fl oldu¤u-
muz, olaylarla hem de, üç dört gün geçmeden belli oldu. Ama ne yaz›k ki bu
ça¤›r›m›z, gerektirdi¤i önem ve ciddiyetle dikkate al›nmad›.

Rauf Bey, Vas›f Bey gibi kifliler, en sonunda büyük bir uysall›kla Malta-
ya gittiler. Bunu biliyorsunuz.

Son dakikaya kadar Anadoluya geçmek ve Ankaraya gelmek olanak ve ön-
lemlerinin baz› arkadafllar taraf›ndan haz›rlan›p sa¤lanm›fl oldu¤u bana anlat›l-
m›flt›r. E¤er böyle idiyse, bunlar›n Ankaraya gelmeyi kabul etmeyip ‹ngilizlere
teslim olmay› ve Maltaya gitmeyi ye¤lemelerinin neden ve özürü, gerçekten in-
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ret, cidden tetkika flayan görülür. Filhakika, Türkiye vaziyetinin ve ak›betinin
meflkûk, muzlim, mühlik görüldü¤ü faraziyesine nazaran bu karanl›k tehlike
içine at›lanlar›n mahuf ve müthifl bir ak›betle karfl›laflmalar› vehmi, taht› tesirin-
de en nihayet herhangi bir zindanda bir müddet kalmak üzere düflmana arz›
teslimiyeti müreccah görebilecekleri istib'at olunamaz. Maahaza, ben burada
böyle a¤›r bir muhakeme yürütmekten içtinap ederim. Bu mütaleaya binaendir
ki, bu zevat› Malta zindanlar›ndan kurtarmak için her f›rsattan istifade ederek
mümkün olan teflebbüsatta bulunmaktan geri durmad›m.

Efendiler, ‹stanbulda Onuncu F›rka Kumandan›ndan Ankarada Yirmin-
ci Kolordu Kumandanl›¤›na 9 Mart 1336 tarih ve 465 numaral› flifre olarak 14
Mart 1336 günü bir tahrirat geldi. Mahlûlü flu idi:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: ‹ngilizler taraf›ndan Türkoca¤› binas›n›n iflgali üze-
rine Millî Talim ve Terbiye binas›na nakleden Oca¤›n bu yeni iflgal etti¤i bina, dün zevalde
‹ngilizler taraf›ndan tekrar iflgal edilmifltir Efendim, 9 Mart 1336 (Hamdi).

Efendiler, 1336 senesi Mart›n›n 16 nc› günü ö¤leyinden evvel, saat onda,
makina bafl›nda flöyle bir telgraf verildi:

Ankarada: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine     Deraliye, 16/3/1336
Bu sabah, fiehzadebafl›ndaki Muz›ka Karakolunu, ‹ngilizler bas›p oradaki askerlerle

‹ngilizler musademe ederek neticede flimdi ‹stanbulu iflgal alt›na al›yorlar. Berayi malûmat
maruzdur.

Manast›rl› Hamdi
Ben, bu telgraf›n alt›na kurflunkalemile "serian kolordulara benim imzam-

la M.Kemal" iflaretini koyduktan sonra bu telgraf› verenden istizahata baflla-
d›m. Manast›rl› Hamdi Efendi mütemadiyen malûmat vermeye devam etti.

Bizim en emniyetli bir arkadafl›m›z var ki yaln›z o de¤il, herkes, yani gelen söylüyor.
fiimdi de Harbiyenin iflgalini haber ald›k. Hatta Beyo¤lu telgrafhanesinin önünde ‹ngiliz as-
keri oldu¤unu fakat telgrafhaneyi iflgal edip etmiyece¤i meçhuldür.

Bu esnada Efendiler; Harbiye telgrafhanesinden, memur Ali malûmat ver-
meye bafllad›:

Sabah ‹ngilizler basarak alt› kifli flehit ve on befl kadar da mecruh oldu. fiimdi, ‹ngiliz
askerleri dolafl›yor. fiimdi, iflte, ‹ngiliz askerleri nezarete giriyorlar. ‹flte içeri giriyorlar. Niza-
miye kap›s›na. Teli kes! ‹ngilizler buradad›r.

Tekrar Manast›rl› Hamdi Efendi bizi buldu.
Pafla Hazretleri.
Harbiye telgrafhanesini de ‹ngiliz bahriye askeri iflgal edip teli kat'etti¤i gibi bir taraf-

tan Tophaneyi iflgal ediyorlar. Bir taraftan z›rhl›lardan asker ihraç olunuyor. Vaziyet vaha-
met kespediyor Efendim. Sabahki musademede 6 flehit, 15 mecruhumuz vard›r. Pafla Hazret-
leri. Emri Devletlerine muntaz›r›m. 16 Mart 1336

Hamdi
Hamdi Efendi devam etti:
Sabahki, bizim asker uykuda iken, ‹ngiliz bahriye efrad› karakola gelip iflgal etmekte

iken, askerimiz uykudan flaflk›n kalk›nca musademeye bafllan›l›yor. Neticede bizden alt› flehit,
on befl mecruh olup bunun üzerine zaten mel’anetlerini tasavvur etmifl ki hemen z›rhl›lar› r›h-
t›ma yanaflt›r›p Beyo¤lu cihetini ve Tophaneyi iflgal edip bir taraftan Harbiye Nezaretini iflgal
etmifller, hatta flimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesini bulmak kabil olmuyor. fiim-
di de haber alm›fl oldu¤uma nazaran Derinceye kadar tevessü ediyormufl Efendim.

‹flte Beyo¤lu telgrafhanesi de yok. Oras›n› da iflgal ettiler galiba. Allah muhafaza buyur-
sun. Buras›n› iflgal etmesinler. ‹flte Beyo¤lu telgraf memurlar›, müdürleri geldiler. Kovmufllar. 

Bir saate kadar buras› da iflgal olunacakt›r. fiimdi haber ald›m Efendim.
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celemeye de¤er görülür. Do¤rusu, Türkiyenin durumunun ve gelece¤inin kufl-
kulu, karanl›k, ölümcül görüldü¤ü var say›s›na göre bu karanl›k tehlike içine
at›lanlar›n korkunç ve ürkütücü bir gelecekle karfl›laflmalar› kuruntusu, etkisi
alt›nda en sonunda herhangi bir zindanda bir süre kalmak üzere düflmana
kendiliklerinden teslim olmay› ye¤leyebilecekleri olmaz say›lamaz. Bununla
birlikte, ben burada böyle a¤›r bir yarg›ya varmaktan çekinirim. Bu düflüncey-
ledir ki, bunlar› Malta zindanlar›ndan kurtarmak için her f›rsattan yararlana-
rak elden gelen giriflimlerde bulunmaktan geri durmad›m.

Efendiler, ‹stanbulda Onuncu Tümen Komutan›ndan Ankarada Yirmin-
ci Kolordu Komutanl›¤›na 9 Mart 1920 tarih ve 465 say›l› flifre olarak 14 Mart
1920 günü bir yaz› geldi. Aç›lm›fl› flu idi:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: ‹ngilizler taraf›ndan Türkoca¤› binas›n›n iflgali üze-
rine Ulusal E¤itim ve Ö¤retim binas›na tafl›nan Oca¤›n bu yeni tafl›nd›¤› bina, dün ö¤leyin
‹ngilizler taraf›ndan yeniden iflgal edilmifltir Efendim. 9 Mart 1920 (Hamdi).

Efendiler, 1920 senesi Mart›n›n 16 nc› günü ö¤leden evvel, saat onda, ma-
kina bafl›nda flöyle bir telgraf verildi:

Ankarada: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine      ‹stanbul, 16/3/1920
Bu sabah, fiehzadebafl›ndaki Muz›ka Karakolunu, ‹ngilizler bas›p oradaki askerlerle

‹ngilizler çarp›flarak sonunda flimdi ‹stanbulu iflgal alt›na al›yorlar. Bilgilerinize sunulur.
Manast›rl› Hamdi

Ben, bu telgraf›n alt›na kurflun kalemile "Tezelden kolordulara be-
nim imzamla M.Kemal" iflaretini koyduktan sonra bu telgraf› verenden
sormaya bafllad›m. Manast›rl› Hamdi Efendi durmadan bilgi vermeyi sür-
dürdü.

Bizim en güvenilir bir arkadafl›m›z var ki yaln›z o de¤il, herkes, yani her gelen söylü-
yor. fiimdi de Harbiyenin iflgalini haber ald›k. Hatta Beyo¤lu telgrafhanesinin önünde ‹ngi-
liz askeri oldu¤unu fakat telgrafhaneyi iflgal edip etmiyece¤i bilinmiyor.

Bu s›rada Efendiler; Harbiye telgrafhanesinde, memur Ali bilgi vermeye
bafllad›:

Sabah ‹ngilizler basarak alt› kifli flehit ve on befl kadar da yaral› var. fiimdi, ‹ngiliz as-
kerleri dolafl›yor. fiimdi, iflte, ‹ngiliz askerleri bakanl›¤a giriyorlar. ‹flte içeri giriyorlar. Ni-
zamiye Kap›s›na. Teli kes ‹ngilizler buradad›r.

Yeniden Manast›rl› Hamdi Efendi bizi buldu.
Pafla Hazretleri.
Harbiye telgrafhanesini de ‹ngiliz deniz askeri iflgal edip teli kesti¤i gibi bir taraftan

Tophaneyi iflgal ediyorlar. Bir taraftan z›rhl›lardan asker ç›kar›yorlar. Durum çok a¤›rlafl›-
yor Efendim. Sabahki çarp›flmada 6 flehit, 15 yaral› vard›r. Pafla Hazretleri. Yüksek emirle-
rinizi bekliyorum. 16 Mart 1920

Hamdi
Hamdi Efendi devam etti:
Sabahki, bizim asker uykuda iken, ‹ngiliz deniz erleri karakola gelip iflgal etmekte

iken, askerimiz uykudan flaflk›n kalk›nca çarp›flmaya bafllan›l›yor. Sonunda bizden alt› flehit,
on befl yaral› olup bunun üzerine önceden kötülü¤ü tasarlanm›fl ki hemen z›rhl›lar› r›ht›ma
yanaflt›r›p Beyo¤lu bölgesini ve Tophaneyi iflgal edip bir taraftan Savafliflleri Bakanl›¤›n› ifl-
gal etmifller, hatta flimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesi bile bulunam›yor. fiim-
di de haber alm›fl oldu¤uma göre Derinceye kadar yay›l›yormufl Efendim.

‹flte Beyo¤lu telgrafhanesi de yok. Oras›n› da iflgal ettiler galiba. Allah korusun. Bu-
ras›n› iflgal etmesinler. ‹flte Beyo¤lu telgraf memurlar›, müdürleri geldiler. Kovmufllar.

Bir saate kadar buras› da iflgal olunacakt›r. fiimdi haber ald›m Efendim.

‹stanbulun
iflgali ‹stanbulun

iflgali



Hayati Bey merhum, benim, ilk haber telgraf› üzerine yapt›¤›m iflaret veç-
hile verilen malûmat› hulâsa etmifl. Rumeli ve Anadoludaki bilcümle kuman-
danlar adresine keflide ettiriyordu. Bir an evvel ‹stanbul üzerinden Edirneye
keflide ettirilmesini söylemifltim (Ves. 255). Hamdi Efendi:

Emri samileri infaz olunuyor, Edirneye yaz›yorum ve hep merkezleri haz›r ettirdik.
Hamdi Efendiden:
Meb’usan için bir haber ald›n›z m›? Meb'usan telgrafhanesi muhabere ediyor mu?

diye sordum. Hamdi Efendi:
Evet yap›yor. 14 üncü Kolordu Kumandan› haz›r. Pafla istiyordu verelim mi?
Efendiler, bundan sonra art›k Hamdi Efendinin sözünü iflitemedik. ‹stan-

bul merkezinin de iflgal edilmifl oldu¤una hükmettik.
Bu hamiyetli ve cesur, Manast›rl› Hamdi Efendi olmasayd›, ‹stanbul felâ-

ketinden kim bilir haber almak için nekadar intizarlar içinde kalacakt›k. ‹stan-
bulda bulunan nâz›r, meb'us, kumandan, teflkilât›m›z mensuplar› içinden bir
zât ç›k›p vaktile bize haber vermeyi düflünememifl oldu¤u anlafl›l›yor. Demek
ki cümlesini heyecan ve halecan kaplam›flt›. Bir ucu Ankarada bulunan telin ‹s-
tanbulda bulunan ucuna yanaflamayacak kadar flaflk›n bir hale gelmifl oldukla-
r›na bilmem ki hükmetmek caiz olur mu? Telgraf Memuru Hamdi Efendi bi-
lâhare bizzat Ankaraya gelerek karargâh›m›z telgraf memurlu¤unu ifa etmifl-
tir. Kendisine borçlu oldu¤um teflekkürü burada alenen ifade etmeyi millî ve
vatanî vazifelerimden addederim.

Efendiler, bu vaziyet üzerine her fleyden evvel vukuu melhuz bir fenal›¤›n
önüne geçmek için flu emri verdim:

Bilûmum Vali ve Mutasarr›flara
S›vasta K.O. 3, Band›rmada K.O. 14, Ankarada K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Konya-

da K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13 Kumandanl›klar›na
‹zmir Cephesinde Refet Beyefendiye, Bal›kesirde F›rka 61 Kumandanl›¤›na 
Bilûmum Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye ve Heyeti ‹darelerine
Telgraf.. Müstaceldir. Ankara: 16 Mart 1336
Bugünkü vaziyete nazaran, milletimiz, cihan› medeniyetin hissiyat› insaniyetkârane ile

mütehassis vicdanlar›ndan ve bütün âlemi islâm›n müflareketi ruhiyesinden emin olmakla be-
raber, bir müddet için dost olsun, düflman olsun, bütün resmî âlemi haricîi ile muvakkaten te-
mas edemiyecektir.

Bugünler zarf›nda vatan›m›zda yafl›yan H›ristiyan ahali hakk›nda gösterece¤imiz mu-
amelei insaniyetkâranenin k›ymeti pek büyük oldu¤u gibi hiçbir hükûmeti ecnebîyenin filî ve-
ya zahirî himayesini görmiyen H›ristiyan ahalinin kemali huzur ve sükûnetle imran hayat ey-
lemeleri, ›rk›m›z›n f›traten mütehalli oldu¤u kabiliyeti medenîyeye en kat’î bir bürhan teflkil
eyliyecektir. Menafii vataniyeye mugayir faaliyetleri meflhut olanlar ve huzur ve asayifli mem-
leketi ihlâl evliyenler hakk›nda, din ve millîyet mensubiyetine bak›lm›yarak, ahkâm› kanunî-
yenin seyyanen ve fliddetle tatbik› ve hükûmat› mahallîyeye itaat ve vezaifi tâbiiyeti ifada ku-
sur etmiyenler hakk›nda da, refet ve flefkatle muamele edilmesini, ehemmiyeti mahsusa ile arz
ve bu hususat›n tekmil alâkadarlara süratle tebli¤ini ve bütün efrad› millete vesaiti münasibe
ile tamimini rica ederiz Efendim.

Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, Kuvayi ‹tilâfiye, ‹stanbul telgraf merkezlerini iflgal ettikten son-

ra, memlekete telgrafla bir tebli¤i resmî yapmak istediler. Taraf›m›zdan vuku-
bulan ikaz ve ihtar üzerine -baz› merkezler müstesna- bu tebli¤i resmî al›nma-
d›. Alanlar ve cevap verenlerden bellibafll›lar› flunlard›r: ‹zmit Mutasarr›f› Suat
Bey (Ves. 256), Konya Valisi Suphi Bey (Ves. 257).
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Hayati Bey merhum, benim, ilk haber telgraf› üzerine yapt›¤›m iflarete
uyarak verilen bilgileri özetlemifl. Rumeli ve Anadoludaki bütün komutanla-
r›n adreslerine çektiriyordu. Bir an önce ‹stanbul üzerinden Edirneye çektiril-
mesini söylemifltim (Belge 255). Hamdi Efendi:

Yüksek emirleriniz yerine getiriliyor. Edirneye yaz›yorum ve bütün merkezleri haz›r
ettirdik.

Hamdi Efendiden:
Meb’uslar için bir haber ald›n›z m›? Meb'uslar telgrafhanesi haberleflme yap›yor mu? 

diye sordum. Hamdi Efendi:
Evet yap›yor. 14 üncü Kolordu Komutan› burada. Pafla istiyordu verelim mi?
Efendiler, bundan sonra art›k Hamdi Efendinin sözünü iflitemedik. ‹stan-

bul merkezinin de iflgal edilmifl oldu¤u kan›s›na vard›k.
Bu vatansever ve yi¤it kifli, Manast›rl› Hamdi Efendi olmasayd›, ‹stanbul-

da geçen ac› olaylardan haber almak için kim bilir ne kadar beklemek zorun-
da kalacakt›k. ‹stanbulda bulunan bakan, meb'us, komutandan, örgütlerimiz-
dekiler içinden bir kifli ç›k›p zaman›nda bize haber vermeyi düflünememifl ol-
du¤u anlafl›l›yor. Demek ki tümünü flaflk›nl›k ve korku kaplam›flt›. Bir ucu
Ankarada bulunan telin ‹stanbulda bulunan ucuna yanaflamayacak kadar flafl-
k›n bir hale gelmifl olduklar› yarg›s›na varmak bilmem ki do¤ru olur mu?
Telgraf memuru Hamdi Efendi sonradan kendisi Ankaraya gelerek karargâ-
h›m›z telgraf memurlu¤unu yapm›flt›r. Kendisine borçlu oldu¤um teflekkürü
burada herkesin önünde belirtmeyi millî ve vatanî ödevlerimden sayar›m.

Efendiler, bu durum üzerine her fleyden önce olabilecek bir fenal›¤›n
önüne geçmek için flu emri verdim:

Bütün Vali ve Mutasarr›flara
S›vasta K.O. 3, Band›rmada K.O. 14, Ankarada, K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Konya-

da K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13 Komutanl›klar›na
‹zmir Cephesinde Refet Beyefendiye, Bal›kesirde 61 inci Tümen Komutanl›¤›na
Bütün Müdafaai Hukuk Merkez Kurullar›yla Yönetim kurullar›na
Telgraf- ‹vedidir Ankara: 16 Mart 1920
Bugünkü duruma göre, milletimiz, uygar dünyan›n insanca duygular tafl›yan vicdanla-

r›na ve bütün ‹slâm dünyas›n›n ruh birli¤ine güvenmekle birlikte, bir süre için dost olsun,
düflman olsun, bütün resmî d›fl dünya ile geçici olarak iliflki kuram›yacakt›r.

Bugünlerde vatan›m›zda yaflayan H›ristiyan halk hakk›nda gösterece¤imiz insanca
davran›fl›n de¤eri pek büyük oldu¤u gibi hiçbir yabanc› hükûmetten, gerçek olsun veya gö-
rünüflten ibaret bulunsun, koruma görmeyen H›ristiyan halk›n tam rahatl›k ve dinginlikle
hayatlar›n› sürdürmeleri, soyumuzun yarad›l›fltan sahip bulundu¤u uygarl›k yetene¤ine en
kesin bir kan›t olacakt›r. Ülke ç›karlar›na ayk›r› davran›fllar› görülenler ve ülkenin rahat›n›
ve içdüzenini bozanlar hakk›nda, din ve millîyet ba¤lar›na bak›lm›yarak, yasa hükümlerinin
herkese efl olarak ve sertlikle uygulanmas› ve yerel yönetimlerin emirlerine uymaktan ve
uyrukluk görevlerini yapmakdan geri kalmayanlar›n da korunup esirgenmesini, özel önem-
le bildirir ve bunlar›n bütün ilgililere h›zla bildirilmesini ve bütün ulusa uygun araçlarla du-
yurulmas›n› rica ederiz Efendim.

Haklar› Savunma Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, ‹tilâf Devletleri Kuvvetleri, ‹stanbul telgraf merkezlerini iflgal

ettikten sonra, memlekete telgrafla resmî bir bildiri yay›mlamak istediler. Yap-
t›¤›m›z uyar› ve hat›rlatma üzerine -baz› merkezler d›fl›nda- hiçbir yerden bu
resmî bildiri al›nmad›. Alanlar ve karfl›l›k verenlerden bellibafll›lar› flunlard›r:
‹zmit Mutasarr›f› Suat Bey (Belge 256), Konya Valisi Suphi Bey (Belge 257).
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Tebli¤i resmî:
Befl buçuk sene evvel memaliki Osmaniyenin mukadderat›n› her nas›lsa elde etmifl olan

‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin rüesas›, Alman telkinat›na kap›larak devlet ve milleti Osmani-
yeyi Harb› Umumîyeye ifltirak ettirdiler. Bu haks›z ve mefl’um siyasetin neticesi malûmdur.
Devlet ve milleti Osmaniye bin türlü felâket geçirdikten sonra öyle bir ma¤lûbiyete duçar ol-
du ki ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin rüesas› bile bir mütarekename aktederek firar etmekten
baflka bir çare bulamad›lar. Mütarekenamenin aklini müteak›p Düveli ‹tilâfiyeye bir vazife
terettüp etti. ‹flbu vazife eski memaliki Osmaniyenin bütün ahalisinin bilâtefrik› cins ve mez-
hep saadeti müstakbelelerini, inkiflaflar›n›, hayat› içtimaîye ve ikt›sadîyelerini temin edecek
bir sulhün temellerini atmaktan ibaret idi. Sulh Konferans›, bu vazifenin ifas› ile meflgul iken
firarî ‹ttihat ve Terakki erkân›n›n mürevvici efkâr› bulunan baz› eflhas, teflkilât› millîye nam›
müstear› alt›nda bir tertip teflkil ederek ve padiflah ile hükûmeti merkeziyenin evamirini hiç
addetmekle harbin netayici elâmesinden büsbütün tükenmifl olan ahaliyi askerlik için topla-
mak, anas›r› muhtelife meyan›nda nifak ç›karmak, ianei millîye behanesile ahaliyi soymak gi-
bi ef'ale cür'et ettiler ve bu veçhile sulh de¤il, adeta yeni bir muharebe devrini açmaya tefleb-
büs eylediler. Bu teflvikat ve tahrikâta ra¤men, Sulh Konferans›, vazifesine devam etti ve ni-
hayet ‹stanbulun Türk idaresinde kalmas›na karar vermifltir. ‹flbu karar kulûbu Osmaniyeyi
müsterih edecektir. Ancak, bu kararlar›n› Bab›aliye tebli¤ ettikleri zaman, icras›n›n ne gibi
fleraite tâbi oldu¤unu da ihtar eylediler. ‹flbu flerait; vilâyat› Osmaniyede bulunan H›ristiyan-
lar›n hayatlar›n› tehlikeye maruz b›rakmamak ve elyevm Düveli ‹tilâfiye ile müttefiklerinin
kuvayi askeriyeleri aleyhinde mütemadiyen vukubulmakta olan hücumlara hitam vermekten
ibaret idi. Hükûmeti merkeziye, bu ihtara karfl›, bir dereceye kadar hüsniniyet göstermifl ise
de, teflkilât› millîye nam› müstear› alt›nda hareket eden eflhas, maatteessüf teflvikat ve tahrikât-
lar›ndan vazgeçmek istemediler. Bilâkis, hükûmeti kendi hareketlerine ifltirak ettirmeye tefleb-
büs eylediler. Herkesin kemali heves ile bekledi¤i sulh için büyük bir tehlike teflkil eden bu
vaziyete karfl›, Düveli ‹tilâfiye, yak›nda taht› karara al›nacak ahkâm› sulhîyenin tatbik›n› te-
min edebilmek üzere, tedabiri lâzimeyi teemmül etmeye mecbur oldular. Bunun için, bir tek
çare buldular. Bu da, ‹stanbulu muvakkaten iflgal etmek idi. ‹flbu karar, bugün mevkii icra-
ya vazedildi¤inden, efkâr› umumîyeyi beray› tenvir nikat› âtiye tasrih olunur:

1- ‹flgal muvakkattir. 2- Düveli ‹tilâfiyenin niyeti, makam› saltanat›n nüfuzunu k›rmak
de¤il, bilâkis idarei Osmaniyede kalacak memalikte o nüfuzu takviye ve tahkim etmektir. 3-
Düveli ‹tilâfiyenin niyeti, yine Türkleri Dersaadetten mahrum etmemektedir. Fakat, maazal-
lâhutealâ laflrada i¤tiflafl› umumî veya katliam gibi vukuat zuhûr ederse, bu karar›n tadili
muhtemeldir. 4- Bu nazik zamanda, müslim olsun, gayr›müslim olsun herkesin vazifesi, ken-
di ifline gücüne bakmak, asayiflin teminine hizmet etmek, Devleti Osmaniyenin enkaz›ndan
yeni bir Türkiyenin ihdas› için son bir ümidi cinnetlerile mahvetmek isteyenlerin i¤falât›na
kap›lmak ve halen makarr› saltanat kalan ‹stanbuldan ita olunacak evâmire itaat etmektir.

Balâda zikrolunan teflvikata ifltirak eden eflhas›n baz›lar›, Dersaadette derdest olunarak,
anlar tabiî kendi ef'alinden ve bilâhare o ef'alin neticesi olarak vukuu melhuz ahvalden
mes'ul tutulacakt›r.

Kuvvei ‹flgaliye
Bu tebli¤ münasebetile derhal flu tamimi yapt›m:
Umum Vali ve Kumandanlara ve Müdafaai Hukuk Heyetlerine 16 Mart 1336
‹stanbulun, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan, bilmusademe cebren iflgali tahakkuk etmifltir.

Bu suikastten bilistifade birçok makas›d› h›yanetkârane sahiplerinin milleti i¤fale teflebbüsle-
ri muhtemeldir. Nitekim tebligat› resmîye fleklinde imzas›z baz› beyannamelerin neflredilmek
istenildi¤ine kespi ›tt›la ediyoruz. Yanl›fl harekâta mahal kalmamak ve hakayik› ahvale mu-
gayir heyecanlar tevlidine meydan verilmemek üzere bu gibi iflaata kat'iyyen atf› ehemmiyet
edilmemesi lâz›md›r. Vaziyeti hakikîyeyi takip eden Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti milleti tenvir edecektir.

Mustafa Kemal
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Resmî bildiri:
Befl buçuk sene evvel Osmanl› ülkelerinin kaderini her nas›lsa ele geçirmifl olan ‹tti-

hat ve Terakki Derne¤inin bafl›ndakiler, Almanlar›n söylediklerine kap›larak Osmanl› dev-
let ve milletini Genel Savafla soktular. Bu haks›z ve u¤ursuz siyasetin sonucu bilinmektedir.
Osmanl› devlet ve milleti bin türlü felâket geçirdikten sonra öyle bir yenilgiye u¤rad› ki ‹t-
tihat ve Terakki Derne¤inin bafl›ndakiler bile bir ateflkes anlaflmas› yaparak kaçmaktan bafl-
ka bir ç›kar yol bulamad›lar. Ateflkes anlaflmas› yap›ld›ktan sonra ‹tilâf Devletlerine bir gö-
rev düfltü. Bu görev eski Osmanl› ülkelerinin bütün halk›n›n soy ve inanç fark›na bakmak-
s›z›n ilerideki mutluluklar›n›, geliflmelerini, toplumsal ve iktisadî hayatlar›n› güven alt›na
alacak bir bar›fl›n temellerini atmaktan ibaret idi. Bar›fl Konferans›, bu görevi yapmaya u¤-
rafl›rken ‹ttihat ve Terakkinin kaçak bafllar›ndan yana olan baz› kifliler, Ulusal Örgütler tak-
ma ad› alt›nda bir düzen kurarak, padiflah ve ‹stanbul Hükûmetinin emirlerini hiçe sayarak
savafl›n ac› sonuçlar›ndan büsbütün tükenmifl olan halk› askere almak, çeflitli unsurlar ara-
s›nda geçimsizlik yaratmak, ulusal yard›m diye halk› soymak gibi ifllere yeltendiler ve böy-
lece bar›fl de¤il, sanki yeni bir savafl dönemini açmaya girifltiler. Bu özendirme ve k›flk›rtma-
lar yap›ld›¤› halde, Bar›fl Konferans›, görevini sürdürdü ve sonunda ‹stanbulun Türk yöne-
timinde kalmas›na karar vermifltir. Bu karar Osmanl›lar›n gönlünü rahatlatacakt›r. Ancak,
bunu ‹stanbul hükûmetine bildirdikleri zaman, uygulanmas›n›n ne gibi koflullara ba¤l› oldu-
¤unu da hat›rlatt›lar. Bu koflullar; Osmanl› illerinde bulunan H›ristiyanlar›n hayatlar›n› teh-
likeyle karfl› karfl›ya b›rakmamak ve bugün ‹tilâf Devletleri ile müttefiklerinin askerî güçle-
rine karfl› durmadan yap›lmakta olan sald›r›lara son vermekten ibaret idi. ‹stanbul hükûme-
ti, bu hat›rlatmaya karfl›, bir dereceye kadar iyi niyet göstermifl ise de, Ulusal Güçler takma
ad› alt›nda hareket eden kifliler, ne yaz›k ki özendirme ve k›flk›rtmalardan vazgeçmek iste-
mediler. Tersine, hükûmeti kendi güçleriyle iflbirli¤i yapt›rmaya çal›flt›lar. Herkesin sonsuz
bir istekle bekledi¤i bar›fl için büyük bir tehlike oluflturan bu davran›fla karfl›, ‹tilâf Devlet-
leri, yak›nda kararlaflt›r›lacak bar›fl hükümlerinin uygulanmas›n› sa¤lama alabilmek için, ge-
rekli önlemleri almay› düflünmek zorunda kald›lar. Bunun için, bir tek ç›kar yol buldular.
Bu da, ‹stanbulu geçici olarak iflgal etmek idi. Bu karar, bugün uygulanm›fl oldu¤undan, ka-
mu oyunu ayd›nlatmak için afla¤›daki noktalar aç›klan›r:

1- ‹flgal geçicidir. 2- ‹tilâf Devletlerinin düflüncesi, padiflahl›¤›n erkini k›rmak de¤il,
tersine, Osmanl› yönetiminde kalacak ülkelerde o erki destekleme ve kuvvetlendirmektir.
3- ‹tilâf Devletlerinin düflündü¤ü, Türkleri ‹stanbuldan yoksun b›rakmamakt›r. Ama Allah
korusun taflrada genel kar›fl›kl›k veya k›r›m gibi olaylar ç›karsa, bu karar de¤ifltirilebilir. 4-
Bu kritik zamanda, müslim olsun, gayrimüslim olsun herkesin görevi, kendi ifline gücüne
bakmak, iç düzenin korunmas›na çal›flmak, Osmanl› Devletinin y›k›nt›lar›ndan yeni bir
Türkiye yaratmak için son bir umudu delilikleri yüzünden yok etmek isteyenlerin aldatma-
lar›na kap›lmamak ve flimdi padiflahl›k baflkenti olarak kalan ‹stanbuldan verilecek emirle-
re uymakt›r.

Yukar›da bildirilen k›flk›rtmalara kat›lanlardan baz›lar›, ‹stanbulda ele geçirilmifllerdi,
elbette kendi yapt›klar›ndan ve ayr›ca o yapt›klar›n›n sonucu ç›kabilecek olaylardan sorum-
lu tutulacaklard›r.

‹flgal Kuvvetleri
Bu bildiri üzerine hemen flu genelgeyi yay›mlad›m:
Bütün Vali ve Komutanlarla Haklar› Savunma Kurullar›na 16 Mart 1920
‹stanbulun iflgali, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan, çarp›flma sonucu zor kullan›larak ger-

çekleflmifltir. Bu suikastten yararlanarak haince amaç güden bir çoklar› milleti aldatmaya
kalk›flabilirler. Nitekim resmî bildiri fleklinde imzas›z baz› bildiriler yay›mlanmak istenildi-
¤ini ö¤reniyoruz. Yanl›fl davran›fllara yer vermemek ve durumun gerçeklerine ayk›r› tepki-
ler yarat›lmamak üzere bu gibi söylentilere hiç önem verilmemesi gereklidir. Gerçek duru-
mu izleyen Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i, milleti ayd›nlatacakt›r.

Mustafa Kemal



Efendiler, ayn› günde muhtelif vesaitle flu protestoyu gönderdim:
Protesto 16/3/1336

‹stanbulda ‹ngiliz, Frans›z, ‹talya Mümessili Siyasîlerine, 
Amerika Mümessili Siyasîsine

Bilûmum Bitaraf Devletler Hariciye Nezaretlerine ve Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Meclisi
Meb'uslar›na verilmek üzere Antalyada ‹talyan Mümessilli¤ine

‹stanbulda bilûmum devairi resmîye, istiklâli millîmize temsil eden Meclisi Meb'usan
dahi dahil olmak üzere, Mütelifin kuvayi askerîyesi taraf›ndan, resmen ve cebren iflgal edil-
mifl ve amali millîye dairesinde hareket eden, birçok vatanperver eflhas›n tevkifine de tefleb-
büs olunmufltur. Milleti Osmaniyenin hakimiyet ve hürriyeti siyasîyesine havale edilen bu son
darbe, hayat ve mevcudivetini, ne bahas›na olursa olsun, müdafaa etmeye azmetmifl olan biz
Osmanl›lardan ziyade, yirminci asr› medeniyet ve insanîyetinin mukaddes addetti¤i bütün
esasata, hürriyet, millîyet vatan hissiyat› gibi bugünün cemiyat› beflerîyesine esas olan bütün
umdelere ve bu umdeleri vücuda getiren vicdan› umumîi befleri râcîdir.

Biz, hukukumuzu ve istiklâlimizi müdafaa için giriflti¤imiz mücaedenin kutsiyetine ka-
il ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaflamak hakk›ndan mahrum edemiyece¤ine kaniiz. Tarihin
bugüne kadar kaydetmedi¤i bir suikast teflkil eden ve Wilson prensiplerine müstenit bir mü-
tarekenin, milleti esbab› müdafaas›ndan tecrit etmifl olmas›ndan mütevellit bir hileye de müp-
teni bulunmak hesabile ait olduklar› milletlerin fleref ve haysiyetile dahi kabili imtizaç olm›-
yan bu hareketin takdiri mahiyetini resmî Avrupa ve Amerikan›n de¤il, ilmü irfan ve me-
deniyet Avrupa ve Amerikas›n›n* vicdan›na tevdi ile iktifa ve bu hâdiseden tevellüt edecek
mes'uliyeti azimei tarihîyeye son defa bir daha nazar› dikkati umumîyi celbederiz. Davam›-
z›n meflruiyet ve kutsiyeti, bu müflkül zamanlarda, Cenab› Haktan sonra en büyük zahirimiz-
dir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesi 
Mustafa Kemal

Ayn› günün gecesi bu talimat› tamimen tebli¤ ettim:
fiifre Bilûmum Vali ve Kumandanlara 16/17, 3/1336
‹stanbulun ve makamat› resmîyenin, hususîle Meclisi Meb’usan›n, ‹tilâf Devletleri tara-

f›ndan resmen ve cebren iflgal edilmifl olmas›ndan ve bu hareketin, mütareke ile milleti silâ-
h›ndan tecrit ettikten sonra vukua getirilmesinden bahsile ‹tilâf Devletleri mümessillerine ve
bilûmum bitaraf devletler hariciye nezaretlerile ‹tilâf Devletlerinin meclisi meb'usan riyaset-
lerine protesto telgraflar› çekilmek üzere mitingler akti muktazi görülmekledir. Protesto telg-
raflar›nda bilhassa tecavüzü vâkiin, Osmanl› hakimiyetinden ziyade, yirmi as›rl›k bir mede-
niyet ve insaniyetin mevlûdu olan hürriyet, millîyet ve vatanperverlik esasat›na bir darbe tefl-
kil edece¤i ve milleti Osmaniyenin müdafaai beka ve istiklâl hususundaki azim ve iman›na,
bu hâdisenin hiçbir tesir vücuda getiremiyece¤i, yaln›z medenî milletlerin bu tecavüzü kabul
etmekle; azîm bir mes'uliyeti tarihîye alt›na girmifl olacaklar› tasrih edilmelidir, bitaraf dev-
letler hariciye nezaretlerile Meclisi Meb’usan riyasetlerine keflide edilecek telgraflar, ‹stanbul-
da ait olduklar› makamata verilmekle beraber Antalyada ‹talyan Mümessilinin vesatetile de
verilmelidir. Protesto telgraflar›n›n birer suretinin de buraya irsal buyurulmas›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Efendiler, ayn› günde de¤iflik araçlarla flu protestoyu gönderdim:
Protesto 16/3/1920

‹stanbulda ‹ngiliz, Frans›z, ‹talya Temsilcilerine, Amerika Siyasî Temsilcisine
Tarafs›z Devletler D›fliflleri Bakanlar›na ve Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Meb'uslar

Meclislerine verilmek üzere Antalyada ‹talyan Temsilcili¤ine
‹stanbulda bütün resmî daireler, ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› temsil eden Meb'uslar Mecli-

si ile birlikte, ‹tilâf Devletlerinin askerî güçleri taraf›ndan, resmî olarak ve zor kullan›larak
iflgal edilmifl ve ulusal emeller do¤rultusunda davranan, birçok yurtseverin tutuklanmas›na
da giriflilmifltir. Osmanl› ulusunun egemenli¤ine ve siyasal özgürlü¤üne indirilen bu son
yumruk, hayat ve varl›¤›m›z›, ne bahas›na olursa olsun, savunmaya kararl› olan biz Osman-
l›lardan çok, yirminci uygarl›k ve insanl›k yüzy›l›n›n kutsal sayd›¤› bütün ilkelere, özgürlük,
millîyet, vatan duygular› gibi bugünün insan topluluklar›na temel olan bütün ilkelere ve bu
ilkeleri ortaya koyan insanl›¤›n genel vicdan›na indirilmifl demektir.

Biz, haklar›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunmak için giriflti¤imiz savafl›m›n kutsall›¤›na
ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaflamak hakk›ndan yoksun edemiyece¤ine inan›yoruz. Tari-
hin bugüne kadar yazmad›¤› nitelikte bir suikast olan ve Wilson prensiplerine dayanan bir
ateflkesin, milleti savunma araçlar›ndan yoksun etmesinden do¤an bir hileyle yap›lm›fl ol-
mak nedenile ilgili milletlerin onur ve haysiyetile de ba¤daflmayan bu davran›fl üzerine bir
yarg›ya varmay› resmî Avrupa ve Amerikan›n de¤il, bilim, kültür ve uygarl›k Avrupa ve
Amerikas›n›n* vicdan›na b›rakmakla yetinir ve bu olaydan do¤acak büyük tarihsel sorum-
lulu¤a son defa bir daha kamunun dikkatini çekeriz. Davam›z›n meflrulu¤u ve kutsall›¤›, bu
zor zamanlarda, Allahtan sonra en büyük deste¤imizdir.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kurulu 
Mustafa Kemal

Ayn› günün gecesi bu direktifi genelge olarak verdim:
fiifre Bütün Vali ve Komutanlara 16/17, 3/1920
‹stanbulun ve resmî dairelerin, özellikle Meb'uslar Meclisinin, ‹tilâf Devletleri tara-

f›ndan aç›kça ve zor kullan›larak iflgal edilmifl olmas›ndan ve bu iflin, ateflkes anlaflmas›y-
la milletin silâh› al›nd›ktan sonra yap›lmas›ndan söz edilerek ‹tilâf Devletleri temsilcileri-
ne ve bütün tarafs›z devletlerin d›fliflleri bakanl›klar›yla ‹tilâf Devletlerinin meb'uslar
meclislerinin baflkanl›klar›na protesto telgraflar› çekilmek üzere mitingler yap›lmas› ge-
rekli görülmektedir. Protesto telgraflar›nda özellikle yap›lan sald›r›n›n Osmanl› egemen-
li¤inden çok, yirmi yüzy›ll›k bir uygarl›k ve insanl›¤›n do¤urdu¤u özgürlük, millîyet ve
yurtseverlik ilkelerini vurmak olaca¤› ve Osmanl› milletinin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤› konu-
sundaki kararl›l›k ve iman›na, bu olay›n hiçbir etki yapam›yaca¤›, ancak uygar milletlerin
bu sald›r›y› kabullenmekle; büyük bir tarihsel sorumluluk alt›na girmifl olacaklar› belirtil-
melidir, tarafs›z devletlerin d›fliflleri bakanl›klar›yla Meb'uslar Meclisleri baflkanl›klar›na
çekilecek telgraflar, ‹stanbulda ilgili yerlere verilmekle birlikte Antalyada ‹talyan Tem-
silcisi arac›l›¤›yla da verilmelidir. Protesto telgraflar›n›n birer örne¤inin de buraya gönde-
rilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Ecnebî dev-
letlere yap-
t›¤›m pro-
testo

Yabanc›
devletlere
gönderdi-
¤im protes-
to

* Amerikaya, bold yaz›lan k›s›m yaz›lmam›flt›r. Yaln›z “Amerikan›n” yaz›lm›flt›r * Amerikaya, bold yaz›lan k›s›m yaz›lmam›flt›r. Yaln›z “Amerikan›n” denilmifltir



fiifre Miralay Refet Beye 16/3/1336
Hâdisei ahire münasebetile, her tarafta yap›lan mitingler neticesinde çekilecek protesto

telgraflar›n›n birer suretlerini de ‹tilâf Devletlerinin hali in’ikatta bulunan Meclisi Meb’us-
anlar› riyasetine ve bitaraf devletlerin de Hariciye Nezaretlerine tebli¤ edilmesini faydal› ad-
dediyoruz. Antalyadaki ‹talyan Mümessilinin bu husustaki muavenetini temin etmenizi rica
ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, ayn› günde millete flu beyannameyi neflrettim:

Beyanname
Bilûmum Kumandanlara, Vali ve mutasarr›flara ve Müdafaaai Hukuk Cemiyetlerine,

Belediye Riyasetlerine, Matbuat Cemiyetine
‹tilâf Devletlerinin flimdiye kadar memleketimizi taksime yol bulmak için tevessül ettik-

leri muhtelif tedabir malûmdur. Evvelâ; Ferit Pafla ile bilitilâf milleti müdafaas›z bir halde ec-
nebî idaresine esir etmek ve memleketin muhtelif aksam› mühimmesini galip devletler müs-
temlekât›na ilâve eylemek düflünülmüfltü. Kuvayi Millîyenin muzahereti umumîyei millîye ile
müdafaai istiklâl hususunda gösterdi¤i azim ve metanet, bu tasavvuru altüst etti. Saniyen; Ku-
vayi Millîyeyi i¤fal ve onun müsaadesile flarkta bir rüçhan siyaseti takip etmek için Heyeti
Temsilîyeye müracaat edildi. Heyet, milletin istiklâlini ve mülkün tamam›yetini temin etme-
dikçe ve hususile iflgal sahalar›n›n tahliyesine teflebbüs olunmad›kça, hiçbir nevi müzakereye
yanaflmad›. Salisen; Kuvayi Millîye ile tevhidi harekât eden hükûmetlerin icraat›na müdaha-
le etmek suretile vahdeti millîyeyi sarsmak ve hainane muhalefetleri teflvik ve tezyidi cür’ete
sevkeylemek tarik› takip olundu. Vahdeti millîyenin teflkil etti¤i metanet ve tesanüt karfl›s›n-
da bu savletler de eridi. Rabian; mukarredat› memleket hakk›nda endifleaver kararlar verildi-
¤inden bahsolunmak suretile efkâr› umumîyenin tazyik›na baflland›. Müdafaai namus ve
memleket u¤runda her fedakârl›¤› göze alm›fl olan milleti Osmaniyenin azim ve iradesi önün-
de, bu tehdidat dahi fayda vermedi. Nihayet bugün ‹stanbulu cebren iflgal etmek suretile Dev-
leti Osmaniyenin yedi yüz senelik hayat ve hakimiyetine hitam verildi. Yani, bugün Türk
milleti, kabiliyeti medeniyesinin, hakk› hayat ve istiklâlinin ve bütün istikbalinin müda-
faas›na davet edildi. Cihan› insaniyetin enzar› istihsan› ve âlemi islâm›n amali istihlâs›, ma-
kam› hilâfetin tesirat› ecnebîyeden tahlisine ve istiklâli millînin mazii flevketimize lây›k bir
iman ile müdafaa ve teminine mutevakk›ft›r. Giriflti¤imiz istiklâl ve vatan mücadehesinde Ce-
nab› Hakk›n avnü inayeti bizimledir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, ayn› zamanda bütün âlemi de tevcihi hitap edilerek tecavüzü vâ-
ki bir beyanmade tafsil ve vesaiti muhtelife ile ilân edildi.

Efendiler, hâdise hakk›nda fazla malûmata intizar etmeksizin, telgrafç›,
Manast›rl› Hamdi Efendinin verdi¤i malûmattan ve bu malûmat› teyit eden,
kuvvei iflgaliye nam›na olan tebli¤ muhteviyat›ndan, vaziyetin mahiyetini anla-
yarak lüzumlu ve müstacel gördü¤üm tedbirleri, izah olundu¤u veçhile hemen
iflgal günü ittihaz ve tatbik ettim. ‹stanbulun sureti iflgali ve tevkifat icras› hak-
k›nda muhtelif membalardan mütebayin ve mubalâ¤al› surette malûmat gelme-
ye bafllad›. Biz de, muhtelif vesaitle tahkikat icras›na devam ettik. ‹fay› vazifei
teflrîiyeye imkân göremiyerek da¤›lan meb'uslar›n ve baz› zevat›n ‹stanbuldan
firar ederek Ankaraya teveccüh ettikleri anlafl›ld›. Seyahatlerini teshil için gü-
zergâhlar›nda icab edenlere ikt›za eden emirleri verdim.

Efendiler, 16 Martta ‹stanbulun iflgali tahakkuk eder etmez, ittihaz etti¤im
tedabir meyan›nda, daha birtak›m tedbirler vard›r ki onlar› Büyük Millet Mecli-
sinin ilk küflad›nda beyan etmifl oldu¤um için burada tekrar tafsil etmedim. Me-
selâ; Eskiflehir ve Afyon Karahisar›ndaki ecnebî k›taat›n›n silâhtan tecridi veya
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fiifre Albay Refet Beye 16/3/1920
Son olay dolay›s›yla, her tarafta yap›lan mitingler sonunda çekilecek protesto telgraf-

lar›n›n birer örne¤ini de ‹tilâf Devletlerinin toplant› halinde bulunan Meb’uslar Meclisleri
baflkanl›klar›na ve tarafs›z devletlerin de d›fliflleri bakanl›klar›na iletilmesini yararl› say›yo-
ruz. Antalyadaki ‹talyan Temsilcisinin bu ifle yard›mc› olmas›n› sa¤laman›z› rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, ayn› günde millete flu bildirgeyi yay›mlad›m:

Bildirge
Bütün Komutanlara, Vali ve Mutasarr›flara ve Haklar› Savunma Derneklerine,

Belediye Baflkanl›klar›na, Bas›n Derne¤ine
‹tilâf Devletlerinin flimdiye kadar memleketimizi bölüflmeye yol bulmak için baflvur-

duklar› çeflitli giriflimler biliniyor. ‹lkin; Ferit Pafla ile anlaflarak milleti savunmas›z bir du-
rumda yabanc› yönetime tutsak etmek ve memleketin çeflitli önemli bölümlerini galip dev-
letlerin sömürgelerine eklemek düflünülmüfltü. Ulusal Güçlerin bütün milletin deste¤iyle
ba¤›ms›zl›¤›n› savunmak yolunda gösterdi¤i kararl›l›k ve direnifl, bu düflünceyi altüst etti.
‹kincisi; Ulusal Güçleri aldatmak ve onun izni ile do¤uda bir öncelik siyaseti izlemek için
Temsilci Kurula baflvuruldu. Kurul, ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› ve ülkenin bütünlü¤ünü sa¤lama-
d›kça ve özellikle iflgal alanlar›n›n boflalt›lmas›na giriflilmedikçe, hiçbir türden görüflmeye
yanaflamad›. Üçüncüsü; Ulusal Güçlerle iflbirli¤i yapan hükûmetlerin yapt›klar›na kar›flmak
suretile ulusal birli¤i sarsmak ve haince karfl›tl›klar› özendirmek ve cür'etlerini artt›rmak
yolu tutuldu. Ulusal birli¤in oluflturdu¤u direnç ve dayan›fl›n karfl›s›nda bu sald›r›lar da eri-
di. Dördüncüsü; ülke kaderi üzerinde kayg› verici kararlar verildi¤inden sözetmek yoluyla
kamu oyuna bask› yap›lmaya baflland›. Namusunu ve memleketi savunmak için her özveri-
yi göze alm›fl olan Osmanl› milletinin kararl›l›¤› ve iradesi önünde, bu gözda¤lar› da yara-
mad›. Sonunda bugün ‹stanbul zor kullanarak iflgal edilip, Osmanl› Devletinin yedi yüz y›l-
l›k hayat ve egemenli¤ine son verildi. Yani, bugün Türk milleti, uygarl›k yetene¤inin, hayat
hakk›n›n ve ba¤›ms›zl›¤›n›n ve bütün gelece¤inin savunulmas›na ça¤›r›ld›. ‹nsanl›k dünyas›-
n›n be¤eni bak›fllar› ve ‹slâm dünyas›n›n kurtulufl emellerinin, halifeli¤in yabanc› etkisinden
kurtar›lmas›na ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n geçmiflteki büyüklü¤ümüze yarafl›r bir inançla
savunulup güven alt›na al›nmas›na ba¤l›d›r. Giriflti¤imiz ba¤›ms›zl›k ve vatan savafl›nda Bü-
yük Allan›n yard›m ve koruyuculu¤u bizimledir.

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

Efendiler, ayn› zamanda bütün ‹slâm dünyas›na da dönüp yap›lan sald›r›
bir bildirgede ayr›nt›larile anlat›larak çeflitli araçlarla bütün ‹slâm dünyas›na
da duyuruldu.

Efendiler, olaylar hakk›nda baflkaca bilgi gelmesini beklemeksizin, telg-
rafç›, Manast›rl› Hamdi Efendinin verdi¤i bilgilerden ve bu bilgileri do¤rula-
yan, iflgal kuvvetleri bildirisi içeri¤inden, durumun niteli¤ini anlayarak gerek-
li ve ivedi gördü¤üm önlemleri, aç›kland›¤› gibi hemen iflgal günü ald›m ve uy-
gulad›m. ‹stanbulun iflgal flekli ve yap›lan tutuklamalar hakk›nda de¤iflik kay-
naklardan birbirini tutmaz ve abart›lm›fl bilgiler gelmeye bafllad›. Biz de, çe-
flitli araçlarla soruflturmalar yapmay› sürdürdük. Yasama görevini yapma ola-
na¤› bulam›yarak da¤›lan meb’uslar›n ve baz› kiflilerin ‹stanbuldan kaçarak
Ankaraya yöneldikleri anlafl›ld›. Yolculuklar›n› kolaylaflt›rmak için geçecek-
leri yerlerde gerekenlere gereken emirleri verdim.

Efendiler, 16 Martta ‹stanbulun iflgali gerçekleflir gerçekleflmez, ald›¤›m
önlemler aras›nda, daha birtak›m önlemler vard›r ki onlar› Büyük Millet Mecli-
sinin ilk aç›l›fl›nda bildirmifl oldu¤umdan burada yeniden anlatmad›m. Örne¤in;
Eskiflehir ve Afyondaki yabanc› birliklerin silâhlar›n›n al›nmas› ya da oradan
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teb'idi ve Geyve, Uluk›flla civarlar›nda flimendifer hatlar›n›n tahribi ve Anado-
luda bulunan ecnebî zabitan›n›n tevkifi ve saire gibi tedabiri ait tafsilât›, Büyük
Millet Meclisinin ilk zab›tnamesinde mütalea buyurmuflsunuzd››r. Bu tedabir
meyan›nda en mühimmini; salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir meclisin Ankarada
içtima›n› temin hususundaki vazifei millîye ve vatanîyemize ait karar ve bu ka-
rar›n tatbik› teflkil eder.

Efendiler, bu husustaki karar›m›z› ve bu karar›n sureti tatbik›n› gösteren
bir tebli¤i 19 Mart 1336 da yani ‹stanbul iflgalinden üç gün sonra tamim ettim.

Efendiler, bu mesele hakk›nda iki gün kadar kumandanlarla makina ba-
fl›nda müdavelei efkâr ederek mütalealar›m› ald›m. Ben, ilk yazd›¤›m müsved-
dede "meclisi müessisan" tabirini kullanm›flt›m. Maksad›m da toplanacak mec-
lisin "rejimi" de¤ifltirmek salâhiyetile ilk anda mücehhez bulunmas›n› temin et-
mek idi. Fakat bu tabirin kullan›lmas›ndaki maksad› lüzumu gibi izah edeme-
di¤im için veyahut izah etmek istemedi¤im için halk›n ünsiyet etmedi¤i bir ta-
birdir, diye, Erzurum ve S›vastan ikaz edildim. Bunun üzerine "salâhiyeti fev-
kalâdeye malik bir meclis" tabirini kullanmakla iktifa ettim.

Vilâyetlere ve müstakil Livalara ve Kolordu Kumandanlar›na
Merkezi devletin dahi, Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan resmen iflgali, kuvvei teflrîiye ve adli-

ye ve icraîyeden ibaret olan kuvayi millîyei devleti muhtel etmifl ve bu vaziyet karfl›s›nda ifa-
yi vazifeye imkân göremedi¤ini hükûmete resmen tebli¤ ederek, Meclisi Meb'usan da¤›lm›fl-
t›r. fiuhalde, makarr› devletin masuniyetini, milletin istiklâlini ve devletin tahlisini temin ede-
cek tedabiri teemmül ve tatbik etmek üzere millet taraf›ndan, salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir
meclisin, Ankarada içtimaa daveti ve da¤›lm›fl olan meb'usandan Ankaraya gelebileceklerin
dahi bu meclise ifltirak ettirilmesi zarurî görülmüfltür. Binaenaleyh, zirde dercedilen talimat
mucibince, intihabat›n icras›, hamiyet ve reviyeti vatanperveranelerinden muntazard›r:

1- Ankarada, salâhiyeti fevkalâdeye malik bir meclis, umuru milleti tedvir ve murakebe
etmek üzere içtima edecektir.

2- Bu meclise âza olarak intihap olunacak zevat, meb'usan hakk›ndaki fleraiti manunî-
veve tâbidir.

3- ‹ntihabatta livalar esas ittihaz edilecektir.
4- Her livada, befl aza intihap olunacakt›r.
5- Her liva kazalar›ndan celbedece¤i müntehibi sanîlerinden ve merkezi liva müntehibi

sanîlerinden ve liva idare ve belediye meclislerile liva Müdafaai Hukuk Heyeti ‹darelerinin ve
vilâvetlerde merkezi vilâyet heyeti merkeziyelerinden ve vilâyet idare meclisile merkezi vilâ-
yet belediye meclisinden ve merkezi vilâyet ile merkez kazas› ve merkeze merbut kaza mün-
tehibi sanîlerinden mürekkep bir meclis taraf›ndan ayn› günde ve ayn› celsede icra edilecek-
tir.

6- Bu meclis azal›¤›na, her f›rka, zümre ve cemiyet taraf›ndan namzet gösterilmesi caiz
oldu¤u gibi her ferdin de bu mücahedeyi mukaddeyeseye filen ifltiraki için müstakilleri nam-
zetli¤ini istedi¤i mahalde ilâna hakk› vard›r.

7- ‹ntihabata, her mahallin en büvük mülkiye memuru riyaset edecek ve selâmeti inti-
haptan mes’ul olacakt›r.

8- ‹ntihap, reyi hafî ve ekseriyeti mutlaka ile icra ve tasnifi âra, meclisin içlerinden inti-
hap edece¤i iki zat taraf›ndan, fakat huzuru mecliste ifa edilecektir.

9- ‹ntihap neticesinde, bilûmum azan›n imza veya zât mühürlerini muhtevi üç nüsha
mazbata tanzim olunacak. Bir nüshas› mahallinde al›konularak di¤er iki nüshas›n›n biri in-
tihap olunan zâta tevdi ve di¤eri meclise irsal olunacakt›r.

10- Azalar›n alacaklar› tahsisat, bilâhare meclisçe takarrür ettirilecektir. Ancak azimet
harc›rahlar› intihap meclislerinin masarifi zaruriye hesabile takdir edece¤i m›ktar üzerinden,
mahalleri hükûmetlerince temin olunacakt›r.
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uzaklaflt›r›lmalar› ve Geyve, Uluk›flla yak›nlar›nda demiryolu hatlar›n›n bo-
zulmas› ve Anadoluda bulunan yabanc› subaylar›n›n tutuklanmas› v.b. gibi
önlemlere iliflkin ayr›nt›l› bilgileri, Büyük Millet Meclisinin ilk tutana¤›nda
okumuflsunuzdur. Bu önlemler aras›nda en önemlisi; ola¤an üstü yetkide bir
meclisin Ankarada toplanmas›n› sa¤lamak yolundaki millet ve vatan görevi-
mize iliflkin karar ve bu karar›n uygulanmas›d›r.

Efendiler, bu konudaki karar›m›z› ve bu karar›n uygulama fleklini göste-
ren bir bildiriyi 19 Mart 1920 de yani ‹stanbul iflgalinden üç gün sonra yay›m-
lad›m.

Efendiler, bu konu üzerinde iki gün kadar komutanlarla makina bafl›nda
görüflerek düflüncelerini ö¤rendim. Ben, ilk yazd›¤›m müsveddede "kurucu
meclis" deyimini kullanm›flt›m. Amac›m da toplanacak meclisin "rejimi" de-
¤ifltirmek yetkisine ilk anda sahip bulunmas›n› sa¤lamakt›. Fakat bu deyimin
kullan›lmas›ndaki amac› gerekti¤i gibi anlatamad›¤›mdan ya da aç›klamak is-
temedi¤im için halk›n al›fl›k olmad›¤› bir deyimdir, diye, Erzurum ve S›vastan
uyar›ld›m. Bunun üzerine "ola¤an üstü yetki sahibi bir meclis" deyimini kul-
lanmakla yetindim.

‹llere ve Ba¤›ms›z Sancaklara ve Kolordu Komutanlar›na
Devlet Baflkentinin de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan resmî olarak iflgali, yasama ve yarg›

ve yürütme gücünden ibaret olan devletin ulusal erkini k›rm›fl ve bu durum karfl›s›nda
Meb'uslar Meclisi görev yapmaya olanak bulamad›¤›n› hükûmete resmî olarak bildirerek, da-
¤›lm›flt›r. Duruma göre, devlet baflkentinin dokunulmazl›¤›n›, ba¤›ms›zl›¤›n› ve devletin kur-
tar›lmas›n› sa¤layacak önlemleri düflünüp uygulamak üzere millet taraf›ndan, ola¤anüstü yet-
kiye sahip bir meclisin, Ankarada toplant›ya ça¤›r›lmas› ve da¤›lm›fl olan meb'uslardan An-
karaya gelebileceklerin de bu meclise al›nmas› zorunlu görülmüfltür. Bunun için, afla¤›da bil-
dirilen direktif uyar›nca, seçimlerin yap›lmas›, yurtseverli¤inizden anlay›fll›l›¤›n›zdan beklenir:

1 - Ankarada, ola¤anüstü yetkiye sahip bir meclis, ulus ifllerini yürütmek ve denetle-
mek üzere toplanacakt›r.

2 - Bu meclise üye seçilecekler, meb'uslar hakk›ndaki yasa hükümlerine uyacaklard›r.
3 - Seçimlerde sancaklar seçim bölgesi olacakt›r.
4 - Her sancaktan, befl üye seçilecektir.
5 - Her sancak ilçelerinden getirtece¤i ikinci seçmenlerden ve sancak merkezi ikinci

seçmenlerinden ve sancak yönetim ve belediye meclislerile sancak Haklar› Savunma Yöne-
tim Kurullar›n›n ve illerde il merkezi merkez kurullar›ndan ve il genel meclisiyle il merke-
zi belediye meclisinden ve il merkezi ile merkez ilçesi ve merkeze ba¤l› ilçe ikinci seçmen-
lerinden oluflan bir kurul taraf›ndan ayn› günde ve ayn› toplant›da yap›lacakt›r.

6- Bu kurul üyeli¤ine, her parti, topluluk ve dernek taraf›ndan aday gösterilebilece¤i
gibi her kiflinin de bu kutsal savafla edimli olarak kat›lmak için ba¤›ms›z olarak adayl›¤›n›
istedi¤i yerde ilâna hakk› vard›r.

7- Seçimlere, her yerin en büyük sivil memuru baflkanl›k edecek ve seçimin do¤ru ve
yolunda yap›lmas›ndan sorumlu olacakt›r.

8- Seçim, gizli oy ve salt ço¤unlukla yap›lacak ve oylar›, kurulun kendi içinden seçece-
¤i iki kifli, kurul önünde sayacakt›r.

9- Seçim sonunda, bütün üyelerin imza edece¤i ya da kendi mühürlerini basacaklar› üç
nüsha tutanak düzenlenecek. Bunlar›n biri yerinde al›konularak di¤er ikisinden biri seçile-
ne verilecek ve öteki de meclise gönderilecektir.

10- Meclise seçilenlere verilecek ödenekler, sonradan meclis taraf›ndan kararlaflt›r›la-
cakt›r. Ancak gelifl yolluklar› seçim kurullar›n›n zorunlu gider olarak hesaplay›p uygun gö-
rece¤i m›ktar üzerinden, o yerlerin hükûmetlerince sa¤lanacakt›r.
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11- ‹ntihabat, nihayet on befl gün zarf›nda ekseriyetle Ankarada içtima› temin edebil-
mek üzere itmam olunarak azalar tahrik ve netice azan›n isimlerile birlikte derhal ifl'ar edile-
cektir.

12- Telgraf›n saati vusulü bildirilecektir.
Hafliye: Kolordu kumandanlar›na, vilâyata, müstakil livalara tebli¤ olunmufltur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Efendiler, bir hafta zarf›nda, muhtelif istikametlerde Ankaraya gelmekte

olan meb'uslarla, telgraf muhaberatile bizzat temasa gelindi. Kendilerine, elem-
lerinin tadiline, kuvvei manevîyelerinin tarsinine medar olacak malûmat veril-
di. ‹stanbulda noktai nazar›m›z› takip edecek kimse kalmam›flt›. Aylarca ve
muhtelif tarz ve suretlerle vukubulan ikazlar›m›za ra¤men bizim dedi¤imiz
tarzda teflkilât yapmay›p, Karakol Cemiyetinin vücut bulmas›na çal›flanlar›n
bafllar›, Maltaya gitmifl ve ‹stanbulda, efrad›n›n hayat ve faaliyetlerinden eser
kalmam›flt›. Orada yeniden teflkilât yapmak için çok zahmetli mesai ve o za-
manki halimize göre haddimizden fazla para sarfetmeye mecbur oldum.

Muhterem Efendiler, beyanat› umumîyem meyan›nda bir iki noktada, be-
nim ‹stanbuldaki Meclisi Meb'usana reis intihab›m hususuna ait meseleden ve
bundaki maksattan bahsetmifltim. Bunun temin edilmemifl olmas›ndan, küçük
bir müflkül ile karfl›laflt›¤›m› da arzetmifltim. Filhakika, ‹stanbulda Meclis du-
çar› tecavüz olup da¤›l›nca meb'uslar› toplamaya ve bahusus izah etti¤im veç-
hile bir meclis tesisine tevessül edebilmek için bir an tereddüt ettim. Meclisi Meb
'usan Reisi bulunan Celâlettin Arif Beyin Ankaraya gelip gelmiyece¤ini bittabi
bilemiyordum. Gelmesi halinde, onun muvasalat›na intizar ve daveti onun va-
s›tasile yapt›rmay› düflündüm. Fakat vaziyet pek çok sürat ve isticali âmir bu-
lunuyordu. Meçhul bir ihtimale intizaren izaai vak›t etmeyi muvaf›k› ihtiyat
bulmad›m. Fakat verece¤im karar›n temini tatbikat› için de, bir iki gün telgraf
bafl›nda bütün kumandanlar›n mütalealar›n› dinlemek ile vak›t geçirmeye mec-
buriyet hissettim. Celâlettin Arif Beyle Mart›n 27/28 inci gecesi Düzceye muva-
salat›nda irtibat hâs›l olmufltu. Kendisine flu telgraf› yazd›m:

34 Ankara, 27/28, 3/1336
Düzcede Meclisi Meb'usan Reisi Muhteremi Celâlettin Arif Beyefendiye

‹stanbulun resmen ve filen ‹ngilizler taraf›ndan iflgalile kuvayi devletin tazyik ve esaret
alt›na al›nmas› ve Meclisi Meb’usana taarruz olunarak milletin istiklâline ve namusu millîye
tecavüz edilmifl olmas› ve bu yüzden millet vekillerinin mukadderat› memleket hakk›ndaki
vazifelerini ifaya muvaffak olam›yacaklar›na kanaatle sinei millete ilticaya mecbur olmalar›,
devlet ve milletin kuvay› umumîyesini hüküm ve murakebesi alt›nda bulunduracak bir mec-
lisi fevkalâdeye fliddetle ihtiyaç tevlit etmifl oldu¤undan fevkalâde salâhiyetle Ankarada bir
meclis içtima›na Heyeti Temsilîyenin karar verdi¤i ve icray› icab›n›n tamimen tebli¤ edildi¤i
malûmu âlileridir. Bu baptaki 19/3/1336 tarihli tebli¤nameyi badelmütalea, ahkâm› münderi-
cesini teyid ve intihabat›n tesriile içtima›n bir an evvel temini için bu noktai nazar›m›z›n tara-
f› âlilerinden dahi, k›sa bir beyanname fleklinde efkâr› umumîyeye flimdiden tebli¤ ve ilân›n›
faydal› addediyoruz. Cevab› âlilerine muntaz›r›m Efendim.

Mustafa Kemal
Celâlettin Arif Beyin verdi¤i cevap fludur:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Düzce, 27/3/1336
‹fl'ar buyurulan 19/3/1336 tarihli beyannameyi görmedim. Bir meclisi fevkalâdenin içtima›

nekadar musip ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanuna temas eylemesi lâz›md›r. Va-
k›a, bizim Kanunu Esasîmizde böyle fevkalâde bir meclisin toplanabilmesine dair bir iflaret mev-
cut de¤ilse de kavanini esasiyei sairede mevcut desatirden istifade olunabilir. Meselâ, Frans›z
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11- Seçimler, en çok on befl gün içinde ço¤unlukla Ankarada toplanmay› sa¤layabil-
mek üzere tamamlanacak seçilenler yola ç›kar›l›p ve sonuçlar seçilenlerin isimlerile birlik-
te derhal bildirilecektir.

12- Telgraf›n al›nd›¤› saat bildirilecektir.
Ç›kma: Kolordu Komutanlar›na, illere, ba¤›ms›z sancaklara bildirilmifltir.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Efendiler, bir hafta içinde, çeflitli yönlerden Ankaraya gelmekte olan

meb'uslarla, telgraf haberleflmelerile iliflki kuruldu. Kendilerine, ac›lar›n›
azaltmaya, morallerini yükseltmeye yarayacak bilgiler verildi. ‹stanbulda gö-
rüflümüzü savunacak kimse kalmam›flt›. Aylarca ve çeflitli flekil ve yönlerde
yapt›¤›m›z uyar›lara karfl›n bizim dedi¤imiz gibi örgüt kurmay›p, Karakol
Derne¤inin do¤mas›na çal›flanlar›n ileri gelenleri, Maltaya gitmifl ve ‹stanbul-
da, üyelerinin varl›klar›ndan ve çal›flmalar›ndan iz kalmam›flt›. Orada yeniden
örgüt kurmak için çok s›k›nt›l› çal›flmalar yapmak ve o zamanki durumumuza
göre gücümüzün üstünde para harcamak zorunda kald›m.

Muhterem Efendiler, genel konular üzerinde konuflurken bir iki nokta-
dan, benim ‹stanbuldaki Meb'uslar Meclisine baflkan seçilmem ile ilgili sorun-
dan ve bununla güdülen amaçlardan söz etmifltim. Bunun sa¤lanamam›fl ol-
mas›ndan, küçük bir zorlukla karfl›laflt›¤›m› da bildirmifltim. Gerçekten, ‹stan-
bulda Meclis sald›r›ya u¤ray›p da¤›l›nca meb’uslar› toplamaya ve özellikle an-
latt›¤›m gibi bir meclis kurmaya giriflebilmek için bir an duraksad›m. Mebus-
lar Meclisi Baflkan› bulunan Celâlettin Arif Beyin Ankaraya gelip gelmiyece-
¤ini elbette bilemiyordum. Gelirse, onu bekleyip ve ça¤›r›y› ona yapt›rmay›
düflündüm. Ama durum pek çabuk ve acele davranmay› gerektiriyordu. Bilin-
meyen bir olas›l›¤› bekleyerek zaman kaybetmeyi uygun bulmad›m. Ama ve-
rece¤im karar›n uygulanmas›n› sa¤lamak için de, bir iki gün telgraf bafl›ndaki
bütün komutanlar›n düflüncelerini dinlemek ile vak›t geçirmeye zorunluk
duydum. Celâlettin Arif Beyle Mart›n 27/28 inci gecesi Düzceye geliflinde ilifl-
ki kurulmufltu. Kendisine flu telgraf› yazd›m:

34  Ankara, 27/28, 3/1920
Düzcede Meb'uslar Meclisinin Say›n Baflkan› Celâlettin Arif Beyefendiye

‹stanbulun resmî ve edimli olarak ‹ngilizler taraf›ndan iflgalile devlet gücünün bask› ve
tutsakl›k alt›na al›nmas› ve Meb'uslar Meclisine sald›r›larak milletin ba¤›ms›zl›¤›na ve ulu-
sun namusuna satafl›lm›fl olmas› ve bu yüzden millet vekillerinin memleket kaderi konusun-
daki görevlerini yapmay› baflaramayacaklar› kan›s›yla ulusun ba¤r›na s›¤›nmak zorunda
kalmalar›, devlet ve milletin bütün güçlerini egemenli¤i ve denetimi alt›nda bulunduracak
ola¤an üstü bir meclise çok gereksinme oldu¤undan ola¤anüstü yetkiyle Ankarada bir mec-
lis toplamaya Temsilci Kurulun karar verdi¤ini ve gerekenin yap›lmas›n›n genelgeyle bildi-
rildi¤ini bilirsiniz. Bu konudaki 19/3/1920 tarihli genelgeyi okuduktan sonra, içerdi¤i hü-
kümleri pekifltirerek ve seçimlerin çabuklaflt›r›lmas›yla toplant›n›n bir an evvel gerçeklefl-
mesi için bu görüflümüzün sizin taraf›n›zdan da, k›sa bir bildiri halinde kamu oyuna flimdi-
den duyurulup ilân edilmesini yararl› say›yoruz. Yüksek yan›t›n›z› bekliyorum Efendim.

Mustafa Kemal
Celâlettin Arif Beyin verdi¤i yan›t fludur:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Düzce, 27/3/1920
Haber verdi¤iniz 19/3/1920 tarihli bildiriyi görmedim. Ola¤anüstü meclisin toplanmas› ne

kadar yerinde ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanuna dayanmas› gereklidir. Bizim
Anayasam›zda böyle ola¤anüstü bir meclisin toplanabilmesile ilgili bir iflaret yoksa da baflka ana-
yasalarda bulunan genel kurallardan yararlan›labilir. Örne¤in; Frans›z Anayasas›na göre, meclis,

Celâlettin
Arif Bey ile
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Kanunu Esasîsine göre, meclis, gayr›kanunî bir surette fesholunur veya bir taarruza duçar
olursa duçar› taarruz olan meclis azalar›ndan kurtulabilenler, vilâyat ve elviye mecalisi ida-
resinde intihap olunan ikifler aza ile birlikte bir mahalli münasipte içtima ederler ve meclisin
yeniden küflad› veya taarruzun ref'i için ittihaz› mukarrerat ederler. Bu meclisin mukarrera-
t› mutâd›r. Ve bu meclisin mukarrerat›n› iflga etmiyenler h›yaneti vatanîye ile itham olunur-
lar. Bendeniz de bu esas düflünmekte idim.

19/3/1336 tarihli beyannamenin ne gibi esasat üzerine müpteni oldu¤u anlafl›ld›ktan
sonra Ankaraya muvasalat›mda badelistiflare bir beyanname yazmak müteleas›nday›m. Yine
görüflürüz. Makina bafl›nda birlikte bulunan ‹smail Faz›l Pafla ile Saruhan Meb'usu Reflit
Bey arz› ihtiram ederek veda eyleriz. Rüfekamdan K›rflehir Meb'usu R›za Bey de arz› ihti-
ram eyliyor ve kendisinin de Boluda bulundu¤unun Keskindeki pederine haber verilmesini
istirham ediyor Efendim.

Celâlettin Arif
Bu cevabî telgrafname muhteviyat›na dikkatle atf› nazar buyurulursa, Ce-

lâlettin Arif Beyle noktai nazarlar›m›z aras›nda büyük ihtilâf oldu¤u sühuletle
farkolunur. Ben, fevkalâde salâhiyeti haiz bir meclisin, Ankarada içtimama ka-
rar verirken bizim Kanunu Esasimizde böyle bir meclisin toplanabilmesine da-
ir bir iflaret olmad›¤›n› elbette bilirdim. Fakat karar›m› verebilmek için böyle
bir iflaretin mevcudiyet ve ademi mevcudiyetini düflünmek, asla hat›r›ma gelme-
di. Bundan baflka duçar› taarruz olan meclis azalar›ndan kurtulabilenler ile vi-
lâyat ve elviye mecalisi idaresinden intihap olunacak ikifler âza ile birlikte mec-
lisi meb'usan›n yeniden, eski flekil ve mahiyetinde toplanmas›n› temin için ça-
l›flmas›n› asla hat›r›ma getirmedim. Bilâkis büsbütün baflka mahiyet ve salâhi-
yette, daimî bir meclis teflkil etmeyi ve bu meclisle tasavvur etti¤im ink›lâp safa-
hat›n› beraber geçirmeyi düflündüm. Buna nazaran, mütebayin olduklar›na
flüphe etmedi¤im noktai nazarlar›m›z›n, badelistiflare tevhidine imkân buluna-
ca¤›ndan naümit oldum. Maahaza, 19 Mart 1336 tarihli beyannamemi telgraf-
la Celâlettin Arif Beye verdirdim. Ertesi gün ald›¤›m cevap flu idi:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Düzce, 28 Mart 1336
Heyeti Celilei Temsilîyenin 19/3/1336 tarihli tebligat› umumîyesi mütalea olundu. Me-

vadd› mündericesi bendenizin düflündü¤ü esaslara sureti umumîyede mutab›kt›r. Binaena-
leyh Ankaraya muvasalat› âcizanemi müteak›p bilistiflare ayr›ca bir beyannamenin ilân› ta-
biîdir. Yar›n bizzarure Boluda kal›narak 29 Mart 1336 da Ankaraya müteveccihen hareket
olunaca¤› maalihtiram arzolunur.

Meclisi Meb'usan Reisi Celâlettin Arif
Celâlettin Arif Bey, beyannamemizi mütalea ettikten sonra, mündericat›-

n›n düflündü¤ü esaslara sureti umumîyede mutab›k oldu¤unu söylemekle bera-
ber bu mündericat› teyiden hemen bir beyanname yaz›p ilân etmiyor. Bunu
Ankaraya geldikten ve istiflare ettikten sonraya talik ediyor.

Efendiler; Celâlettin Arif Bey, Ankaraya geldikten sonra, kendisile ve di-
¤er baz› kanunflinâsan ile bu meseleye mütedair, oldukça uzun süren müzake-
re ve münakaflalar cereyan etti. Fakat aldanm›yorsam Celâlettin Arif Bey, hiç-
bir vak›t benim Büyük Millet Meclisinin mahiyet ve salâhiyeti hakk›ndaki nok-
tai nazar›ma ifltirak etmemifltir. O, daima, toplanm›fl olan heyetin vazifei esasi-
yesini, ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n temini in'ikad›ndan ibaret ve kendisini
daima ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n reisi telâkki eylemifltir. Bunu teyid eder
ufak bir hat›ram› müsaade ederseniz arzedeyim:
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kanuna ayk›r› bir yoldan da¤›t›l›r veya bir sald›r›ya u¤rarsa sald›r›ya u¤rayan meclis
üyelerinden kurtulabilenler, iller ve sancaklar yönetim kurullar›nca seçilecek ikifler üye
ile birlikte uygun bir yerde toplan›rlar ve meclisin yeniden aç›lmas› veya sald›r›n›n kal-
d›r›lmas› için kararlar al›rlar. Bu meclisin kararlar›na uyulmak zorunludur. Ve bu mec-
lisin kararlar›n› dinlemiyenler vatan hainli¤i ile suçlan›rlar. Ben de bu yolu düflünmek-
te idim.

19/3/1920 tarihli bildirinin ne gibi ilkelere dayand›¤› anlafl›ld›ktan sonra Ankaraya gel-
di¤imde dan›flarak bir bildiri yazmay› düflünmekteyim. Yine görüflürüz. Makina bafl›nda
birlikte bulunan ‹smail Faz›l Pafla ile Manisa Meb'usu Reflit Bey sayg›lar sunuyor ve kendi-
sinin de Boluda bulundu¤unun Keskindeki babas›na haber bildirilmesini rica ediyor Efen-
dim.

Celâlettin Arif
Bu cevabî telgrafda yaz›lanlara dikkatle bak›l›rsa, Celâlettin Arif Beyle

görüfllerimiz aras›nda büyük ayr›l›k oldu¤u kolayca anlafl›l›r. Ben, ola¤anüstü
yetkiye sahip bir meclisin, Ankarada toplanmas›na karar verirken bizim Ana-
yasam›zda böyle bir meclisin toplanabilmesine iliflkin bir iflaret olmad›¤›n› el-
bette bilirdim. Ama karar›m› verebilmek için böyle bir iflaretin var olup olma-
d›¤›n› düflünmek, hiç akl›ma gelmedi. Bundan baflka sald›r›ya u¤rayan meclis
üyelerinden kurtulabilenler ile il ve sancak yönetim kurullar›ndan seçilecek
ikifler üye ile birlikte meb'uslar meclisinin, eski flekil ve nitelikte toplanmas›-
n› sa¤lamak için çal›flmas›n› hiç akl›ma getirmedim. Tersine büsbütün baflka
nitelikte ve yetkilerle, devaml› bir meclis oluflturmay› ve bu meclisle tasarla-
d›¤›m devrim evrelerini birlikte geçirmeyi düflündüm. Buna göre, uyuflmazl›-
¤›ndan kuflku etmedi¤im görüfllerimizin, dan›flma yoluyla birlefltirilmesine
olanak bulunaca¤›ndan umutsuzdum. Bununla birlikte, 19 Mart 1920 tarihli
bildirimi telgrafla Celâlettin Arif Beye verdirdim. Ertesi gün ald›¤›m karfl›l›k
flu idi:

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine      Düzce, 28 Mart 1920
Yüksek Temsilci Kurulun 19/3/1920 tarihli bildirisi incelendi. ‹çinde yaz›l› olanlar be-

nim düflündü¤üm ilkelere genellikle uygundur. Buna göre Ankaraya geldikten sonra dan›-
flarak ayr›ca bir bildirinin yay›mlanaca¤› do¤ald›r. Yar›n zorunlu olarak Boluda kal›narak
29 Mart 1920 de Ankaraya do¤ru yola ç›k›laca¤› sayg›larla bilginize sunulur.

Meb'uslar Meclisi Baflkan› Celâlettin Arif
Celâlettin Arif Bey, bildirgemizi inceledikten sonra, içinde yaz›l› olanla-

r›n kendi düflündü¤ü ilkelere genelde uygun oldu¤unu söylemekle birlikte
bunlar› perçinleyecek flekilde hemen bir bildirge yaz›p ilân etmiyor. Bunu An-
karaya geldikten ve dan›flt›ktan sonraya erteliyor.

Efendiler; Celâlettin Arif Bey, Ankaraya geldikten sonra kendisile ve ka-
nundan anlayan baflka bâz› kimselerle bu konu üzerinde, oldukça uzun süren
görüflme ve tart›flmalar oldu. Fakat aldanm›yorsam Celâlettin Arif Bey, hiçbir
vak›t benim Büyük Millet Meclisinin nitelik ve yetkisi konusundaki görüflüme
kat›lmam›flt›r. O, hep, toplanm›fl olan kurulun ana görevinin, ‹stanbul Meb'
uslar Meclisinin toplanmas›n› sa¤lamaktan ibaret ve kendisini daima ‹stanbul
Meb'uslar Meclisinin baflkan› saym›flt›r. Bunu do¤rulayan ufak bir an›m› izin
verirseniz bilginize sunay›m:
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Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve kendisi reisi sani bulundu¤u s›-
rada, bir gün, Divan› Riyaset içtima›nda, Celâlettin Arif Beyin muhassasat me-
selesinden bahsetti¤ini ve kendisinin Meclisi Meb'usan Reisi olmas› dolay›sile
o makama ait muhassasat talebinde bulundu¤unu o tarihte Meclis Baflkâtibi
bulunan Recep Bey beyan etti. Malûmu âlinizdir ki, o devirde Meclis reisi ve
reisi sanisi ve di¤er reisler ile Meclis azas› muhassasatlar› aras›nda fark yoktu.
Celâlettin Arif Bey, yaln›z kendisini Meclisi Meb'usan Reisi s›fatile istisna ede-
rek fazla tahsisat almak hakk› kanunîsinden bahsediyordu. Ben, bu meselenin
halline Divan› Riyasetin salâhiyettar olmad›¤›n› ve talebü iddias›nda ›srar eder-
se meseleyi Meclis heyeti umumîyesine arzederek istihsal olunacak karara göre
hareket olunabilece¤ini dermeyan ettim. Celâlettin Arif Bey, Meclis huzuruna
ç›kmay› muvaf›k görmiyerek talebinden sarf›nazar eyledi.

Muhterem Efendiler, 19 Mart 1336 tarihli talimat mucibince memleketin
her taraf›nda intihabat, sürat ve ciddiyetle yap›lmaya baflland›. Yaln›z, baz› yer-
lerde tereddüt ve mümanaat izhar ettiler ve bunlardan baz›lar› az, baz›lar›
uzunca müddet tereddüt ve mukavelemetlerinde ›srar gösterdiler. Nihayet, bilâ-
istisna, tekmil devairi intihabîyenin meb'uslar›, Büyük Millet Meclisinde bütün
milletin, memleketin mümessili olarak ispat› vücut eylediler. Bu müstesna yer-
ler flunlard›:

Dersim, Malatya, Elâziz, Konya, Diyarbekir, Trabzon...; Efendiler, haki-
kat› hali ifade etmifl olmak için flunu da tasrih etmeliyim ki, tereddüt izhar eden,
mukavemet gösteren, bu devair halk› de¤ildir, belki o tarihte o dairelerde bulu-
nan rüesayi memurîni mülkiyedir. Halk, hakikati anlar anlamaz, derhal müfl-
terek arzuyu millîye iltihakta asla tereddüt göstermemifllerdir.

fiimdi Efendiler, tekrar ink›lâb›n muktaziyat› tabiîyesinden olan vak'alar-
dan baz›lar›na temas edelim:

29 Mart 1336 tarihli olup Üçüncü Kolordu Kumandan› Salâhattin Beyden
ald›¤›m bir flifrede, "Samsunda bulunan On Beflinci F›rkan›n ruhiyat›n›n bo-
zuk oldu¤undan ve gûya, zabitan aras›nda padiflahperestlik hissiyat› bulundu-
¤undan" bahsolunuyordu. "Zabitler, padiflah aleyhinde verilecek emirleri icra
etmiyeceklerine dair âmirlerine müracaat etmifller. Tazyik olunurlarsa terki va-
zife etmeleri mahsus imifl. ‹stanbuldan gelen yolculardan ve gazetelerden, iflga-
lin ikinci günü iflgal edilen mebaninin kâmilen tahliye edildi¤i ve Salih Pafla
Kabinesinin yerinde oldu¤u, Meclisi Ayan›n ifay› vazife eyledi¤i, son Cuma se-
lâml›¤›nda harbiye ve bahriye nâz›r› bulunarak sab›k› misillû merasimi lâzime
ifa olundu¤u anlafl›lm›fl...". "fiu halde Dersaadette bir kabine mevcut iken ka-
binenin malûmat› olmaks›z›n yap›lan ifller nedir?" diyorlarm›fl. Zabitan›n bu
efkâr ve etvar›n› ilâm eden On Beflinci F›rka Kumandan› flu yolda mütaleat ser-
dediyordu: "Burada bir zabiti hapsetmekten bir fevkalâdelik mutasavver de¤il-
dir, ancak bundan bilistifade Anadolu üzerine yürümek gibi ahval zuhûr ede-
cektir. ‹zmir cephesinde Kuvayi Millîye ne suretle istihdam edildi¤ini bilemiyo-
rum. Zannedersem bunlar para ile istihdam olunmakta imifl. Bir muharebe zu-
hûrunda, bütün ahaliye maafl verilmiyece¤i derkâr bulundu¤undan Kuvayi
Millîye nam› alt›nda mevcut kuvvetten, harbin ikinci günü meydanda hiçbir
kuvvet kalmayaca¤›na eminim. Nizamiye k›taat›na gelince, flimdiden firar vu-
kuat› bafllam›flt›r.
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Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› ve kendisi ikinci baflkan bu-
lundu¤u s›rada, bir gün, Baflkanl›k Divan› toplant›s›nda, Celâlettin Arif Beyin
ödenekler konusundan sözetti¤ini ve kendisinin Meb’uslar Meclisinin Baflka-
n› olmas› nedenile o göreve özgü ödene¤i istedi¤ini o tarihte Meclis Genel
Sekreteri bulunan Recep Bey söyledi. Bilirsiniz ki, o zaman meclis baflkan› ve
ikinci baflkan› ve öteki baflkanlar ile meclis üyelerinin ödenekleri aras›nda
fark yoktu. Celâlettin Arif Bey, yaln›z kendisini Meb’uslar Meclisi Baflkan›
kimli¤iyle ayr› tutarak daha çok ödenek almak yolunda yasal hakk› oldu¤unu
söylüyordu. Ben, bu sorunu çözmeye Baflkanl›k Divan›n›n yetkili olmad›¤›n›
ve iste¤inde direnirse konuyu Meclis genel kuruluna sunarak al›nacak karara
göre davran›laca¤›n› ileri sürdüm. Celâlettin Arif Bey, Meclisin önüne ç›kma-
y› uygun görmiyerek iste¤inden vazgeçti.

Muhterem Efendiler, 19 Mart 1920 tarihli direktif gere¤ince memleketin
her taraf›nda seçimler, h›zla ve dürüst olarak yap›lmaya baflland›. Yaln›z baz›
yerlerde duraksamalar ve engellemeler görüldü ve bunlardan baz›lar› k›sa,
baz›lar› uzunca süre duraksama ve direnmelerini sürdürdüler. Sonunda, ay-
r›nt›s›z, bütün seçim bölgelerinin meb'uslar›, Büyük Millet Meclisinde bütün
milletin, memleketin temsilcisi olarak haz›r bulundular. Duraksama ve engel-
leme görülen yerler flunlard›:

Dersim, Malatya, Elaz›¤, Konya, Diyarbak›r, Trabzon...; Efendiler, ger-
çek durumu söylemifl olmak için flunu da aç›klamal›y›m ki, duraksayan, dire-
nen, bu bölgeler halk› de¤ildir, belki o tarihte o dairelerde bulunan üst düzey
sivil görevlilerdir. Halk, gerçe¤i anlar anlamaz, ortak ulusal iste¤e hemen ka-
t›lmakta hiç duraksamam›flt›r.

fiimdi Efendiler, yeniden devrimin do¤al gereklerinden olan olaylardan
baz›lar›na de¤inelim:

29 Mart 1920 tarihli olup Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhattin Beyden
ald›¤›m bir flifrede, "Samsunda bulunan On Beflinci Tümenin moralinin bo-
zuk oldu¤undan ve sözde, subaylar aras›nda padiflaha afl›r› ba¤l›l›k duygula-
r› bulundu¤undan" söz ediliyordu. "Subaylar, padiflaha karfl› olarak verile-
cek emirleri yapmay›z diye üstlerine baflvurmufllar. Bask› yap›l›rsa görevle-
rinden ayr›lacaklar› hissediliyor imifl. ‹stanbuldan gelen yolculardan ve ga-
zetelerden, iflgalin ikinci günü iflgal edilen binalar›n tümüyle boflalt›ld›¤› ve
Salih Pafla Hükûmetinin görevi bafl›nda oldu¤u, Senatonun görev yapt›¤›,
son Cuma selâml›¤›nda savafliflleri ve deniziflleri bakan› bulunarak eskiden
oldu¤u gibi gerekli tören yap›ld›¤› anlafl›lm›fl...", "fiu duruma göre ‹stanbul-
da bir hükûmet varken hükûmetin bilgisi olmaks›z›n yap›lan ifller nedir?" di-
yorlarm›fl. Subaylar›n bu düflünce ve davran›fllar›n› duyuran On Beflinci Tü-
men Komutan› flu yolda bir düflünce ileri sürüyordu: "Burada bir subay› tu-
tuklaman›n ola¤anüstü bir durum yaratmas› akla gelmez, ancak bundan ya-
rarlanarak Anadolu üzerine yürümek gibi olaylar ortaya ç›kacakt›r. ‹zmir
cephesinde Ulusal Güçlerin nas›l çal›flt›r›ld›¤›n› bilemiyorum. San›r›m bun-
lar parayla çal›flt›r›lm›fl. Bir savafl ç›kt›¤›nda, bütün halka maafl verilemiyece-
¤i aç›k bir gerçek oldu¤undan Ulusal Güçler ad› alt›nda var olan güçlerden,
savafl›n ikinci günü meydanda hiçbir kuvvet kalmayaca¤›na kuflkum yoktur.
Ordu birliklerine gelince, flimdiden kaçmalar bafllam›flt›r. Paras›zl›k böyle
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Paras›zl›k böyle devam ettikçe ve Dersaadette hükûmeti merkezîye bulunduk-
ça zabitandan dahi flüphem vard›r." Bundan baflka Üçüncü Kolordu Kuman-
dan› Salâhattin Bey, vermifl oldu¤umuz talimat mucibince, Amasyaya gelen
Kontrol Memuru Forbes nam›nda bir yüzbafl›y› tevkif etmifl. Samsuna bir ‹n-
giliz mümessili yüzbafl› gelmifl. Salâhattin Beye Yüzbafl› Forbesin bir dakika te-
hir edilmiyerek Samsuna gönderilmesini yazm›fl ve aksi takdirde Salâhattin Be-
yin mes'ul olaca¤›n› ilâve etmifl. Bu baptaki istizah üzerine Salâhattin Beye ve-
rece¤i cevap hakk›nda flu tavsiyede bulundum: "Forbesi tevkif eden ben de¤i-
lim, payitahtlar›, mütarekeye, insaniyete mugayir olarak iflgal olunan millettir.
Binaenaleyh tahliyesini de ancak millet yapabilir." Maahaza bu Forbes mem-
leketten ç›kar›lmakla iktifa edilmifl, tevkif edilmemifltir.

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyin 9 Nisan 1336 tarihli k›sa bir flifresinden
Adapazar› ile Hendek aras›nda kâin Çatalköprü nam mahaldeki köprülerin ve
Mudurnusuyu köprüsünün Kuvayi Millîye aleyhtarlar› taraf›ndan tahrip edil-
di¤i anlafl›ld›.

Bolu ve Havalisi Kumandan› Mahmud Nedim Beyin, Düzceden yazd›¤› 9
Nisan 1336 tarihli flifresinden de, 8 Nisanda Adapazar›nda Kuvayi Millîye aley-
hine tezahürat yap›ld›¤›, Hendek ile Adapazar› aras›nda telgraf ve telefon hat-
lar›n›n kat'edildi¤i ve Düzce Abazalar›ndan bitaraf kalanlar›n da muhaliflere
iltihak etmek üzere hareket ettikleri anlafl›ld›. Hendek ile Adapazar› aras›nda,
Mudurnu suyu üzerindeki büyük köprünün tahribi dolay›sile muvasalan›n
munkati oldu¤u da anlafl›l›yordu. Bu malûmat üzerine, Geyvede bulunan Yir-
mi Dördüncü F›rka Kumandan› Mahmut beyin nazar› dikkati celbolundu.
Nevflehirde de, Nevflehir Kaymakam› Nedim Beyin taht› riyasetinde Tealii ‹s-
lâm Cemiyetinin bir flubesi teflekkül etmifl, verilen raporda, cemiyetin en müfsit
azalar›ndan sekiz kiflinin Ni¤deye celbedildi¤i bildiriliyordu. Bu cemiyetin aza-
s›, padiflahtan gayr› hiçbir kuvvet tan›may›z, Kuvayi Millîyeyi da¤›tmak için
mâlen, bedenen bütün kuvvetlerimizi sarfetmeye ahtü peyman ettik diyorlar-
m›fl. Her gece içtima ediyorlarm›fl, ileri gelenleri, Ni¤dedeki f›rka kumandan›-
n›n gönderdi¤i bir müfreze ile tevkif olunmufl.

Efendiler, bu nevi vakayie bundan sonra vâsi mikyasta tesadüf edece¤iz.
Büyük Millet Meclisinin içtima›n› ve küflad›n› temin için çal›flt›¤›m›z günlerde,
bizi en çok iflgal eden Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu m›nt›kas›na dahil me-
vakiden bafllay›p, Nall›han, Beypazar› üzerlerinden Ankaraya takarrüp istida-
d›n› gösteren irtica ve isyan dalgalar› olmufltur. Ben, bir tarafdan bu dalgalar›n
tevkifine çal›fl›rken, bir taraftan da, Ankarada toplanmakta olan ve vaziyeti
umumîyeye henüz lây›k›yle vâk›f bulunmayan meb'uslar›, tedehhüfl edecek
manzaralar karfl›s›nda b›rakmamak ve bu gibi vaziyetlerin hudusile Meclisin
içtimaa muvaffak olamamas› gibi mefl'um ihtimalâta meydan vermemek çare-
lerini düflünüyordum. Bunun için, Meclisin küflad›nda pek çok istical ediyor-
dum. Nihayet, gelebilmifl meb'uslarla iktifa ederek Meclisin, Nisan›n 23 üncü
Cuma günü aç›lmas›na karar verdik. Bu karar üzerine, 21 Nisan 1336 tarihin-
de tamimen yapt›¤›m tebligat muhteviyat›, o günün hissiyat ve telâkkiyat›na ne
derece tetabuk mecburiyetinde bulunuldu¤unu gösterir bir vesika olmak itiba-
rile, aynen nazar› ›tt›la›n›za arzetmeyi muvaf›k görüyorum.
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sürdükçe ve ‹stanbulda hükûmet bulundukça subaylardan bile kuflkum var-
d›r." Bundan baflka Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhattin Bey, vermifl oldu-
¤umuz direktif uyar›nca, Amasyaya gelen Kontrol Memuru Forbes ad›nda bir
yüzbafl›y› tutuklam›fl. Samsuna bir ‹ngiliz temsilcisi yüzbafl› gelmifl. Salâhattin
Beye Yüzbafl› Forbes'in bir dakika geciktirilmeden Samsuna gönderilmesini
yazm›fl ve yoksa Salâhattin Beyin sorumlu olaca¤›n› eklemifl. Konunun sorul-
mas› üzerine Salâhattin Beye verece¤i yan›t için flu ö¤ütlemede bulundum:
"Forbesi tutuklayan ben de¤ilim, baflkentleri, ateflkese ve insanl›¤a ayk›r› ola-
rak iflgal olunan millettir. Bunun için sal›verilmesini de ancak millet yapabile-
cektir." Bununla birlikte bu Forbes memleketten ç›kar›lmakla yetinilmifl, tu-
tuklanmam›flt›r.

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyin 9 Nisan 1920 tarihli k›sa bir flifresinden
Adapazar› ile Hendek aras›ndaki Çatalköprü ad›ndaki yerde bulunan köprü-
lerin ve Mudurnu Suyu köprüsünün Ulusal Güçlere karfl› olanlarca y›k›ld›¤›
anlafl›ld›.

Bolu ve Çevresi Komutan› Mahmud Nedim Beyin, Düzceden yazd›¤› 9
Nisan 1920 tarihli flifresinden de, 8 Nisanda Adapazar›nda Ulusal Güçlere
karfl› gösteriler yap›ld›¤›, Hendek ile Adapazar› aras›nda telgraf ve telefon
hatlar›n›n kesildi¤i ve Düzce Abazalar›ndan tarafs›z kalanlar›n da karfl› olan-
lara kat›lmak için yola ç›kt›klar› anlafl›ld›. Hendek ile Adapazar› aras›nda,
Mudurnu Suyu üzerindeki büyük köprü y›k›ld›¤›ndan gidifl geliflin kesildi¤i
de anlafl›l›yordu. Bu haber üzerine, Geyvede bulunan Yirmi dördüncü Tü-
men Komutan› Mahmut Beyin dikkati çekildi. Nevflehirde de, Nevflehir Kay-
makam› Nedim Beyin baflkanl›¤›nda ‹slâm Yükselme Derne¤inin bir flubesi
kurulmufl, verilen raporda, derne¤in en kar›flt›r›c› üyelerinden sekiz kiflinin
Ni¤deye getirtildi¤i bildiriliyordu. Bu derne¤in üyeleri, padiflahtan baflka hiç-
bir kuvvet tan›may›z, Ulusal Güçleri da¤›tmak için malca, bedence bütün gü-
cümüzü harcamaya yemin ettik diyorlarm›fl. Her gece toplan›yorlarm›fl, ileri
gelenleri, Ni¤dedeki Tümen Komutan›n›n gönderdi¤i bir birlik taraf›ndan tu-
tuklanm›fl.

Efendiler, bu türden olaylara bundan sonra çok rastlayaca¤›z. Büyük
Millet Meclisinin toplanmas›n› ve aç›lmas›n› sa¤lamak için çal›flt›¤›m›z günler-
de, bizi en çok u¤raflt›ran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesi içindeki
yerlerden bafllay›p, Nall›han, Beypazar› üzerlerinden Ankaraya yaklaflacak
gibi görünen gericilik ve ayaklanma dalgalar› olmufltur. Ben, bir yandan bu
dalgalar› durdurmaya çal›fl›rken, bir yandan da, Ankarada toplanmakta olan
ve genel durumu daha gerekti¤i gibi bilmeyen meb'uslar›, korkulacak görü-
nümler karfl›s›nda b›rakmamak ve bu gibi olaylar yüzünden Meclisin toplan-
may› baflaramamas› gibi u¤ursuz durumlar› önlemenin yollar›n› ar›yordum.
Bunun için, Meclisin aç›lmas› iflinde çok ivedi davran›yordum. Sonunda, gele-
bilmifl olan meb'uslarla yetinerek Meclisin, Nisan›n 23 üncü Cuma günü aç›l-
mas›na karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde genelge olarak
yay›mlad›¤›m bildiride yaz›lanlar›, o günün duygu ve düflüncelerine ne denli
uymak zorunlulu¤unda bulunuldu¤unu gösterir bir belge olmas› bak›m›ndan,
oldu¤u gibi bilginize sunmay› uygun görüyorum.

Türkiye
Büyük Mil-
let Meclisi
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let Meclisi
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Tel: Gayet müstaceldir Ankara, 21/4/1336
Ankaraya acele tezkere

Kolordulara (K.O. 14 Vekâletine)
F›rka 61 Kumandanl›¤›na, Refet Beyefendiye

Bilûmum Vllâyata, Müstakil Livalara, Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerine,
Belediye Riyasetlerine

1- Bimennihilkerim Nisan›n 23 üncü cuma günü, Cuma namaz›n› müteak›p Ankarada
Büyük Millet Meclisi küflad edilecektir.

2- Vatan›n istiklâli, makam› refii hilâfet ve saltanat›n istihlâs› gibi en mühim ve hayatî
vezaifi ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisinin yevmi küflad›n› Cumaya tesadüf ettirmek-
le yevmi mezkûrun mebrukiyetinden istifade ve bilûmum meb'usini kiram hazarat› ile Hac›-
bayram› Veli camii flerifinde cuma namaz› eda olunarak envan Kur'an ve salâttan da istifaza
olunacakt›r. Badessalât lihyei saadet ve sancak› flerîfi hamilen dairei mahsusaya gidilecektir.
Dairei mahsusaya dahil olmazdan evvel bir dua k›raatile kurbanlar zepholunacakt›r. ‹flbu
merasimde camii fleriften bed'ile dairei mahsusaya kadar Kolordu Kumandanl›¤›nca k›taat›
askerîye ile tertibat› mahsusa al›nacakt›r.

3- Yevmi mezkûrun teyidi kutsiyeti için bugünden itibaren merkezi vilâyette vali Beye-
fendi hazretlerinin tertibile hatim ve buharîi flerif tilâvetine bed'olunacak ve hatmi flerifin son
aksam› tebarrüken Cuma günü namazdan sonra dairei mahsusa önünde ikmal edilecektir.

4- Mukaddes ve mecruh vatan›m›z›n her köflesinde ayn› suretle bugünden itibaren bu-
harî ve hatemati flerife k›raatine fluru edilerek Cuma günü ezandan evvel minarelerde salâva-
t› flerife okunacak ve esnay› hutpede hilâfetmaab›m›z padiflah›m›z efendimiz hazretlerinin
nam namii humayunu zikredilirken zat› flevketsimat› padiflahîlerinin ve memaliki flahaneleri-
le bilîmum tebaai mülûkânelerinin bir an evvel naili halâs ve saadet olmalar› duas› ilâveten
tezkâr olunacak ve Cuma namaz›n›n edas›ndan sonra da ikmali hatmedilerek makam› mu-
allâyi hilâfet ve saltanat›n ve bilcümle aksam› vatan›n halâs› maksadile vukubulan mesai mil-
lîyenin ehemmiyet ve kutsîyeti ve her ferdi milletin kendi vekillerinden mürekkep olan bu Bü-
yük Millet Meclisinin tevdi eyliyece¤i vazaifi vatanîyeyi ifaya mecburiyeti hakk›nda mev'ize-
ler irat olunacakt›r. Badehu halife ve padiflah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milletimi-
zin halâs›, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu merasimi dinîye ve vatanîyenin ifas›n-
dan ve camilerden ç›k›ld›ktan sonra bilâd› Osmanîyenin her taraf›nda, makam› hükûmete ge-
linerek Meclisin küflad›ndan dolay› resmen tebrikât icra edilecektir. Her tarafta Cuma nama-
z›ndan evvel münasip surette mevlidi flerif okunacakt›r,

5- ‹flbu tebli¤in hemen neflrü tamimi için her vas›taya müracaat olunacak ve serian en
ucra köylere, en küçük k›taat› askeriyeye, memleketin bilûmum teflkilât ve müessesat›na ibla-
¤› temin edilecektir. Ayr›ca, büyük levhalar halinde her tarafa talik ve mümkün olan mahal-
lerde tab ve teksir ve meccanen tevzi edilecektir.

6- Cenab› haktan muvafaak›yeti kâmile tazarru olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

22 Nisan 1336 tarihinde de flu küçük tebli¤i tamim ettim: 
Telgraf Dakika tehir edilmiyecektir. 22/4/1336

Umum Vilâyetlerle Elviyei Müstakilleye
Kolordulara, Nazillide Miralay Refet Beyefendiye

Bursada K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Bursada 56 nc› F›rka Kumandan› Miralay Bekir Sami Beyefendiye
Bahkesirde 61 inci F›rka Kumandan› Miralay Kâz›m Beyefendiye

Bimennihilkerim Nisan›n 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi küflat edilerek ifa-
yi vazifeye mübafleret eyliyece¤inden yevmi mezkûrden itibaren bilûmum makamat› mülkîye
ve askerîyenin ve umum milletin mercii Meclisi mezkûr olaca¤› tamimen arzolunur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal 
Muhterem Efendiler;
fiimdiye kadar, vukubulan maruzat›m, flahsan ve Heyeti Temsilîye nam›na,

temas etti¤im vakayi ve hadisat›n izah›na matuf idi. Bundan sonraki beyanat›m,
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Tel: Çok ivedidir Ankara, 21/4/1920
Ankaraya ivedi yaz›

Kolordulara (K.O. 14 Komutan Vekilli¤ine)
Tümen 61 Komutanl›¤›na, Refet Beyefendiye,

Bütün illere, Ba¤›ms›z Sancaklara, Haklar› Savunma Merkez Kurullar›na,
Belediye Baflkanl›klar›na

1- Yüce Allah›n yard›m›yla Nisan›n 23 üncü Cuma günü, Cuma namaz›ndan sonra
Ankarada Büyük Millet Meclisi aç›lacakt›r.

2- Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, yüce halifelik ve padiflahl›¤›n kurtar›lmas› gibi en önemli ve
ölüm kal›mla ilgili görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisinin aç›l›fl gününü Cuma-
ya rastlatmakla o günün kutsall›¤›ndan yararlanacak ve bütün say›n meb'us hazretleri ile
kutsal Hac›bayram Veli camiinde Cuma namaz› k›l›narak Kuran›n ve namaz›n nurlar›ndan
›fl›k al›nacakt›r. Namazdan sonra Peygamberimizin kutlu sakal› ve kutsal sancak al›narak
özel toplant› yerine gidilecektir. Özel yere (Meclise) girmeden bir dua okunacak kurbanlar
kesilecektir. Bu törende kutsal camiden meclise kadar Kolordu Komutanl›¤›nca askerî bir-
liklerle özel düzen al›nacakt›r.

3- O günün kutsall›¤›n› pekifltirmek için bugündün itibaren il merkezinde vali Beye-
fendi hazretlerinin düzenliyece¤i gibi hatim indirmeye kutsal buharî okunmayla bafllanacak
ve kutsal hatmin son bölümleri u¤urlu olsun diye Cuma günü namazdan sonra meclis önün-
de okunup bitirilecektir.

4- Kutsal ve yaral› vatan›m›z›n her köflesinde yukar›da belirtildi¤i gibi bugünden bafl-
lamak üzere buharî okumaya ve kutsal hatim indirmeye bafllanarak Cuma günü ezandan
önce minarelerde salâvat verilecek ve hutbe okunurken halifemiz ve padiflah›m›z efendimiz
hazretlerinin kutsal yüce ad› an›l›rken ulu padiflah›m›z›n kendisi ve ülkelerile bütün uyruk-
lar›n›n bir an önce kurtulmas› ve mutlulu¤a kavuflmalar› için ayr›ca dua edilecek ve Cuma
namaz› k›l›nd›ktan sonra da hatim indirilmesi tamamlanarak yüce halifeli¤in ve padiflahl›-
¤›n ve bütün ülke bölümlerinin kurtulmas› amac›yla yap›lan ulusal çal›flmalar›n önemi ve
kutsall›¤› ve her yurtdafl›n kendi vekillerinden oluflan bu Büyük Millet Meclisinin verece¤i
yurt görevlerini yapmaya zorunlu bulundu¤u hakk›nda va'azlar okunacakt›r. Daha sonra
halife ve padiflah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluflu, esenli¤i ve ba-
¤›ms›zl›¤› için dua edilecektir. Bu dinsel ve yurtsal tören yap›ld›ktan ve camilerden ç›k›ld›k-
tan sonra Osmanl› ülkelerinin her yerinde, hükûmet kona¤›na gelinerek Meclisin aç›l›fl›n-
dan dolay› resmî kutlamalarda bulunulacakt›r. Her tarafta Cuma namaz›ndan önce uygun
flekilde kutsal mevlid okunacakt›r.

5- Bu bildirinin hemen yay›mlan›p da¤›t›lmas› için her araca baflvurulacak ve h›zla en
uzak köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün örgüt ve kurumlar›na bildiril-
mesi sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, büyük levhalar halinde her tarafa as›lacak ve yap›labilen yerler-
de bast›r›l›p ço¤alt›larak para karfl›l›¤› olmadan da¤›t›lacakt›r.

6- Tam baflar› için büyük Allaha yakar›lacakt›r.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal 

22 Nisan 1920 tarihinde de flu küçük bildiriyi yayd›m:
Telgraf Dakika geciktirilmiyecektir 22/4/1920

Bütün ‹llerle Ba¤›ms›z Sancaklara
Kolordulara, Nazillide Albay Refet Beyefendiye,

Bursada K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine,
Bursada 56 nc› Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Beyefendiye,
Bal›kesirdc 61 inci Tümen Komutan› Albay Kâz›m Beyefendiye

Yüce Allah›n yard›m›yla Nisan›n 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi aç›larak
göreve bafllayaca¤›ndan o günden sonra bütün sivil ve askerî makamlar›n ve bütün milletin
ba¤l› olaca¤› yer o meclis olacakt›r, duyurulur.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler;
fiimdiye kadar, bilginize sunduklar›m, kiflisel olarak ve Temsilci Kurul ad›-

na, de¤indi¤im olaylar›n ve durumlar›n aç›klanmas›na yönelik idi. Bundan sonra



Türkiye Büyük Millet Meclisinin küflad›ndan ve alelûsul hükûmet teflekkül et-
tikten bugüne kadar, vukua gelmifl olan hadisat ve ink›lâbata flamil olacakt›r.
Bu beyanat›m, esasen herkesçe vaz›han malûm olan veyahut sühuletle malûm
olmas› mümkün bulunan vakayi safhalar›na aittir. Filhakika, Meclisin zab›tna-
melerinde, vekâletlerin dosyalar›nda, matbuat koleksiyonlar›nda, bu vakayi ve
hadisat›n vesaik› mazbut ve mahfuz bulunmaktad›r. Binaenaleyh, ben, bütün
bu vakayiin yaln›z istikameti umumîyesini iflaret ve tespit etmekle iktifa edece-
¤im. Maksad›m, ink›lâb›m›z›n tetkikinde, tarihe medar› sühulet olmakt›r. Bü-
tün bu vakayi ve hadisat›n cereyan›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hü-
kûmeti Reisi Baflkumandan ve Reisicümhur s›fatlar›n› haiz bulunmufl olmak-
tan ziyade, teflkilât›m›z›n reisi umumisi s›fatile bu vazifeyi ifaya kendimi mec-
bur addederim.

Efendiler, Meclisin küflat olundu¤u ilk günlerde; Meclise, içinde bulundu-
¤umuz vaziyet ve fleraiti izah ve takip ve tatbik›n› muvaf›k mütalea etti¤im nok-
tai nazarlar›m› arzettim. Bu noktai nazarlar›n bafll›cas›, Türkiyenin, Türk mil-
letinin takip etmesi lâz›mgelen siyasî prensipe müteallik idi.

Malûmdur ki, Osmanl›lar devrinde, muhtelif mesleki siyasîler takip olun-
mufltu ve olunuyordu. Ben, bu siyasî mesleklerin hiçbirinin, yeni Türkiye teflek-
külü siyasîsinin mesleki olam›yaca¤›na kani olmufltum. Bunu, Meclise anlat-
maya çal›flt›m. Bu nokta üzerinde bilâhare de çal›flmaya devam olunmufltur.
Bu hususa dair, evvel ve âhir, vukubulmufl olan beyanat›m›n esas noktalar›n›,
burada hep beraber hat›rlamay› faydal› bulurum.

Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, musademe demektir. Ha-
yatta muvaffak›yet, mutlaka mücadelede muvaffak›yetle mümkündür. Bu da,
manen ve maddeden kuvvete, kudrete istinat eder bir keyfiyettir. Bir de; insan-
lar›n meflgul oldu¤u bütün mesail, maruz k›ld›¤› bilcümle mehalik, istihsal etti-
¤i muvaffak›yetler, maflerî, umumî bir mücadelenin dalgalar› içinden tevellüt
edegelmifltir. Akvam› flarkîyenin, akvam› garbîyeye taarruz ve hücumu, tarihin
bellibafll› bir safhas›d›r. Akvam› flarkîye meyan›nda, Türk unsurunun baflta ve
en kavi oldu¤u malûmdur. Filhakika Türkler, kablelislâm ve badelislâm, Av-
rupa içerisine girmifller, taarruzlar, istilâlar yapm›fllard›r. Garba taarruz eden
ve istilâlar›n› ‹spanyada Fransa hudutlar›na kadar temdit eden Araplar da var-
d›r. Fakat, Efendiler, her taarruza karfl› daima, mukabil taarruz düflünmek lâ-
z›md›r. Mukabil taarruz ihtimalini düflünmeden ve ona karfl› emniyete flayan
tedbir bulmadan hareket edenlerin ak›beti, ma¤lûp ve münhezim olmakt›r,
mümkariz olmakt›r.

Garb›n, Araplara mukabil taarruzu, Endülüste ac› ve flayan› ibret bir felâke-
ti tarihîye ile bafllad›. Fakat, orada bitmedi. Takip, Afrika flimalinde devam etti.

Attilân›n, Fransa ve Garbî Roma topraklar›na kadar teflmil edilmifl olan im-
paratorlu¤unu hat›rlad›ktan sonra, Selçuk Devleti enkaz› üzerinde teflekkül eden
Osmanl› Devletinin, ‹stanbulda fiarkî Roma ‹mparatorlu¤unun taç ve taht›na sa-
hip oldu¤u devirlere irca› nazar edelim. Osmanl› tacdarlar› içinde, Almanyay›,
Garbî Romay› zaptü istilâ ederek muazzam bir imparatorluk kurmak teflebbü-
sünde bulunmufl olan vard›. Yine, bu hükümdarlardan biri, bütün islâm âlemi-
ni bir noktaya raptederek sevk ve idare etmeyi düflündü. Bu emelin sevk›yle Su-
riyeyi, M›s›r› zaptetti. Halife unvan›n› tak›nd›. Di¤er bir sultan da, hem Avru-
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söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi aç›ld›ktan ve yöntemince
hükûmet kurulduktan bugüne kadarki, durumlarla olaylar› ve devrimleri
kapsayacakt›r. Bu söyleyeceklerim, asl›nda herkesçe aç›kça bilinen ya da
kolayl›kla ö¤renilebilecek olan olaylar›n evrelerine iliflkindir. Gerçekten,
Meclis tutanaklar›nda, bakanl›klar›n dosyalar›nda, bas›n koleksiyonlar›n-
da, bu olay ve durumlar›n belgeleri saptanm›fl ve saklanm›fl bulunmaktad›r.
Bunun için, ben, bütün bu olaylar›n sadece genel yönlerini gösterip sapta-
makla yetinece¤im. Amac›m, devrimimizin incelenmesinde, tarihe kolayl›k
sa¤lamakt›r. Bütün bu olaylar olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Hükûmeti Baflkan›, Baflkomutan ve Cumhurbaflkan› olmaktan çok, örgütü-
müzün genel baflkan› olarak bu görevi yapmay› kendim için zorunlu saya-
r›m.

Efendiler, Meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde; Meclise, içinde bulundu¤umuz
durum ve koflullar› aç›klay›p izlenilmesini ve uygulanmas›n› do¤ru buldu¤um
düflüncelerimi bildirdim. Bu düflüncelerimin bafll›cas›, Türkiyenin, Türk mil-
letinin izlemesi gereken siyasî ilkeyle ilgiliydi.

Bilirsiniz ki, Osmanl›lar zaman›nda, çeflitli siyasî yöntemler izlenmifl ve
izleniyordu. Ben, bu siyasî yöntemlerden hiçbirinin, yeni Türkiye toplulu¤u-
nun siyasî yöntemi olam›yaca¤› kan›s›na varm›flt›m. Bunu, Meclise anlatmaya
çal›flt›m. Bu nokta üzerinde, sonra da çal›flmalar sürdürülmüfltür. Bu konuda,
er geç, söylediklerimin ana noktalar›n›, burada hep beraber an›msamay› ya-
rarl› bulurum.

Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, u¤raflma, çat›flma demektir. Hayat-
ta baflar›, kesinlikle u¤raflmada baflar› ile olabilir. Bu da, tinsel ve nesnel kuv-
vete, güce dayan›r bir fleydir. Bir de; insanlar›n u¤raflt›¤› bütün sorunlar, kar-
fl›laflt›¤› tüm tehlikeler, elde etti¤i baflar›lar, toplumsal, genel bir u¤rafl›m›n
dalgalar› içinden do¤agelmifltir. Do¤u kavimlerinin, bat› kavimlerine sald›r›
ve ak›nlar›, tarihin bellibafll› bir evresidir. Do¤u kavimleri aras›nda, Türklerin
baflta gelen güçlü unsur oldu¤u bilinir. Gerçekten Türkler, müslümanl›ktan
evvel ve müslümanl›ktan sonra, Avrupa içerisine girmifller, sald›r›lar, ak›nlar
yapm›fllard›r. Bat›ya sald›ran ve yay›lmalar›n› ‹spanyada Fransa s›n›rlar›na
vard›ran Araplar da vard›r. Fakat Efendiler, her sald›r›ya karfl›, her zaman,
karfl›sald›r› düflünmek gerekir. Karfl›sald›r› olas›l›¤›n› düflünmeden ve ona
karfl› güvenilir önlem bulmadan sald›r›ya geçenlerin sonu, yenilgidir, bozgun-
dur, yok olmakt›r.

Bat›n›n, Araplara karfl›sald›r›s›, Endülüste ac› ve ders almaya de¤er bir
tarihsel y›k›m ile bafllad›. Ama, orada bitmedi. Kovalama, Afrikan›n kuzeyin-
de sürüp gitti.

Attilân›n, Fransa ve Bat› Roma topraklar›na kadar yay›lm›fl olan impara-
torlu¤unu an›msad›ktan sonra, Selçuk Devleti y›k›nt›lar› üzerinde kurulmufl
olan Osmanl› Devletinin, ‹stanbulda Do¤u Roma ‹mparatorlu¤unun taç ve tah-
t›na sahip oldu¤u ça¤lara bakal›m. Osmanl› padiflahlar› içinde, Almanyay›, Bat›
Romay› ele geçirerek kocaman bir imparatorluk kurmak girifliminde bulunmufl
olan› vard›. Yine, bu hükümdarlardan biri, bütün müslüman dünyas›n› bir mer-
keze ba¤layarak yönetmeyi ve yürütmeyi düflündü. Bu amaçtan yola ç›karak
Suriyeyi, M›s›r› ele geçirdi. Halifeli¤i üstlendi. Baflka bir sultan da, hem Avru-
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pay› zaptetmek, hem âlemi islâm› hükmü ve idaresi alt›na almak gayesini takip
etti. Garb›n mütemadi mukabil taarruzu, islâm âleminin hoflnutsuzlu¤u ve is-
yan› ve böyle cihangirane tasavvurlar ve emellerin ayn› hudut içine ald›¤› muh-
telif unsurlar›n ademi imtizaçlar›, binnetice emsali gibi Osmanl› ‹mparatorlu-
¤unu da, tarihin sinesine tevdi etti.

Efendiler, haricî siyasetin, en çok alâkadar oldu¤u ve istinat etti¤i husus,
devletin dahilî teflkilât›d›r. Haricî siyaset, dahilî teflkilâtla mütenasip olmak lâ-
z›md›r. Garpta ve flarkta baflka, baflka tabayi ve harse ve emele malik müteha-
lif unsurlar› cemeden bir devletin dahilî teflkilât›, elbette as›ls›z ve çürük olur. O
halde haricî siyaseti de esasl› ve metin olamaz. Böyle bir devletin teflkilât› dahi-
liyesi, bilhassa millî olmaktan uzak oldu¤u gibi, mesleki siyasîsi de millî ola-
maz. Buna nazaran, Osmanl› Devletinin siyaseti millî de¤il, fakat, flahsî, gayr›-
vaz›h ve gayr›müstakar idi.

Muhtelif milletleri, müflterek ve umumî bir unvan alt›nda cemetmek ve bu
muhtelif unsur kütlelerini ayn› hukuk ve flerait alt›nda bulundurarak kavi bir
devlet tesis etmek parlak ve cazip bir noktai nazar› siyasîdir. Fakat aldat›c›d›r.
Hatta, hiçbir hudut tan›mayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir dev-
let halinde birlefltirmek, gayr›kabili istihsal bir hedeftir. Bu, as›rlar›n ve as›rlar-
ca yaflamakta olan insanlar›n çok ac›, çok kanl› hadisat ile meydana koydu¤u
bir hakikatt›r.

Pan islâmizm.. pan turanizm siyasetinin muvaffak oldu¤una ve dünyay›
sahai tatbik yapabildi¤ine tarihte tesadüf edilememektedir. Irk fark› gözetmek-
sizin, bütün befleriyete flamil, cihangirane devlet teflkili h›rslar›n›n netayici de ta-
rihte mazbuttur. Müstevli olmak hevesleri, mevzuubahsimizin haricindedir. ‹n-
sanlara her türlü hissiyat ve revab›t› mahsusalar›n› unutturup, onlar› uhuvvet ve
müsavat› tamme dairesinde birlefltirerek, insanî bir devlet kurmak nazariyesi de
kendine mahsus fleraite malikdir.

Bizim vuzuh ve kabiliyeti tatbik›ye gördü¤ümüz mesleki siyasî, millî siya-
set'tir. Dünyan›n bugünkü umumî fleraiti ve as›rlar›n dima¤larda ve karakter-
lerde temerküz ettirdi¤i hakikatler karfl›s›nda hayalperest olmak kadar büyük
hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, akl›n, mant›¤›n ifadesi böyledir.

Milletimizn, kavi, mes'ut ve müstakir yaflayabilmesi için, devletin tama-
men millî bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin, teflkilât› dahiliyemize tama-
men mutab›k ve müstenit olmas› lâz›md›r. Millî siyaset dedi¤im zaman, kastet-
ti¤im mana ve medlûl, fludur: Hududu millîyemiz dahilinde, her fleyden evvel
kendi kuvvetimize müsteniden muhafazai mevcudiyet ederek millet ve memle-
ketin hakikî saadet ve ümran›na çal›flmak.. Alel›tlak tûlü emeller peflinde mille-
ti iflgal ve ›zrar etmemek... Medenî cihandan, medenî ve insanî muameleye ve
mütekabil dostlu¤a intizar etmektir.

Efendiler, Meclise teklif etti¤im mühim bir husus da, hükûmet, teflkili me-
selesidi. Bu meselenin ve buna dair teklifte bulunman›n, o devir için nekadar
nazik oldu¤unu takdir buyurursunuz.

Hakikat, Osmanl› saltanat›n›n ve hilâfetinin münkariz ve mülga oldu¤unu
düflünerek yeni esaslara müstenit, yeni bir devlet kurmaktan ibaret idi. Fakat
vaziveti oldu¤u gibi telâffuz etmek, maksad›n büsbütün z›ya›n› mucin olabilir-
di.
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pay› almak, hem ‹slâm dünyas›n› egemenli¤i ve yönetimi alt›na almak amac›-
n› güttü. Bat›n›n sürüp giden karfl›sald›r›s›, ‹slâm dünyas›n›n tedirginli¤i ve
ayaklanmas› ve böyle dünyay› ele geçirme düflünce ve emellerinin ayn› s›n›r-
lar içine ald›¤› de¤iflik unsurlar›n ba¤daflmazl›¤›, sonuçta Osmanl› ‹mparator-
lu¤unu da, benzerleri gibi tarihin ba¤r›na gömdü.

Efendiler, d›fl siyasetin, en çok ilgili bulundu¤u ve dayand›¤› fley, devletin
iç örgütleridir. D›fl siyaset, iç örgütle uyarl› olmak gerekir. Bat›da ve do¤uda
baflka, baflka yarad›l›flta ve de¤iflik kültürde de¤iflik emelleri olan da¤›n›k un-
surlar› bir araya getiren devletin iç örgütü, elbette temelsiz ve çürük olur. Bu
durumda d›fl siyaseti de köklü ve dayan›kl› olamaz. Böyle bir devletin iç örgü-
tü, özellikle ulusal olmaktan uzak oldu¤u gibi, siyasî yöntemi de ulusal ola-
maz. Buna göre, Osmanl› Devletinin siyaseti ulusal de¤il, fakat, kiflisel, belir-
siz ve karars›zd›.

De¤iflik milletleri, ortak ve genel bir ad alt›nda toplamak ve bu de¤iflik
unsur topluluklar›n› ayn› haklar ve koflullar alt›nda bulundurarak güçlü bir
devlet kurmak parlak ve çekici bir siyasî düflüncedir. Ama aldat›c›d›r. Hatta,
hiçbir s›n›r tan›mayarak, dünyada var olan bütün Türkleri de bir devlet halin-
de birlefltirmek, ulafl›lamaz bir hedeftir. Bu, yüzy›llar›n ve yüzy›llarca yafla-
makta olan insanlar›n çok ac›, çok kanl› olaylarla ortaya koydu¤u bir gerçek-
tir.

Pan-islâmizm.. pan-turanizm politikas›n›n baflar›l› oldu¤una ve dünyay›
uygulama alan› yapabildi¤ine tarihte rastlanamayacakt›r. Irk fark› gözetmek-
sizin, bütün insanlar› kapsayan, bir tek dünya devleti kurmak h›rslar›n›n so-
nuçlar› da tarihte yaz›l›d›r. Yay›lmac› olmak hevesleri, konumuzun d›fl›ndad›r.
‹nsanlara her türlü özel duygu ve ba¤l›l›klar›n› unutturup, onlar› tam kardefl-
lik ve tam eflitlik içinde birlefltirerek, insanî bir devlet kurmak kuram›n›n da
kendine özgü koflullar› vard›r.

Bizim ayd›nl›k ve uygulanabilir gördü¤ümüz siyasî yöntem, ulusal siya-
settir. Dünyan›n bugünkü genel koflullar› ve yüzy›llar›n kafalarda ve karakter-
lerde yerlefltirdi¤i gerçekler karfl›s›nda hayalci olmak kadar büyük yan›lg› ola-
maz. Tarihin dedi¤i budur, bilim, ak›l, mant›k da böyle söyler.

Milletimizin, güçlü, mutlu ve kararl› bir düzen içinde yaflayabilmesi için,
devletin tümüyle ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç örgütümüzle
tam uygunluk halinde olmas› ve buna dayanmas› gerekir. Millî siyaset dedi-
¤im zaman, anlatmak istedi¤im, fludur: ulusal s›n›rlar›m›z içinde, her fleyden
evvel kendi kuvvetimize dayanarak varl›¤›m›z› koruyarak millet ve memleke-
tin gerçek mutluluk ve bay›nd›rl›¤›na çal›flmak.. Gelifligüzel uzun emeller ar-
d›nda milleti u¤raflt›rmamak ve zarara sokmamak.. Uygar dünyadan, uygarca
ve insanca davran›fllar ve karfl›l›kl› dostluk beklemektir.

Efendiler, Meclise önerdi¤im önemli bir konu da, hükûmet kurma ifliydi.
Bu iflin ve bunu önermenin, o zaman dönem için nekadar önemli oldu¤unu
anlars›n›z.

Yap›lacak gerçekçi ifl, Osmanl› saltanat›n›n ve halifeli¤in çökmüfl ve or-
tadan kalkm›fl oldu¤unu düflünerek yeni temellere dayal›, yeni bir devlet kur-
maktan ibaret idi. Ama durumu oldu¤u gibi söylemek, amac›n büsbütün yiti-
rilmesine yol açabilirdi.
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Çünkü efkâr ve temayülât› umumîye, henüz padiflah ve halifenin mazur mev-
kiinde bulundu¤u merkezinde idi. Hatta Mecliste, ilk anda makam› hilâfet ve
saltanatla irtibat ve hükûmeti merkeziye ile itilâf aramak cereyan› bafl göster-
miflti.

‹stanbul fleraitinin halife ve padiflah ile, ne alenî ve ne de hususî ve mah-
rem temasa müsait olmad›¤›n› izaha çal›flt›m. Böyle bir temasla ne anlamak is-
tedi¤imizi sordum ve "milletin; istiklâl ve tamamiyeti mülkiyenin temini için ça-
l›flmakta oldu¤unu haber vermek için ise, buna hacet yoktur. Çünkü padiflah,
halife olan zat›n da bundan baflka bir fley düflünmesine ve arzu etmesine imkân
var m›d›r? Bundan aksini a¤z›ndan iflitsem inanmam, mutlaka bunun icbar ve
tazyik alt›nda söyletildi¤ini kabul ederim" dedim. Aleyhimizde ç›kar›lm›fl olan
fetvan›n sania ve hükûmeti merkeziye evamir ve tebligat›n›n muhtac› tefsir ol-
du¤unu söyliyerek, baz› zay›f kalpli ve zay›f muhakemeli insanlar›n saik olmak
istedikleri teenniye lüzum görmedi¤imizi izah ettim.

Arzetmek istiyorum ki, hükûmet teflkili hakk›nda teklif dermeyan etmeden
evvel, hissiyat ve telâkkkiyat› derpifl etmek zarureti vard›. Bu zarurete tâbi ol-
makla beraber maksad› mahfuz bulunduran teklifimi bir takrir halinde takdim
ettim. K›sa bir münakafla ile ve baz› itirazlara ra¤men kabul olundu.

Bu takriri, bugün gözden geçirecek olursak, orada esasl› umdelerin tespit
ve ifade edilmifl oldu¤unu görürüz.

Bu umdeleri, müsaade buyurursan›z, burada tebarüz ettirerek sayaca¤›m:
1) Hükûmet teflkili zarurîdir.
2) Muvakkat kaydile bir hükûmet reisi tan›mak veya bir padiflah kayma-

kam› ihdas etmek kabili tecviz de¤ildir.
3) Mecliste mütekâsif iradei millîyeyi, bilfiil mukadderad› vatana vaz›ulyet

tan›mak umdei esasiyedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fevkinde bir kuv-
vet mevcut de¤ildir.

4) Türkiye Büyük Millet Meclisi teflriî ve icraî salâhiyetleri camidir.
Meclisten tefrik ve tevkil edilecek bir heyet umuru hükûmeti rü'yet eder.
Meclis reisi, bu heyetin de reisidir.
Hat›ra: Padiflah ve halife, cebir ve ikrahtan azade oldu¤u zaman, Mecli-

sin tanzim edece¤i esasat› kanuniye dairesinde vaziyetini ahzeder.
Efendiler, bu esaslara müstenit olan bir hükûmetin mahiyeti, sühuletle an-

lafl›labilir. Böyle bir hükûmet, hakimiyeti millîye esasa›na müstenit halk hükû-
metidir. Cümhuriyettir.

Böyle bir hükûmetin teflekkülünde esas, vahdeti kuva nazariyesidir. Za-
man geçtikçe, bu esaslar›n flamil oldu¤u manalar anlafl›lmaya bafllad›. ‹flte o za-
man münakaflalar ve vak›alar teakup etti.

Muhterem Efendiler, alenî ve hafî celselerde bir, iki gün devam eden iza-
hat ve beyanat›mdan ve iflaret etti¤im esaslar› ihtiva eden teklifi dermeyan eyle-
dikten sonra, Meclisi Ali, beni riyasete intihap etmekle hakk›nda umumî itima-
d›n› izhar eyledi.

Burada, ufak bir noktay› da izah etmeliyim:
Hat›rlars›n›z ki, hâs›l olmaya bafllayan vahdeti millîyeyi, milletin galeyan

ve intibah› neticesine atfetmekten ziyade flahsî teflebbüs semeresi telâkki ediyor-
lard›. Bu meyanda benim teflebbüsten menedilmemi mühim görüyorlard›: Beni
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Çünkü genel düflünce ve e¤ilimler, henüz, padiflah ve halifenin özürlü (hofl gö-
rülmesi gereken), durumda bulundu¤u yolunda idi. Dahas› Mecliste, ilk önce
halife ve padiflah makam› ile ba¤lant› kurmak ve ‹stanbul hükûmeti ile uzlafl-
ma aramak ak›m› bafl göstermiflti,

‹stanbuldaki koflullar›n halife ve padiflah ile, ne aç›ktan aç›¤a ve ne de
özel ve gizli görüflmelere elveriflli olmad›¤›n› anlatmaya çal›flt›m. Böyle bir
iliflki kurmaktan ne anlamak istedi¤imizi sordum ve "milletin; ba¤›ms›zl›¤›n›
ve ülkenin bütünlü¤ünü sa¤lamak için çal›flmakta oldu¤unu haber vermek için
ise, buna gerek yoktur. Çünkü padiflah, halife olan kiflinin de bundan baflka
bir fley düflünmesine ve istemesine olanak var m›d›r? Bunun aksini a¤z›ndan
iflitsem inanmam, mutlaka bunun zor ve bask› alt›nda söyletildi¤ini kabul ede-
rim" dedim. Bize karfl› ç›kar›lm›fl olan fetvan›n uydurma oldu¤unu ve ‹stan-
bul hükûmetinin emirlerile bildirimlerinin de do¤ru yorumlanmas› gerekti¤i-
ni söyliyerek, birtak›m yüre¤i ve kafas› güçsüz insanlar›n açmak istedikleri
afl›r› dikkatli davranma yoluna gerek görmedi¤imizi anlatt›m,

fiunu bilginize sunmak istiyorum ki, hükûmet kurmakla ilgili öneride bu-
lunmadan evvel, duygu ve görüflleri göz önünde bulundurmak zorunlu¤u var-
d›. Bu zorunlu¤a uymakla birlikte amac› sakl› tutan önerimi yaz›l› olarak ver-
dim. K›sa bir tart›flma ile ve birtak›m karfl› ç›kmalara karfl›n kabul edildi.

Bu öneri yaz›s›n›, bugün gözden geçirecek olursak, orada temel ilkelerin
saptanm›fl ve belirtilmifl oldu¤unu görürüz.

Bu ilkeleri, izin verirseniz, burada belirterek sayaca¤›m:
1) Hükûmet kurmak zorunludur.
2) Geçici olarak bir hükûmet baflkan› tan›mak ya da bir padiflah vekili or-

taya ç›karmak uygun görülemez.
3) Mecliste yo¤un olarak belirmifl olan millî iradeyi, yurdun kaderine

do¤rudan do¤ruya el koymufl olarak tan›mak temel ilkedir. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.

4) Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde
toplam›flt›r.

Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükûmet
ifllerine bakar. Meclis baflkan›, bu kurulun da baflkan›d›r.

Not: Padiflah ve halife, bask› ve zordan kurtar›ld›¤› zaman, Meclisin ko-
yaca¤› yasal kurallar uyar›nca durumunu al›r.

Efendiler, bu ilkelere dayal› bulunan bir hükûmetin niteli¤i, kolayca an-
lafl›labilir. Böyle bir hükûmet, ulusal egemenlik temeline dayal› halk hükûme-
tidir. Cumhuriyettir.

Böyle bir hükûmetin kuruluflunda ilke, kuvvetler birli¤i kuram›d›r. Za-
man geçtikçe, bu ilkelerin kapsad›¤› kavramlar anlafl›lmaya bafllad›. ‹flte o za-
man ard arda tart›flmalar ve olaylar sökün etti.

Muhterem Efendiler, aç›k ve gizli oturumlarda bir, iki gün süren aç›kla-
ma ve sözlerimden ve belirtti¤im ilkeleri içeren öneriyi yapt›ktan sonra, yük-
sek Meclis, beni baflkanl›¤a seçmekle hakk›mda genel güvenini gösterdi.

Burada, ufak bir noktay› da aç›klamal›y›m:
An›msars›n›z ki, oluflmaya bafllayan ulusal birli¤i, milletin coflup uyan›fl›na

yormaktan çok kiflisel çaba sonucu olarak görüyorlard›. Bu arada benim giriflim-
lerimin önlenmesini önemli say›yorlard›: Beni millete, hükûmete istenmez ve
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millete, hükûmete reddü tel'in ettirmekten fayda memul ediyorlard›. Yap›lan
propagandada, ben reddü tel'in olundu¤um takdirde, millet ve devlet aleyhin-
de hiçbir harekette bulunulmayacak.. bütün fenal›¤›n müsebbibi benim flahs›m-
d›r. Bir adam için, bir milletin birçok mehaliki göze ald›rmas› makul de¤ildir
tarz›nda idi. Hükûmet ve düflmanlar, benim flahs›m›, millete karfl› bir silâh gibi
kullan›yordu, binaenaleyh, 24 Nisan 1336 günü hafî bir celsede, Meclise bu ci-
heti izah ettim. Riyaset intihab›nda, bunun da bir mahzur olarak nazar› dikka-
te al›nmas›n› ve yaln›z millet ve memleketin selâmeti düflünülerek rey ve karar-
lar›n›n isabetle verilmesini rica ettim.

*
*   *

Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekillerinin intihab›na dair 2 May›s
1336 tarihli kanun ile Erkân›harbiyei Umumiye iflleri de dahil olmak üzere Bü-
yük Millet Meclisinde, 11 vekilden mürekkep bir "‹cra Vekilleri Heyeti" vücu-
da geldi.

Görülüyor ki, Meclisin tarihi küflad› olan 23 Nisandan beri bir hafta kadar
zaman geçmifl bulunuyor. Bu müddet zarf›nda, bittabi memleket ve millet iflleri
ve bilhassa menfi cereyan ve faaliyete karfl› tedbir almak hususu bir an bile te-
vakkuf edemezdi ve etmemifltir. Yaln›z, ‹cra Vekilleri intihab›na dair olan kanun
ç›kt›¤› zaman Meclisçe vekâlete intihap olunan zevattan baz›lar› daha evvel filen
vazifeye bafllam›fllar ve bana muavenet ediyorlard›. Bu meyanda ‹smet Pafla
Hazretleri de, Erkân›harbiyei Umumiye umurunu deruhde etmifl bulunuyordu.

Efendiler, bu münasebetle bir noktay› kaydetmeye lüzum görüyorum: O
günlerde, mevcut arkadafllar›n ne suretle tavziflerinin münasip olaca¤› düflünü-
lürken, Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti için ‹smet Paflay› tercih etmifltim.
Ankarada bulunan Refet Pafla, beni sureti hususîyede görerek istizahatta bu-
lundu. Anlamak istedi¤i; Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinin en büyük aske-
rî makam olup olmad›¤› noktas› idi. Benden, mevzuubahs makam›n en büyük
makam› askerî oldu¤u ve ondan daha büyük makam›n Millet Meclisi olaca¤›
cevab›n› al›nca buna itiraz etti. ‹smet Paflan›n, Baflkumandanl›k demek olan bu
vaziyetine raz› olam›yaca¤›n› söyledi. Vazifenin çok mühim ve nazik oldu¤u-
nu ve benim bütün arkadafllar hakk›ndaki vukufuma ve bitarafl›¤›ma emniyet
etmek muvaf›k olaca¤›n› söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmas›
münasip olmad›¤›n› da ilâve ettim.

Efendiler, bilâhare Garp Cephesi Karargâh›nda görüfltü¤üm Fuat Pafla
da, ‹smet Paflan›n Erkân›harbiyei Umumiye Reisli¤ine sureti kat'iyede muar›z
oldu. Fuat Paflay› da, halin en muvaf›k icab› olan tarz› hallin kabulündeki za-
rurete iknaa çal›flt›m. Refet ve Fuat Paflalar›n kendilerine mahsus baz› mülâha-
zalar›na ilâve ettikleri itiraz flu idi: Kendileri daha evvel Anadoluda benimle
teflriki mesai etmifller ve fakat ‹smet Pafla bilâhare iltihak etmifl. Halbuki bun-
dan evvelki beyanat›mda s›ra ve münasebet düfltü¤ü için arzetmifltim ki, ‹smet
Pafla, benim ‹stanbuldan hareketimden evvel benimle teflriki mesai etmiflti. Bi-
lâhare Anadoluya gelip beraber çal›flm›flt›. Fakat, Fevzi Pafla Hazretlerinin
Harbiye Nezaretine gelmesi üzerine mütaleat› mühimmeye binaen vazifei mah-
susa ile tekrar ‹stanbula gönderilmiflti. Binaenaleyh, ittihad› efkâr ve müflareke-
ti ef'alde k›dem mevzuubahs olamazd›.
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lânetlenmifl sayd›rmaktan yarar umuyorlard›. Yap›lan propagandada, ben is-
tenmez k›l›n›r ve lânetlenirsem, millet ve devlete karfl› hiçbir fley yap›lam›ya-
cak.. bütün fenal›¤›n nedeni benim kiflili¤imdir. Bir adam için, bir milletin bir-
çok tehlikeleri göze almas› akla yak›n de¤ildir yolunda idi. Hükûmet ve düfl-
manlar, beni, millete karfl› bir silâh gibi kullan›yordu, bunun için, 24 Nisan
1920 günü gizli bir oturumda, Meclise iflin bu yönünü anlatt›m. Baflkanl›k se-
çiminde, bunun da bir sak›nca olarak göz önünde bulundurulmas›n› ve yaln›z
millet ve memleketin esenli¤i düflünülerek oy ve kararlar›n›n uygun ve do¤ru
olarak verilmesini rica ettim.

*
*   *

Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹cra Bakanlar›n›n seçimi hakk›nda 2 Ma-
y›s 1920 tarihli kanun ile Genelkurmay Baflkanl›¤› da içinde olmak üzere Bü-
yük Millet Meclisinde, 11 bakandan oluflan bir "Bakanlar Kurulu" oluflturul-
du.

Görülüyor ki, Meclisin aç›l›fl tarihi olan 23 Nisandanberi bir hafta kadar
zaman geçmifl bulunuyor. Bu süre içinde, elbette memleket ve millet iflleri ve
özellikle olumsuz ak›mlar ve çal›flmalara karfl› önlem almak çal›flmalar› bir an
bile duramazd› ve durmam›flt›r. Yaln›z, Bakanlar›n seçimine iliflkin olan ka-
nun ç›kt›¤› zaman Meclisçe bakan seçilenlerden bir k›sm› daha önce göreve
bafllam›fllar ve bana yard›m ediyorlard›. Bu arada ‹smet Pafla Hazretleri de,
Genelkurmay ifllerini üstüne alm›fl bulunuyordu.

Efendiler, bununla ilgili olarak bir noktay› bildirmeyi gerekli görüyorum:
O günlerde, orada bulunan arkadafllar›n ne yoldan görevlendirilmelerinin uy-
gun olaca¤› düflünülürken, Genelkurmay Baflkanl›¤› için ‹smet Paflay› ye¤le-
mifltim. Ankarada bulunan Refet Pafla, beni özel olarak görerek bilgi istedi.
Anlamak istedi¤i, Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n en büyük askerî makam olup
olmad›¤› noktas› idi. Benden, sözü edilen makam›n en büyük askerî makam
oldu¤u ve ondan daha büyük makam›n Millet Meclisi olaca¤› cevab›n› al›nca
buna karfl› ç›kt›. ‹smet Paflan›n, Baflkomutanl›k demek olan bu durumunu ka-
bul edemiyece¤ini söyledi. Görevin çok önemli ve a¤›r oldu¤unu ve benim bü-
tün arkadafllar hakk›ndaki bilgime ve tarafs›zl›¤›ma güvenmenin uygun olaca-
¤›n› söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmas›n›n uygun olmad›¤›n›
da ekledim.

Efendiler, daha sonra Bat› Cephesi karargâh›nda görüfltü¤üm Fuat Pafla
da, ‹smet Paflan›n Genelkurmay Baflkanl›¤›na kesinlikle karfl› ç›kt›. Fuat Pa-
flay› da, durumun gerektirdi¤i en uygun çözüm yolunun kabulünün zorunlu ol-
du¤una inand›rmaya çal›flt›m. Refet ve Fuat Paflalar›n kendilerine özgü bir ta-
k›m düflüncelerine ekledikleri flu idi: Kendileri daha önce Anadoluda benim-
le iflbirli¤i yapm›fllar ve ‹smet Pafla ise daha sonra kat›lm›fl. Oysa bundan ön-
ceki sözlerim aras›nda s›ras› ve yeri geldi¤i için söylemifltim ki, ‹smet Pafla,
ben ‹stanbuldan ayr›lmadan evvel benimle iflbirli¤i yapm›flt›. Daha sonra
Anadoluya gelip beraber çal›flm›flt›. Fakat, Fevzi Pafla Hazretleri Savafliflleri
Bakanl›¤›na gelince baz› önemli düflünceler üzerine özel bir görevle yeniden
‹stanbula gönderilmiflti. Bunun için, görüfl ve iflbirli¤inde öncelik sözkonusu
olamazd›.
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Erkân›harbiyei Umumiye vazifesinin ilk defa, ‹smet Paflaya tevcihinde isa-
betsizlik olsayd›, bu hususta Fevzi Pafla Hazretlerinin de beni ikaz etmeleri va-
tanî bir vazife hükmünde idi. Halbuki müflarileyh, bilâkis bu tarz› tavzifi pek
münasip bulmufl ve kendileri teklif olunan Müdafaai Millîye Vekâletini pek sa-
mimî bir hisle derhal kabul buyurmufltur. ‹smet Paflan›n, gerek Erkân›harbiyei
Umumiye Riyasetinde ve gerek bilâhare bilfiil Cephe Kumandanl›¤›nda göster-
di¤i liyakat ve fart› gayret kendisine tevcihi vazifede isabetimi filen ispat etmifl
bulundu¤u için millete karfl›, orduya karfl› ve tarihe karfl› tamamen müsterihim.

Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1336 tarihinde H›yaneti Vataniye Kanununu
ve müteak›p aylarda ‹stiklâl Mehakimi Kanunlar›n› da vazetmekle ink›lâb›n
icabat› tabiîyesine tevessül eylemifl oldu.

Efendiler, ‹stanbulun iflgalini müteak›p bafllayan birtak›m menfi cereyan-
lara, vak'alara, isyanlara temas etmifltik. Bunlar, serî bir surette memleketin her
taraf›nda tezahür ve tevali etti.

‹stanbulda Damat Ferit Pafla, derhal yeniden mevkii iktidara getirildi. Da-
mat Ferit Pafla Kabinesi ve ‹stanbulda bütün menfi ve hain teflekkülât›n vücu-
da getirdi¤i blok ve bu blokun Anadolu dahilindeki tekmil isyan teflkilât› ve bil-
cümle düflmanlar ve Yunan ordusu, müfltereken aleyhimize faaliyete geçtiler.
Bu müflterek tecavüz politikas›n›n talimat› da, padiflah ve halifenin, düflman
tayyareleri de dahil oldu¤u halde, her türlü vas›talarla memlekete ya¤d›rd›¤›
"huruç alessultan" fetvas› idi.

Bu umumî, mütenevvi ve hainane savletlere karfl›, biz de, daha Meclis aç›l-
madan evvel, Afyon Karahisar›nda, Eskiflehirde ve bütün hat boyunda bulu-
nan ecnebî k›taat›n› Anadoludan ç›karmakla Geyve, Lefke, Cerablus köprüle-
rini tahrip etmekle ve Meclis içtima eder etmez Anadolu ulemay› kiram›n›n fet-
vas›n› almakla mukabil tedabire geçtik.

Efendiler, 1335 senesi içinde, teflebbüsat› millîyemiz aleyhine bafllayan da-
hilî isyanlar, süratle memleketin her taraf›na sirayet etti.

Band›rma, Gönen, Sus›¤›rl›k, Kirmasti, Karacabey, Biga ve havalisinde;
‹zmit, Adapazar›, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nall›han, Beypazar› havali-
sinde; Bozk›rda; Konya, Ilg›n, Kad›nhan, Karaman, Çivril, Seydiflehir, Beyfle-
hir, Koçhisar havalisinde; Yozgat, Yenihan, Bo¤azl›yan, Zile, Erbaa, Çorum
havalisinde; Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik havalisinde; Viranflehir havali-
sinde alevlenen flurifl ateflleri, bütün memleketi yak›yor, h›yanet, cehalet, kin ve
taassup dumanlar›, bütün vatan semas›n› kesif karanl›klar içinde b›rak›yordu.
‹syan dalgalar›, Ankarada karargâh›m›z›n duvarlar›na kadar çarpt›. Karargâ-
h›m›zla flehir aras›ndaki telefon ve telgraf hatlar›n› kesmeye kadar varan aku-
rane kastler karfl›s›nda kald›k. Garbî Anadolunun, ‹zmirden sonra, yeniden
mühim m›nt›kalar› da, Yunan ordusunun taarruzlarile çi¤nenmeye baflland›.

fiayan› dikkattir ki, sekiz ay evvel, millet Heyeti Temsilîye etraf›nda topla-
narak, Damat Ferit hükûmetile münasebet ve muhaberat›n› kat'etmifl iken, Ali
Galip teflebbüsü gibi münferit vak'alardan baflka böyle umumî k›yam olmam›fl
idi. Bu seferki müstevli ve umumî k›yamlar, sekiz ay zarf›nda, memleket içinde
çok haz›rl›k yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Damat Feridi takip eden hükûmetlerle mil-
lî fluurun muhafaza ve tarsinine matuf mücadelât›m›z›n, nekadar hakl› sebep-
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Genelkurmay görevini ilkin ‹smet Paflaya vermek yerinde olmasayd›, bu
konuda Fevzi Pafla Hazretlerinin de beni uyarmalar› vatanî ödevi niteli¤inde
idi. Oysa Pafla Hazretleri, tam aksine bu görevlendirmeyi pek uygun bulmufl
ve kendileri önerilen Millî Savunma Bakanl›¤›n› büyük içtenlikle hemen ka-
bul etmifltir. ‹smet Paflan›n, gerek Genel Kurmay Baflkanl›¤›nda ve gerek son-
raki Cephe Komutanl›¤›nda gösterdi¤i yararl›l›¤› ve üstün çabalar› kendisine
görev vermekle yan›lmad›¤›m› yapt›klar›yla kan›tlam›fl bulundu¤u için mille-
te karfl›, orduya karfl› ve tarihe karfl› içim adamak›ll› rahatt›r.

Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1920 tarihinde H›yaneti Vataniye* Kanunu ve
sonraki aylarda ‹stiklâl Mahkemeleri Kanunlar›n› da ç›karmakla devrimin do-
¤al gereklerini yerine getirmifl oldu.

Efendiler, ‹stanbulun iflgalinden sonra bafllayan birtak›m y›k›c› ak›mlara,
olaylara, ayaklanmalara de¤inmifltik. Bunlar, h›zla memleketin her taraf›nda
ortaya ç›kt› ve sürdü gitti.

‹stanbulda Damat Ferit Pafla, hemen yeniden iflbafl›na getirildi. Damat
Ferit Pafla Hükûmeti ve ‹stanbulda bütün y›k›c› ve hain örgütlerin oluflturdu-
¤u blok ve bu blokun Anadolu içindeki bütün ayaklanma örgütleriyle tüm
düflmanlar ve Yunan ordusu, elbirli¤i halinde bize karfl› çal›flmaya bafllad›lar.
Bu ortaklafla sald›r› politikas›n›n direktifi de, padiflah ve halifenin, düflman
uçaklar› da dahil, her türlü araçlarla memlekete ya¤d›rd›¤› "padiflaha karfl›
ayaklanma" fetvas› idi.

Bu genel, çeflitli ve haince sald›r›lara karfl›, biz de, daha Meclis aç›lmadan
evvel, Afyon Karahisar›nda, Eskiflehirde ve demiryolu boyunda bulunan bü-
tün yabanc› asker birliklerini Anadoludan ç›karmakla Geyve, Lefke, Cerab-
lus köprülerini y›karak ve Meclis toplan›r toplanmaz Anadolunun yüksek din
bilginlerinden fetvalar alarak karfl› önlemlere baflvurduk.

Efendiler, 1919 senesi içinde, ulusal giriflimlerimize karfl› bafllayan iç
ayaklanmalar, h›zla memleketin her taraf›na yay›ld›.

Band›rma, Gönen, Susurluk, Mustafa Kemal Pafla, Karacabey, Biga ve
dolaylar›nda; ‹zmit, Adapazar›, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nall›han, Bey-
pazar› dolaylar›nda; Bozk›rda; Konya, Ilg›n, Kad›nhan, Karaman, Çivril, Sey-
diflehir, Beyflehir, Koçhisar dolaylar›nda; Yozgat, Yenihan, Bo¤azl›yan, Zile,
Erbaa, Çorum dolaylar›nda; Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik dolaylar›nda;
Viranflehir dolaylar›nda alevlenen kargafla ateflleri bütün memleketi yak›yor,
hainlik, cahillik, kin ve ba¤nazl›k dumanlar›, bütün yurt göklerini yo¤un ka-
ranl›klar içinde b›rak›yordu. Ayaklanma dalgalar›, Ankarada karargâh›m›z›n
duvarlar›na kadar çarpt›. Karargâh›m›zla flehir aras›ndaki telefon ve telgraf
hatlar›n› kesmeye kadar varan kudurmuflças›na sald›r›lar karfl›s›nda kald›k.
‹zmirden sonra, Bat› Anadolunun, önemli bölgeleri de, Yunan ordusunun sal-
d›r›lar›yla çi¤nenmeye bafllad›.

Dikkate de¤er ki, sekiz ay önce, millet Temsilci Kurul etraf›nda toplanarak,
Damat Ferit Hükûmetile iliflki ve haberleflmelerini kesmifl iken, Ali Galip giri-
flimi gibi tek tük olaylardan baflka böyle genel bir ayaklanma olmam›fl idi. Bu se-
ferki yayg›n ve genel ayaklanmalar, sekiz ay içinde, memleket içinde çok haz›r-
l›k yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Damat Feritten sonra ifl bafl›na gelen hükûmetler-
le millî fluurun korunup güçlendirilmesine yönelik savafl›mlar›m›z›n, nekadar
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lere müstenit oldu¤u ac› bir surette bir daha anlafl›lm›fl oluyordu. Millî müca-
deleye kuvvet vermek için, cephelerle ve ordu ile ifltigal etmekte, ‹stanbuldaki
hükûmetlerin gösterdi¤i di¤er nevi ihmallerin, ac› netayici de ayr›ca görülecek-
tir.

Efendiler, evvelâ, dahilî isyanlar hakk›nda sarih bir fikir edinmek için mü-
saade buyurursan›z bu isyan harekât›na bilmünasebe temas ettikçe, temas olu-
nan safhalar› hulasaten arzedeyim:

21 Eylûl 1335 senesinde Bal›kesir flimal m›nt›kas›nda bafllayan birinci An-
zavur isyan›; 16 fiubat 1336 da yine ayn› m›nt›kada ikinci defa olarak vukubul-
du. Bu iki isyan, k›taat› askeriyemiz ve millî müfrezelerimizle bast›r›ld›. 13 Ni-
san 1336 tarihlerinde Bolu, Düzce havalisi de isyan etti. Bu isyan, 19 nisan 1336
tarihinde Beypazar›na kadar sirayet etti. Bu esnada Anzavur, 11 May›s 1336 ta-
rihlerinde top ve mitralyözlerle mücehhez befl yüz kiflilik bir kuvvetle, üçüncü
defa olarak Adapazar› ve Geyve havalisinde zay›f bir millî müfrezemize taar-
ruz etmek suretile meydana ç›kt›. Anzavur, gönderdi¤imiz millî müfrezelerimi-
ze, nizamiye k›taat›m›za mütemadiyen sald›rd›. 20 May›s 1336 tarihinde Geyve
Bo¤az› civar›nda ma¤lûp ve firara mecbur edildi.

Düzce havalisindeki isyan hâdisesi mühim idi. Abaza ve Çerkezlerden
mürekkep dört bin kiflilik bir cemmi gafir, Düzceyi basarak hapishaneleri tah-
liye ettiler ve musademe ile oradaki süvari müfrezemizin silâhlar›n› ald›lar. Hü-
kûmet memurlarile zabitan› hapsettiler.

Her taraftan, asiler üzerine kuvvet flevkettik. Bu meyanda, Geyvede bulu-
nan Yirmi Dördüncü F›rka da, Kumandan› Kaymakam Mahmut Bey baflta ol-
du¤u halde Düzceye hareket etti. Mahmut Bey, Meclisin aç›ld›¤› gün yani 23
Nisan 1336 da Hendekten Düzceye geçerken, Hendek de isyan etti. Adapazar›
da asiler taraf›ndan elde edildi. Mahmut Bey, 25 Nisan 1336 da Hendek-Düz-
ce yolu üzerinde asiler taraf›ndan i¤fal edilerek pusuya düflürülmüfl ve ilk atefl-
te flehit edilmifltir. Erkân›harbi Sami Bey, yaveri ve daha birkaç zabit de ayn›
zamanda flehit düfltüler. Bunun üzerine, Yirmi Dördüncü F›rka muhabere ede-
meksizin, kâmilen asiler taraf›ndan esir edildi. Tekmil tüfekleri, toplar› al›nd›.
A¤›rl›klar› ya¤ma edildi. Bu esnada, ‹stanbuldan ‹zmit Mutasarr›f› Çerkez ‹b-
rahim Adapazar›na geldi. Ahaliye selâm› flahaneyi tebli¤ etti ve yüz elli lira ma-
aflla gönüllü kayd›na bafllad›. Toplanan asi kuvvetler, bütün o havaliye hâkim
olduktan sonra Geyve Bo¤az›ndaki kuvvetlerimize taarruza bafllad›lar.

Bizim, bu isyan sahas›na tevcih etti¤imiz kuvvetler flunlard›:
1- Salihli ve Bal›kesir Kuvayi Millîyesinden müteflekkil Çerkez Etem Bey

müfrezesi;
2- ‹ki tabur nizamiye, dört cebel topu ve befl makinal› tüfek ve üç yüz efe

süvarisinden mürekkep Binbafl› Naz›m Bey müfrezesi;
3- ‹ki tabur piyade, sekiz makinal› tüfek, iki sahra ve iki cebel topundan

mürekkep Kaymakam Arif Bey müfrezesi;
4- Üç yüz kiflilik millî kuvvet ve iki makinal› ve iki bomba topundan iba-

ret Binbafl› ‹brahim Bey müfrezesi (Çolak ‹brahim Bey).
Kumandan olarak da Ali Fuat Pafla Geyve Bo¤az› civar›ndan Adapazar›

istikametinde ve Refet Pafla da Ankaraaan Beypazar› tarik›yle Bolu istikame-
tinde memur edildiler.
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hakl› nedenlere dayand›¤› ac› olarak bir daha anlafl›lm›fl oluyordu. Ulusal sa-
vafl›ma güç katmak için, cephelerle ve ordu ile ilgilenmekte, ‹stanbuldaki hü-
kûmetlerin gösterdi¤i baflka türden savsaklamalar›n, ac› sonuçlar› da ayr›ca
görülecektir.

Efendiler, önce, iç ayaklanmalar hakk›nda aç›k bir fikir edinmek için izin
verirseniz bu ayaklanma olaylar›nda yeri ve zaman› geldikçe de¤inilen evrele-
rini özetle bilginize sunay›m:

21 Eylûl 1919 senesinde Bal›kesirin kuzey bölgesinde bafllayan birinci
Anzavur ayaklanmas›; 16 fiubat 1920 de yine o bölgede ikinci kez yinelendi.
Bu iki ayaklanma ordu birliklerimiz ve ulusal birliklerimizle bast›r›ld›. 13 Ni-
san 1920 tarihlerinde Bolu, Düzce dolaylar› da isyan etti. Bu ayaklanma, 19
Nisan 1920 tarihinde Beypazar›na kadar yay›ld›. Bu s›rada Anzavur, 11 May›s
1920 tarihlerinde top ve a¤›r makinal› tüfeklerle donat›lm›fl befl yüz kiflilik bir
kuvvetle, üçüncü defa olarak Adapazar› ve Geyve dolaylar›nda güçsüz bir
millî birliklerimize sald›rarak gene ortaya ç›kt›. Anzavur, gönderdi¤imiz ulu-
sal birliklerimize, ordu birliklerimize durmadan sald›rd›. 20 May›s 1920 tari-
hinde Geyve Bo¤az› yak›nlar›nda yenildi ve kaçmak zorunda kald›.

Düzce dolaylar›ndaki ayaklanma olay› önemli idi. Abaza ve Çerkezler-
den oluflan dört bin kiflilik bir insan kalabal›¤›, Düzceyi basarak hapishanele-
ri boflaltt›lar ve çat›flarak oradaki atl› birli¤imizin silâhlar›n› ald›lar. Hükûmet
memurlarile subaylar› tutuklad›lar.

Ayaklananlar üzerine her taraftan, kuvvet gönderdik. Bu arada, Geyve-
de bulunan Yirmi Dördüncü Tümen de, Komutan Yarbay Mahmut Bey bafl-
ta olarak Düzceye do¤ru yola ç›kt›. Mahmut Bey, Meclisin aç›ld›¤› gün yani
23 Nisan 1920 de Hendekten Düzceye geçerken, Hendek de ayakland›. Ada-
pazar› da ayaklananlar taraf›ndan elde edildi. Mahmut Bey, 25 Nisan 1920 de
Hendek-Düzce yolu üzerinde ayaklananlar taraf›ndan aldat›larak pusuya dü-
flürülmüfl ve ilk ateflte flehit edilmifltir. Kurmay› Sami Bey, yaveri ve daha bir-
kaç subay da ayn› zamanda flehit düfltüler. Bunun üzerine, Yirmi Dördüncü
Tümen savaflmaks›z›n tümüyle ayaklananlar taraf›ndan tutsak edildi. Tekmil
tüfekleri, toplar› al›nd›. A¤›rl›klar› ya¤ma edildi. Bu s›rada, ‹stanbuldan ‹zmit
Mutasarr›f› Çerkez ‹brahim Adapazar›na geldi. Halka padiflah›n selâm›n› bil-
dirdi ve yüz elli lira ayl›kla gönüllü yazmaya bafllad›. Toplanan asi kuvvetler,
bütün o dolaylara egemen olduktan sonra Geyve Bo¤az›ndaki kuvvetlerimi-
ze sald›rmaya bafllad›lar.

Bizim, bu ayaklanma alan›na gönderdi¤imiz kuvvetler flunlard›:
1- Salihli ve Bal›kesir Ulusal Güçlerinden kurulu Çerkez Etem Bey birli¤i;
2- ‹ki tabur piyade, dört da¤ topu ve befl makinal› tüfek ve üç yüz atl› efe-

den oluflan Binbafl› Naz›m Bey birli¤i;
3- ‹ki tabur piyade, sekiz makinal› tüfek, iki sahra ve iki da¤ topundan

oluflan Yarbay Arif Bey birli¤i;
4- Üç yüz kiflilik millî kuvvet ve iki makinal› ve iki bomba topundan iba-

ret Binbafl› ‹brahim Bey birli¤i (Çolak ‹brahim Bey).
Komutan olarak da Ali Fuat Pafla Geyve Bo¤az› yak›nlar›ndan Adapaza-

r› do¤rultusunda ve Refet Pafla da Ankaradan Beypazar› üzerinden Bolu do¤-
rultusunda görevlendirildiler.
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Efendiler, ‹zmitte de Süleyman fiefik Pafla kumandas›nda, Hilâfet Ordusu
unvan›n› tafl›yan bir hain kuvvet tahaflflüt ediyordu. Bunun bir k›s›m kuvveti
de, Bolu civarlar›nda Erkân›harp Binbafl›s› Hayri Bey kumandas›nda asileri
takviye etmiflti. Bu kuvvetle beraber ‹stanbuldan gönderilmifl birçok zabitan da
vard›.

Hilâfet Ordusunun, Süleyman fiefik Pafladan sonra, bellibafll› kumandan-
lar› Süvari Mirlivas› Suphi Pafla ve Topçu Kaymakamlar›ndan Senai Beydi. ‹s-
tanbulda da sureti mahsusada teflkil edilmifl bir erkân›harbiye heyeti vard›. Bu
heyetin bellibafll› rüesas› da, Erkân›harp Miralay› Refik ve Erkân›harp Kayma-
kam› Hayrettin Beylerdi.

Suphi Pafla hakk›nda küçük bir hat›ram› nakledeyim: Suphi Paflay› Selâ-
nikten tan›rd›m. Ben kola¤as›, o daha o zaman mirliva ve süvari f›rkas› kuman-
dan› idi. Aradaki rütbe fark›na ra¤men çok samimî arkadafll›¤›m›z vard›. ‹lân›
meflrutiyette, ilk defa ‹fltip havalisinde Cumal› nam›nda bir yerde süvari manev-
ralar› yapt›rm›flt›. Di¤er baz› erkân›harpler meyan›nda beni de tatbikat ve ma-
nevrada bulunmak üzere davet etmiflti. Kendisi Almanyada tahsil görmüfl, çok
mahir bir binici idi. Fakat san'ati askeriyeyi anlam›fl bir kumandan de¤ildi.
Manevran›n hitam›nda, ben, salâhiyetim ve rütbem müsait olmad›¤› halde, Pa-
flay›, umum zabitan muvacehesinde ac› bir tarzda tenkit etmifltim ve müteak›-
ben "Cumal› Ordugâh›" isminde küçük bir eser de yazm›flt›m. Suphi Pafla, ge-
rek alenî tenkidat›mdan ve gerek intiflar eden bu eserimden pek meyus oldu.
Kendi itiraf› veçhile kuvvei maneviyesi k›r›ld›. Fakat, flahsan bana gücenmedi.
Arkadafll›¤›m›z temadi etti. ‹flte Hilâfet Ordusuna bulduklar› kumandan bu
Suphi Paflad›r. Pafla, bilâhare Ankaraya geldi. Seyahate ç›k›yordum. ‹stasyon-
da çok kalabal›k içinde biribirimize tesadüf ettik. Kendisine ilk sualim flu oldu:
"Paflam, niçin Hilâfet Ordusu kumandanl›¤›n› kabul ettin?" Suphi Pafla bir an
tereddüt etmeksizin: "Size ma¤lûp olmak için." cevab›n› verdi.

Bu cevabile, anlatmak istiyordu ki, bu vazifeyi bililtizam kabul etmiflti.
Suphi Pafla böyle bir histe bulunabilir. Fakat hakikatte kumanday› deruhde et-
ti¤i zaman kuvvetleri zaten ma¤lûp edilmifl bulunuyordu.

Bolu, Düzce, Adapazar› ve ‹zmit havalisindeki bu isyan, bu defa 4 Hazi-
ran 1336 tarihine kadar üç aydan fazla devam etti. Fakat bundan sonra, 29
Temmuzda tekrar bir isyan oldu. Bundan sonra dahi, bu havalide tamamen sa-
kin kal›nm›fl de¤ildir. Maamafih, ussat, binnetice, kâmilen münhezim edilmifl
ve rüesas›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunlar›na tevdi olunmufltur. Hi-
lâfet Ordusunun, Bolu civar›nda bulunan k›sm› da münhezim edildi. Kuman-
dan› Binbafl› Hayri ve zabitleri Yüzbafl› Ali, Mülâzimievvel fierafettin, Mülâzi-
mievvel Hayrettin, Makinal› Tüfek Zabiti Mehmet Hayri, Tabur Kâtibi Hasan
Lûtfi, Cerrah ‹brahim Etem Efendiler di¤er rüesay› ussat gibi muamele gördü-
ler. Hilâfet Ordusu da, ‹zmitten ‹stanbula firara mecbur edildi.

Efendiler, memleketin flimaligarbî m›nt›kas›nda asilerle u¤rafl›rken, mem-
leketin ortas›nda Yenihan, Yozgat ve Bo¤azl›yan havalisinde de isyan bafll›yor.
Bu isyan hareketleri de flayan› tezkârd›r.

14 May›s 1336 tarihinde Postac› Nâz›m ve Çerkez Kara Mustafa nam›nda
birtak›m adamlar, otuz, k›rk kifli ile Yenihana tâbi Kaman karyesinde isyan et-
tiler. Bu hareket, mütezayit bir fliddetle tevessü etti. Asiler, 27/28 May›s 1336
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Efendiler, ‹zmitte de Süleyman fiefik Pafla komutas›nda, halifelik ordusu
ad›n› tafl›yan bir hain kuvvet y›¤›nak yap›yordu. Bunun bir k›s›m kuvveti de,
Bolu yak›nlar›nda Kurmay Binbafl›s› Hayri Bey komutas›nda asileri destekle-
miflti. Bu kuvvetle birlikte ‹stanbuldan gönderilmifl birçok subaylar da vard›.

Halifelik ordusunun, Süleyman fiefik Pafladan sonra, bellibafll› komutan-
lar› atl› Tu¤general Suphi Pafla ve Topçu Yarbaylar›ndan Senai Beydi. ‹stan-
bulda da özel olarak oluflturulmufl bir kurmay kurulu vard›. Bu kurulun bel-
libafll› bafllar› da, Kurmay Albay Refik ve Kurmay Yarbay Hayrettin Beyler-
di.

Suphi Pafla ile ilgili küçük bir an›m› söyleyeyim: Suphi Paflay› Selânikten
tan›rd›m. Ben önyüzbafl›, o daha o zaman tu¤general ve atl› tümeni komutan›
idi. Aradaki rütbe fark›na karfl›n çok yak›n arkadafll›¤›m›z vard›. Meflrutiyetin
ilân›nda, ilk defa ‹fltip dolaylar›nda Cumal› ad›nda bir yerde atl› manevralar›
yapt›rm›flt›. Birtak›m baflka kurmaylar aras›nda beni de uygulamalara ve ma-
nevraya kat›lmak için ça¤›rm›flt›. Kendisi Almanyada okumufl, çok becerikli
bir binici idi. Fakat askerlik san'at›n› anlam›fl bir komutan de¤ildi. Manevra-
n›n sonunda, ben, yetkim ve rütbem uygun olmamas›na karfl›n, Paflay›, bütün
subaylar›n önünde ac› bir flekilde elefltirmifl ve daha sonra da "Cumal› Ordu-
gâh›" isminde küçük bir yap›t da yazm›flt›m. Suphi Pafla, gerek aç›k elefltirile-
rime ve gerek yay›mlanan bu yap›t›ma çok üzüldü. Kendi kabullenip söyledi-
¤i gibi morali bozuldu. Ama, bana gücenmedi. Arkadafll›¤›m›z devam etti. ‹fl-
te halifelik ordusuna bulduklar› komutan bu Suphi Paflad›r. Pafla, sonradan
Ankaraya geldi. Yolculu¤a ç›k›yordum. ‹stasyonda çok kalabal›k içinde biri-
birimize rastlad›k. Kendisine ilk sorum flu oldu: "Paflam, niçin halifelik ordu-
su komutanl›¤›n› kabul ettin?" Suphi Pafla bir an duraksamaks›z›n: "Size ye-
nilmek için." yan›t›n› verdi.

Bu yan›t›yla, görevi bilerek isteyerek üstlendi¤ini anlatmak istiyordu.
Suphi Paflan›n böyle bir duygusu olabilir. Ama gerçekte komutay› üstlendi¤i
zaman kuvvetleri zaten yenilmifl bulunuyordu.

Bolu, Düzce, Adapazar› ve ‹zmit dolaylar›ndaki bu ayaklanma, bu defa 4
Haziran 1920 tarihine kadar üç aydan fazla sürdü. Ama bundan sonra, 29
Temmuzda yeniden bir ayaklanma daha oldu. Bundan sonra da, bu dolaylar-
da bütünüyle dingin kal›nm›fl de¤ildir. Bununla beraber, ayaklananlar, sonun-
da, tümden bozguna u¤ram›fl ve bafllar›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka-
nunlar›na göre cezaland›r›lm›flt›r. Halifelik ordusunun, Bolu yak›nlar›nda bu-
lunan bölümü de çökertildi. Komutan› Binbafl› Hayri ve subaylar› Yüzbafl›
Ali, Üste¤men fierafettin, Üste¤men Hayrettin, Makinal› Tüfek Subay› Meh-
met Hayri, Tabur Kâtibi Hasan Lûtfi, Cerrah ‹brahim Etem Efendiler için
ayaklananlar›n öbür bafllar› gibi ifllem yap›ld›. Halifelik ordusu da, ‹zmitten
‹stanbula kaçmak zorunda b›rak›ld›.

Efendiler, memleketin kuzeybat› bölgesinde asilerle u¤rafl›rken, memle-
ketin ortas›nda Yenihan, Yozgat ve Bo¤azl›yan dolaylar›nda da ayaklanmalar
bafll›yor. Bu ayaklanma olaylar› da anlat›lmaya de¤er.

14 May›s 1920 tarihinde Postac› Nâz›m ve Çerkez Kara Mustafa ad›nda
birtak›m adamlar, otuz, k›rk kifli ile Yenihana ba¤l› Kaman köyünde ayaklan-
d›lar. Bu ayaklanma, artan bir sertlikle yay›ld›. Ayaklananlar, 27/28 May›s 1920
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gecesi Çaml›belde bulunan bir müfrezemizi basarak esir ettiler. 28 May›s 1336
da di¤er bir k›s›m ussat ta Tokat civar›nda yürüyüfl halinde bulunan bir tabu-
rumuza hücum ederek da¤›tt›lar ve k›smen esir ettiler. Cür'etlerini artt›ran asi-
ler, 6/7 Haziran 1336 gecesi Zileyi iflgal ettiler. Oralardaki askerlerimiz Zile ka-
lesine çekilerek müdafaa ettiler. Askerin erzak ve cepanesi tükendikten üç gün
sonra ussata teslim oldular. Ussat 23/24 Haziran 1336 da da Bo¤azl›yana bas-
k›n yapt›lar. Orada bulunan bir müfrezemizi da¤›tt›lar. Amasyada bulunan
Beflinci Kafkas F›rkas›, bafl›nda Cemil Cahit Bey oldu¤u halde, ussat aleyhine
tahrik edildi. Ay›ntap m›nt›kas›nda bulunan K›l›ç Ali Bey de, bir millî müfreze
ile bu havaliye celbedildi. Erzurumdan Ankaraya gelmekte olan bir Erzurum
millî müfrezesi de, o havalide terkolundu. 1336 senesi Temmuzunun evas›t›na
kadar, bu ussal›n takip ve tenkili ile u¤rafl›ld›. Yenihan isyan›, Orta Anadolu-
nun di¤er yerlerindeki erbab› fesad› da harekete getirdi. Çapano¤ullar›ndan
Celâl, Edip, Salih, Halit Beyler; Aynac›o¤ullar› ve Deli Ömer çeteleri gibi bir-
tak›m eflk›yay› bafllar›na toplayarak 13 Haziranda Yozgat civar›nda Köhne na-
hiye merkezini iflgal etmek suretile isyan ettiler ve 14 Haziranda da Yozgat fleh-
rini iflgal ederek büyük bir m›nt›kaya hâkim oldular. Merkezi S›vasta olan
Üçüncü Kolordu kuvvetleri ve o m›nt›kada b›rakt›¤›m›z millî kuvvetler gayr›-
kâfi geldi. Eskiflehirden Etem Bey müfrezesi ve Bolu havalisinden ‹brahim Bey
müfrezesi de Yozgat m›nt›kas›na sevkolundular.

Yozgat ve havalisinde ussat tenkil olunduktan sonra, oraya gönderilen
müfzerelere, di¤er m›nt›kalarda vazife verildi. Fakat bu havalide umumiyetle
sükûn teessüs edemedi.

7 Eylûl 1336 da Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac›o¤ullar› denilen birtak›m
serseriler, Zile civarlar›nda; Kara Nâz›m, Çopur Yusuf nam›nda birtak›m
adamlar da, Erbaa cihetlerinde tekrar faaliyete geçtiler. Bunlardan Aynac›-
o¤ullar› üç yüz atl› kadar kuvvet toplayabilmifllerdi. Bu vaziyet üzerine ‹kinci
Kuvveyi Seyyare nam›n› alan ‹brahim Bey müfrezesi, tekrar, bulundu¤u Eski-
flehir m›nt›kas›ndan Yozgata vararak mahallî millî müfrezeler ve jandarma
kuvvetlerile müfltereken Maden, Alaca, Karama¤ara, Mecidözü m›nt›kalar›n-
da, muhtelif gruplar halinde, icray› mefsedet ve flekavet eden asileri takip ve ten-
kil etti. ‹brahim Bey, asilerin tenkiline ancak üç aydan fazla bir zamanda mu-
vaffak olabildi.

Efendiler, bu tarihlerde cenup m›nt›kalar›m›zda da bizi ciddî bir surette
meflgul eden mühim isyanlar vukua geldi:

Milli Aflireti rüesas› Mahmut, ‹smail, Halil, Bahur, Abdürrahman Beyler,
cenupta düflmanlarla gizli temas ve irtibat tesis ettikten sonra, Siirtten, Dersim
havalisine kadar, tekmil aflairin reisi s›fat›n› tak›narak o havaliye tahakküm ve
riyaset daiyesine kalk›flt›lar.

Frans›zlar, 1336 senesi Haziran›n›n bidayesinde, Urfay› ikinci defa zaptet-
mek maksadile, hareket ettikleri zaman Milli Aflireti de Siverek istikametinde
ilerledi. Buna karfl›, o havalide bulunan Beflinci F›rkam›z memur edildi. Bu f›r-
ka, o havalideki millî kuvvetlerimizle de takviye olundu. 19 Haziran 1336 tari-
hinde, k›taat›m›z›n takibi alt›nda cenubuflarkî istikametinde düflman m›nt›kas›na
firara mecbur edildi. Bu afliret, bir müddet düflman m›nt›kas›nda haz›rland›ktan
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gecesi Çaml›belde bulunan bir birli¤imizi basarak tutsak ettiler. 28 May›s 1920
de baflka bir bölüm asiler de Tokat yak›nlar›nda yürüyüfl halinde bulunan bir
taburumuza sald›rarak da¤›tt›lar ve bir bölümünü tutsak ettiler. Asiler atak-
lar›n› art›rarak, 6/7 Haziran 1920 gecesi Zileyi ele geçirdiler. Oralardaki as-
kerlerimiz Zile kalesine çekilerek savunma yapt›lar. Askerin erzak ve cepane-
si tükendikten üç gün sonra asilere teslim oldular. Asiler 23/24 Haziran 1920
de de Bo¤azl›yana bask›n yapt›lar. Orada bulunan bir birli¤imizi da¤›tt›lar.
Amasyada bulunan Beflinci Kafkas Tümeni, bafl›nda Cemil Cahit Bey olarak,
asiler üzerine gönderildi. Gaziantep bölgesinde bulunan K›l›ç Ali Bey de, bir
millî birlik ile bu dolaylara getirildi. Erzurumdan Ankaraya gelmekte olan bir
Erzurum millî birli¤i de, o dolaylarda al›konuldu. 1920 senesi Temmuzunun
ortalar›na kadar, bu asilerin kovalanmas› ve yok edilmesi ile u¤rafl›ld›. Yeni-
han ayaklanmas›, Orta Anadolunun öbür yerlerindeki k›flk›rt›c›lar›n da bafl-
kald›rmalar›na yol açt›. Çapano¤ullar›ndan Celâl, Edip, Salih, Halit Beyler;
Aynac›o¤ullar› ve Deli Ömer çeteleri gibi birtak›m eflk›yay› bafllar›na toplaya-
rak 13 Haziranda Yozgat yak›nlar›nda Köhne bucak merkezini ele geçirerek
ayakland›lar ve 14 Haziranda da Yozgat flehrini ele geçirerek büyük bir böl-
geye egemen oldular. Merkezi S›vasta olan Üçüncü Kolordu kuvvetleri ve o
bölgede b›rakt›¤›m›z millî kuvvetler yetmedi. Eskiflehirden Etem Bey birli¤i
ve Bolu dolaylar›ndan ‹brahim Bey birli¤i de Yozgat bölgesine gönderildi.

Yozgat ve dolaylar›ndaki ayaklananlar yok edildikten sonra, oraya gön-
derilen birliklere, öbür bölgelerde görev verildi. Ama bu dolaylarda genellik-
le dinginlik oluflamad›.

7 Eylûl 1920 de Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac›o¤ullar› denilen birtak›m
serseriler, Zile yak›nlar›nda; Kara Nâz›m, Çopur Yusuf ad›nda birtak›m
adamlar da, Erbaa yönlerinde yeniden ayaklanmaya kalk›flt›lar. Bunlardan
Aynac›o¤ullar› üç yüz atl› kadar kuvvet toplayabilmifllerdi. Bu durum üzerine
‹kinci Gezginci Güçler ad› alan ‹brahim Bey birli¤i, bulundu¤u Eskiflehir böl-
gesinden yeniden Yozgada giderek oradaki ulusal birlikler ve jandarma kuv-
vetlerile ortaklafla Maden, Alaca, Karama¤ara, Mecidözü bölgelerinde, de¤i-
flik gruplar halinde, kar›flt›r›c›l›k ve soygunculuk yapan asileri kovalad› ve yok
etti. ‹brahim Bey, asileri tepelemeyi ancak üç aydan uzun bir sürede baflara-
bildi.

Efendiler, bu tarihlerde güney bölgelerimizde de bizi esasl› bir flekilde
u¤raflt›ran önemli ayaklanmalar oldu:

Milli Aflireti baflkanlar› Mahmut, ‹smail, Halil, Bahur, Abdürrahman
Beyler, güneyde düflmanlarla gizli iliflki ve ba¤lant› kurduktan sonra, Siirtten,
Dersim dolaylar›na kadar, bütün afliretlerin baflkan› ad›n› tak›narak o bölge-
ye egemen ve bafl olmaya kalk›flt›lar.

Frans›zlar, 1920 senesi Haziran›n›n bafllar›nda, Urfay› ikinci kez ele geçir-
mek amac›yla, yürüyüfle geçtikleri zaman Milli Aflireti de Siverek yönünde iler-
ledi. Buna karfl›, o çevrede bulunan Beflinci Tümenimiz görevlendirildi. Bu Tü-
men, oralardaki ulusal güçlerimizle de desteklendi. 19 Haziran 1920 tarihinde,
birliklerimizin kovalamas› alt›nda güneydo¤u yönünde düflman bölgesine kaç-
mak zorunda b›rak›ld›. Bu afliret, bir süre düflman bölgesinde haz›rland›ktan
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sonra, 24 A¤ustos 1336 da üç bin atl› ve develi ve bin kadar piyadeden ibaret
bir kuvvetle tekrar arazimize geçti. Viranflehir civar›na geldi. Asiler, istiman et-
mek maksadile geldiklerini söyliyerek mahallî kumandanlar›m›z› i¤fal ve ted-
bir almakta ihmale sevkettiler. Bu s›rada, o civarda müteferrik bulunan müfre-
zelerimize hücum ederek, onlar› ma¤lûp ve 26 A¤ustos 1336 da Viranflehri ifl-
gal ettiler. Muhabere ve irtibat›m›za mâni olmak üzere de, o m›nt›kadaki tek-
mil telgraf hatlar›n› kestiler.

Ancak, on befl gün sonra, Beflinci F›rkan›n Siverek, Urfa, Resülâyn ve Di-
yarbekirde bulunan k›taattan gönderilen aksam ve sad›k afliret kuvvetleri, asi-
leri ma¤lûp edebilmifllerdir. Takip olunan Milli Aflireti tekrar cenuba, çöle firar
eyledi.

Efendiler, cenupta Milli Aflireti isyan›n› itfaya çal›fl›rken, Afyon Karahisar
m›nt›kas›nda Çopur Musa nam›nda bir adam da, bafl›na toplad›¤› kuvvetle as-
kerleri firara teflvik ve millete askere gitmemeyi telkin ediyor. Çopur Musa 21
Haziran 1336 tarihinde Çivrili bast›. Gönderilen kuvvetler karfl›s›nda firar ve
Yunan ordusuna iltihak etti.

Efendiler, Çopur Musa hâdisesine takaddüm eden bir fesat hareketi de
Konyada oldu. 5 May›s 1336 tarihinde, Konyada bir fesat cemiyeti keflfolundu.
Bu cemiyete mensup olanlar›n ileri gelenleri tevkife baflland›. Bir gün sonra,
tevkif edilmekte bulunan bu ileri gelenler, halk› da ifsat ederek Konya içinde
müsellâh bir içtimaa teflebbüs ettiler. Bir k›s›m ahali de müsellâhan hariçten ge-
lerek hep beraber isyan ettiler. Konyada bulunan kumandan, malik oldu¤u
kuvvetlerle cesurane hareket ederek ussat› da¤›tmaya ve önayak olanlar› tevkif
ve takibe muvaffak oldu.

*
*   *

Efendiler, meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde, muhtelif cephelerin ne halde ol-
duklar›n› da hep beraber bir defa daha tahattur edelim:

1) ‹zmir Yunan cephesi:
Malûmu âlinizdir ki, Yunanl›lar ‹zmire ç›kt›klar› zaman, orada, On Ye-

dinci Kolordu Kumandan› olarak, karargâhile bizzat Nadir Pafla bulunuyor-
du. Kuvvet olarak, Kaymakam Hürrem Bey kumandas›nda Elli Alt›nc› F›rka-
n›n iki alay› vard›. Bu kuvvet, bilhassa, Kolordu Kumandan›n›n emrile, muka-
vemet ettirilmeksizin, büyük hakaretler alt›nda, Yunanl›lara teslim edilmifltir.
Bu f›rkan›n bir alay› (172 nci Alay) Ayval›kta bulunuyordu. Kumandan› Kay-
makam Ali Bey idi (Afyon Karahisar Meb'usu Miralay Ali Beydir).

Yunan ordusu dairei iflgalini tevsi ederken, Ayval›¤a da asker ç›kard›. Ali
Bey, bu Yunan kuvvetine karfl›, 28 May›s 1336 da muharebeye giriflti. Bu tari-
he kadar, Yunan k›taat› hiçbir tarafta ateflle mukabele görmemiflti. Bilâkis, ba-
z› flehir ve kasabalar ahalisi, tethifl edilmifl, hükûmeti merkeziyenin emirlerine
tevfikan, rüesayi memurîn baflta olmak üzere, Yunan k›taat›n› heyeti mahsusa-
larla istikbal eylemifllerdi. Ali Beyin, Ayval›k m›nt›kas›nda muharebe cephesi
teflkil etmesi üzerine, tedricen Somada, Akhisarda, Salihlide millî cepheler te-
flekküle bafllam›flt›.

5 Haziran 1335 senesi bidayetinden itibaren, Miralay Kâz›m Bey (Meclis
Reisi Kâz›m Pafla Hazretleri) Bal›kesirdeki Altm›fl Birinci F›rkan›n kumandas›n›,
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sonra, 24 A¤ustos 1920 de üç bin atl› ve develi ve bin kadar piyadeden oluflan
bir kuvvetle yeniden topraklar›m›za geçti. Viranflehir yak›nlar›na geldi. Ayak-
lananlar, aman dilemek için geldiklerini söyliyerek oradaki komutanlar›m›z›
aldatt›lar tedbirsiz davrand›rd›lar. Bu s›rada, o taraflarda da¤›n›k bulunan bir-
liklerimize sald›rarak, onlar› yendiler ve 26 A¤ustos 1920 de Viranflehri ald›-
lar. Haberleflme ve ba¤lant›lar›m›z› engellemek için de, o bölgedeki bütün
telgraf hatlar›n› kestiler.

Ancak, on befl gün sonra, Beflinci Tümenin Siverek, Urfa, Resülâyn ve
Diyarbak›rda bulunan birliklerden gönderilen kuvvetler ve bize ba¤l› afliret
güçleri, ayaklananlar› yenebilmifllerdir. Kovalanan Milli Aflireti yeniden gü-
neye, çöle kaçt›.

Efendiler, güneyde Milli Aflireti ayaklanmas›n› bast›rmaya çal›fl›rken,
Afyon bölgesinde Çopur Musa ad›nda bir adam da, bafl›na toplad›¤› kuvvetle
askerleri kaçmaya özendiriyor ve millete askere gitmemek düflüncesini afl›l›-
yor. Çopur Musa 21 Haziran 1920 tarihinde Çivrili bast›. Gönderilen kuvvet-
ler karfl›s›nda kaçt› ve Yunan ordusuna kat›ld›.

Efendiler, Çopur Musa olay›ndan önce bir kar›fl›kl›k ç›kartma giriflimi de
Konyada oldu. 5 May›s 1920 tarihinde, Konyada kar›fl›kl›k ç›kartma amac›yla
kurulmufl bir dernek ortaya ç›kar›ld›. Bu dernek üyelerinin ileri gelenlerinin
tutuklanmas›na baflland›. Bir gün sonra, tutuklanmakta olan bu ileri gelenler,
halk› da k›flk›rtarak Konya içinde silâhl› bir toplant› yapmaya girifltiler. Bir k›-
s›m halk da silâhl› olarak d›flar›dan gelerek hep birlikte ayakland›lar. Konya-
da bulunan komutan, elindeki kuvvetlerle yürekli davranarak ayaklananlar›
da¤›tmay› ve önayak olanlar› tutuklamay› ve kovalamay› baflard›.

*
*   *

Efendiler, Meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde, de¤iflik cephelerin ne durumda
olduklar›n› da hep birlikte bir defa daha an›msayal›m:

1) ‹zmir Yunan cephesi:
Biliyorsunuz ki, Yunanl›lar ‹zmire ç›kt›klar› zaman, orada, On Yedinci

Kolordu Komutan› olarak, Karargâhile Nadir Pafla bulunuyordu. Kuvvet ola-
rak, Kaymakam Hürrem Bey komutas›nda Ellialt›nc› Tümenin iki alay› vard›.
Bu kuvvet, özellikle, Kolordu Komutan›n›n emrile, karfl› koydurulmaks›z›n,
büyük afla¤›lamalar alt›nda, Yunanl›lara teslim edilmifltir. Bu tümenin bir ala-
y› (172 nci Alay) Ayval›kta bulunuyordu. Komutan› Yarbay Ali Bey idi (Af-
yon Meb'usu Albay Ali Beydir).

Yunan ordusu elindeki bölgeyi geniflletirken, Ayval›¤a da asker ç›kard›.
Ali Bey, bu Yunan kuvvetine karfl›, 28 May›s 1919 da savafla giriflti. Bu tari-
he kadar, Yunan birlikleri hiçbir yerde ateflle karfl›laflmam›flt›. Aksine, baz›
flehir ve kasabalar›n halk›, korkutulmufl, ‹stanbul hükûmetinin emirlerine
uyarak, üstdüzey görevliler baflta olmak üzere, Yunan birliklerini özel
hey'etlcrle karfl›lam›fllard›. Ali Beyin, Ayval›k bölgesinde savafl cephesi aç-
mas› üzerine, yavafl yavafl Somada, Akhisarda, Salihlide millî cepheler olufl-
maya bafllam›flt›.

5 Haziran 1919 senesi bafllar›ndan sonra, Albay Kâz›m Bey (Meclis Baflka-
n› Kâz›m Pafla Hazretleri), Bal›kesirdeki Altm›fl Birinci Tümenin komutas›n›,
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vekâleten deruhde eylemiflti. Muahharen Ayval›k, Soma, Akhisar aksam›ndan
mürekkep fiimal Cephesi Kumandanl›¤›n› ifa eylemiflti. Fuat Paflan›n garp cep-
hesi kumandanl›¤›na tayinini müteak›p Kâz›m Beye, fiimal Kolordusu Ku-
mandanl›¤› makam ve salâhiyeti verildi. Ayd›n havalisinde, ‹zmirin iflgalini
müteak›p, asker ve ahaliden baz› vatanperveran, Yunanl›lara karfl› müdaüfaa
ve ahaliyi teflvik ve müsellâh millî teflkilât tesis etmek için çal›fl›yorlard›. Bu me-
yanda, ‹zmirden tebdili nam ve k›yafet ederek o havaliye gitmifl olan Celâl Be-
yin (‹zmir Meb'usu Celâl Beydir), gayret ve fedekârl›¤› flayan› tezkârd›r. 15/16
Haziran 1335 gecesi, Ali Beyin Ayval›ktan gönderdi¤i kuvvetler, Bergamadaki
Yunan kuvayi iflgaliyesini bir bask›nla bertaraf etmifllerdi. Bu bask›na, Bal›ke-
sir ve Band›rmadan gönderilen kuvvetler de, k›smen ifltirak etmiflti. Bu vak'a
üzerine, Yunanl›lar, müteferrik ve zay›f müfrezelerini geri çekip toplamak lü-
zumunu hissettiler. Bu meyanda Nazilliyi de tahliye eylediler. Bu sebeple, Ay-
d›nda da haz›rl›kta bulunurken, etraftan toplanan ahali kuvvetleri bunlar› taz-
yika bafllad›. Yunanl›larla ahali beyninde fliddetli bir musademe vuku buldu.
Neticede, Yunanl›lar, Ayd›n› da tahliye edip çekildiler.

Bu suretle, 1335 senesi Haziran evas›t›nda, Ayd›n cephesi de teflekkül etti.
Bu m›nt›kada bulunan Elli Yedinci F›rkan›n Kumandan› Miralay Mehmet fie-
fik Bey ve F›rka Topçu Kumandan› Binbafl› Hakk› Bey, Alay Kumandanlar›n-
dan Binbafl› Hac› fiükrü Bey ve millî kuvvetlerin bafl›nda Yürük Ali Efe, De-
mirci Mehmet Efe vard›. Binnetice, Demirci Mehmet Efe, vaziyete hâkim ola-
rak Ayd›n Cephesi Kumandanl›¤›n› flahs›nda takarrür ettirdi, bilmünasebe ar-
zetmifltim ki, bilâhare oraya gönderdi¤im Miralay Refet Bey (Refet Pafla) dahi,
Demirci Mehmet Efenin kumandanl›¤›n› kabul eylemifltir.

Efendiler, ‹zmirin muhtelif cephelerinde teessüs eden ve tedricen zabitan
ve k›taat› askeriye ile takviyeye çal›fl›lan, millî cephelerin iafleleri, esasl› olarak
do¤rudan do¤ruya o manat›k ahalisi taraf›ndan temin olunuyordu. Bunun için
de, geri m›nt›kalarda, millî teflkilât yap›lm›flt›. Bu vazifenin, ahaliden hükûme-
te intikali, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin teflekkülünden sonra temin olu-
nabilmifltir.

2) Cenup Frans›z cephesi:
a) Do¤rudan do¤ruya Adana m›nt›kas›nda, Frans›z k›taat›na karfl›, Mer-

sin, Tarsus, Islahiye m›nt›kalar›nda ve Silifke havalisinde millî kuvvetler teflek-
kül etmifl ve çok cesurane faaliyete geçmifllerdi. fiarkî Adana m›nt›kas›nda, Tu-
fan Bey unvanile hareket eden Yüzbafl› Osman Beyin kahramanl›klar› kayde
flayand›r. Millî müfrezeler; Mersin, Tarsus, Adana flehirlerinin methallerine ka-
dar tesisi hakimiyet ettiler. Pozantide Frans›zlar› muhasara ve ricale mecbur et-
tiler.

b) Maraflta, Ay›ntapta, Urfada ciddî muhaberat ve musademat oldu. Neti-
cede iflgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler. Bu muvaffak›yet-
lerin ihraz›nda bafll›ca amil olan K›l›ç Ali ve Ali Saip Beylerin isimlerini yadet-
meyi vazife addederim.

Frans›z iflgal m›nt›kalar›nda ve cephelerinde millî kuvvetler, hergün daha
esasl› bir surette taazzuv ediyorlard›. Millî kuvvetler, nizamiye k›taatile de tak-
viye olunmaya bafllanm›flt›. ‹flgal kuvvetleri, her taraftan s›k› ve fledit bir suret-
te tazyik ediliyordu.
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vekil olarak üstlenmiflti. Daha sonra Ayval›k, Soma, Akhisar bölümlerinden
oluflan Kuzey Cephesi Komutanl›¤› yapm›flt›. Fuat Paflan›n, Bat› Cephesi Ko-
mutanl›¤›na atanmas›ndan sonra Kâz›m Beye, Kuzey Kolordusu Komutanl›-
¤› görev ve yetkisi verildi. Ayd›n dolaylar›nda, ‹zmirin Yunanl›lar›n eline geç-
mesinden sonra, asker ve halktan birtak›m yurtseverler, Yunanl›lara karfl› sa-
vunmak ve halk› özendirmek ve silâhl› ulusal örgütler kurmak için çal›fl›yor-
lard›. Bu arada, ad›n› ve kimli¤ini de¤ifltirerek, ‹zmirden o dolaylara gitmifl
olan Celâl Beyin (‹zmir Meb'usu Celâl Beydir), çaba ve özverisi an›lmaya de-
¤er. 15/16 Haziran 1919 gecesi, Ali Beyin Ayval›ktan gönderdi¤i kuvvetler,
Bergamadaki Yunan iflgalci kuvvetlerini bir bask›nla ortadan kald›rm›fllard›.
Bu bask›na, Bal›kesir ve Band›rmadan gönderilen kuvvetler de, az çok kat›l-
m›flt›. Bu olay üzerine, Yunanl›lar, da¤›n›k ve güçsüz birliklerini geri çekip
toplamak gere¤ini duydular. Bu arada Nazilliyi de boflaltt›lar. Bu nedenle,
Ayd›nda da haz›rl›k yaparken, etraftan toplanan halk kuvvetleri bunlar› bas-
t›rmaya bafllad›. Yunanl›larla halk aras›nda sert bir çat›flma oldu. Sonunda,
Yunanl›lar, Ayd›n› da boflalt›p çekildiler.

Böylece, 1919 senesi Haziran ortalar›nda, Ayd›n cephesi de kuruldu. Bu
bölgede bulunan Elli Yedinci Tümenin Komutan› Albay Mehmet fiefik Bey
ve Tümen Topçu Komutan› Binbafl› Hakk› Bey, Alay Komutanlar›ndan Bin-
bafl› Hac› fiükrü Bey ve ulusal güçlerin bafl›nda Yürük Ali Efe, Demirci Meh-
met Efe vard›. Sonunda, Demirci Mehmet Efe, üstünlük sa¤layarak Ayd›n
Cephesi Komutanl›¤›n› ele geçirdi, yeri gelmiflken söylemifltim ki, sonradan
oraya gönderdi¤im Albay Refet Bey (Refet Pafla) de, Demirci Mehmet Efe-
nin komutanl›¤›n› kabul etmifltir.

Efendiler, ‹zmirin çeflitli cephelerinde oluflan ve yavafl yavafl subaylar ve
askerî birliklerle güçlendirilmeye çal›fl›lan, ulusal cephelerin beslenmeleri,
esasl› olarak do¤rudan do¤ruya o bölgeler halk› taraf›ndan sa¤lan›yordu. Bu-
nun için de, geri bölgelerde, ulusal örgütler kurulmufltu. Bu görevin, halkdan
hükûmete geçmesi, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin kurulmas›ndan sonra
sa¤lanabilmifltir.

2) Güney Frans›z cephesi:
a) Do¤rudan do¤ruya Adana bölgesinde, Frans›z birliklerine karfl›, Mer-

sin, Tarsus, Islahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylar›nda ulusal güçler olufl-
mufl ve çok yi¤itçe eylemlere bafllam›fllard›. Do¤u Adana bölgesinde, Tufan
Bey ad›yla çal›flan Yüzbafl› Osman Beyin kahramanl›klar› anlat›lmaya de¤er.
Ulusal Birlikler; Mersin, Tarsus, Adana flehirlerinin kap›lar›na kadar ege-
menlik kurdular. Pozant›da Frans›zlar› kuflatt›lar ve çekilmek zorunda b›rak-
t›lar.

b) Maraflta, Gaziantepte, Urfada önemli savafllar ve çat›flmalar oldu. So-
nunda iflgal kuvvetleri, buralardan çekilmek zorunda kald›lar. Bu baflar›lar›n
sa¤lanmas›nda bafll›ca etmen olan K›l›ç Ali ve Ali Saip Beylerin isimlerini an-
may› görev sayar›m.

Frans›z iflgal bölge ve cephelerinde ulusal güçler, hergün daha sa¤lam
olarak örgütlefliyordu. Ulusal güçler, ordu birlikleriyle de kuvvetlendirilme-
ye bafllanm›flt›. ‹flgal kuvvetleri, her taraftan s›k› ve sert bir flekilde bast›r›l›-
yordu.



Efendiler, bu vaziyet üzerine Frans›zlar, May›s 1336 iptidalar›ndan itiba-
ren bizimle temas ve müzakere arad›lar. Evvelâ; Ankaraya ‹stanbuldan bir
binbafl› ile bir sivil geldi. Bu zevat ‹stanbuldan evvelâ Beyruta gitmifller; sab›k
Van Meb'usu Haydar Bey bunlara delâlet ediyordu. Bu mülâkat ve mükâlema-
t›m›zdan esasl› bir netice ç›kmad›. Fakat May›s nihayetlerine do¤ru, Suriye
Fevkalâde Komiseri nam›na hareket eden Mösyö Dugdest nam›nda bir zat›n
riyasetinde, bir Frans›z heyeti Ankaraya geldi. Bu heyetle yirmi günlük bir mü-
tareke yapt›k. Bu muvakkat tatili muhasamat ile, biz, Adana m›nt›kas›n›n tah-
liyesine bir mukaddeme ihzar›n› istihdaf ediyorduk.

Efendiler, bu Frans›z heyetile yapt›¤›m yirmi günlük mütareke, Büyük
Millet Meclisinde baz›lar›n›n itirazat›na u¤rad›. Halbuki, benim, bu mütareke-
yi kabul etmekle temin etmek istedi¤im noktalar flunlard›:

Evvelâ, Adana m›nt›ka ve cephelerinde bulunan ve k›smen askerle de takvi-
ye olunan millî kuvvetleri, sükûnetle tanzim ve tensik etmek istiyordum. Millî kuv-
vetlerin bu fas›lai musadematta da¤›lmalar› ihtimalini de nazar› dikkate alarak ter-
ki muhasamat tebli¤ini de, baz› tedabirle beraber emrettim. Bundan baflka, Efen-
diler; mühim addetti¤im siyasî bir fayday› da istihsal etmek istiyordum. Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti, henüz ‹tilâf Devletlerince bittabi tasdik edilmemiflti.
Bilâkis, memleket ve milletin mukadderat›na müteallik mesailde, ‹stanbulda Ferit
Pafla hükûmetile münasebet ve muamelede bulunmakta idiler. Bu itibarla, Fran-
s›zlar›n ‹stanbul hükûmetini bir tarafa b›rak›p Ankarada bizimle müzakerede bu-
lunmalar› ve herhangi bir meselede itilâf eylemeleri, o gün için temini mühim si-
yasî bir nokta idi. Bu mütareke müzakeresinde, hududu millîyemiz dahilinde olup
Frans›zlar taraf›ndan taht› iflgalde bulunan menat›k›n, kâmilen tahliyesini vaz›h
ve kat’î olarak dermeyan ettim. Frans›z murahhaslar›, bu hususta salâhiyet almak
üzere Parise gitmek mecburiyetini ileri sürdüler. Yirmi günlük mütareke, nevama
daha esasl› bir itilâf yapmak için salâhiyet istihsaline zaman b›rakmak gibi telâk-
ki edildi. Efendiler, bu müzakere ve mükâlemelerimizden bende hâs›l olan intiba,
Frans›zlar›n Adana ve havalisini tahliye edecekleri merkezinde idi. Bu mütalea ve
kanaatimi, Meclise ifade etmifltim. Gerçi Frans›zlar, mütareke müddeti hitam bul-
madan Zongulda¤› iflgal etmek suretile itilâf›n yaln›z Adana m›nt›kas›na ait oldu-
¤unu göstermek istemifllerse de, biz, bu hareketi mütarekenin feshini mucip addet-
tik. Frans›zlarla anlaflmam›z bir müddet teahhur etti.

Muhterem Efendiler,
9 May›s 1336 günü Mecliste hafî celse halinde izahat verirken ve Frans›z

memurlar› ve heyetleri taraf›ndan temas ve irtibat arand›¤›n› beyan ederken,
meb'uslardan biri, (hat›ramda yan›lm›yorsam Çorum Meb'usu merhum Fuat
Bey) birkaç gündenberi gûya ‹stanbul, bizim ile anlaflmak istiyormufl, bu hu-
susta malûmat verir misiniz? diye bir sual tevcih etti.

Filhakika, o tarihten dört befl gün evvel, ‹stanbulda, Leon isminde birisi Ça-
nakkale üzerinden bizi aram›flt›. Ankaray› bulduktan ve bizim burada bulundu-
¤umuzu anlad›ktan sonra dediler ki, "Söyliyece¤imiz fleyler gayet mühimdir.
Onun için muhabereyi geceye talik edelim. Ordu merkezleri de aradan çekilsin-
ler." O gece görüflmediler. Fakat, bir iki gece sonra tekrar arad›lar, bu defa kar-
fl›m›za ç›kan muhataptan, ‹zmir Valii Sab›k› Nurettin Pafla imzasile bir telgraf
verildi. Bu telgrafname muhteviyat› flöyle idi: "Ben, iki arkadafl›mla beraber, ‹s-
tanbulun sizinle anlaflmas›na tavassut etmeyi menafii vataniyeden addederim.
Buradaki hükûmet ve ‹ngilizler buna muvafakat ettiler. Sizin de cevab› muvafa-

446 447

Efendiler, bu durum üzerine Frans›zlar, May›s 1920 bafllar›nda bizimle
iliflki kurma ve görüflme yollar› arad›lar. Önce; Ankaraya ‹stanbuldan bir bin-
bafl› ile bir sivil geldi. Bunlar ‹stanbuldan önce Beyruta gitmifller; eski Van
Meb'usu Haydar Bey bunlara yol gösteriyordu. Bu buluflma ve görüflmeleri-
mizden önemli bir sonuç ç›kmad›. Ama, May›s sonlar›na do¤ru, Suriye Ola¤a-
nüstü Komiseri ad›na hareket eden Mösyö Duquest ad›nda birinin baflkanl›-
¤›nda, bir Frans›z hey'eti Ankaraya geldi. Bu hey'etle yirmi günlük bir ateflkes
anlaflmas› yapt›k. Çat›flmalar›n böyle geçici olarak durdurulmas›yla, biz, Ada-
na bölgesinin boflalt›lmas›na bir bafllang›ç haz›rlamak amac›n› güdüyorduk.

Efendiler, bu Frans›z hey'etile yapt›¤›m yirmi günlük ateflkese, Büyük
Millet Meclisinde kimileri karfl› ç›kt›. Oysa, benim, bu ateflkesi kabul etmekle
sa¤lamak istedi¤im noktalar flunlard›:

Önce, Adana bölge ve cephelerinde bulunan ve az çok askerle de güçlen-
dirilen millî kuvvetleri, dinginlikle bir düzene sokmak istiyordum. Ulusal güç-
lerin bu ateflkes s›ras›nda da¤›lmalar› olas›l›¤›n› da dikkate alarak çarp›flmala-
r›n durdurulmas› emrini de, baz› önlemler al›nmas›n› istemekle birlikte ver-
dim. Bundan baflka, Efendiler; önemli sayd›¤›m siyasî bir yarar› da elde etmek
istiyordum. Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti, daha ‹tilâf Devletlerince elbet-
te onanmam›flt›. Tersine, memleket ve milletin kaderine iliflkin konularda, ‹s-
tanbulda Ferit Pafla hükûmetile görüflüp yaz›flmakta idiler. Bundan dolay›,
Frans›zlar›n ‹stanbul hükûmetini bir tarafa b›rak›p Ankarada bizimle görüfl-
meleri ve herhangi bir konuda anlaflma yapmalar›, o gün için elde edilmesi
önemli siyasî bir nokta idi. Bu ateflkes görüflmelerinde, ulusal s›n›rlar›m›z için-
de olup Frans›zlar taraf›ndan iflgal alt›nda bulunan bölgelerin, bütünüyle bo-
flalt›lmas›n› aç›k ve kesin olarak istedim. Frans›z delegeler, bu konuda yetki al-
mak için Parise gitmek zorunlu¤unu ileri sürdüler. Yirmi günlük ateflkes, bir
bak›ma daha köklü bir anlaflma yapmak için yetki almaya zaman b›rakmak gi-
bi say›ld›. Efendiler, bu görüflme ve konuflmalar›n b›rakt›¤› izlenim, Frans›zla-
r›n Adana ve dolaylar›n› boflaltacaklar› yolunda idi. Bu düflünce ve kan›m›,
Meclise söylemifltim. Frans›zlar, ateflkes süresi bitmeden Zongulda¤› iflgal et-
mek yoluyla anlaflman›n yaln›z Adana bölgesine iliflkin oldu¤unu göstermek is-
temifllerse de, biz, bu davran›fl› ateflkesin bozulmas›n› gerektirir sayd›k. Fran-
s›zlarla anlaflmam›z bir süre gecikti.

Muhterem Efendiler,
9 May›s 1920 günü Mecliste gizli oturumda aç›klama yaparken ve Frans›z

görevlileriyle hey'etlerinin iliflki ve ba¤lant› arad›klar›n› söylerken, meb'uslar-
dan biri, (hat›ramda yan›lm›yorsam Çorum Meb'usu merhum Fuat Bey) bir-
kaç gündenberi sözde ‹stanbul, bizim ile anlaflmak istiyormufl, bu konuda bilgi
verir misiniz? diye bir soru yöneltti.

Gerçekten, o tarihten dört befl gün evvel, ‹stanbulda, Leon ad›nda birisi
Çanakkale üzerinden bizi aram›flt›. Ankaray› bulduktan ve bizim burada bulun-
du¤umuzu anlad›ktan sonra dediler ki, "Söyliyece¤imiz fleyler çok önemlidir.
Onun için geceye b›rakal›m. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler." O gece gö-
rüflmediler. Ama, bir iki gece sonra tekrar arad›lar. Bu defa karfl›m›za ç›kan
kimse, Eski ‹zmir Valisi Nurettin Pafla imzasile bir telgraf verdi. Bu telgrafda
yaz›lanlar flöyle idi: "Ben, iki arkadafl›mla beraber, ‹stanbulun sizinle anlaflma-
s›na arac›l›k etmeyi yurt yarar›na sayar›m. Buradaki hükûmet ve ‹ngilizler buna
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katinize intizar ederiz." Nurettin Pafla, telgraf›n› Heyeti Temsilîye Riyasetine
tevcih ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin teflekkül ve
icrayi faaliyete bafllad›¤›ndan ve büyük Millet Meclisinin mevcudiyet ve meflru-
iyetini teyit eden H›yaneti Vataniye Kanunundan bihaber görünüyordu. Nuret-
tin Paflan›n telgraf›n›, Müdafaai Millîye Vekili bulunan Fevzi Pafla Hazretleri-
ne havale ettim. Müflarileyh, Nurettin Paflaya cevap verdi. Bu cevab›nda dedi
ki, "Telgraf›n›z› Heyeti Temsilîye Riyasetine keflide etmekle henüz vaziyeti ha-
kikiyeye ›tt›la peyda edememifl oldu¤unuz anlafl›l›yor." Ve vaziyeti izah ettik-
ten sonra "‹stanbulda hangi makam, Ankarada hangi makamla görüflmek isti-
yoruz." dedi. Bu telgrafa imzas›z gelen cevapta "telgrafnameyi yazan zevat
flimdi burada de¤ildir. Bunu b›rakt›lar, gittiler, yar›n saat onda size malûmat
veririz." deniliyordu. Bundan sonra, Nurettin Pafla, ikinci defa olarak yine mü-
racaat etti. Bu defa, "telgraf muhaberatile anlaflmak imkân› olmad›¤›ndan tara-
f›n›zdan sahibi salâhiyet bir heyeti ‹stanbula gönderin, görüflelim ve anlaflal›m"
diyordu.

Efendiler, biz de cevaben dedik ki "Pek do¤rudur, hakikaten telgrafla an-
laflmak mümkün de¤ildir, fakat siz Mudanyaya geliniz ve ne vak›t gelebilece¤i-
nizi de bildiriniz. Bizim taraf›m›zdan da orada sahibi salâhiyet zevat haz›r bu-
lunur. Bursaya da icap eden talimat verildi." Ondan sonra, bir daha müracaat
vaki olmad›. Hoca Müfit Efendi (K›rflehir), "Acaba hakikaten Nurettin Pafla
m› idi" diye sordu. Ben de, "Evet! hakikaten Nurettin Pafla" cevab›n› verdim.

Efendiler, Nurettin Pafla vas›tasile, ‹stanbulun vukubulan bu müracaati-
nin, Anzavurun Bal›kesir m›nt›kas›nda ma¤lûp edildi¤i ve Boluda muvaffak›-
yet istihsaline baflland›¤› günlere tesadüf etti¤ini de kay›t ve iflaret etmeliyim.

Efendiler, Nurettin Pafladan bir daha telgraf almad›k. Fakat, kendisi, Di-
yarbekirli Kâz›m Pafla ile beraber, 1336 senesi Haziran› evas›t›nda Ankaraya
geldi. Bizimle teflriki mesai etmeden evvel baz› meseleler hakk›nda noktai na-
zar›m›z› anlamak istedi¤ini dermeyan etti. Bu noktalar flunlard›:

Birincisi, makam› hilâfet ve saltanata karfl› tasavvur ve noktai nazar›m›z;
‹kincisi, bolfleviklik hakk›ndaki noktai nazar›m›z;
Üçüncüsü, ‹tilâf Devletlerine karfl›, bilhassa ‹ngilizlere karfl› dahi, muha-

rebeye karar verip vermedi¤imiz meselesi idi.
Mülâkat, Ziraat Mektebindeki karargâh›m›z›n bir odas›nda gece vaki oldu.

Bu mülâkatta, Nurettin Pafla ile beraber gelen Kâz›m Pafladan baflka, Fevzi ve
‹smet Paflalar da haz›r bulunuyorlard›. Nurettin Pafla, birinci, ikinci suallere al-
d›¤› cevaplar› pek tatminkâr bulmad›. Fakat bilhassa üçüncü sualin cevab›, uzun
ve hararetli münakaflat› intaç etti. Çünkü biz demifltik ki, maksad›m›z, hududu
millîyemiz dahilinde tamamiyeti mülkiyemizi ve milletin istiklâli tamm›n› temin
etmektir. Buna mâni olmak üzere karfl›m›za ç›kacak olan kuvvet, kim ve ne
olursa olsun, behemehal çarp›fl›r›z ve muvaffak oluruz. Bu husustaki karar ve
kanaatimiz, kat’îdir. ‹flte Nurettin Pafla, bir türlü buna kani ve raz› olam›yordu.
Nihayet kendisine dedik ki, bu müdavelei efkâr› kabul etmekle yeni kanaat ve
kararlar almak mevzuubahs de¤ildir. Sen, bugüne kadar milletin tebellür etmifl,
tahakkuk etmifl kanaatlerine tâbi olacaks›n! Ondan sonra, kendisine verebilece-
¤imiz münasip bir vazife mevzuubahs edildi. Kendisinin, Konya Valisi vazifei

448 449

olur dediler. Sizin de olur yan›t›n›z› bekleriz." Nurettin Pafla, telgraf›n› Tem-
silci Kurul Baflkanl›¤›na yöneltiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve
Hükûmetinin kurulmufl ve çal›flmaya bafllam›fl oldu¤undan ve Büyük Millet
Meclisinin varl›¤›n› ve meflru oldu¤unu perçinleyen H›yaneti Vataniye Kanu-
nundan habersiz görünüyordu. Nurettin Paflan›n telgraf›n›, Millî Savunma Ba-
kan› bulunan Fevzi Pafla Hazretlerine gönderdim. O da, Nurettin Paflaya kar-
fl›l›k verdi. Karfl›l›¤›nda dedi ki, "Telgraf›n›z› Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na
çekmekle gerçek durumu hâlâ anlayamam›fl oldu¤unuz anlafl›l›yor." Ve duru-
mu anlatt›ktan sonra "‹stanbulda hangi yetkili, Ankarada hangi yetkiliyle gö-
rüflmek istiyor." dedi. Bu telgrafa imzas›z gelen yan›tta "Telgraf› yazanlar
flimdi burada de¤ildir. Bunu b›rakt›lar, gittiler, yar›n saat onda size bilgi veri-
riz." deniliyordu. Bundan sonra, Nurettin Pafla, ikinci defa olarak gene bafl-
vurdu. Bu defa, "Telgraf haberleflmeleriyle anlaflamayaca¤›m›zdan siz yetkili
bir hey'eti ‹stanbula gönderin, görüflelim ve anlaflal›m" diyordu.

Efendiler, biz de karfl›l›k olarak dedik ki "Pek do¤rudur, gerçekten telg-
rafla anlafl›lamaz, ama siz Mudanyaya geliniz ve ne vak›t gelebilece¤inizi de
bildiriniz. Bizim taraf›m›zdan da orada yetkili kifliler haz›r bulunur. Bursaya
da gerekli direktifler verildi." Ondan sonra, bir daha baflvuru olmad›. Hoca
Müfit Efendi (K›rflehir), "Acaba gerçekten Nurettin Pafla m› idi" diye sordu.
Ben de, "Evet gerçekten Nurettin Pafla" karfl›l›¤›n› verdim.

Efendiler, ‹stanbulun Nurettin Pafla arac›l›¤›yla yapt›¤› bu baflvurusunun,
Anzavurun Bal›kesir bölgesinde yenildi¤i ve Boluda baflar›l› olmaya bafllad›-
¤›m›z günlere rastlad›¤›n› da belirtmeliyim.

Efendiler, Nurettin Pafladan bir daha telgraf almad›k. Fakat kendisi, Di-
yarbak›rl› Kâz›m Pafla ile birlikte, 1920 senesi Haziran› ortalar›nda Ankaraya
geldi. Bizimle iflbirli¤i yapmadan önce birtak›m sorunlara iliflkin görüfllerimi-
zi ö¤renmek istedi¤ini söyledi. Bunlar flunlard›:

Birincisi, halifelik ve padiflahl›k konusunda düflündüklerimiz ve görüflü-
müz;

‹kincisi, bolfleviklik konusunda görüflümüz;
Üçüncüsü, ‹tilâf Devletleriyle, özellikle ‹ngilizlere karfl› bile, savaflmaya

karar verip vermedi¤imiz sorunu idi.
Görüflme, Tar›m Mektebindeki karargâh›m›z›n bir odas›nda gece yap›ld›.

Bu görüflmede, Nurettin Pafla ile birlikte gelen Kâz›m Pafladan baflka, Fevzi ve
‹smet paflalar da bulunuyorlard›. Nurettin Pafla, birinci, ikinci konularda ald›¤›
karfl›l›klar› pek doyurucu bulmad›. Ama özellikle üçüncü sorunun yan›t›, uzun
ve ateflli tart›flmalara yol açt›. Çünkü biz demifltik ki, amac›m›z, ulusal s›n›rlar›-
m›z içinde ülkemizin bütünlü¤ünü ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakt›r. Bu-
nu önlemek için karfl›m›za ç›kacak olan kuvvet, kim ve ne olursa olsun, durak-
samadan çarp›fl›r›z ve baflar›l› oluruz. Bu konudaki karar ve inanc›m›z, kesindir.
‹flte Nurettin Pafla, bir türlü buna inanam›yor ve bunu kabul edemiyordu. Ken-
disine dedik ki, bu düflünce al›flveriflini kabul etmekle yeni inançlar edinmek ve
yeni kararlar almak sözkonusu de¤ildir. Sen, bugüne kadar milletin billûrlafl-
m›fl, gözle görülür elle tutulur hale gelmifl inançlar›na uyacaks›n! Ondan sonra,
kendisine verebilece¤imiz uygun bir görev söz konusu oldu. Kendisinin, Konya
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