
kendilerinin avdetine müsaade etmemek lüzumu bence tabiî idi. ‹flte, bu mülâ-
hazata binaen, ‹zzet Pafla heyetile Bilecikte mülâkat kararlaflt›r›ld›. mülâkat, 2
Kânunuevvelde de¤il, fakat 5 Kânunuevvelde vukubuldu.

Efendiler, bu mülâkata intizar ederken, o güne kadar cephede ve Ankara-
da cereyan eden hadisat› hulâsatan arzedeyim:

Efendiler, hat›rlars›n›z ki, ‹zzet Paflan›n memuru mahsusunun ‹nebolu
üzerinden ‹stanbula hareket ettirildi¤i 8 Teflrinisani 1336 günü, Fuat Paflan›n
Moskova Sefareti, ‹smet ve Refet Paflalar›n da Garp Cephesine memuriyetleri
tekarrür ettirilmiflti. ‹smet Pafla, ertesigün cepheye hareket etti. 10 Teflrinisanide
vazifeye bafllad›.

O zamanlar Etem beyin yak›n arkadafl› bulunan bir zat›n, 13 Teflrinisani
1336 tarihli, Eskiflehirden bir flifre telgraf›n› ald›m. Bu telgrafta deniliyordu ki:

Etem Beyin, Fuat Pafla Hazretleri refakatinde Rusyaya gidece¤i flayias› cephe muhitinde
ve geride bulunan ahali taraf›ndan bir suifikre hamledilmektedir. Bu gibi zevat›n muhitiniz-
den uzaklaflt›r›lmas›, Zat› Devletlerinin diktatörlük ilân edece¤iniz zehab›n› tevlit etmifltir...

Efendiler, filhakika Etem ve biraderlerinin Türkiyeden uzaklaflmalar›, Tür-
kiyenin ve kendilerinin menfaat ve selâmeti noktai nazar›ndan muvaf›k idi. Bu
sebeple, Fuat Paflaya, arzu ederlerse, bunlar› da beraber al›p münasip surette tav-
zif edebilece¤ini söylemifltim. Etem Beyin arkadafl› taraf›ndan yaz›lan bu telgraf-
name müfad›n›n, yaln›z arkadafl›n›n mütaleas› ve hakikate mutab›k oldu¤u el-
bette kabul edilemezdi. Çünkü, ne cephenin ve ne de ahalinin, Etem Beyin Rus-
yaya gönderilip gönderilmiyece¤i meselesile alâkas› yok idi. Bahusus ben, dikta-
tör olmak istiyorum; fakat Etem ve emsali mânidir, onun için bu gibileri uzak-
laflt›r›yorum, zehab›ndan bahsolunmas› büsbütün calibi nazar› dikkatim oldu.

‹smet Paflan›n cephede faaliyete bafllamas›n› müteak›p, Etem Bey, rahat-
s›zl›¤›n› dermeyan ederek Ankaraya geldi ve burada uzun müddet oturdu.
Gaybubetinde kardefli Yüzbafl› Teyfik Bey, Etem Beye vekâleten Kuvvei Sey-
yarenin bafl›nda kumandan bulunuyordu.

Vaziyeti lüzumu gibi tenvir edebilmek için, bir silsileyi vakayiin baz› esas
noktalar›n› iflaret etmek münasip olur. Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›, Karaca-
flehirde, kendine merbut olmak üzere gizlice Karakeçili nam›nda bir müfreze
teflkil etmiflti. Bundan, Garp Cephesi Kumandanl›¤›n›n malûmat› yoktu. Bu
müfrezenin mevcudiyeti 17 Teflrinisani 1336 da tesadüfen ö¤renildi. Cephe Ku-
mandanl›¤›n›n, bu müfrezenin mevcudiyeti hakk›nda malûmat talebi ve k›t'an›n
teftifle arzedilmesi emri, Etem Bey taraf›ndan is'af olunmad›. Cephe Kuman-
danl›¤›n›n, umuru mülkiyeye, geri hidemata müdahale etmemeleri hakk›nda ve-
rilen emri umumiye mugayir olarak, Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›, bilâkis Kü-
tahya havalisinde, her fleyde gösterdi¤i müdahale ve örfî harekât›n› tezyit eyledi.

Cephe Kumandan›, Etem Bey Kuvvei Seyyaresinin, di¤er kuvvei seyyare-
lerden tefrik› için "Birinci Kuvvei Seyyare" namile yadedilmesini emretti¤i hal-
de, Etem Bey ve kardefli buna nazar› dikkate almak flöyle dursun, bu emre ra¤-
men kendi kendine "Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan›"
suretinde bir kumanda vaziyeti ihdas eyledi.

Görülüyor ki, Etem Bey ve kardefli, taht› emirlerindeki k›taat› teftifl ettir-
miyorlar ve haiz olmad›klar› salâhiyet ve unvanlar› kendi kendilerine tak›n›-
yorlard›.
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rinin ‹stanbula dönmelerine izin vermemenin gerekli oldu¤u bence do¤ald›.
‹flte, bu düflüncelerle, ‹zzet Pafla hey'etile Bilecikte buluflmam›z kararlaflt›r›l-
d›. Buluflma, 2 Aral›kda de¤il, ama 5 Aral›kda oldu.

Efendiler, bu buluflmay› beklerken, o güne kadar cephede ve Ankarada
geçen olaylar› özet halinde bilginize sunay›m:

Efendiler, hat›rlars›n›z ki, ‹zzet Paflan›n özel görevlisinin ‹nebolu üzerin-
den ‹stanbula gönderildi¤i 8 Kas›m 1920 günü, Fuat Paflan›n Moskova Elçili-
¤i, ‹smet ve Refet Paflalar›n da Bat› Cephesine görevlendirilmeleri kararlaflt›-
r›lm›flt›. ‹smet Pafla, ertesi gün cepheye gitti. 10 Kas›mda göreve bafllad›.

O zamanlar Etem Beyin yak›n arkadafl› bulunan bir kiflinin, 13 Kas›m
1920 tarihli, Eskiflehirden bir flifre telgraf›n› ald›m. Bu telgrafda deniliyordu
ki:

Etem Beyin, Fuat Pafla Hazretlerile birlikte Rusyaya gidece¤i söylentisi cephe çevre-
sinde ve geride bulunan halk taraf›ndan bir kötü düflünceye yorulmaktad›r. Bu gibilerin
çevrenizden uzaklaflt›r›lmas›, sizin diktatörlük ilân edece¤iniz san›s›n› uyand›rm›flt›r...

Efendiler, gerçekten Etem ve kardefllerinin Türkiyeden uzaklaflmalar›,
Türkiyenin ve kendilerinin ç›kar› ve esenli¤i aç›s›ndan uygundu. Bu nedenle,
Fuat Paflaya, isterlerse, bunlar› da birlikte al›p uygun flekilde görevlendirebi-
lece¤ini söylemifltim. Etem Beyin arkadafl› taraf›ndan yaz›lan bu telgrafda bil-
dirilenlerin, sadece arkadafl›n›n düflüncesi oldu¤u ve gerçe¤e uygun bulundu-
¤u elbette kabul edilemezdi. Çünkü, ne cephenin ve ne de halk›n, Etem Be-
yin Rusyaya gönderilip gönderilmiyece¤i konusuyla ilgisi yoktu. Hele ben,
diktatör olmak istiyorum; ama Etem ve benzerleri bunu önlüyor, onun için bu
gibileri uzaklaflt›r›yorum, san›s›ndan sözedilmesi büsbütün dikkatimi çekti.

‹smet Paflan›n cephede çal›flmaya bafllamas› üzerine, Etem Bey, rahats›z-
l›¤›n› ileri sürerek Ankaraya geldi ve burada uzun süre oturdu. Yoklu¤unda
kardefli Yüzbafl› Teyfik Bey, Etem Beye vekil olarak Gezginci Güçlerin bafl›n-
da komutan olarak bulunuyordu.

Durumu gere¤i gibi ayd›nlatabilmek için, bir olaylar dizisinin baz› önem-
li noktalar›n› belirtmek uygun olur. Gezginci Güçler Komutanl›¤›, Karacafle-
hirde, kendine ba¤l› olmak üzere gizlice Karakeçili ad›nda bir birlik olufltur-
mufltu. Bundan, Bat› Cephesi Komutanl›¤›n›n bilgisi yoktu. Bu birli¤in varol-
du¤u, 17 Kas›m 1920 de rastlant› sonucu ö¤renildi. Cephe Komutanl›¤›n›n, bu
birlik hakk›nda bilgi istemesi ve k›tan›n teftifle sunulmas› emri, Etem Bey ta-
raf›ndan yerine getirilmedi. Cephe Komutanl›¤›n›n, sivil yönetime iliflkin iflle-
re, geri hizmetlere kar›flmamalar› için verilen genel emre ayk›r› olarak, Gez-
ginci Güçler Komutanl›¤›, tersine Kütahya dolaylar›nda, her fleye kar›flmay›
ve zorbal›¤› artt›rd›.

Cephe Komutan›, Etem Bey Gezginci Gücünün, öbür gezginci güçlerden
ay›rt edilmesi için "Birinci Gezginci Güç" ad›yla an›lmas›n› emretti¤i halde,
Etem Bey ve kardefli bunu dikkate almak flöyle dursun, bu emre karfl›n kendi
kendine "Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan›" biçiminde
bir komutanl›k ortaya ç›kard›.

Görülüyor ki, Etem Bey ve kardefli, emirleri alt›ndaki birlikleri teftifl et-
tirmiyorlar ve kendilerine verilmemifl olan yetki ve sanlar› kendi kendilerine
tak›n›yorlard›.
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"Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik imzasile 21 Teflrinisani
1336 da, Cephe Kumandanl›¤›na gelen bir raporda, "on üçüncü düflman f›rka-
s›n›n Emirfak›hl›, ‹lyasbey, Çardak, Umurbey üzerinden gelmekte oldu¤u" ve
"kendi m›ntakas›nda bulunan Gördeslilerin düflman askerini davet ettikleri"ne
dair malûmat vard›. Halbuki, hakikatte, ne düflman f›rkas› ilerliyordu ve ne de
Türk ahalinin düflman› daveti vakidi. Bu malûmat›n, makas›d› mahsusa ile ve-
rildi¤i anlafl›lacakt›r. ‹slâm ahalinin, düflman› daveti, yaln›z bir sebeple izah
olunabilirdi ki, o da taraf›m›zdan zulmü taaddiye u¤rayacaklar›na zahip olma-
lar›d›r. ‹flte Cephe Kumandan›, vaziyeti bu noktadan mütalea ederek verdi¤i
emri umumide demiflti ki:

Muharebenin buhran› esnas›ndaki tehevvürlerin tesirlerile, tedabiri örfiye ittihaz etme-
ye kat’iyyen mâni olmak lâz›md›r. H›yaneti, ne derece muhakkak olursa olsun, hiçbir köy
kat'iyyen yak›lm›yacak, ahaliden hiçbir kimse, hiçbir müfreze taraf›ndan, hiçbir cürüm ile
idam olunm›yacakt›r. Casusluklar› ve sair ihanetleri tebeyyün etmifl adamlar›n, tahtelh›fz ‹s-
tiklâl Mehakimine izamlar› icap eder.

Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Tevfik Bey bu emre de itiraz etti.
Efendiler, düflman, kuvvetlerini toplu bulundurmak maksadile ald›¤› terti-

bat yüzünden, Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤› m›ntakas›nda baz› yerleri tahliye
etmiflti. Buralarda, hükûmeti mülkiye teessüs edinciye kadar ahalinin emniyet-
le idaresi için, teflkilât› âcile ittihaz›na lüzum vard›. Bu sebeple, jandarma hiz-
metinde bulunmufl efrattan ve hüsnü hal erbab›ndan seçilerek yüz elli mevcu-
dunda bir sahra jandarma bölü¤ü teflkil ve Simav ve Havalisi Kumandanl›¤›
nam› alt›nda bir makam ihdas edildi. Bu makam, tahdit olunan m›nt›ka dahi-
linde, inz›bat› dahilî ifllerine bakacakt›. Kaymakam ‹brahim Bey nam›nda bir
zat›n memur edildi¤i bu makama, idare ve inz›bat itibarile, bu havalideki ahzi
asker fluabat› da merbut olacakt›. K›taat› nizamiye veya seyyare kumandanlar›
yaln›z harekât› askeriyeden mes'ul olacaklard›. Bu havali kumandanl›¤› teflki-
li münasebetile o civar ahalisine, Cephe Kumandanl›¤› taraf›ndan yaz›lan be-
yannamede: "Sizin her türlü dertlerinizi dinlemek, adilâne bir idare tesis etmek
vazifesile Simavda bir Havali Kumandanl›¤› teflkil ediyorum." cümlesi vard›.
Bu cümleyi; Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤› taraf›ndan suitefsire u¤rayaca¤›n›
görece¤iniz için, bilhassa kaydediyorum.

Düflmandan tahlis edilen bu kazalar halk›, tarihi tahlisten itibaren, iki mah
müddetle hizmeti askeriyeden muaf tutulmufllard›. Umum Kuvayi Seyyare Ku-
mandan Vekili Teyfik Bey, birtak›m esbap ve mütalea ile bu Havali Kuman-
danl›¤›na da itiraz etti.

Teyfik Bey, 23 Teflrinisani 1336 tarihli bir raporunda: "Bir düflman f›rka-
s›n›n taarruzu üzerine, kuvvetlerini Günan köyü flimalindeki s›rtlara çekti¤ini"
bildiriyor ve "sol cenah›nda bulunan Cümbürdü istikametini temin ediniz." di-
yor.

Düflman›n ciddî bir taarruzu olmam›flt›r. Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›n›n
maksad›n›n, k›taat› nizamiyeyi cepheye sürdürüp, kendi kuvvetlerini geride top-
lamak oldu¤u anlafl›lm›flt›. Cephe kumandan› ‹smet Pafla, Teyfik Beyin verdi¤i
malûmat› ciddî telâkki ederek, icap edenlere icab› gibi emirler vermifl olmakla be-
raber kendisinden de, "taarruz eden düflman›n tahminen kaç top kullanmakta ol-
du¤unu” ve “Kuruköyden cadde boyunca Çamköye do¤ru bir düflman hareke-
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"Bütün Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik" imzasile 21 Kas›m 1920
de, Cephe Komutanl›¤›na gelen bir raporda, "Onüçüncü düflman tümeninin
Emîrfak›hl›, ‹lyasbey, Çardak, Umurbey üzerinden gelmekte oldu¤u" ve
"kendi bölgesinde bulunan Gördeslilerin düflman askerini ça¤›rd›klar›na ilifl-
kin bilgi vard›. Oysa ki, gerçekte, ne düflman tümeni ilerliyordu ve ne de Türk
halk› düflman› ça¤›rm›fl idi. Bu bilginin, özel amaçlarla verildi¤i anlafl›lacakt›r.
Müslüman halk›n, düflman› ça¤›rmas›, bir tek nedene ba¤lanabilirdi ki, o da
taraf›m›zdan bask› ve iflkenceye u¤rayacaklar› san›s›na kap›lm›fl olmalar›d›r.
‹flte Cephe Komutan›, durumu bu yönden inceleyerek verdi¤i genel emirde
demiflti ki:

Savafl bunal›m› s›ras›nda k›rg›nl›klar›n etkisiyle, zorbaca önlemler al›nmas›n› kesinlik-
le önlemek gerekir. Hainli¤i, ne denli gerçek olursa olsun, kesinlikle hiçbir köy yak›lm›ya-
cak, halktan hiçbir kimse, hiçbir birlik taraf›ndan, hiçbir suçtan idam olunm›yacakt›r. Ca-
susluklar› ve benzer hainlikleri anlafl›lm›fl adamlar›n gözalt›nda ‹stiklâl Mahkemelerine
gönderilmesi gerekir.

Bütün Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Bey bu emre de karfl› ç›kt›.
Efendiler, düflman, kuvvetlerini toplu bulundurmak amac›yla yapt›¤› dü-

zenleme yüzünden, Gezginci Güçler Komutanl›¤› bölgesinde baz› yerleri bo-
flaltm›flt›. Buralarda, sivil yönetim kuruluncaya kadar halk›n güvenlik içinde
yönetilmesine yarayacak bir örgütün ivedilikle kurulmas› gerekiyordu. Bu ne-
denle, jandarmada bulunmufl erlerden ve iyi tan›nm›fl kiflilerden seçilerek yüz
elli erlik bir sahra jandarma bölü¤ü kuruldu ve Simav ve Dolaylar› Komutan-
l›¤› ad›nda bir komutanl›k oluflturuldu. Bu komutan, s›n›rlanan bölge içinde,
iç düzen ifllerine bakacakt›. Yarbay ‹brahim Bey ad›nda birisine verilen bu
komutanl›¤a, yönetim ve düzen aç›s›ndan, bu yöredeki askerlik flubeleri de
ba¤l› olacakt›. Ordu birlikleri veya gezginci güçler komutanlar› sadece savafl
ifllerinden sorumlu olacaklard›. Bu bölge komutanl›¤›n›n kurulmas› üzerine o
civar›n halk›na, Cephe Komutanl›¤› taraf›ndan yaz›lan bildiride: "Sizin her
türden dertlerinizi dinlemek, adaletli yönetim oluflturmak görevile Simavda
bir Bölge Komutanl›¤› kuruyorum." cümlesi vard›. Bu cümleyi; Gezginci Güç-
ler Komutanl›¤› taraf›ndan kötüye yorumlanaca¤›n› görece¤iniz için, özellik-
le bildiriyorum.

Düflmandan kurtar›lan bu ilçeler halk›, kurtulufl tarihinden bafllayarak,
iki ay süreyle askerlik ödevinden ba¤›fllanm›fllard›. Bütün Gezginci Güçler
Komutan Vekili Teyfik Bey, birtak›m neden ve düflüncelerle bu Bölge Komu-
tanl›¤›na da karfl› ç›kt›.

Teyfik Bey, 23 Kas›m 1920 tarihli bir raporunda: "Bir düflman tümeninin
sald›r›s› üzerine, kuvvetlerini Günan köyü kuzeyindeki s›rtlara çekti¤ini" bil-
diriyor ve "sol yan›nda bulunan Cümbürdü yönünü güven alt›na al›n›z." di-
yor.

Düflman›n önemli bir sald›r›s› olmam›flt›r. Gezginci Güçler Komutanl›¤›n›n
amac›n›n, ordu birliklerini cepheye sürdürüp, kendi kuvvetlerini geride toplamak
oldu¤u anlafl›lm›flt›. Cephe Komutan› ‹smet Pafla, Teyfik Beyin verdi¤i bilgiyi
do¤ru kabul ederek, gerekenlere gere¤i gibi emirler vermifl olmakla birlikte ken-
disinden de, "sald›ran düflman›n afla¤› yukar› kaç top kullanmakta oldu¤unu" ve
"Kuruköyden anayol boyunca Çamköye do¤ru bir düflman ilerlemesi olmufl mu-



ti vukubulmufl mudur" diye sordu ve Cümbürdü vadisinin ‹slâm köyüne do¤-
ru teminin, Cenup Cephesine ait oldu¤unu da bildirdi.

Tevfik Bey, 24 Teflrinisani 1336 tarihinde Cephe kumandanl›¤›na yazd›¤›
telgrafta, birtak›m tarizkâr sözlerden sonra, "bendeniz, flimal ve cenup cephe-
lerinin her ikisi de ayn› hükûmetin emrinde oldu¤unu zannediyorum. Madem-
ki de¤ildir, idaresizlik yüzünden, beyhude, burada evlâd› vatan› k›rd›ram›yaca-
¤›m. Yirmi dört saate kadar sol cenah›m›z, kuvvetli bir surette temin edilmedi-
¤i halde Kuvayi Seyyareyi... Efendi köprüsü civar›na çekece¤im. Bu hususta
mes'uliyetin kime ait oldu¤unu hükûmet bulsun Efendim." diyordu. Garp Cep-
hesi Kumandan› ‹smet Pafla, Kuvayi Seyyare Kumandan›na cevap verdi ve de-
di ki: "On ‹kinci Kolordu, sol cenah›n›zdan k›rk kilometre uzaktad›r. Bundan
maada, gerek çekilmifl olan düflman› kat’î taarruzla ve zorla yerinden atmak
vazifesi k›taat›m›za verilmemifltir. Binaenaleyh Kuvayi Seyyare, düflman› takip
eden müstakil bir süvari f›rkas› vaziyetindedir. Düflman›n, faik kuvvetle taar-
ruzlar›na karfl› yaln›z bafl›na ittihaz› tedabir eder ve düflman, mevzii ve ciddî
bir hareket yapt›kça buna karfl› kat’î muharebeden içtinap eyler. Bu vazifeler,
süvari f›rkalar›na verilir. Cenup Cephesinde, kuvvetli süvari olmad›¤›ndan si-
zin cephenizi süvari hattile temdide imkân yoktur. Kuvvei Seyyare ile Cenup
Cephesinin cenah› haricîden, mütekabilen yaln›z temas ve irtibat› muhafaza et-
mesi mümkün ve lâz›md›r. Hulâsa, cephemiz iyi idare edilmektedir ilâ..."

Efendiler, Garp Cephesi Kumandanl›¤›, bittabi ordusunun bütçesini tan-
zim etmek istiyordu. Bu maksatla, 22/23 Teflrinisani 1336 da umum cephe k›ta-
at›ndan muntazam bir kuvvei umumiye talep edildi. Cephe k›taat›ndan kâmi-
len cevap geldi. Kuvayi Seyyare, talep olunan kuvvei umumiyeyi göndermedi.
Bu hususta cepheden vukubulan istizaha gelen cevapta, Teyfik Bey diyordu ki:
"Kuvayi Seyyare ne bir f›rka, ne de bir kuvvei muntazama haline ifra¤ edile-
mez... Bu serserilerin bafl›na ne bir zabit, ne de hesap memuru koymak müm-
kün olmamakla beraber kabul ettirilmesi imkân› da yoktur. Çünkü zabit gör-
düler mi, Azrail görmüflçesine isyan ediyorlar. Bizim müfrezelerimiz; Pehlivan
A¤a, Ahmet Onbafl›, Sar› Mehmet, Halil Efe, Topal ‹smail gibi adamlar tara-
f›ndan idare edilmektedir. Ve bölük emirleri de yazd›¤›n› okuyamaz ve okudu-
¤unu yazamaz adamlardan müteflekkildir ve sen yapam›yorsun diye bunlar›n
tebdili imkân› da yoktur. Kuvayi Seyyarenin flimdiye kadar oldu¤u gibi gelifli-
güzel idare edilmesi zarurîdir... Esasen Kuvvei Seyyareyi zaptü rapt ve intiza-
ma koymak de¤il, bu fikrin meydan almakta oldu¤unu hissetti¤i anda inhilâl
eder. Rica ederim, bu yazd›¤›m fleyleri bir fleye hamletmeyiniz..."

Efendiler, tam bu günlerde, düflman›n, Bursa cephesi ilerisinde, ‹znik ci-
varlar›nda bir faaliyeti hissolundu. Cephe kumandan›, bizzat oraya giderek ya-
k›ndan ittihaz› tedabire mecbur idi. Onun için 28 Teflrinisani 1336 tarihinde,
Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik Beye cevap verirken: "bugün Bileci-
¤e gidiyorum. Avdette zat› âlilerile nereden flifahen görüflmek kabil olur." su-
alini sormufltu. Cephe Kumandan›na cevap verilmemiflti. Cephe Kumandan›,
‹znik vaziyetine karfl› tedabir ve tertibat ile meflgul bulundu¤u s›rada, Kuvvei
Seyyare Kumandanl›¤›ndan muharebe raporlar› vürut etmemeye bafllam›fl.. se-
bebi sorulmufl:

"Raporlar vakti lâz›m›nda Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine yaz›lm›flt›r. ‹m-
za: Yüzbafl› Tahsin” telgraf› al›nm›fl.
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dur" diye sordu ve Cümbürdü vadisinin ‹slâm köyü do¤rultusunda korunma-
s›n›n, Güney Cephesinin ifli oldu¤unu da bildirdi.

Teyfik Bey, 24 Kas›m 1920 tarihinde Cephe Komutanl›¤›na yazd›¤› telg-
rafta, birtak›m satafl›c› sözlerden sonra, "ben, kuzey ve güney cephelerinin her
ikisi de ayn› hükûmetin emrinde oldu¤unu san›yorum. Mademki de¤ildir, be-
ceriksizlik yüzünden, boflubofluna, burada, vatan evlâtlar›n› k›rd›ram›yaca-
¤›m. Yirmi dört saate kadar sol yan›m›z, kuvvetli bir flekilde korumaya al›n-
mazsa Gezginci Güçleri... Efendi köprüsü yak›nlar›na çekece¤im. Bu iflte so-
rumlulu¤un kime ait oldu¤unu hükûmet bulsun Efendim." diyordu. Bat› Cep-
hesi Komutan› ‹smet Pafla, Gezginci Güçler Komutan›na karfl›l›k verdi ve de-
di ki: "Onikinci Kolordu, sol yan›n›zdan k›rk kilometre uzaktad›r. Bundan
baflka çekilmifl olan düflman› kesin sald›r›yla ve zorla yerinden atmak görevi
birliklerimize verilmemifltir. Bu duruma göre Gezginci Güçler, düflman› kova-
layan ba¤›ms›z bir atl› tümeni durumundad›r. Düflman›n, üstün kuvvetle sal-
d›r›s›na karfl› yaln›z bafl›na önlem al›r ve düflman, yerel ve önemli bir sald›r›-
da bulundukça buna karfl› kesin savafltan çekinir. Bu görevler, atl› tümenleri-
ne verilir. Güney Cephesinde, güçlü atl› birli¤i olmad›¤›ndan sizin cephenize
atl› birlikleri verilerek geniflletilemez. Gezginci Güçler ile Güney Cephesinin
d›fl alandan, sadece karfl›l›kl› iliflki ve ba¤lant›y› korumas› olabilir ve gerekli-
dir. K›sas›, cephemiz iyi yönetilmektedir vb..."

Efendiler, Bat› Cephesi Komutanl›¤›, elbette ordusunun bütçesini düzen-
lemek istiyordu. Bu amaçla, 22/23 Kas›m 1920 de bütün cephe birliklerinden
düzenli bir say›m çizelgesi istendi. Cephe birliklerinin hepsinden karfl›l›k gel-
di. Gezginci Güçler, istenilen say›m çizelgesini göndermedi. Bu konunun cep-
heden sorulmas› üzerine verilen karfl›l›kta, Teyfik Bey diyordu ki: "Gezginci
Güçler ne bir tümen, ne de bir düzenli güç durumuna getirilemez... Bu serse-
rilerin bafl›na ne bir subay, ne de hesap memuru konulam›yaca¤› gibi kabul de
ettirilemez. Çünkü subay gördüler mi, Azrail görmüflçesine ayaklan›yorlar.
Bizim birliklerimiz; Pehlivan A¤a, Ahmet Onbafl›, Sar› Mehmet, Halil Efe,
Topal ‹smail gibi adamlar taraf›ndan yönetilmektedir. Ve bölük emirleri de
yazd›¤›n› okuyamaz ve okudu¤unu yazamaz adamlard›r ve sen yapam›yorsun
diye bunlar de¤ifltirilemez. Gezginci Güçlerin flimdiye kadar oldu¤u gibi geli-
fligüzel yönetilmesi zorunludur... Do¤rusu Gezginci Güçlerin s›k› bir düzene
sokulmak de¤il, bunun düflünülmeye baflland›¤› sezildi¤i anda da¤›l›r. Rica
ederim, bu yazd›¤›m fleyleri kötüye yorumlamay›n›z..."

Efendiler, tam bu günlerde, düflman›n, Bursa cephesi ilerisinde, ‹znik
yak›nlar›nda bir k›p›rdan›fl› sezildi. Cephe Komutan›, kendisi oraya giderek
yak›ndan önlem almak zorundayd›. Onun için 28 Kas›m 1920 tarihinde, Gez-
ginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Beye karfl›l›k verirken: ''Bugün Bileci-
¤e gidiyorum. Dönüflte sizinle nerede yüzyüze görüflebiliriz." sorusunu yö-
neltmiflti. Cephe Komutan›na yan›t verilmemiflti. Cephe Komutan›, ‹znikte-
ki duruma karfl› önlem almak ve düzenlemeler yapmakla u¤raflt›¤› s›rada,
Gezginci Güçler Komutanl›¤›ndan savafl raporlar› gelmemeye bafllam›fl.. ne-
deni sorulmufl:

"Raporlar gerekti¤i zaman Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na yaz›lm›flt›r.
‹mza: Yüzbafl› Tahsin" telgraf› al›nm›fl.
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Efendiler, bir cephe kumandan› için, cephesinin bir k›sm›nda cereyan
eden hadisattan malûmat alamamak nekadar müflkül bir haldir. Böyle müphe-
miyet içinde kalmak bütün cephenin idaresini yanl›fl yola sevkedebilir. Gayr›-
kabili tabir mehalike sebep olabilir. Cephe Kumandan› ‹smet Pafla, keyfiyeti
Ankarada bulunan Kuvayi Seyyare Kumandan› Etem Beye 29 Teflrinisani
1336 tarihinde yazarak raporlar için vekilinin ikaz edilmesini bildiriyor.

‹smet Pafla, 29 Teflrinisani 1336 da, bize de flu telgraf› gönderdi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine

Ankarada Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine
1 - Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›, 27/11/1336 akflam›ndanberi Cephe Kumandanl›¤›na

rapor vermemektedir.
2 - Bugün Etem Beyden, vekilini ikaz etmesini rica ettim. ‹stirdat olunan arazide idarei

mülkiye için ihdas olunan Simav ve Havalisi Kumandanl›¤› sebebile Teyfik Beyin müteessir
oldu¤undan bâhis Etem Beyden bugün bir telgraf alm›fl ve cevap vermifl idim. Vaziyette fla-
yan› dikkat bir fevkalâdelik var ise de fazla malûmat›m yoktur. Oraca mevcut malûmat›n
ifl'ar›n› istirham ederim.

Efendiler, Garp Cephesi Kumandanl›¤ile Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›
aras›nda cari muhaberata ve hâdis olan vaziyete nas›l temas ve ›tt›la hâs›l etti-
¤imi müsaade buyurursan›z izah edeyim:

Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik Bey taraf›ndan ‹smet Paflaya ya-
z›lan, firari ve casuslar›n ‹stiklâl Mahkemesine verilmesine itiraz› mutazamm›n
ve Kuvvei Seyyarenin sol cenah› yirmi dört saate kadar On ‹kinci Kolorduca
temin edilmiyecek olursa kuvvetini Efendi köprüsüne çekece¤i hakk›ndaki
telgrafnameleri, bana Ankarada bulunan Etem Bey verdi. Ben, bittabi bu telg-
raflar› manidar buldum. Kuvvei Seyyarenin vaziyetinde ittihaz› tedabiri müs-
telzim flayan› dikkat bir hal gördüm. Onun için, ‹smet Paflaya, bu telgraflara
Etem Bey vas›tasile muttali oldu¤umu bildirdi¤im 25 Teflrinisani 1336 tarihli
telgrafnamemde, "Teyfik Beyin ehemmiyet verdi¤im bu müracaatine karfl› ne
tarzda cevap verildi¤inin ve ne gibi tedabir ittihaz buyuruldu¤unun bu gece
ifl'ar›n› rica ederim" demifltim.

‹smet Pafla, cereyan eden muhabereyi aynen bildirdi.
Efendiler, bir taraftan da, 28 Teflrinisani 1336 tarihinden itibaren, Kuvayi

Seyyarenin sabah ve akflam raporlar›, Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Ve-
kili Mehmet Teyfik imzasile do¤rudan do¤ruya bana bildirilmeye baflland›.
Teyfik Beye flu flifre telgraf› yazd›m:

Ankara, 29/30 Teflrinisani 1336
Birinci Kuvvei Seyyare Kumandan Vekili Teyfik Beyefendiye
‹ki üç gündenberi do¤rudan do¤ruya taraf› âcizaneme göndermekte oldu¤unuz rapor-

lar›n son maddesinde, Garp Cephesi Ordu Kumandanl›¤›na verilmifl oldu¤unun mukayyet
bulunmad›¤› nazar› dikkatimi celbetti. Bir sehiv midir, yoksa bir sebebe mi müstenittir? Bu
bapta itayi malûmat buyurulmas›n› rica ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Bu telgraf›ma Tevfik Beyden cevap almad›m. Fakat, Ankarada bulunan

Etem Beyden merhum Hayati Beye flöyle bir tezkere gönderildi:
Hayati Bey Kardeflime 30/11/1336

Teyfik Beyle ‹smet Beyefendi aras›ndaki suitefehhümün esbabile bu hususta her ikisile
vaki muhaberat›m›z› aynen takdim ediyorum. Lûtfen Pafla Hazretlerine k›raat ve iraesile
yanl›fl telâkkiye meydan verilmemesini rica ederim Efendim.

Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan› Etem
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Efendiler, bir cephe komutan› için, cephesinin bir k›sm›nda olup biten-
lerden bilgi alamamak nekadar zor bir durumdur. Böyle belirsizlik içinde kal-
mak bütün cephenin yönetimini yanl›fl yöne sürükleyebilir. Giderilemez teh-
likelere neden olabilir. Cephe Komutan› ‹smet Pafla, durumu Ankarada bulu-
nan Gezginci Güçler Komutan› Etem Beye 29 Kas›m 1920 tarihinde yazarak
raporlar için vekilinin uyar›lmas›n› istiyor.

‹smet Pafla, 29 Kas›m 1920 de, bize de flu telgraf› gönderdi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na

Ankarada Genelkurmay Baflkanl›¤›na
1- Gezginci Güçler Komutanl›¤›, 27/11/1920 akflam›ndanberi Cephe Komutanl›¤›na

rapor vermemektir.
2- Bugün Etem Beyden, vekilini uyarmas›n› rica ettim. Düflmandan geri al›nan yerle-

rin sivil yönetimi için kurulmufl olan Simav ve Yöresi Komutanl›¤›ndan Teyfik Beyin üzül-
müfl oldu¤undan sözeden Etem Beyden bugün bir telgraf alm›fl ve karfl›l›k vermifl idim. Du-
rumda dikkate de¤er bir ola¤anüstülük varsa da daha genifl bilgim yoktur. Orada olan bil-
gilerin bana iletilmesini dilerim.

Efendiler, Bat› Cephesi Komutanl›¤›yla Gezginci Güçler Komutanl›¤›
aras›nda geçen yaz›flmalar› ve olup bitenleri nas›l ö¤renip anlad›¤›m› izin ve-
rirseniz aç›klayay›m:

Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Bey taraf›ndan ‹smet Paflaya ya-
z›lan, asker kaçaklar›n›n ve casuslar›n ‹stiklâl Mahkemesine verilmesine kar-
fl› oldu¤u ve Gezginci Güçlerin sol yan› yirmidört saate kadar Onikinci Kolor-
duca korunmaya al›nmayacak olursa kuvvetini Efendi köprüsüne çekece¤i
hakk›ndaki telgraflar›, bana Ankarada bulunan Etem Bey verdi. Ben elbette
bu telgraflar› anlaml› buldum. Gezginci Güçlerin davran›fllar›nda önlem al-
may› gerektiren önemli bir durum gördüm. Onun için, ‹smet Paflaya, bu telg-
raflar› Etem Beyden ö¤rendi¤imi bildirdi¤im 25 Kas›m 1920 tarihli telgraf›m-
da, "Teyfik Beyin önem verdi¤im bu baflvurusuna ne flekilde karfl›l›k verildi-
¤inin ve ne gibi önlemler al›nm›fl oldu¤unun bu gece bildirilmesini rica ede-
rim" demifltim.

‹smet Pafla, yap›lan yaz›flmalar› oldu¤u gibi bildirdi.
Efendiler, bir yandan da, 28 Kas›m 1920 tarihinden bafllamak üzere, Gez-

ginci Güçlerin sabah ve akflam raporlar›, bütün Gezginci Güçler Komutan
Vekili Mehmet Teyfik imzasile do¤rudan do¤ruya bana bildirilmeye baflland›.
Teyfik Beye bu flifre telgraf› yazd›m:

Ankara 29/30 Kas›m 1920
Birinci Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik Beyefendiye
‹ki üç gündenberi do¤rudan do¤ruya bana göndermekte oldu¤unuz raporlar›n son

maddesinde, Bat› Cephesi Ordu Komutanl›¤›na verilmifl oldu¤unun yaz›lmad›¤› dikkatimi
çekti. Bir yanl›fll›k m›d›r, yoksa bir nedene mi dayanmaktad›r? Bu konuda bilgi vermenizi
rica ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Bu telgraf›ma Teyfik Beyden karfl›l›k alamad›m. Ama, Ankarada bulu-

nan Etem Beyden merhum Hayati Beye flöyle bir yaz› gönderildi:
Hayati Bey Kardeflime 30/11/1920

Teyfik Beyle ‹smet Beyefendi aras›ndaki anlaflmazl›¤›n nedenleriyle bu konuda her
ikisile yap›lan yaz›flmalar›m›z› oldu¤u gibi gönderiyorum. Lûtfen Pafla Hazretlerine okunup
verilerek yanl›fl anlay›fla meydan b›rak›lmamas›n› rica ederim Efendim.

Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan› Etem



Efendiler, bu tezkerece melfuf muhaberatta flayan› dikkat olan noktalar
flunlard›; Teyfik Bey kardefline diyor ki: "Simav ve Havalisi Kumandanl›¤›na
kat'iyyen ihtiyaç yoktur. Bu havali kumandan›n›n Eskiflehre avdeti için flimdi
emir verdim." Teyfik Bey, ‹smet Paflan›n halka hitaben beyannamesini de, flu
suretle tefsir ediyordu.

Bu bevanname, mevakide bizim adaletsiz, emniyetsiz, namussuzcas›na hareket etti¤imi-
zi ilân edivor... Kuvayi Seyyare, bunu kat'iyyen kabul etmez. Bu nikat halledilinciye kadar,
Kuvayi Seyyare Garp Cephesi Kumandanl›¤›n› tan›m›yacakt›r.

Bunun üzerine, Etem Beyin; ‹smet Paflaya yazd›¤› telgrafta, biraderinin te-
essüründen bahsettikten sonra bu icraat›n avdetine tehirini rica ediyor. Birade-
rine de, Garp Cephesi Kumandanl›¤›na yazd›¤›ndan ve itidal ve nezaketle ha-
reket ve mukabele etmenin lüzumundan bahsediyor. Teyfik Bey 28 Teflrinisani
1336 da Etem Beye yazd›¤› cevabî telgraf›nda:

Namusumuzla oynayan Garp Cephesi Kumandan›n› bundan böyle âmir tan›m›yaca¤›-
m› ve Simava gönderdi¤i kumandan›na bugün maiyetile Eskiflehire avdet etmesi için emir
verdi¤imi .........yazm›flt›m. Dedikten sonra "bu hususta baflka fley düflünemem ve düflüne-
bilmek imkân› da yoktur Efendim" diyordu.

Teyfik Beyin, biraderine olan ayn› tarihli di¤er bir telgrafnamesinde de:
"......... Cüz’î bir fley hissedersem bu yeni ihdas edilen kumandanl›¤›n heyeti mecmuas›-

n› mahfuzen Garp Ordusuna iade edece¤im. Garp Ordusu Kumandan› ‹smet Beyin bu cep-
he kumandanl›¤›n› idare edemiyece¤ini anl›yorum" denilmekte idi.

Efendiler, bundan sonra, Kuvayi Seyyarenin muhabere raporlar› Ankara-
da Etem Beye geliyor ve Etem Bey taraf›ndan Garp Cephesine gönderiliyor-
mufl.

Bundan baflka, Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›, Garp Cephesi muhabera-
t›na sansör koymufl. Telgraf ve telefon hututunun Kuvvei Seyyare Kumandan-
l›¤›n›n muhaberatile meflgul oldu¤undan bahsile cephe ile muhaberat sureti ale-
niye ve resmiyede menedilmifl. Ayn› zamanda, Kuvvei Seyyarenin, Eskiflehir ci-
var›na tecavüzatta bulunaca¤› iflaa edilmiflti.

Muhterem Efendiler, bu vaziyeti hep beraber mütalea etmeye medar olacak
kadar malûmat arzetti¤imi ümit ederim. Sühuletle anlafl›lmakta idi ki, Etem,
Teyfik kardefller ve kendilerinin hemfikri olan baz› arkadafllar›, hükûmeti millî-
yeye karfl› isyana karar vermifllerdi. Bu kararlar›n›n tatbikine, cephede, Teyfik
Bey vesile ararken ve kuvvetlerini cepheyi terkederek toplarken, Ankarada
Etem Bey ve meb'us olan kardefli Reflit Bey ve daha birtak›mlar› siyaseten çal›-
fl›yorlard›. ‹syan plân›nda muvaffak olabilmek için, her fleyden evvel buna mâ-
ni tasavvur olunan Garp Cephesindeki ordunun bafl›ndaki kumandan›, itibar ve
makam›ndan düflürerek, orduya hâkim olmak elzem idi. Ondan sonra da, Mec-
lis efkâr› umumîyesini tamamen kendi lehlerine çevirerek kumandan veya vekil
veya hükûmet ›skat›nda mazhar› sühulet olmak mühim idi. ‹flte bu maksatlarla
çal›flmakta olduklar›na bizde flüphe kalmam›flt›. Etem Beyin, ‹smet Paflaya ve
kardefli Teyfik Beye yazd›¤› telgraflarda kulland›¤› mülâyim ve nazikâne baz›
kelimelerin, henüz zaman kazanmak maksad›na matuf oldu¤unu ve meseleyi
‹smet Pafla ile Teyfik Bey aras›nda sitefehhümden mütevellit bir teessürden, en
nihayet Teyfik Beyin asabiyetine ma¤lûp olarak fazla hareketinden ibaret gös-
terip, kendilerinin gayet mutî ve mütevaz› olduklar›n› bir zaman için daha gö-
stermeye çal›flt›klar›na hükmetmemek mümkün de¤ildi. Biz de, vizayeti oldu¤u
gibi ciddî telâkki ettik. Siyasî ve askerî tedbirlerimizi ona göre tatbike bafllad›k.
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Efendiler, bu yaz›ya iliflik yaz›flma belgelerinde dikkati çeken noktalar
flunlard›: Teyfik Bey kardefline diyor ki: "Simav ve Dolaylar› Komutanl›¤›na
kesinlikle hiç gerek yoktur. Bu dolaylar›n komutan›n›n Eskiflehire dönmesi
için flimdi emir verdim." Teyfik Bey, ‹smet Paflan›n halka yay›mlad›¤› bildir-
geyi de, flöyle yorumluyordu:

Bu bildirge, bulundu¤umuz yerlerde bizim adaletsiz, güvenilmez, namussuzcas›na
davrand›¤›m›z› ilân ediyor........... Gezginci Güçler, bunu hiç kabul etmez. Bu nokta çözüm-
leninceye kadar, Gezginci Güçler Bat› Cephesi Komutanl›¤›n› tan›m›yacakt›r.

Bunun üzerine, Etem Beyin; ‹smet Paflaya yazd›¤› telgrafta, kardeflinin
üzüntüsünden sözettikten sonra bu ifllerin geri dönmesine de¤in ertelenmesi-
ni rica ediyor. Kardefline de, Bat› Cephesi Komutanl›¤›na yazd›¤›ndan ve ›l›m-
l› ve sayg›l› davran›lmas› ve öyle karfl›l›k vermesi gere¤inden sözediyor. Tey-
fik Bey 28 Kas›m 1920 de Etem Beye yazd›¤› yan›t telgraf›nda:

Namusumuzla oynayan Bat› Cephesi Komutan›n› bundan böyle üst olarak tan›m›ya-
ca¤›m› ve Simava gönderdi¤i komutan›na bugün yan›ndakilerle birlikte Eskiflehire dönme-
si için emir verdi¤imi ............. yazm›flt›m. Dedikten sonra "bu konuda baflka fley düflüne-
mem ve düflünülemez de Efendim" diyordu.

Teyfik Beyin, kardefline o gün yazd›¤› baflka bir telgrafda da:
".......... en ufak bir fley sezersem bu yeni kurulan komutanl›kta bulunanlar›n tümünü

gözetim alt›nda, Bat› Ordusuna geri gönderece¤im. Bat› Ordusu Komutan› ‹smet Beyin bu
cephe komutanl›¤›n› yönetemiyece¤ini anl›yorum" denilmekte idi.

Efendiler, bundan sonra, Gezginci Güçlerin savafl raporlar› Ankarada
Etem Beye geliyor ve Etem Bey taraf›ndan Bat› Cephesine gönderiliyormufl.

Bundan baflka, Gezginci Güçler Komutanl›¤›, Bat› Cephesi haberleflme-
lerine sansür koymufl. Telgraf ve telefon hatlar›n›n Gezginci Güçler Komu-
tanl›¤›n›n haberleflmelerine ancak yetti¤inden sözederek cephe ile haberlefl-
me aç›kça ve resmî olarak yasaklanm›fl. Ayn› zamanda, Gezginci Güçlerin,
Eskiflehir yak›nlar›na sald›r›larda bulunaca¤› söylentileri yay›lm›flt›.

Muhterem Efendiler, bu durumu hep birlikte incelemeye yarayacak kadar
bilgi sundu¤umu umar›m. Kolayl›kla anlafl›lmakta idi ki, Etem, Teyfik kardefl-
ler ve kendileri gibi düflünen kimi arkadafllar›, millî hükûmete karfl› ayaklanma-
ya karar vermifllerdi. Bu kararlar›n› uygulamak için, cephede, Teyfik Bey uy-
durma nedenler arar ve cepheden ayr›larak kuvvetlerini toplarken, Ankarada
Etem Bey ve meb'us olan kardefli Reflit Bey ve daha birtak›mlar› siyaset yönün-
de çal›fl›yorlard›. Ayaklanma plân›nda baflar›l› olabilmek için, her fleyden evvel
buna engel say›lan Bat› Cephesindeki ordunun bafl›ndaki komutan›na, sayg›n-
l›k kaybettirerek ve görevinden düflürerek, orduya egemen olmak çok gerekli
idi. Ondan sonra da, Meclis ço¤unlu¤unun görüfllerini tümüyle kendilerinden
yana çevirerek komutan veya bakan veya hükûmet düflürmede kolayl›k sa¤la-
mak önemli idi. ‹flte bu amaçlarla çal›flmakta olduklar›ndan kuflkumuz kalma-
m›flt›. Etem Beyin, ‹smet Paflaya ve kardefli Teyfik Beye yazd›¤› telgraflarda
kulland›¤› baz› ›l›ml› ve nazik kelimelerin, biraz daha zaman kazanmak amac›-
na yönelik oldu¤una ve sorunu ‹smet Pafla ile Teyfik Bey aras›nda yanl›fl anlafl-
madan do¤an bir üzüntüden, en sonunda Teyfik beyin k›zg›nl›¤›n› yenemiyerek
taflk›nl›k yapm›fl olmas›ndan ibaret gösterip, kendilerinin çok yumuflak bafll› ve
alçak gönüllü olduklar›n› bir zaman için daha göstermeye çal›flt›klar› yarg›s›na
varmamak elden gelemezdi. Biz de, olan durumu önemli ve tehlikeli sayd›k. Si-
yaset ve askerlik aç›s›ndan önlemlerimizi ona göre uygulamaya bafllad›k.

Etem, Tey-
fik kardefl-
ler ve ken-
dilerinin
hemfikri
olan baz›
arkadafllar›-
n›n hükû-
meti
millîyeye is-
yan›
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fik kardefl-
ler ve ken-
dileri gibi
düflünen ki-
mi arka-
dafllar›n›n
ulusal hü-
kûmete
karfl› ayak-
lanmas›



Efendiler, arzetmeliyim ki, her noktai nazardan gerek cephede ve gerek
Ankarada icap eden tedbirleri ald›rm›flt›m. Elem ve kardefllerinin isyan›ndan
asla çekinmiyordum. ‹syanlar› halinde, tedip ve tecziye olunabileceklerine flüp-
hem yoktu. Onun için gayet serin ve genifl hareket ediyordum. Mümkün oldu-
¤u kadar kendilerini nasihatle dairei edep ve itaate getirmeye çal›flmay›, bunda
muvaffak olamad›¤›m takdirde, efkâr› umumiyede daha ziyade vuzuh peyda
edecek olan ef'al ve harekât› mütecavizanelerinin icab›n› yapmay› tercih edi-
yordum. Bu mütaleaya binaen Ankarada bulunan Etem ve Reflit Beyleri ve ba-
z› zevat› beraber alarak bizzat Eskiflehre gitmeye ve orada ‹smet Pafla ile de
birleflerek vicahen konuflmaya ve anlaflmaya, 2/3 Kânunuevvel 1336 tarihinde
karar verdim. Etem Beyin bu seyahatte bana refakatten içtinap edece¤ini tah-
min ediyordum. Halbuki, behemehal Etem Beyi beraber al›p götürmek bence
lüzumlu idi. Bunun için arzusu olsun olmas›n, Etem Beyi beraber götürmek
veyahut ›srar› halinde ona göre muamelede bulunmak üzere icap eden tedabi-
ri de emretmifltim.

Filhakika, ertesi günü, Etem Bey hastal›¤›ndan bahsederek beraber seya-
hat edemiyece¤ini bildirdi. Doktor Adnan Bey de Etem Beyin rahats›zl›¤›n›n
seyahate mâni oldu¤unu söyledi, ›srar etlim. Nihayet, 3 Kânunuevvel 1336 ak-
flam› bir treni mahsusla Eskiflehre hareket ettik. Etem ve biraderi Reflit Beyler-
den maada beraber bulunan arkadafllardan bafll›calar› flunlard›:

Kâz›m Pafla, Celâl Bey, K›l›ç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey, Hakk› Behiç Bey,
Hac› fiükrü Bey.

4 Kânunuevvel 1336 sabah› erkenden henüz ben uykuda iken tren Eskifleh-
re vâs›l oldu. Daha evvel ‹smet Paflan›n henüz Bilecikte bulundu¤u anlafl›lm›fl
oldu¤undan Eskiflehirde durmay›p Bilecik istasyonuna gitmeye karar vermifltik.
Eskiflehirde uyand›¤›m zaman, trenin niçin durup hareketine devam etmedi¤ini
sordum. Yaverlerim, arkadafllar›n sabah kahvalt›s› yapmak üzere istasyonun
karfl›s›nda lokantaya gittiklerini ve flimdi gelmek üzere bulunduklar›n› söyledi.
Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini ihtar ettim. Birkaç dakika sonra ha-
z›r›z denildi. Bütün arkadafllar geldi mi? dedim. Bunun üzerine yap›lan tahkik-
ten anlafl›ld› ki, herkes haz›rd›r ama Etem Bey bir arkadaflile beraber ortada
yoktur. Derhal Etem Beyin firar ettirildi¤ine hükmettim. Fakat bu hükmü kim-
seye söylemedim. Yaln›z o halde, dedim, Elem Bey olmaks›z›n bizim Bileci¤e
gitmemizde bir fayda yoktur. ‹smet Paflay› da buraya davet ederiz.

‹smet Pafla da, telgraf bafl›nda, hususî muhavereden sonra Eskiflehre hare-
ket etti. Daha evvel yaln›z ve hususî görüflmemiz lüzumlu oldu¤undan ben de,
bir iki istasyon ileri giderek, bulufltuk. Beraber 4 Kânunuevvel 1336 akflam› Es-
kiflehire geldik. Orada bekliyen arkadafllarla hep beraber bir lokantada yemek
yedik. Etem Bey haz›r de¤ildi. Nerede oldu¤unu biraderinden sordum. Rahat-
s›zd›r, yat›yor dedi. O gece ‹smet Pafla karargâh›nda Kâz›m Pafla, Celal Bey,
Hakk› Behiç Bey haz›r oldu¤u halde Reflit ve Etem Beylerle konuflacakt›k.
Onun için Reflit Bey, Etem Beyin hasta oldu¤unu söylerken görüflmek üzere
karargâha gelebilece¤ini ilâve etmiflti. Yemekten sonra gittik, fakat, Etem Bey
gelmemiflti. Reflit Beye ne vak›t gelece¤ini sordum. Verdi¤i cevap flu idi: Etem
Bey bu dakikada kuvvetlerinin bafl›ndad›r!

Bu habere ra¤men, sakin bulunmay› ve görüflmeyi tercih ettik.
fiu noktay› da izah etmeliyim ki, ben, Eskiflehre bir s›fat› resmiye ile gitme-
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Efendiler, flunu bilginize sunmal›y›m ki, her aç›dan gerek cephede ve ge-
rek Ankarada gereken önlemleri ald›rm›flt›m. Etem ve kardefllerinin ayaklan-
malar›ndan hiç çekinmiyordum. Ayaklan›rlarsa, bast›r›l›p cezaland›r›labile-
ceklerine kuflkum yoktu. Onun için gayet serin kanl› ve genifl davran›yordum.
Elden geldi¤ince kendilerini ö¤ütle yola getirmeye çal›flmay›, bunda baflar›l›
olamazsam, kamu oyunda daha iyi anlafl›l›r hale gelecek olan sald›rganca dav-
ran›fllar›n›n gere¤ini yapmay› ye¤liyordum. Bu düflünceyle Ankarada bulunan
Etem ve Reflit Beyleri ve baz› kiflileri yan›ma alarak kendim Eskiflehire gitme-
ye ve orada ‹smet Pafla ile de birleflerek yüzyüze konuflmaya ve anlaflmaya,
2/3 Aral›k 1920 tarihinde karar verdim. Etem Beyin bu yolculukla bana kat›l-
maktan kaç›naca¤›n› kestiriyordum. Oysaki, ne olursa olsun Etem Beyi yan›-
m›za al›p götürmek bence gerekli idi. Bunun için istese de istemese de, Etem
Beyi birlikte götürmek ya da bizimle gitmemekte direnirse ona göre davran›l-
mak için gerekli önlemlerin al›nmas›n› da emretmifltim.

Gerçekten, ertesi günü, Etem Bey hastal›¤›ndan sözederek birlikte yol-
culuk yapamayaca¤›n› bildirdi. Doktor Adnan Bey de Etem Beyin rahats›zl›-
¤›n›n yolculu¤u önleyici nitelikte oldu¤unu söyledi, direttim. Sonunda, 3 Ara-
l›k 1920 akflam› özel bir trenle Eskiflehire do¤ru yola ç›kt›k. Etem ve kardefli
Reflit Beylerden baflka yan›m›zda bulunan arkadafllardan bafll›calar› flunlard›:

Kâz›m Pafla, Celâl Bey, K›l›ç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey, Hakk› Behiç Bey,
Hac› fiükrü Bey.

4 Aral›k 1920 sabah› erkenden daha ben uykuda iken tren Eskiflehire
vard›. Önceden ‹smet Paflan›n o s›rada Bilecikte bulundu¤u anlafl›lm›fl oldu-
¤undan Eskiflehirde durmay›p Bilecik istasyonuna gitmeye karar vermifltik.
Eskiflehirde uyand›¤›m zaman, trenin niçin durup yoluna devam etmedi¤ini
sordum. Yaverlerim, arkadafllar›n sabah kahvalt›s› yapmak üzere istasyonun
karfl›s›ndaki lokantaya gittiklerini ve flimdi gelmek üzere bulunduklar›n› söy-
ledi. Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini buyurdum. Birkaç dakika
sonra,haz›r›z denildi. Bütün arkadafllar geldi mi? dedim. Bunun üzerine yap›-
lan soruflturmada anlafl›ld› ki, herkes haz›rd›r ama Etem Bey bir arkadaflile
birlikte ortada yoktur. Hemen Etem Beyin kaç›rt›ld›¤› yarg›s›na vard›m. Ama
bu yarg›y› kimseye söylemedim. Sadece öyleyse, dedim, Etem Bey olmaks›-
z›n bizim Bileci¤e gitmemizde bir yarar yoktur. ‹smet Paflay› da buraya ça¤›-
r›r›z.

‹smet Pafla da, telgraf bafl›nda özel görüflmelerden sonra Eskiflehire do¤-
ru yola ç›kt›. Daha önce baflbafla ve özel olarak görüflmemiz gerekli oldu¤un-
dan ben de, bir iki istasyon ileri giderek, bulufltuk. Birlikte 4 Aral›k 1920 ak-
flam› Eskiflehire geldik. Orada bekliyen arkadafllarla hep birlikte bir lokanta-
da yemek yedik. Etem Bey yoktu. Nerede oldu¤unu kardeflinden sordum. Ra-
hats›zd›r, yat›yor dedi. O gece ‹smet Pafla karargâh›nda Kâz›m Pafla, Celâl
Bey, Hakk› Behiç Beyin yan›nda Reflit ve Etem Beylerle konuflacakt›k. Onun
için Reflit Bey, Etem Beyin hasta oldu¤unu söylerken görüflmek üzere karar-
gâha gelebilece¤ini de eklemiflti. Yemekten sonra karargâha gittik ama, Etem
Bey gelmemiflti. Reflit Beye ne vak›t gelece¤ini sordum. Verdi¤i karfl›l›k flu idi:
Etem Bey bu dakikada kuvvetlerinin bafl›ndad›r!

Bu habere karfl›n, so¤ukkanl› davranmay› ve görüflmeyi ye¤ledik.
fiu noktay› da aç›klamal›y›m ki, ben, Eskiflehire resmî bir görevli olarak git-



mifltim. Baz› arkadafllar›n da huzurile ‹smet Pafla ile olan mülâkat ve müzake-
rat›m›z› bitaraf bir arkadafl s›fatile yapt›¤›m› söylemifltim. ‹smet Pafla, vaziyeti,
cereyan eden muhaberat›, Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili s›fatile Teyfik Be-
yin ald›¤› vaz’› serkeflaneyi izah etti. Reflit Bey, kardeflleri ve kendi nam›na ce-
vap veriyordu. Reflit Bey, gayet dürüst ve mütecavizane konuflmaya bafllad›.
Kardefllerinin birer kahraman olduklar›n›, hiç kimsenin taht› emrine girmiye-
ceklerini ve bunu böylece kabul etmeye herkesin mecbur oldu¤unu biperva
söylüyor ve ordu, zaptü rapt, kumanda, hükûmet mefhumlar›na ve bunlar›n
icabat›na dair serdedilen mütaleata kulak dahi vermiyordu. Onun üzerine, ben,
dedim ki: "Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadafl›n›z s›fatile ve sizin lehi-
nizde bir neticeye destres olmak hissi samimanesile görüflüyordum. Bu dakika-
dan itibaren arkadafll›k ve hususîyete ait vaziyetim hitam bulmufltur. fiimdi kar-
fl›n›zda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin Reisi bulunmakta-
d›r. Reisi Devlet s›fatile Garp Cephesi Kumandan›na halin icab›n› tatbikte sa-
lâhiyetini kullanmas›n› emrediyorum." Derakap ‹smet Pafla da dedi ki: "Ma-
iyetimde bulunan kumandanlardan herhangi biri bana itaatsizlik etmifl olabilir.
Ben, onu terbiye ve tedibe muktedirim. Bu hususta henüz kimseye karfl› aczimi
itiraf etmifl ve hiç kimsenin bana ait olan bu vazifenin teshili ifas›na delâletini
rica etmifl de¤ilim. Ben vaziyetin icab›n› yapar›m."

Taraf›mdan ve ‹smet Pafla taraf›ndan al›nan bu ciddî vaziyet üzerine ava-
z› ç›kt›¤› kadar ba¤›r›rcas›na konuflan Reflit Bey, derhal ilticakârane bir vaziyet
ald› ve ileri gitmekte acele edilmemesini ve kendisi kardefllerinin yan›na gider-
se bir çarei tesviye bulabilece¤ini beyan etti. Bundan bir netice ç›kmayaca¤›,
maksad›n kardefllerini tenvir ve zaman kazanmak oldu¤u meydanda idi. Buna
ra¤men, Reflit Beyin bu teklifini kabul ettik. Ertesi günü ‹smet Paflan›n haz›rla-
taca¤› bir treni mahsusla Kütahyada kardefllerinin yan›na gitmesine muvafakat
olundu. Kâz›m Paflan›n da Reflit Beyle beraber gitmesi münasip görüldü. Ha-
reket ettiler.

Muhterem Efendiler; müsaadenizle bu hikâyeyi flimdilik burada b›rakaca-
¤›m. Ayn› günde, yani 5 Kânunuevvel 1336 da Bilecik istasyonunda bekliyen
Ahmet ‹zzet Pafla heyetine temas edece¤im.

Hat›r›n›zdad›r ki, ‹zzet Paflan›n talep ve teklifi üzerine, kendilerile Bilecik-
te mülâkat takarrür etmiflti. Heyet, ay›n dördündenberi beni Bilecik istasyonun-
da bekliyordu. Heyet, ‹zzet, Salih Paflalarla Süferadan Cevat, Ziraat Nâz›r›
Hüseyin Kâz›m, Hukuk Müflaviri Münür Beyler ve Hoca Fatin Efendiden mü-
rekkep idi. Bilecik istasyon binas›n›n bir odas›nda birlefltik. ‹smet Pafla da be-
raberdi. Mülâkat, flu tarzda cereyan etti: Ben ilk söz olarak, "Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti Reisi" diyerek kendimi takdim ettikten sonra,
"Kimlerle müflerref oluyorum" sualini tevcih ettim. Salih Pafla, benim maksa-
d›ma intikal edemiyerek kendisinin Bahriye ve ‹zzet Paflan›n Dahiliye Nâz›r›
oldu¤unu izaha kalk›fl›rken ben, derakap ‹stanbulda bir hükûmet ve kendileri-
ni o hükûmetin ricali olarak tan›mad›¤›m› ve e¤er ‹stanbulda bir hükûmetin
nâz›rlar› olarak görüflmek istiyorlarsa kendilerile görüflmekte mazur oldu¤unu
beyan ettim. Ondan sonra, s›fat ve salâhiyet mevzuubahs edilmiyerek müdave-
lei efkâr etmek tensip edildi.

Mükâlemenin baz› safhalar›na Ankaradan beraber gelen baz› meb’us arka-
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memifltim. Baz› arkadafllar›n da yan›nda ‹smet Pafla ile olan buluflmam›z› ve
görüflmelerimizi tarafs›z bir arkadafl olarak yapt›¤›m› söylemifltim. ‹smet Pa-
fla, durumu, yap›lan yaz›flmalar, Gezginci Güçler Komutan Vekili olarak
Teyfik Beyin kafa tutarcas›na davran›fl›n› anlatt›. Reflit Bey, kardeflleri ve
kendi ad›na karfl›l›k veriyordu. Reflit Bey, çok sert ve sald›rganca konuflma-
ya bafllad›. Kardefllerinin birer kahraman olduklar›n›, hiç kimsenin emri alt›-
na girmiyeceklerini ve herkesin bunu böylece kabul etmek zorunda oldu¤u-
nu korkmadan söylüyordu. Onun üzerine, ben, dedim ki: "Bu dakikaya ka-
dar sizinle eski bir arkadafl›n›z olarak ve sizden yana bir sonuç elde etmek
yollu bir içtenlikle görüflüyordum. Bu dakikadan bafllayarak arkadafll›k ve
yak›nl›¤a iliflkin tutumum son bulmufltur. fiimdi karfl›n›zda, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetinin Baflkan› bulunmaktad›r. Devlet Baflkan›
olarak Bat› Cephesi Komutan›na durumun gere¤ini yapmak için yetkisini
kullanmas›n› emrediyorum." Hemen ‹smet Pafla da dedi ki: "Emrimde bulu-
nan komutanlardan herhangi biri benim emirlerimi dinlememifl olabilir. Ben,
onu yola getirebilir, cezaland›rabilirim. Bu konuda flimdiye dek kimseye kar-
fl› güçsüzlü¤ümü kabullenmifl ve hiç kimseden bana ait olan bu görevin yeri-
ne getirilmesini kolaylaflt›rmas›n› rica etmifl de¤ilim. Ben durumun gere¤ini
yapar›m."

Benim ve ‹smet Paflan›n bu s›k› tutumumuz üzerine avaz› ç›kt›¤› kadar
ba¤›r›rcas›na konuflan Reflit Bey, hemen s›¤›n›r gibi bir durum ald› ve ileri
gitmekte acele edilmemesini ve kendisi kardefllerinin yan›na giderse bir çö-
züm yolu bulabilece¤ini söyledi. Bundan bir sonuç al›nmayaca¤›, amac›n
kardefllerini ayd›nlatmak ve zaman kazanmak oldu¤u besbelli idi. Buna
karfl›n, Reflit Beyin bu önerisini kabul ettik. Ertesi günü ‹smet Paflan›n ha-
z›rlataca¤› özel bir trenle Kütahyada kardefllerinin yan›na gitmesine izin ve-
rildi. Kâz›m Paflan›n da Reflit Beyle birlikte gitmesi uygun bulundu. Yola
ç›kt›lar.

Muhterem Efendiler; izninizle bu öyküyü flimdilik burada b›rakaca¤›m.
Ayn› günde, yani 5 Aral›k 1920 de Bilecik istasyonunda bekliyen Ahmet ‹z-
zet Pafla hey'etine de¤inece¤im.

An›msars›n›z ki, ‹zzet Paflan›n iste¤i ve önerisi üzerine, kendilerile Bile-
cikte buluflmam›z kararlaflt›r›lm›flt›. Hey'et, ay›n dördündenberi beni Bilecik
istasyonunda bekliyordu. Hey'et, ‹zzet, Salih Paflalarla elçilerden Cevat, Ta-
r›m Bakan› Hüseyin Kâz›m, Hukuk Dan›flman› Münür Beyler ve Hoca Fatin
Efendiden olufluyordu. Bilecik istasyon binas›n›n bir odas›nda birlefltik. ‹smet
Pafla da beraberdi. Buluflma, flöyle oldu: Ben, ilk söz olarak, "Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti Baflkan›" diyerek kendimi tan›tt›ktan sonra,
"Kimlerle tan›fl›yorum" sorusunu yönelttim. Salih Pafla, benim amac›m› kav-
ram›yarak kendisinin Deniziflleri ve ‹zzet Paflan›n ‹çiflleri Bakan› oldu¤unu
anlatmaya kalk›fl›rken ben, hemen ‹stanbulda bir hükûmet ve kendilerini o
hükûmetin üyeleri olarak tan›mad›¤›m› ve e¤er ‹stanbulda bir hükûmetin ba-
kanlar› olarak görüflmek istiyorlarsa kendilerile görüflemiyece¤imi söyledim.
Ondan sonra, görev ve yetki sözkonusu yap›lmaks›z›n düflünce al›flveriflinde
bulunmak uygun görüldü.

Konuflman›n kimi evrelerinde Ankaradan bizimle birlikte gelen baz› meb’us
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dafllar› da ifltirak ettirdim. Birkaç saat cereyan eden mükâlemeden, gelen zeva-
t›n esasl› hiçbir malûmat ve kanaatleri olmad›¤› anlafl›ld›. Nihayet, ‹stanbula
avdetlerine müsaade etmiyece¤imi ve birlikte Ankaraya gidece¤imizi tebli¤ et-
tim.

Zaten intizar etmekte bulunan trenle hareket olundu. 6 Kânunuevvel 1336
da Ankaraya geldik. ‹stanbul heyetini, arzular› hilâf›na tevkif etmifltim. Fakat,
bunu ilân etmeyi faydal› bulmad›m. Çünkü, ‹zzet ve Salih Paflalardan ve di¤er
zevattan hükûmeti millîye umurunda istifadeyi düflünerek haysiyetlerini mah-
fuz bulundurmak istedim. Bu maksatla, Ankaraya gelir gelmez matbuata tevdi
etti¤im resmî ajans tebli¤inde, mevzuubahs zevat›n, Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmetile temas etmek vesilesile ‹stanbuldan ç›kt›klar›n› ve memleketin hayru
selâmetine daha müsmir ve müessir bir surette çal›flmak üzere iltihak eyledikle-
rini ilân ettirdim.

Efendiler, biz, ‹zzet Pafla hey etile Bilecik-Ankara yolu üzerinde bulundu-
¤umuz 5/6 Kânunuevvel 1336 tarihinde Reflit Beyden, Kütahyaya vard›¤›ndan
ve ertesi günü Teyfik Beyle mülâkat edece¤inden, Etem Beyin de oraya muva-
salat›ndan bahis ve fakat henüz müspet bir mana ifade etmiyen telgraf ald›m.
Dört gün sonra da Reflit Beyin avdet ederken Eskiflehirden gönderdi¤i 9 Kânu-
nuevvel tarihli bir telgrafnamede; "Teyfik ile olan mesele, hüsnü neticeye rap-
tedilmifltir." denildikten sonra, "lâkin tan›mak ve tan›tmak istedi¤imiz zevat›n
basit ve zamana lây›k düflünememeleri veyahut düflünemediklerine bin bir ifla-
ret konmufltur." ibaresi okunmakta idi. Reflit Bey taraf›ndan Eskiflehirde Garp
Cephesi Kumandan› ‹smet Paflaya da, meselenin hal ve muhaberenin temin
edildi¤i ve Simav Havalisi Kumandanl›¤›n›n iade olunabilece¤i söylenmifl idi.
9 Kânunuevvel 1336 da, Etem Beyden de ald›¤›m bir flifre telgrafnamede; me-
selenin ‹smet Pafla taraf›ndan bililtizam ve nabemevsim ihdas edilmifl oldu¤u
anlat›lmak isteniyordu. O zaman seryaverim bulunan Salih Beyin de, gûya al-
makta oldu¤u tedabir ve tertibattan aynen haberdar edildikleri zikrediliyordu.
Benim evhama sevkedildi¤imi delâili ile istihbar etti¤ini yaz›yordu. Ondan son-
ra, birtak›m tatminkâr cümlelerle, Kuvayi Seyyareye mensup olup Madenden
berayi iltihak avdet eden ve Erkân›harbiyei Umumiyenin emrile Cenup Cephe-
sine sevkedilen bir müfrezesinin, kendine iltihak›n› ve Kuvayi Seyyarenin Fuat
Pafla zaman›nda seyyar jandarma teflkilât› mucibince bütçeye dahil edildi¤in-
den bahsile fazla para temin etmek istedi¤i görülüyordu.

Benim üç gün sonra buna verdi¤im tatminkar cevapta; "son günlerin tecel-
liyat› filiyesi, beni tevehhüme de¤il, fakat tereddüde sevketti¤ini itiraf ederim"
dedikten baflka "vasiyeti umumiyemizin ahenk ve intizam›m ihlâlde hiç kimse-
ye müsamaha" eylememesini yazd›m.

Hakikatte mesele hallolunmam›flt›. Verece¤im izahattan anlafl›lacakt›r ki,
Etem Bey ve kardeflleri, zaman kazanmak için bizi i¤fale çal›fl›yorlard›. Maksat-
lar›, mümkün olabildi¤i kadar yeniden kuvvet celp ve cemmetmek ve Düzcede
bulunan Sar› Efe kuvvetlerini ve Lefkede bulunan Gök Bayrak taburunu kendi-
ne iltihak ettirmek ve Demirci Mehmet Efenin de kendisile beraber isyan›n› temin
etmek, bir taraftan da cephe kumandanlar›n› ›skat ve ordu zabitan›n›n ve efrad›-
n›n kendilerine mukabele etmemeleri için propagandaya f›rsat bulmak istiyorlar-
d›. Filhakika, Simav ve Havalisi Kumandan›, Simava gitmek üzere Kütahya-
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arkadafllar› da bulundurdum. Birkaç saat süren görüflmelerden, gelenlerin
hiçbir esasl› bilgi ve düflünceleri olmad›¤› anlafl›ld›. Sonunda, ‹stanbula
dönmelerine izin vermiyece¤imi ve birlikte Ankaraya gidece¤imizi bildir-
dim.

Beklemekte olan trenle yola ç›k›ld›. 6 Aral›k 1920 de Ankaraya geldik.
‹stanbul hey'etini, istekleri d›fl›nda al›koymufltum. Ama, bunu herkese du-
yurmay› yararl› bulmad›m. Çünkü, ‹zzet ve Salih Paflalardan ve öbür kifliler-
den millî hükûmetin ifllerinde yararlanmay› düflünerek onurlar›n› korumak
istedim. Bu amaçla, Ankaraya gelir gelmez bas›na verdi¤im resmî ajans bil-
dirisinde, söz konusu kiflilerin, Büyük Millet Meclisi Hükûmetile görüflmek
gibi bir sudan nedenle ‹stanbuldan ç›kt›klar›n› ve memleketin hayr› ve esen-
li¤i için daha verimli ve etkili flekilde çal›flmak üzere bize kat›ld›klar›n› du-
yurdum.

Efendiler, biz, ‹zzet Pafla hey'eti ile Bilecik-Ankara yolu üzerinde bulun-
du¤umuz 5/6 Aral›k 1920 tarihinde Reflit Beyden, Kütahyaya vard›¤›n› ve er-
tesi günü Teyfik Beyle görüflece¤ini, Etem Beyin de oraya geldi¤ini bildiren
ve ama tutarl› bir anlam tafl›mayan telgraf ald›m. Dört gün sonra da Reflit Be-
yin dönerken Eskiflehirden gönderdi¤i 9 Aral›k tarihli bir telgrafda; "Teyfik
ile olan sorun, iyi bir sonuca ba¤lanm›flt›r." denildikten sonra, "ama tan›mak
ve tan›tmak istedi¤imiz kiflilerin yal›n olduklar› ve zamana yarafl›r flekilde dü-
flünmediklerine ya da düflünemediklerine binbir iflaret konmufltur." kelimele-
ri okunmakta idi. Reflit Bey taraf›ndan Eskiflehirde Bat› Cephesi Komutan›
‹smet Paflaya da, sorunun çözümlendi¤i ve haberleflmenin sa¤land›¤› ve Simav
Dolaylar› Komutanl›¤›n›n yerine geri gönderilece¤i söylenmifl idi. 9 Aral›k
1920 de Etem Beyden de ald›¤›m bir flifre telgrafda; sorunun ‹smet Pafla tara-
f›ndan bilebile ve zamans›z ç›kar›lm›fl oldu¤u anlat›lmak isteniyordu. O za-
man baflyaverim bulunan Salih Beye de, sanki almakta oldu¤u önlem ve dü-
zenlemelerden oldu¤u gibi bilgi verdikleri belirtiliyordu. Benim kuruntuya
düflürüldü¤ümü kan›tlar›yla birlikte ö¤rendi¤ini yaz›yordu. Ondan sonra, bir-
tak›m inan verici cümlelerle, Gezginci Güçlere ba¤l› olup kat›lmak üzere Ma-
denden dönen ve Genelkurmay›n emriyle Güney Cephesine gönderilen bir
birli¤inin, kendine kat›lmas›n› ve Gezginci Güçlerin Fuat Pafla zaman›nda
gezginci jandarma örgütü olarak bütçeye al›nd›¤›ndan sözederek daha çok pa-
ra sa¤lamak istedi¤i görülüyordu.

Benim üç gün sonra buna verdi¤im inand›r›c› karfl›l›kta; "son günlerin
edimli belirtilerinin, beni kuruntuya de¤il, ama duraksamaya götürdü¤ünü
kabul ederim" dedikten baflka ".......kimsenin genel durumumuzun uyum ve
düzenini bozmas›n›, hoflgörmemesini" yazd›m.

Gerçekten sorun çözümlenmemiflti. Yapaca¤›m aç›klamalardan anlafl›lacak-
t›r ki, Etem Bey ve kardeflleri, zaman kazanmak için bizi aldatmaya çal›fl›yorlar-
d›. Amaçlar›, olabildi¤ince yeniden kuvvet toplamak ve Düzcede bulunan Sar›
Efe birliklerinin ve Lefkede bulunan Gök Bayrak taburunun kendilerine kat›l-
mas›n› sa¤lamak olup Demirci Mehmet Efenin de kendisile birlikte ayaklanma-
s›n› sa¤lamak, bir yandan da cephe komutanlar›n› düflürtmek ve ordu subay ve
erlerinin kendilerine karfl› koymamalar› için propagandaya f›rsat bulmak istiyor-
lard›. Gerçekte, Simav ve Dolaylar› Komutan›, Simava gitmek üzere Kütahya-
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dan geçerken, Etem ve Teyfik Beyler taraf›ndan celbolunarak kendi emirleri al-
t›nda ve gösterecekleri mahalde istihdam edilmek üzere Kütahyada kalmas›
emrolunmufltur. Bu emirlerinin teyidi lüzumunu da 10 Kânunuevvel 1336 da
Cephe Kumandanl›¤›ndan temenni etmifllerdir. Görülüyor ki, her fley hallolun-
du, denildi¤i halde mebdedeki ademi itaat, aynen muhafaza edilmekte idi.

Etem Bey, Konya, Ankara, Haymana dahil, her tarafa ellerinde hususî flif-
reler bulunan, irtibat zabiti unvanile, birtak›m memurlar göndererek yeniden
silâh ve hayvan tedarikine bafllad›. Bunlara verdikleri vazife ve hükûmet me-
murlar›na yapt›klar› tebli¤ler hakk›nda bir fikir edinmek üzere meselâ; 7 Kâ-
nunuevvel 1336 da Ankara flimalinde Kalecik kaymakam›na yazd›¤› tezkereyi
aynen okuyay›m:

Kalecik Kazas› Kaymakam› Canibi Valâs›na Kütahya, 7 Kânunuevvel 1336
Kuvayi Seyyare müfreze kumandanlar›ndan olup zirde künyesi muharrer ‹smail A¤a

kazay› valâlar› dahilinde Kuvayi Seyyareye mensup olup mezun ve gayr›mezun mücahidin
ile yeniden silâh ve hayvan tedarikile, iltihak edecek vatanperverleri al›p getirmek vazifesile,
memuren Kaleci¤e izam k›l›nm›flt›r. Kendisine her türlü teflkilât ve muavenat› lâzimei vatani-
yenin ifas›n› rica eylerim Efendim.

Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan› Etem
Garp Cephesi Kumandan›, Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›ndan mevcut

cephane m›ktar›n› ve son Gördes muharebesinde ne m›ktar topçu cepanesi sar-
fedildi¤ini sormas› üzerine, Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili Teyfik imzasile
11 Kânunuevvel 1336 da, "... bu yaz›fl›n›zdan bize emniyet etmedi¤inizi anl›yo-
rum. Cephane ne yenir, ne içilir, ancak düflmana at›l›r. Bu emniyet meselesi va-
ridi hat›r ise, cephane göndermiyebilirsiniz." tarz›nda cevap verilmekte idi.

Efendiler, burada ufak bir noktaya dikkatini celbedeyim. Görüyorsunuz
ki, Etem Bey, cephede ve kuvvetinin bafl›nda oldu¤u halde Teyfik Bey yine ve-
kil s›fatile muhabere ve muamelede bulunuyor. Ayn› kuvvet üzerinde, ayn› sa-
lâhiyette iki kumandan...

Cephe Kumandan›, 13 tarihinde sorulan sual ve al›nan cevap suretlerini
beray› malûmat bana göndermiflti. Hükûmetçe, miftah› olmayan flifreler ve hu-
susî flifreler istimali umumiyetle menedilmiflti. Halbuki, Etem Beyin hususî me-
murlar› ve meb'uslardan baz› arkadafllar›, bu memnuiyete riayet etmeksizin,
flifre muhaberat›na devam etmekte idiler. Bittabi bunlara mümanaat edildi. Bu-
nun üzerine, Etem Bey, ‹smet Paflaya 13/14 Kânunuevvel 1336 tarihli bir mü-
racaatile "baz› ihtiyacat ve saire hakk›nda Ankara ve Eskiflehir Kuvayi Seyya-
re irtibat zabitlerine verilen telgraflar›n tevkif edilmekte oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Muhaberat›m›z›n menedilmesi veya müflkülâta u¤rat›lmas› suretile vaki mu-
amelenin lûtfen izalesini rica ederim" diyordu. Halbuki, irtibat zabitlerinin
aç›k muhabereleri menedilmemiflti. Menedilen, hususî flifre muhaberesi idi. Bil-
hassa Etem Beyin bahsetti¤i Ankara ve Eskiflehirdeki zabitlerin hiçbir muha-
bereleri menedilmifl ve bu zabitler taraf›ndan Etem Beye flikâyet vaki olmufl de-
¤ildi. O günlerde Eskiflehirde keflide ettirilmiyen bir hususî flifre vard›. Fakat o,
kumandan ve meb’us diye imza atan Etem Beyin bir arkadafl›n›n flifresi idi.
Onun için ‹smet Pafla, Etem Beye verdi¤i cevapta, bu husustaki muhbirin kim
oldu¤unun ifl'ar›n› talep etmiflti.

Efendiler, bafll›bafl›na nazar› dikkati calip bir muameleyi de burada zikre-
deyim. Bu tarihlerde Kütahyada Mutasarr›f Vekili Kad› Ahmet As›m Efendi
nam›nda bir zat bulunuyordu. Kütahyada Mevki Kumandan› unvanile Etem Bey
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dan geçerken, Etem ve Teyfik Beyler taraf›ndan ça¤›rt›larak kendi emirleri
alt›nda ve gösterecekleri yerde kullan›lmak üzere Kütahyada kalmas› emro-
lunmufltur. Bu emirlerinin do¤rulanmas› gere¤ini de 10 Aral›k 1920 de Cep-
he Komutanl›¤›ndan istemifllerdir. Görülüyor ki, her fley hallolundu, denil-
di¤i halde bafllang›çtaki emir dinlemezlik, oldu¤u gibi sürdürülmekte idi.

Etem Bey, Konya, Ankara, Haymanayla birlikte, her tarafa ellerinde
özel flifreler bulunan, ba¤lant› subay› ad›yla birtak›m görevliler göndererek
yeniden silâh ve hayvan toplamaya bafllad›. Bunlara verdikleri görev ve hükû-
met görevlilerine yapt›klar› bildirilerin niteli¤i anlafl›ls›n diye örne¤in; 7 Ara-
l›k 1920 de Ankara kuzeyinde Kalecik kaymakam›na yazd›¤› yaz›y› oldu¤u gi-
bi okuyay›m:

Kalecik Kazas› Kaymakam› Yüksek Kat›na   Kütahya, 7 Aral›k 1920 
Gezginci Güçler birlik komutanlar›ndan olup afla¤›da kimli¤i yaz›l› ‹smail A¤a ilçeniz

içinde Gezginci Güçlerden olan izinli izinsiz savaflç›lar ile yeniden silâh ve hayvan topla-
makla, kat›lacak yurtseverleri al›p getirmekle görevlendirilerek Kaleci¤e gönderilmifltir.
Kendisine yurt gereksinimi olan her kolayl›k ve yard›m›n yap›lmas›n› rica ederim Efendim.

Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan› Etem
Bat› Cephesi Komutan›n›n, Gezginci Güçler Komutanl›¤›ndan eldeki

cephane tutar›n› ve son Gördes savafl›nda ne kadar topçu cephanesi harcand›-
¤›n› sormas› üzerine, Gezginci Güçler Komutan Vekili Teyfik imzasile 11
Aral›k 1920 de, "... Bu yaz›fl›n›zdan bize güvenmedi¤inizi anl›yorum. Cepha-
ne ne yenir, ne içilir, ancak düflmana at›l›r. Bu güven sorunu akla geliyorsa,
cephane göndermiyebilirsiniz." yolunda karfl›l›k verilmekte idi.

Efendiler, burada ufak bir noktaya dikkatinizi çekece¤im. Görüyorsunuz
ki, Etem Bey, cephede ve kuvvetinin bafl›nda oldu¤u halde Teyfik Bey yine
vekil olarak haberlefliyor ve ifl yap›yor. Ayn› kuvvet üzerinde, ayn› yetkide iki
komutan...

Cephe Komutan›, 13 tarihinde sorulan soru ve al›nan yan›t örneklerini
bilgi için bana göndermiflti. Hükûmetçe, anahtar› olmayan flifreler ve özel flif-
reler kullan›lmas› genellikle yasaklanm›flt›. Oysaki, Etem Beyin özel görevli-
leriyle meb'uslardan baz› arkadafllar›, bu yasa¤a uymaks›z›n, flifreli haberlefl-
meleri sürdürmekte idiler. Elbet bunlar engellendi. Bunun üzerine, Etem
Bey, ‹smet Paflaya 13/14 Aral›k 1920 tarihli bir baflvurusuyla "Birtak›m gerek-
sinimlerimiz ve benzerleri hakk›nda Ankara ve Eskiflehir Gezginci Kuvvetler
ba¤lant› subaylar›na verilen telgraflar›n durduruldu¤u anlafl›lm›flt›r. Haberlefl-
melerimizin önlenmesi ya da güçlefltirilmesi yolunda yap›lan ifllerin lûtfen kal-
d›r›lmas›n› rica ederim" diyordu. Oysaki, ba¤lant› subaylar›n›n aç›k haberlefl-
meleri yasaklanmam›flt›. Yasaklanan, özel flifre ile haberleflme idi. Özellikle
Etem Beyin söz konusu yapt›¤› Ankara ve Eskiflehirdeki subaylar›n hiçbir ha-
berleflmeleri yasaklanmam›fl ve bu subaylar taraf›ndan Etem Beye yak›nma
olmam›flt›. O günlerde Eskiflehirde çektirilmiyen bir özel flifre vard›. Ama o,
komutan ve meb'us diye imza atan Etem Beyin bir arkadafl›n›n flifresi idi.
Onun için ‹smet Pafla Etem Beye verdi¤i karfl›l›kta, bu ifli kendisine duyura-
n›n kim oldu¤unun bildirilmesini istemiflti.

Efendiler, bafll›bafl›na dikkati çeken bir uygulamay› da burada söyleyeyim.
Bu tarihlerde Kütahyada Mutasarr›f Vekili Kad› Ahmet As›m Efendi ad›nda bi-
risi bulunuyordu. Kütahyada Mevki komutan› san› ile Etem Bey taraf›ndan atan-
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taraf›ndan tayin edilmifl, Abdullah Bey nam›nda da biri vard›. Bu kumandan,
firarî efrad› askeriye ailelerinden baz›lar›n› tehcir edilmek üzere Kütahya Mu-
tasarr›f Vekili Ahmet As›m Efendiye gönderir. Mutasarr›f vekili, tehcir mu-
amelât›n›n kanunu âhir mucibincince, ‹stiklâl Mahkemesine aidiyetinden ba-
hisle evrak› kumandanl›¤a iade eder. Bunun üzerine, mevki kumandan›, muta-
sarr›f vekilini, gece vakt›, makam›na celbettirmeye kalkar. Mutasarr›f vekili, ge-
ce meflgul oldu¤undan sabahleyin mülâkat edebilece¤ini bildirir. Kumandan›n
gönderdi¤i neferler, mutasarr›f vekilinin ikametgâh›n›n harem kap›s›n› k›rmak
suretile cebren hanesine girerek kemali hakaretle kendisini al›rlar ve götürürler.
‹sticvap ettikten sonra, ayn› gece, kuvvei musallâha ile on dört saat mesafede
bulunan Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›n›n huzuruna götürürler. Ondan sonra
da Kütahyadan ihrac ve teb'it ederler. Kad› olmak ve mutasarr›f vekili bulun-
mak hesabile, muhtelif vekâletlerin büyük bir memuru olan bir zat›n duçar ol-
du¤u tecavüz ve muamele, bittabi do¤rudan do¤ruya hükûmete tevcih olunmufl
bulunuyordu. Bu vak'a üzerine Mecliste, hükûmetten istizah yap›ld›. Ait oldu-
¤u vekâletler, Cephe kumandanl›¤›ndan vak'a mütecasirlerinin Divan› Harbe
sevklerini talep ettiler. Cephe Kumandan›n›n, Kuvayi Seyyare Kumandanl›¤›n-
dan tahkikat icra ve neticenin ifl'ar›na dair yaz›lan telgraf›na, 19 Kânunuevvel
1336 da Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Kumandan Vekili Meh-
met Teyfik imzal› gelen cevapta: "Abdullah Bey herne yapm›fl ise taraf›mdan
verilen emri kat’î üzerine yapm›fl ve yapmaya mecbur idi. Bu meselenin esbab›
mucibesi icap eden vekâletlere arzedilmiflti... Mumaileyhin avdetine emri kat’î
verildi¤i taraf› âlinizden bildiriliyor. Avdet etti¤i halde... behemehal idam ede-
ce¤im..." deniliyordu.

Efendiler, vükelây› milletin emrile vazifesine iade edilmek istenilen bir me-
murun, idam edilece¤inin bildirilmesi, elbette ahkâm› esasice ve kanuniye ile ka-
bili telif de¤ildi. 13 Kânunuevvel 1336 günü Etem Bey, Ankarada biraderi Reflit
Beyle makina bafl›nda aç›k telgraflarla uzun uzad›ya görüfltü. Bu muhaberat›n
hulâsas› flu idi: "Etem Bey, meseleyi behemehal Mecliste mevzuubahs ettiriniz.
Sar› Efe denilen Edibin müfrezesile beraber Gök Bayrak taburuna iltihak› için
haber gönderiniz. Meclis vas›tasile kumandanlar› çektiriniz. Meclis vas›tasile
olamad›¤› takdirde bunu idareden hemen temin ediniz" diyor ve "patlataca¤›
bombalar› ta ‹ngilizlerin iflitece¤ini ve bunun patlamas›n›n pek yak›n oldu¤unu"
söylüyor. Reflit beyin verdi¤i cevaplar meyan›nda da, nazar› dikkati calip flunlar
vard›: "Kuvvei Seyyarenin düflmana karfl› müdafaa etmemesini, bunu f›rkalara
b›rakmas›n› ve Ediple bizzat muhabere etmesini, buna mümanaat edildi¤i tak-
dirde Cephe Kumandanile tekrar alâkay› kesmesini" söylüyordu.

Reflit Bey, bu muhaberat› oldu¤u gibi bana gönderdi. Kendisi yan›ma gel-
medi. Zaten Eskiflehirden Kütahyaya gidip avdet ettikten sonra yan›ma gelme-
miflti. Kendisini nezdime celbettirdim. Ne istediklerini sordum... "Cephe ku-
mandanlar›n› tebdil ediniz" dedi. "Yerine koyacak adamlar›m›z yoktur" de-
dim. "Beni tayin ediniz, ben daha iyi yapar›m" dedi. "Cephe kumandanlar›n›
tebdil etmek mühim bir meseledir. Vaziyeti umumiyemizi duçar› zâf eder. Böy-
le bir teklifi kabul etmek kolay ve muvaf›k de¤ildir." cevab›n› verdim.

Ayn› günde, yani 13 Kânunuevvel 1336 da Etem Beye de yazd›¤›m bir telg-
rafta; Reflit Beyle makina bafl›ndaki muhaberat›n› okudu¤umu söyledikten son-
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m›fl, Abdullah Bey ad›nda da biri vard›. Bu komutan, kaçak askerlerin ailele-
rinden bir k›sm›n› sürülmek üzere Kütahya Mutasarr›f Vekili Ahmet As›m
Efendiye gönderir. Mutasarr›f vekili, sürme iflini son kanun gere¤ince, ‹stiklâl
Mahkemesinin yapabilece¤ini bildirerek ilgili kâ¤›tlar› komutanl›¤a geri verir.
Bunun üzerine, mevki komutan›, mutasarr›f vekilini, gece vakti, yan›na getirt-
meye kalkar. Mutasarr›f vekili, gece ifli oldu¤undan sabahleyin görüflebilece-
¤ini bildirir. Komutan›n gönderdi¤i erler, mutasarr›f vekilinin evinin harem
kap›s›n› k›rarak zorla evine girerek çok afla¤›lay›c› bir biçimde al›rlar ve götü-
rürler. Sorguya çekildikten sonra, ayn› gece, silâhl› kimseler taraf›ndan ondört
saat uzakta bulunan Gezginci Güçler Komutanl›¤›na götürülür. Ondan sonra
da Kütahyadan ç›kar›p kovarlar. Kad› olmas› ve mutasarr›f vekili bulunmas›
dolay›sile, birkaç bakanl›¤›n yüksek bir görevlisi olan bir kiflinin u¤rad›¤› sal-
d›r› ve kötü ifller, elbette do¤rudan do¤ruya hükûmete yöneltilmifl bulunuyor-
du. Bu olay üzerine Mecliste, hükûmetten soru soruldu. ‹lgili bakanl›klar,
Cephe Komutanl›¤›ndan bu olay› yapmaya cür'et edenlerin Askerî Mahke-
meye verilmesini istediler. Cephe Komutan›n›n, Gezginci Güçler Komutanl›-
¤›ndan soruflturulma yap›lmas› ve sonucunun bildirilmesine iliflkin olarak ya-
z›lan telgraf›na, 19 Aral›k 1920 de Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolay-
lar› Komutan Vekili Mehmet Teyfik imzal› gelen karfl›l›kta: "Abdullah Bey
herne yapm›fl ise taraf›mdan verilen kesin emir üzerine yapm›fl ve yapmaya
zorunlu idi. Bu konunun gerekçesi gereken bakanlara sunulmufltu... Ad› ge-
çenin dönmesi için kesin emir verildi¤ini bildiriyorsunuz. Dönerse... ne yap›p
yap›p asaca¤›m..." deniliyordu.

Efendiler, ulusun vekillerinin emri ile yeniden görevine bafllat›lmak iste-
nilen bir memurun, as›laca¤›n›n bildirilmesi, elbette temel kurallar ve kanun
hükümleriyle ba¤daflamazd›. 13 Aral›k 1920 günü Etem Bey, Ankarada kar-
defli Reflit Beyle makina bafl›nda aç›k telgraflarla uzun uzad›ya görüfltü. Bu
haberleflmenin özeti flu idi: "Etem Bey, sorunu ne yap›p yap›p Mecliste görüfl-
me konusu yapt›r›n›z. Sar› Efe denilen Edibin birli¤iyle beraber Gök Bayrak
taburuna kat›lmas› için haber gönderiniz. Meclis arac›l›¤›yla komutanlar› çek-
tiriniz. Meclis arac›l›¤›yla olmazsa bir yolunu bulup gecikmeden yapt›r›n›z"
diyor ve "patlataca¤› bombalar› tâ ‹ngilizlerin iflitece¤ini ve bunun patlamas›-
n›n pek yak›n oldu¤unu" söylüyor. Reflit Beyin verdi¤i karfl›l›klar aras›nda da,
dikkat çekici olarak flunlar vard›: "Gezginci Güçlerin düflmana karfl› savunma
yapmamas›n›, bunu tümenlere b›rakmas›n› ve Ediple arac›s›z haberleflmesini,
buna engel olunursa Cephe Komutan›yla yeniden iliflkiyi kesmesini" söylü-
yordu.

Reflit Bey, bu yaz›flmalar› oldu¤u gibi bana gönderdi. Kendisi yan›ma gel-
medi. Asl›nda Eskiflehirden Kütahyaya gidip döndükten sonra yan›ma gelme-
miflti. Kendisini yan›ma getirttim. Ne istediklerini sordum. "Cephe Komutan-
lar›n› de¤ifltiriniz" dedi. "Yerine koyacak adamlar›m›z yoktur" dedim. "Beni
atay›n›z, ben daha iyi yapar›m" dedi. "Cephe komutanlar›n› de¤ifltirmek
önemli bir ifldir. Genel durumumuzu güçsüzlefltirir. Böyle bir öneriyi kabul et-
mek kolay ve uygun de¤ildir." karfl›l›¤›n› verdim.

Ayn› günde, yani 13 Aral›k 1920 de Etem Beye de yazd›¤›m bir telgrafta;
Reflit Beyle makina bafl›ndaki yaz›flmalar›n› okudu¤umu söyledikten sonra, iflin



ra, meselenin Mecliste resmen mevzuubahs ve müzakere olmas› muvaf›k olma-
d›¤›n›, Edibin yerinden oynat›lmas›n›n caiz bulunmad›¤›n› bildirdim. Ayn› ta-
rihte, Etem Bey verdi¤i cevapta; meselenin ciddî oldu¤unu söyliyerek kuman-
danlar aleyhinde sözler sarfediyordu.

Efendiler, Etem ve kardeflleri cephede bulunan kumandanlar› be¤enmi-
yorlar ve onlara itaat etmiyorlar. Vekâletleri ve hükûmeti tan›m›yorlar. Yaln›z
gûya bana itaat ediyorlar ve Meclisi de, kendi arzular›na göre harekete geçire-
ceklerini ümit ediyorlar. Bana ve Meclise mümaflatkâr görünerek kemali faali-
yetle haz›rl›klar›n›n ikmaline çal›fl›yorlard›. Etem Bey, 18/19 Kânunuevvel ta-
rihli bir telgrafile de, yine Edibin müfrezesile kendisine iltihak ettirilmesini ben-
den rica ediyordu. Talebini hakl› göstermek için de diyordu ki:

Anadolu harekât› ve tedibat› zaman›nda hasbelvaz'iye Biga havalisinde terketti¤im ve
bilâhare Düzceye muvakkaten sevkedilen Birinci Kuvvei Seyyareye mensup Edip Beyin,
müfrezenin k›sm› küllisinin ‹zmir ve havalisi gönüllülerinden olan 250 süvari, 200 piyade, bir
cebel tak›m›, iki makineli tüfek, 30 kiflilik karargâh süvari efrad›ndan mürekkep müfrezemi-
zin, ‹zmir hududuna takarrübümüz dolay›sile kendilerinden daha fazla istifade edilece¤i ta-
biî bulunmakla beraber mütemadiyen de müracaat vaki olmakta bulundu¤undan ve elyevm
o havalide asayifl ve sairenin de flayan› emniyet bir raddede oldu¤u Edip Bey taraf›ndan da
ifl'ar edildi¤inden münasip di¤er bir k›t’a ile, m›nt›kai mezkûre teslim al›narak, mumaileyh
Edip Beyin müfrezesi vesaiti harbiyesile, Kuvayi Seyyareye iltihak›n›n lâz›mgelen makama-
ta emrü havalesini rica eylerim.

Efendiler, bu telgrafnamede serdolunan mütaleata, en tecrübesiz ve en ba-
sit muhakemeli birinin dahi kani olmas› kabul olunabilir mi? Kütahyada bulu-
nan bir zat ‹zmir hududuna takarrüpten, bana, bahsediyor. Düzce ve havalisin-
de vaziyetin flayan› emniyet oldu¤unu benden daha iyi istihbar ediyor. Edip Bey
müfrezesinin kuvvetini, teferruatile tadat ettikten sonra bu müfrezenin vesaiti
harbiyesile beraber iltihak› ricas›n› kabili is'af telâkki edece¤imi zannediyor.

Bu telgraf üzerine, 19 Kânunuevvel 1336 da hususî olarak bizzat Düzcede
Müfreze Kumandan› Edip Beye, Etem Beyin talebinden ve kendisinin bunu ar-
zu etti¤i bildirildi¤inden bahsederek ve fakat müfrezesinin o havalide vücudu-
na ihtiyac› kat’î bulundu¤unu da zikrederek yazd›m.

Edip, 19/20 Kânunuevvel 1336 da verdi¤i cevapta, müfrezesinin o m›nt›ka-
da kalmas›n›n zarurî oldu¤unu bildirdi. Buna, müfrezesinin; Kuvvei Seyyare
mürettebat› misillû ayn› tahsisatla emri istihdamlar›n›n temini istirham›n› ilâve
etmek f›rsat›n› da kaç›rmam›flt›.

Efendiler, Etem ve arkadafllar›, Ankara kurbünde Haymanada da ayr›ca
bir kuvvet cem'ine teflebbüs ettiler, Sirkat maddesinden Ankarada mevkuf iken
bilâhare tahliye olunan Van mültecilerinden Musa Beyzade Abbas nam›nda bi-
ri, elinde vesika oldu¤u halde befl on kifli ile Haymana havalisinde efrad topla-
maya bafllad›. O adam, 19 Kânunuevvelde derdest edilebilmifl ve Ankara ‹stik-
lâl Mahkemesine tevdi edilmiflti. Bunu derdest etmek ve avenesini da¤›tmak
için hususî ve seri tertibat almak lâz›mgeldi. Bu maksatla, Haymanaya gönde-
rilen hususî bir kuvvet, elyevm meb'us bulunan Recep Zühtü Bey kumandas›n-
da sevkolunmufltu. Recep Zühtü Bey, Abbas› üç refik ile derdest ettikten sonra
mühim bir hücuma maruz kalaca¤›n› kaviyen melhuz gördü¤ünden, mevkuf-
lar›, yolunu tebdil ederek Polatl› üzerinden trenle Ankaraya getirmeye mecbur
olmufltu.
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Mecliste resmî olarak söz ve görüflme konusu yap›lmas›n›n uygun bulunmad›-
¤›n›, Edibin yerinden oynat›lmas›n›n uygun olmad›¤›n› bildirdim. Ayn› tarih-
te, Etem Bey verdi¤i karfl›l›kta; iflin önemli oldu¤unu söyliyerek komutanlara
karfl› yak›fl›ks›z sözler söylüyordu.

Efendiler, Etem ve kardeflleri cephede bulunan komutanlar› be¤enmi-
yorlar ve onlar›n emirlerine uymuyorlar. Bakanl›klar› ve hükûmeti tan›m›yor-
lar. Sadece sanki benim emirlerime uyuyorlar ve Meclisi de, kendi isteklerine
göre davrand›racaklar›n› umuyorlard›. Bana ve Meclise karfl› sayg›l› görüne-
rek büyük çaba ile haz›rl›klar›n› tamamlamaya çal›fl›yorlard›. Etem Bey, 18/19
Aral›k tarihli bir telgrafile de, yine Edibin birli¤iyle kendisine kat›lmas›n›
benden rica ediyordu. ‹ste¤ini hakl› göstermek için de diyordu ki:

Anadoluda ayaklanmalar›n bast›r›lmas› s›ras›nda durum gere¤i Biga dolaylar›nda b›-
rakt›¤›m ve sonra da Düzceye geçici olarak gönderilen Birinci Gezginci Güçlere ba¤l› Edip
Beyin, birli¤in büyük ço¤unlu¤unun ‹zmir ve dolaylar› gönüllülerinden olan 250 atl›, 200 pi-
yade, bir da¤ topçu tak›m›, iki makineli tüfek, 30 kiflilik karargâh atl› erlerinden oluflan bir-
li¤imizin, ‹zmir hududuna yak›nlaflmam›z dolay›sile kendilerinden daha çok yararlan›labi-
lece¤i do¤al bulunmakla beraber, durmadan da baflvuru yap›lmakta oldu¤undan ve flimdi o
bölgede içdüzen ve benzer durumlar›n güvenilir bir derecede oldu¤u Edip Bey taraf›ndan
da bildirildi¤inden baflka uygun bir birlikle, o bölge teslim al›narak, ad› geçen Edip Beyin
birli¤i savafl araçlar›yla, Gezginci Güçlere kat›lmas›n›n gereken yerlere emredilmesini rica
ederim.

Efendiler, bu telgrafda ileri sürülen düflüncelere, en deneyimsiz ve en dü-
flüncesiz birinin bile inanaca¤› kabul olunabilir mi? Kütahyada bulunan birisi
bana ‹zmir hududuna yaklaflmaktan sözediyor. Düzce ve dolaylar›nda duru-
mun güvenilir oldu¤unu benden daha iyi haber al›yor. Edip Bey birli¤inin
kuvvetini, ayr›nt›lar›yla sayd›ktan sonra bu birli¤in savafl araçlar›yla birlikte
kendisine kat›lmas›n› kabul edebilece¤imi san›yor.

Bu telgraf üzerine, 19 Aral›k 1920 de, özel olarak Düzcede Birlik Komu-
tan› Edip Beye, Etem Beyin iste¤inden ve kendisinin bunu istedi¤inin bildiril-
di¤inden sözederek ve ama birli¤inin o dolaylarda bulunmas›na kesin gerek-
sinim oldu¤unu da belirterek yazd›m.

Edip, 19/20 Aral›k 1920 de verdi¤i karfl›l›kta, birli¤inin o bölgede kalma-
s›n›n zorunlu oldu¤unu bildirdi. Buna, birli¤inin; Gezginci Güçlerdeki adam-
lara eflit ödenekle çal›flt›r›lmas›n›n sa¤lanmas› dile¤ini eklemek f›rsat›n› da ka-
ç›rmam›flt›.

Efendiler, Etem ve arkadafllar›, Ankara yak›nlar›nda Haymanada ayr›ca
bir kuvvet toplamaya girifltiler. H›rs›zl›k suçundan Ankarada tutuklu iken
sonradan sal›verilen Van s›¤›nmac›lar›ndan Musa Beyzade Abbas ad›nda bi-
ri, elinde belge befl on kifli ile Haymana dolaylar›nda asker toplamaya baflla-
d›. Bu adam, 19 Aral›kta yakalanabilmifl ve Ankara ‹stiklâl Mahkemesine ve-
rilmiflti. Bunu ele geçirmek ve adamlar›n› da¤›tmak için özel ve h›zl› önlemler
almak gerekti. Bu amaçla, Haymanaya gönderilen özel bir kuvvet, flimdi
meb'us bulunan Recep Zühtü Bey komutas›nda yollanm›flt›. Recep Zühtü
Bey, Abbas› üç arkadafl›yla birlikte ele geçirdikten sonra önemli bir sald›r›ya
u¤rayaca¤›n› çok olas› gördü¤ünden, tutuklular›, yolunu de¤ifltirerek Polatl›
üzerinden trenle Ankaraya getirmek zorunda kalm›flt›.



Efendiler, Demirci Efe, Etem Beyle muhabereden sonra bir vaziyeti mah-
susa ald›. Bu, hissolunur olunmaz, Cenup Cephesinde bulunan Refet Bey sü-
varileri, derhal üzerine tevcih edildi. 15/17 Kânunuevvel 1336 da Dinar civar›n-
da ‹¤decik köyünde bir gece bask›nla Efenin kuvvetleri da¤›t›lm›fl... kendisi befl
on kifliyle firar etmifl. Efe, çok sonra iltica ederek mazhar› affolmufltur.

Efendiler, Reflit Bey, 20/21 Kânunuevvel gecesi evinde dört kifliyi, ordu za-
bitan ve bilhassa efrad›n›, Kuvvei Seyyare ile bir musademe halinde ›zlâle me-
mur ediyordu. Bu dört kifli flunlard›: Yeni Dünya gazetesinde Hayrî, Arif Oru-
cun hemflirezadesi Nizamettin, Müflür Fuat Paflazade Hidayet ve refik› fiükrü
Beyler... Bunlar, 21 Kânunuevvelde trenle Eskiflehre hareket ettiler. Beraberle-
rinde Etem Beyin kâtibi olan birisi de vard›. Bunlar›n içinden biri, trenin hare-
ketinden evvel hafî bir surette istasyondaki ikametgâh›ma gelip, bana keyfiyeti
bildirdi. Bu zat, propaganday› tertip ve idareye memur imifl. Reisleri Hidayet
Bey imifl. Para sarf› salâhiyeti de onda imifl. Muhbir olan, yaln›z olarak Kütah-
yaya gidecek, Etem Beyden talimat ald›ktan sonra Eskiflehre dönecekti. Di¤er-
leri Eskiflehirde bekliyeceklerdi.

Ben, bu zata; "Biz Etem Bey ve kardeflleri hakk›nda muhabbetkâr›z. On-
lar, beyhude telâfla düflüyorlar. Bu teflebbüslerinden müteessir oldum. Fakat
Etem Beyin orduya ifflaat için verece¤i talimat› bilmek isterim." dedim ve arka-
dafllarile beraber kendilerini hareketlerinde serbest b›rakt›m.

Eskiflehirde ‹smet Paflaya, Afyon Karahisar›nda Fahrettin Paflaya malû-
mat verdim ve bu adamlar›n takip olunmalar› lüzumunu bildirdim.

Muhbir, ihbarat›nda sâd›k oldu¤unu bilâhare filiyat ile ispat etmifltir.
Efenailer, Kâz›m Pafla, Reflit Beyle beraber Kütahyada Etem ve Teyfik

Beylerle mülâkat ve mükâlematta bulundu¤u zaman, Etem Beyin ifadelerinden
calibi dikkat noktalar› bana flu suretle hulâsa etmiflti:

1 - Ankaradaki hükûmet, istihsali gayeye müstait ve muktedir de¤ildir. Bu
hükûmete karfl› miskin davranmam›z gayr›caizdir.

2 - Filî teflebbüsümüzün mahiyetini, suitefsir edeceklerdir. Fakat neticede
muvaffak olursam, herkes bana hak verecektir.

3 - Refet Beyle aram›zda izzetinefis meselesi olmufltur. Mustafa Kemal Pa-
fla Refet Beyin izzetinefsini tercih ve bizimkini kesrediyor. Her halde Refet Be-
yi, önüme katarak Ankaraya kadar kovalamak isterim, ölürsem de bu takipte
öleyim.

4 - Biz, çoktan bu ifli yapard›k. Fakat Reflidin, Ankarada Mecliste vaziye-
ti, bizi i¤fal etmifltir. Meclisin ne ehemmiyet ve mahiyeti vard›r.

Kâz›m Pafla, bu mütaleat› dinledikten sonra, Türkiyenin Garp Cephesin-
den baflka flarkta, cenupta, merkezde dahi ordular› vard›r; bu ordular›n bafl›n-
da ve içinde büyük k›ymette ve kudrette kumandanlar ve zabitler vard›r, bütün
bunlarla beraber bir millet vard›r; diyerek kendilerini sakin ve mutedil bir va-
ziyete ircaa çal›flm›flt›.

Efendiler, Reflit Bey, Mecliste hararetli telkinat ve teflebbüsatta bulunuyordu.
Bir gün, Mecliste, k›rk elli kadar meb'us toplanm›fl, bunlar; cephe hakk›nda ba-
z› flüpheler varm›fl, Heyeti Vekileyi davet ederek, bunu, anlamak istiyormufl. Bo-
lu Meb'usu bulunan merhum Yusuf ‹zzet Pafla, bu vaziyeti ve içtima eden
meb'uslar›n arzusunu bir mektupla bana bildirdi. Ben, hali içtimada bulunan
Heyeti Vekile nezdinde bulunuyordum. Heyeti Vekile; bu suretle içtima eden
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Efendiler, Demirci Efe, Etem Beyle haberlefltikten sonra özel bir tav›r
tak›nd›. Bu sezilir sezilmez, Güney Cephesinde bulunan Refet Beyin atl›lar›,
hemen üzerine gönderildi. 15/16 Aral›k 1920 de Dinar yak›nlar›nda ‹¤decik
köyünde bir gece bask›nla Efenin kuvvetleri da¤›t›lm›fl... kendisi befl on kifliy-
le kaçm›fl. Efe, çok sonra s›¤›narak ba¤›fllanm›flt›r.

Efendiler, Reflit Bey, 20/21 Aral›k gecesi evinde dört kifliyi, ordu subay-
lar›n› ve özellikle erleri, Gezginci Güçler ile bir çat›flma olursa ayartmakla gö-
revlendiriyordu. Bu dört kifli flunlard›: Yeni Dünya gazetesinde Hayrî, Arif
Orucun k›zkardeflinin o¤lu Nizamettin, Mareflal Fuat Paflazade Hidayet ve ar-
kadafl› fiükrü Beyler... Bunlar, 21 Aral›kta trenle Eskiflehire do¤ru yola ç›kt›-
lar. Beraberlerinde Etem Beyin kâtibi olan birisi de vard›. Bunlar›n içinden
biri, trenin hareketinden evvel, gizlice istasyondaki konutuma gelip, bana
olup bitenleri bildirdi. Bu kifli, propaganday› düzenleyip yönetmekle görevli
imifl. Baflkan Hidayet Bey imifl. Para harcama yetkisi de onda imifl. Haber ve-
ren kifli, yaln›z olarak Kütahyaya gidecek, Etem Beyden direktif ald›ktan son-
ra Eskiflehire dönecekti. Ötekiler Eskiflehirde bekliyeceklerdi.

Ben, buna; "Biz Etem Bey ve kardefllerini severiz. Onlar, bofluna telâflla-
n›yorlar. Bu giriflimlerine üzüldüm. Ama Etem Beyin orduyu kar›flt›rmak için
verece¤i direktifi bilmek isterim." dedim ve arkadafllarile birlikte istedikleri-
ni yapmakta serbest b›rakt›m.

Eskiflehirde ‹smet Paflaya, Afyonda Fahrettin Paflaya bilgi verdim ve bu
adamlar›n izlenmesi gere¤ini bildirdim.

Haberi veren, do¤ru bilgi verdi¤ini sonradan yapt›klar›yla kan›tlam›flt›r.
Efendiler, Kâz›m Pafla, Reflit Beyle birlikte Kütahyada Etem ve Teyfik

Beylerle buluflup görüfltü¤ü zaman, Etem Beyin sözlerinden dikkat çekici
noktalar› bana flöylece özetlemiflti:

l - Ankaradaki hükûmet, amac› gerçeklefltirecek durumda ve güçte de¤il-
dir. Bu hükûmete karfl› miskin davranmam›z do¤ru olmaz.

2- Etkili giriflimlerimizin niteli¤ini, kötüye yoracaklard›r. Ama sonunda
baflar›l› olursam, herkes bana hak verecektir.

3- Refet Beyle aram›zda onur sorunu olmufltur. Mustafa Kemal Pafla, Re-
fet Beyin onurunu ye¤liyor ve bizimkini k›r›yor. Her halde Refet Beyi, önü-
me katarak Ankaraya kadar kovalamak isterim, ölürsem de bu yolda öleyim.

4- Biz, çoktan bu ifli yapard›k. Ama Reflidin, Ankarada Meclisteki duru-
mu, bizi aldatm›flt›r. Meclisin ne önemi ne anlam› vard›r.

Kâz›m Pafla, bu düflünceleri dinledikten sonra. Türkiyenin Bat› Cephe-
sinden baflka do¤uda, güneyde, merkezde de ordular› vard›r; bu ordular›n ba-
fl›nda ve içinde çok de¤erli ve güçlü komutanlar ve subaylar vard›r, bütün
bunlarla birlikte bir millet vard›r; diyerek kendilerini dingin ve ›l›ml› bir du-
ruma getirmeye çal›flm›flt›.

Efendiler, Reflit Bey, Mecliste ateflli sözler söylüyor ve giriflimlerde bulunu-
yordu. Bir gün, Mecliste, k›rk elli kadar meb'us toplanm›fl, bunlar; cephe hak-
k›nda baz› kuflkular varm›fl, Bakanlar Kurulunu ça¤›rarak, bunu, anlamak isti-
yormufl. Bolu Meb'usu bulunan merhum Yusuf ‹zzet Pafla, bu durumu ve topla-
nan meb'uslar›n iste¤ini bir mektupla bana bildirdi. Ben, toplant› halindeki Ba-
kanlar Kurulunda bulunuyordum. Bakanlar Kurulu; böylece toplanan meb’usla-
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meb'uslar›n herhangi bir meseleyi istizah için hükûmeti davet etmesi usule mu-
vaf›k de¤ildir, kabul edemeyiz, dedi. Ben, bu karar›, yine Yusuf ‹zzet Pafla va-
s›tasile tebli¤ etmekle beraber flahsî mütaleam olarak ilâve ettim ki: "Siz
meb'ussunuz, ben de reisinizim. Herhangi bir mesele hakk›nda benimle görüfl-
mek isterseniz maalmemnuniye kabul ederim." Benim cevab›m›, Yusuf ‹zzet
Pafla, hali içtimada bulunanlara tebli¤ etti¤i vak›t Reflit Bey aya¤a kalkarak:

"Efendiler! bu cevap gö¤sünüzü kapay›n! demektir. Malûmu âlinizdir ki,
askerlerin gö¤üslerini kapal› bulunmas› zaptü rapt icab›d›r."

Reflit Beyin, reis bizi askerî inzibat alt›na almak istiyor, demek istedi¤i an-
lafl›l›yor.

Mevzuubahs içtima› tertip eden, bittabi Reflit Bey ve baz› arkadafllar› idi.
Reflit Bey, Ankarada bulunan ‹zzet Pafla heyetile de yapt›¤› temas ve mü-

kâmelelere iptina ettirerek; paflalar›n ‹zmiri, ‹stanbulu kurtararak sulh yap›la-
bilece¤ini söylemek üzere geldikleri halde, tevkif edildikleri noktas› üzerinde,
bir cereyan da uyand›rm›flt›.

22 Kânunuevvel 1336 günü, Reflit Beyi ve vekillerden ve meb'uslardan on
befl kadar arkadafl› hükûmetteki daireye davet ettim. Bu arkadafllar meyan›nda,
Celâl Bey, Kâz›m Pafla, Eyüp Sabri Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Feh-
mi Bey, ‹hsan Bey, K›l›ç Ali Bey, Yusuf ‹zzet ve Emîr Paflalar vard›. Fevzi Pa-
fla Hazretleri de haz›r bulundu. Bu heyete; mevzuubahs meselenin bütün silsi-
lei cereyan›n›, icap eden vesaik› da irae suretile, aç›k bir tarzda izah ettim. Re-
flit Bey, söylediklerimin hiçbirini inkâr etmedi. Düflman tecavüzat›na karfl› ye-
gâne kuvvetin, Etem beyin kuvveti oldu¤unu ve bizim teflkil etti¤imiz f›rkalar›n
çil yavrusu gibi da¤›lacaklar›n› beyan ederek her halde Etem Bey kuvvetinin
tezyit ve takviyesine ihtiyaç oldu¤unu bildirdi. Cevaben dedim ki: "Etem Beyin
flahsen taht› tesirinde olarak kullanabilece¤i kuvvetin azamî m›ktar› bin iki yüz,
iki bin kifliden ibaret olabilir. Bu tezyit olunursa, inz›bats›zl›ktan da¤›l›p sebe-
bi felâket olur. Her halde, mukadderat› memleketin, flahsa merbut kuvvetlere
de¤il, ancak Büyük Millet Meclisinin kavaninine tâbi k›taat› muntazamaya tev-
di edilmesi lâz›md›r. Kuvayi Seyyare, muayyen bir kadro dahilinde verilen eva-
mire tamamen itaat ve ink›yat eylemek flartile istifadeli olabilir."

Reflit Bey, serdolunan hakayik› teslim eder gibi bir vaz› ald›. Bunun üze-
rine, son bir teflebbüs olmak üzere, Reflit Beyin baz› arkadafllarla beraber kar-
defllerinin yan›na gidip icray› nesayih eylemesi kabul edildi.

Bundan sonra, halli mesele için flimdiye kadar yapt›¤›m flahsî teflebbüsata
da hitam verece¤imi, heyete beyan ettim. Heyet; Kuvvei Seyyareye, hükûmetin
son ve kat’î metalibi olmak üzere flu hususat› tebli¤ edecekti:

1 - Kuvvei Seyyare, di¤er k›taat misillû emir ve kumandaya tamamen tebaiyet ve kanun
haricinde her türlü taflk›nl›klardan tevakki edecektir.

2 - Kuvvei Seyyare, tezyidi kuvvet için kendili¤inden hiçbir yerde, hiçbir suretle adam
toplam›yacak ve bu maksatla gönderdi¤i adamlar›n faaliyetine derhal hitam verecektir. Efrat
ihtiyac›, k›taat› saire misillû, vaki olacak müracat üzerine cephe kumandanl›¤›nca temin edi-
lecektir.

3 - Kuvvei Seyyare, firarilerini derdest ettirmek için do¤rudan do¤ruya adamlar tayin ve
izam etmiyecek, firarileri, di¤er k›taat›n oldu¤u gibi cephe kumandanl›¤›nca takip ve derdest
ettirilecektir.
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r›n herhangi bir ifli sormak için hükûmeti ça¤›rmas› prosedüre uygun de¤ildir,
kabul edemeyiz, dedi. Ben, bu karar›, yine Yusuf ‹zzet Pafla arac›l›¤›yla bildir-
mekle birlikte kiflisel düflüncem olarak ekledim ki: "Siz meb'ussunuz, ben de
baflkan›n›z›m. Herhangi bir ifl hakk›nda benimle görüflmek isterseniz sevine-
rek kabul ederim." Benim yan›t›m›, Yusuf ‹zzet Pafla toplant› halinde bulu-
nanlara bildirdi¤i vak›t, Reflit Bey aya¤a kalkarak:

"Efendiler, bu cevap gö¤sünüzü kapay›n! demektir. Bilirsiniz ki, askerle-
rin gö¤üslerinin kapal› bulunmas› askerî disiplin gere¤idir."

Reflit Beyin, baflkan bizi askerî disiplin alt›na almak istiyor, demek iste-
di¤i anlafl›l›yor.

Sözkonusu toplant›y› düzenleyen, elbette Reflit Bey ve birtak›m arkadafl-
lar› idi.

Reflit Bey, Ankarada Bulunan ‹zzet Pafla hey'etile de yapt›¤› buluflma ve
konuflmalara dayanarak; paflalar›n ‹zmiri, ‹stanbulu kurtararak bar›fl yap›labi-
lece¤ini söylemek üzere geldikleri halde, tutukland›klar› yolunda, bir ak›m›
da uyand›rm›flt›.

22 Aral›k 1920 günü, Reflit Beyi ve bakanlardan ve meb'uslardan on befl
kadar arkadafl› hükûmetteki odama ça¤›rd›m. Bu arkadafllar aras›nda, Celâl
Bey, Kâz›m Pafla, Eyüp Sabri Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Fehmi Bey,
‹hsan Bey, K›l›ç Ali Bey, Yusuf ‹zzet ve Emîr Paflalar vard›. Fevzi Pafla Haz-
retleri de orada idi. Bu toplulu¤a; söz konusu sorunu, aç›kça anlatt›m. Reflit
Bey, söylediklerimin hiçbirini yads›mad›. Düflman sald›r›s›na karfl› tek kuvve-
tin, Etem Beyin kuvveti oldu¤unu ve bizim kurdu¤umuz tümenlerin çil yavru-
su gibi da¤›lacaklar›n› söyleyerek ne yap›p yap›p Etem Bey kuvvetlerinin gü-
cünü artt›rmak ve desteklemek gerekti¤ini bildirdi. Karfl›l›k olarak dedim ki:
"Etem Beyin kendi komutas› alt›nda kullanabilece¤i kuvvetin say›s› en çok
binikiyüz, ikibin kifli olabilir. Bu artt›r›l›rsa, düzensizlikten da¤›l›p y›k›m›na
yol açar. Ne olursa olsun, memleketin kaderini, kifliye ba¤l› güçlere de¤il, an-
cak Büyük Millet Meclisinin kanunlar›na ba¤l› düzenli birliklere vermek ge-
rekir. Gezginci Güçler, belirli bir kadro içinde kal›p verilen emirlere uymak
koflulu ile yararl› olabilir."

Reflit Bey, ileri sürülen gerçekleri uygun buluyormufl gibi bir durum ald›.
Bunun üzerine, son bir deneme olarak, Reflit Beyin kimi arkadafllarla birlikte
kardefllerinin yan›na gidip ö¤üt vermesi kabul edildi.

Bundan sonra, iflin çözüme ba¤lanmas› için flimdiye kadar yapt›¤›m kifli-
sel giriflimlere de son verece¤imi, toplananlara bildirdim. Onlar; Gezginci
Güçlere hükûmetin son ve kesin istekleri olmak üzere flunlar› bildirecekti:

1- Gezginci Güçler, öbür birlikler gibi emir ve komuta zinciri alt›nda bulunacak ve ka-
nun d›fl› her türlü taflk›nl›klardan kaç›nacakt›r.

2- Gezginci Güçler, gücünü artt›rmak için kendili¤inden hiçbir yerde, hiçbir flekilde
adam toplam›yacak ve bu amaçla gönderdi¤i adamlar›n çal›flmalar›na hemen son verecek-
tir. Er gereksinimi, öbür birlikler gibi, yap›lacak baflvuru üzerine cephe komutanl›¤›nca kar-
fl›lanacakt›r.

3- Gezginci Güçler, kaçaklar›n› yakalatmak için do¤rudan do¤ruya adamlar görevlen-
dirip göndermeyecek, kaçaklar›, öbür birliklerindekiler gibi cephe komutanl›¤›nca izletile-
cek ve yakalatt›r›lacakt›r.



4 - Kuvvei Seyyare mensubinin ailelerine bakmak üzere baz› yerlerde bulundurdu¤u ir-
tibat zabitlerinin flah›slar›, hükûmetçe, malûm olacak ve bu irtibat zabitleri yedinde buluna-
cak flifrenin bir sureti de bize tevdi edilecektir.

Bu flerait ifa olundu¤u takdirde, Kuvvei Seyyare, flimdiye kadar oldu¤u gi-
bi muayyen bir kadro dahilinde yine vazifesine devam edecektir. Reflit Beyle
beraber Celâl, K›l›ç Ali, Eyüp Sabri, Vehbi Beyler 23 Kânunuevel zevalinde
Ankaradan hareket ve 24 Kânunuevvel bedezzeval saat 4:45 te Kütahyaya mu-
vasalat ettiler.

Efendiler, Etem, Teyfik Beylerin Cephe Kumandan›n›n malûmat ve tensibi
olmaks›z›n m›nt›kalar›nda bulunan nizamiye k›taat›n› cepheye tevzi ederek,
Kuvvei Seyyarenin sebükkar efrad›n› Gediste ve Pehlivan A¤a müfrezesini, Kü-
tahyada cemmetmifl oldu¤unu istihbar ettim. Bunun üzerine 25/26 Kânunuevvel
1336 da, Kütahyada Celâl Bey ve rüfekas›na yazd›¤›m aç›k bir telgrafta; "Bu tar-
z› hareketten maksat ve manan›n ne oldu¤unu kat'iyyen bilmek isterim. Bu bap-
taki kanaatinizin ifl'ar›na makina bafl›nda intizar ederim" dedim. Bu telgraf›n su-
retini, ‹smet, Refet ve Fahrettin Paflalara flifre ile bildirerek nazar› dikkatlerini
celbettim. Heyet, müflterek imza ile flu k›sa cevab› verdi: "Müsterih olunuz, suite-
fehhümü mucip hiçbir maksat yoktur. Teyfik Bey yar›n gelecek, hep birlikte gö-
rüflece¤iz. Neticeyi bertafsil arzederiz." Ben, bu cevaptan, giden arkadafllar›n ya
vaziyetten haberdar edilmiyerek i¤fal edilmekte olduklar›na veyahut tevkif olu-
nup arzu edildi¤i gibi yaz› yazmaya mecbur edildiklerine hükmettim. Onun için,
vaziyeti hakikiyeyi anlamam›fl ve k›sa telgraflarile verdikleri teminata kani olmufl
görünmek istedim. Bu sebeple, Teyfik Beyle dahi mülâkatlar›ndan sonra, mem-
leket ve milletin menafii azamisini temin edecek esasat üzerinde ittifak edecekle-
rine flüphem olmad›¤›n›.. bana vâs›l olan haberleri dedikodu addederek hükû-
metçe hiçbir tedbir ittihaz›na lüzum olmad›¤› kanaatimi arz ve ifhama muvaffak
olaca¤›m›, ancak samimiyeti muhil ahvalin bir an evel zail olmufl bulundu¤u ha-
berine intizar etti¤imi, beni rencide kalp etmemelerini cevaben yazd›m.

Heyetin, 26/27 Kânunuevvel 1336 da müflterek imza ile keflide ettikleri mu-
fassal ve aç›k bir telgrafnamede, mühim noktalar flunlard›:

1 - Emniyet tertibat› al›nd›¤›na flüphe yoktur. Vaziyetleri tamamen tedafüîdir. Kendile-
rine karfl› tahsil ve ikame edilen kuvvetler ve nev icat karakollar mevazii asliyesine çekildi¤i
takdirde, bu harekâttan da sarf›nazar edeceklerdir.

2 - Hasmane harekete maruz kalmad›kça, memleketin selâmeti atiyesi için ve flahs› dev-
letlerine karfl› perverde eyledikleri muhalesete binaen, her türlü filî hareketten içtinap edecek-
lerini en büyük yeminlerle temin eylemifllerdir.

3 - Kuvayi Seyyarenin, Konya ve Alacada bulunan efradile, Konyadan Mülâz›m Sad-
rettin Efendi kumandasile gelmekte iken, Fahrettin Pafla taraf›ndan tevkif edilen seksen nefe-
rin ve Kuvayi Seyyare Müfreze Kumandanlar›ndan Kürt ‹smail A¤an›n, Kalecikten akraba-
s›ndan cihada ifltirak etmek üzere esnan› askeriye haricindeki kimselerden toplananlar›n ilti-
haklar›na mümanaat edilmemesi;

4 - Kuvayi Seyyareye para verilmesi için Kütahya mutasarr›fl›¤›na emir verilmesi;
5 - Emniyet ve itimad›n filen tesis ve idamesi için Fahrettin ve Refet Beylerin cepheden

uzaklaflt›r›lmalar›.
Bu noktalardan ç›kan mana nedir Efendiler!? Oraya giden arkadafllar›m›-

z›n kâffesinin bu manay› idrak edemiyeceklerine ihtimal verilebilir miydi? Bina-
enaleyh biraz evvel iflaret etti¤im gibi Kütahyaya giden heyet, filhakika tevkif
edilmiflti. Kendilerine bu yaz›lan fleyler, dikte ettiriliyordu. Bunun böyle olaca¤›-
n›, heyet gitmeden evvel, biliyordum. Bu sebeple idi ki, Reflit Bey, Kâz›m Paflay›
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4- Gezginci Güçlerin adamlar›n›n ailelerine bakmak üzere baz› yerlerde bulundurdu-
¤u ba¤lant› subaylar›n›n kimlikleri, hükûmetçe bilinecek ve bu ba¤lant› subaylar›n›n elinde
bulunacak flifrenin bir örne¤i de bize verilecektir.

Bu koflullar yerine getirilirse, Gezginci Güçler, flimdiye kadar oldu¤u gi-
bi belirli bir kadro içinde gene görevine devam edecektir. Reflit Beyle birlik-
te Celâl, K›l›ç Ali, Eyüp Sabri, Vehbi Beyler 23 Aral›k ö¤leyin Ankaradan yo-
la ç›karak, 24 Aral›k ö¤leden sonra saat 4:45 te Kütühyaya vard›lar.

Efendiler, Etem, Teyfik Beylerin Cephe Komutan›n›n bilgisi ve onay› ol-
maks›z›n bölgelerinde bulunan ordu birliklerini cepheye da¤›tarak, Gezginci
Güçlerin a¤›rl›ks›z erlerini Gediz ve Pehlivan A¤a birli¤ini, Kütahyada topla-
m›fl oldu¤unu haber ald›m. Bunun üzerine 25/26 Aral›k 1920 de, Kütahyada
Celâl Bey ve arkadafllar›na yazd›¤›m aç›k bir telgrafta; "Böyle bir davran›flla
ne yap›lmak istendi¤ini kesin olarak bilmek isterim. Bu konudaki düflünceni-
zin bildirilmesini makina bafl›nda bekliyorum" dedim. Bu telgraf›n örne¤ini,
‹smet, Refet ve Fahrettin Paflalara flifre ile bildirerek dikkatlar›n› çektim.
Hey'et, ortak imza ile flu k›sa karfl›l›¤› verdi: "Üzülmeyiniz, yanl›fl yorumlama-
y› gerektirecek hiçbir amaç yoktur. Teyfik Bey yar›n gelecek, hep birlikte gö-
rüflece¤iz. Sonucu ayr›nt›l› olarak bilginize sunar›z." Ben, bu karfl›l›ktan, gi-
den arkadafllar›n ya durum bildirilmeyerek aldat›lmakta olduklar› ya da tu-
tuklanm›fl olup istendi¤i gibi yaz› yazmaya zorland›klar› yarg›s›na vard›m.
Onun için, gerçek durumu anlamam›fl ve k›sa telgraflarile verdikleri güvence-
ye inanm›fl gibi görünmek istedim. Bu nedenle, Teyfik Beyle de bulufltuktan
sonra, memleket ve milletin en yüksek ç›karlar›n› sa¤layacak ilkeler üzerinde
birlefleceklerine kuflkum olmad›¤›n›.. bana gelen haberleri dedikodu sayarak
hükûmetçe önlem al›nmas› gerekmedi¤i yolundaki inanc›n› (hükûmete) an-
latmay› baflaraca¤›m›, ancak içtenli¤i bozan durumlar›n bir an önce kalkm›fl
bulundu¤u haberini bekledi¤imi, kalbimi k›rmamalar›n› karfl›l›k olarak yaz-
d›m.

Hey'etin, 26/27 Aral›k 1920 de, ortak imza ile çekti¤i uzun ve aç›k bir
telgrafda önemli noktalar flunlard›:

1- Güvenlik önlemleri al›nd›¤›na kuflku yoktur. Durumlar› tümüyle savunmaya yöne-
liktir. Kendilerine karfl› y›¤›lan ve ç›kar›lan kuvvetler ve yeni kurulan karakollar eski yerle-
rine çekilirse, bu önlemlerden de vazgeçeceklerdir.

2- Düflmanca davran›fllarla karfl›laflmad›kça, memleketin gelecekteki esenli¤i için ve
size karfl› besledikleri içten ba¤l›l›k dolay›sile, her türlü etkin davran›fltan sak›nacaklar›na
en büyük yeminler etmifllerdir.

3- Gezginci Güçlerin, Konya ve Alacada bulunan erleri ile, Konyadan Te¤men Sad-
rettin Efendi komutas›nda gelmekte iken, Fahrettin Pafla taraf›ndan al›konulan seksen erin
ve Gezginci Güçler Birlik Komutanlar›ndan Kürt ‹smail A¤an›n, Kalecikten akrabas›ndan
dinsel savafla kat›lmak üzere askerlik ça¤› d›fl›nda bulunanlardan toplananlar›n kat›lmalar›-
n›n engellenmemesi;

4- Gezginci Güçlere para verilmesi için Kütahya mutasarr›fl›¤›na emir verilmesi;
5- Güvenin etkin olarak oluflmas› ve sürdürülebilmesi için Fahrettin ve Refet Beyle-

rin cepheden uzaklaflt›r›lmalar›.
Bunlardan ç›kan anlam nedir Efendiler? Oraya giden arkadafllar›m›z›n hep-

sinin de bu anlam› kavrayam›yacaklar› düflünülebilir miydi? Öyleyse biraz evvel
belirtti¤im gibi Kütühyaya giden hey'et, gerçekten tutuklanm›flt›. Kendilerine,
bu yaz›lan fleyler, dikte ettiriliyordu. Bunun böyle olaca¤›n›, hey'et gitmeden bi-
liyordum. Bu nedenleydi ki, Reflit Bey, Kâz›m Paflay› birlikte götürmek için di-

Çerkez Ete-
me bir nasi-
hat heyeti
gönderi-
liyor



beraber götürmek için ›srar etti¤i halde esnay› müzakerede bittesadüf solumda
oturan Kâz›m Paflaya gitmemesi lâz›mgeldi¤ini ihsas etmifltim. Çünkü Kâz›m
Paflay› muvakkaten de¤il ilânihaye tevkif ederek, imzas›n› kullanmaktan çok
istifade edebilirlerdi.

Ayn› gece kendilerine flu cevab› verdim: "Telgrafnamenizi yar›n Heyeti
Vekileye arzedece¤im." Ayn› zamanda, 26/27 gecesi Eskiflehirde Garp Cephe-
si Kumandan› ‹smet Beyefendiye de, flu flifre telgraf› yazd›m:

Kütahyaya giden heyetin mufassal telgrafnamesini aynen atiye dercediyorum. Bunun
esas noktalar›n› hulâsa ederek, makina bafl›nda Refet ve Fahrettin Beylere bildirmenizi rica
ederim. Heyete makina bafl›nda verdi¤im cevap da; "telgrafnamenizi, yar›n Heyeti Vekileye
arzedece¤imden" ibarettir. Yar›n, Heyeti Vekile kararile heyete, vazifelerinin hitam buldu¤u-
nu ve serian Ankaraya avdetlerini tebli¤ edece¤im. Ondan sonra, meseleyi bütün teferruatile
Meclise izah etmek fikrindeyim.

Kuvvei Seyyareye karfl›, ‹smet ve Refet Bey kuvvetlerinin, bulunduklar› yerlerde toplu
ve müteyakk›z olmalar›n› ve ittihaz edilmifl bulunan umumî tedabire daha çok ehemmiyet ve
dikkat atfedilmesini rica ederim. Filî harekete her halde onlar bafllamadan, flimdilik bafllan-
mamas›n› taraftar›y›m.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler, ertesi günü Garp ve Cenup Cephesine flu telgraf verildi:
fiifre  27/12/1336

Garp Cephesi Erkân›harbiye Birinci fiube Müdiriyetine
Cenup Cephesi Erkân›harbiye Birinci fiube Müdiriyetine

Refet ve ‹smet Beyefendilere mahsustur. Kütahyaya giden heyetin gönderdi¤i mufas-
sal telgraf, Heyeti Vekilede mütalea edilerek atideki mukarrerat ittihaz olundu: Bu mukar-
rerat, bu akflam aç›k telgrafla Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinden do¤ruca Kütah-
yaya tebli¤ edilecek ve heyetin vazifesine hitam verilecektir. Buna nazaran icab eden teda-
birin ittihaz› ve mütaleat›n›z›n ifl'ar› mercudur. (Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Vekili Fev-
zi)

Harekât fiubesi Müdürü Salih 
Kararname 27 Kânunuevel 1336

Vatan›n selâmet ve halâs› hakikîs› için ordularda vahdeti fikriye ve itaat› mutlakan›n vü-
cup ve lüzumunu her fleyden akdem addeden Heyeti Vekile, Büyük Millet Meclisi azas›ndan,
Celâl, Reflit, Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylerin Kütahyadan 26/27 Kânunuevvel 1336
tarihli telgrafnamesini ve bu mesele etraf›nda cereyan eden ahval ve hadisat› mütalea ve mü-
zakereden sonra mukarrerat› atiyeyi ittihaz etmifltir:

1 - Birinci Kuvvei Seyyare, di¤er bütün k›taat› askeriye gibi bilâ kaydü flart Büyük Mil-
let Meclisinin kavaninine ve nizamat ve evamiri hükûmete tebaiyet ve itaatla mükellef ve zap-
tü rapt› askerî ile mukayyettir.

2 - Birinci Kuvvei Seyyare Kumandanl›¤›n›n, vezaif ve hususat› askeriyeden dolay› bil-
cümle teklifat ve mütaleat›, ancak taht› emrinde bulundu¤u kumandanl›¤a ve mezkûr kuman-
danl›k vas›tasile icap eden makamata iblâ¤ olunur.

3 - Hususat› mezkûre ile ifltigal Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine aittir.
Mustafa Kemal

Dahiliye Vekili Doktor Adnan Hariciye Vekili Ahmet Muhtar
Müdafaai Millîye Vekili Fevzi fier'iye Vekil Fehmi
Maliye Vekili Ferit Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti Vekili Fevzi
Kütahyada Büyük Millet Meclisi Azas›ndan Celâl, Reflit, Eyüp Sabri, Veh-

bi ve K›l›ç Ali Beylerin 26/27 Kânunuevvel 1336 tarihli mufassal telgrafname-
lerine, 27 Kânunuevvelde cevap verdim. Bunda; Heyeti Vekile karar›n› aynen
tebli¤ ettim ve dedim ki: "Buna nazaran zat› âlilerinizden rica etti¤im vazifei
hususîye hitam bulmufl olmakla avdet buyurman›z mercudur.
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retti¤i halde görüflme s›ras›nda rastlant› sonucu solumda oturan Kâz›m Pa-
flaya gitmemesi gerekti¤ini sezdirmifltim. Çünkü Kâz›m Paflay› geçici ola-
rak de¤il temelli tutuklayarak, imzas›n› kullanmaktan çok yararlanabilir-
lerdi.

Ayn› gece kendilerine flu karfl›l›¤› verdim. "Telgraf›n›z› yar›n Bakanlar
Kurulunun bilgisine sunaca¤›m." Ayn› zamanda, 26/27 gecesi Eskiflehirde Ba-
t› Cephesi Komutan› ‹smet Beyefendiye de, flu flifre telgraf› yazd›m:

Kütahyaya giden hey'etin uzun telgraf›n› afla¤›ya oldu¤u gibi yaz›yorum. Bunun temel
noktalar›n› özetleyerek, makina bafl›nda Refet ve Fahrettin Beylere bildirmenizi rica ede-
rim. Kurula makina bafl›nda verdi¤im karfl›l›k da; "Telgraf›n›z›, yar›n Bakanlar Kurulunun
bilgisine sunaca¤›m" idi. Yar›n, Bakanlar Kurulu karar› ile hey'ete, görevlerinin bitti¤ini ve
ivedilikle Ankaraya dönmelerini bildirece¤im. Ondan sonra, sorunu bütün ayr›nt›lar›yla
Meclise aç›klamay› düflünüyorum.

Gezginci Güçlere karfl›, ‹smet ve Refet Bey kuvvetlerinin, bulunduklar› yerlerde top-
lu ve uyan›k bulunmalar›n› ve al›nm›fl olan genel önlemlere daha çok önem verilmesini ve
dikkat edilmesini rica ederim. Ne olursa olsun sald›r›ya, onlar bafllamadan, flimdilik bafllan-
mamas›ndan yanay›m.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Efendiler, ertesi günü Bat› ve Güney Cephesine flu telgraf verildi:
fiifre 27/12/1920

Bat› Cephesi Kurmay Kurulu Birinci fiube Müdürlü¤üne
Güney Cephesi Kurmay Kurulu Birinci fiube Müdürlü¤üne

Refet ve ‹smet Beyefendilere özeldir. Kütahyaya giden hey'etin gönderdi¤i ayr›nt›l›
telgraf, Bakanlar Kurulunda incelenerek afla¤›daki kararlar al›nd›: Bu kararlar, bu akflam
aç›k telgrafla Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›ndan do¤ruca Kütahyaya bildirilecek
ve hey'etin görevine son verilecektir. Buna göre gereken önlemlerin al›nmas› ve düflünce-
lerinizin bildirilmesi rica olunur. (Genelkurmay Baflkan Vekili Fevzi)

Harekât fiubesi Müdürü Salih 
Kararname 27 Aral›k 1920

Vatan›n gerçek esenli¤i ve kurtulufl için ordularda görüflbirli¤inin ve emirlere yüzde-
yüz uyulmas›n›n gerekli ve zorunlu olmas›n› her fleyden önemli sayan Bakanlar Kurulu, Bü-
yük Millet Meclisi üyelerinden Celâl, Reflit, Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylerin Kütah-
yadan 26/27 Aral›k 1920 tarihli telgraf›n› ve bu sorunla ilgili olarak geçen olaylar› inceleyip
görüfltükten sonra afla¤›daki kararlar› alm›flt›r:

1- Birinci Gezginci Güçler, bütün öteki ordu birlikleri gibi kay›ts›z flarts›z Büyük Mil-
let Meclisinin kanunlar›na ve hükûmetin düzenlerine ve emirlerine uymak ve ona göre dav-
ranmakla yükümlü ve askerlik disipliniyle ba¤l›d›r.

2- Birinci Gezginci Güçler Komutanl›¤›n›n, askerlik iflleri ve görevleri ile ilgili bütün
öneri ve düflünceleri, ancak ba¤l› bulundu¤u komutanl›¤a ve o komutanl›k arac›l›¤› ile ge-
reken yerlere bildirilir.

3- Bu kararlar› Genelkurmay Baflkanl›¤› yürütecektir.
Mustafa Kemal

‹çiflleri Bakan› Doktor Adnan D›fliflleri Bakan› Ahmet Muhtar
Millî Savunma Bakan› Feyzi Diniflleri Bakan› Fehmi
Maliye Bakan› Ferit Genelkurmay Baflkanl›¤› Vekili Feyzi
Kütahyada Büyük Millet Meclisi üyelerinden, Celâl, Reflit, Eyüp Sabri,

Vehbi ve K›l›ç Ali Beylerin, 26/27 Aral›k 1920 tarihli ayr›nt›l› telgraflar›na 27
Aral›kta karfl›l›k verdim. Bunda; Bakanlar Kurulu karar›n› oldu¤u gibi bildir-
dim ve dedim ki: "Buna göre sizden rica etti¤im özel görev son bulmufl olmak-
la dönmeniz rica olunur."



28 Kânunuevvel 1336 da heyetten ald›¤›m bir telgrafname aynen flu idi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilisine      Kütahya, 28/12/1336

Heyeti Vekile karar›n› muhtevi emirnamelerini akflam tebellû¤ ettik. Esasen her birerle-
rimiz, selâmeti memleket ve millet için emrinize kemali samimiyetle ink›yat ederek buraya
geldik. Eskiflehrin ve buran›n hal ve tavr›n› gördük, muhtelifünfih olan meseleyi kemali bita-
rafî ve hakkaniyet ile tetkik ve tahkik ettik. Müzakerenin cereyan›n› ve safahat›n› oldu¤u gi-
bi arz ve samimî kanaatlerimize istinaden meselenin hal noktas›n› anlad›¤›m›z gibi yazd›k.
Maruzat›m›za nazaran Heyeti Vekilenin mübellâ¤ karar›n›n neyi ifade etti¤ini anlayamad›k.
Bilâkis vatan›n selâmet ve saadetine matuf olan maruzat›m›z›n hüsnü telâkki edilmedi¤ini
gördük. Meselenin daha ziyade imtidad›na tahammülü olmad›¤›na itimat buyurmalar›n› is-
tirham ederiz.

K›l›ç Ali Vehbi Eyüp Sabri Reflit Celâl
Bu telgrafa flu cevab› verdim:
fiifre makina bafl›nda Ankara, 28/12/1336

Kütahyada Büyük Millet Meclisi Azas›ndan Celâl,
Reflit, Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylere

C: 28/12/1336 flifreye: Selâmeti memleket ve millet için hakk› âcizanemdeki samimiyeti-
nize cidden müteflekkirim. Mevzuubahs mesele hakk›nda azimeti âlilerinizden evvel, bütün
vesaik› irae etmek suretile verdi¤im izahat neticesinde, meseleyi resmen hükûmete intikal et-
tirirken, zât› âlilerinizin münasip olan sureti hareketi oradaki arkadafllara izah ve ifham bu-
yurmak üzere seyahat külfetinde bulunman›z› rica etmifltim. Meselenin hal noktas› diye telg-
rafnamenizde iflaret buyurdu¤unuz nokta, zaten burada dahi mevzuubahs olmufl idi. Hükû-
metin tedabir ve tertibat› umumiyesi, herhangi bir taraf›n imlâsile olam›yaca¤›n› arzetmifltim.
Heyeti Vekile karar›, zaten lâzimürriaye olan tabiî ve malûm hususat› resmen ve kat'iyyen bir
defa daha ifade eder. ‹fl'arat› aliyeleri, hiçbir suretle suitelâkki edilmifl de¤ildir. Ancak, bura-
da dahi arzeyledi¤im veçhile, benim bir buçuk aydanberidir flahsî ve hususî delâlet ve tefleb-
büsat›mla ve kemali samimiyetle vukubulmufl olan ifltigalimin, maatteesüf takdir edilmemifl
oldu¤unu görüyorum ve bittabi meselenin hal ve takibini mes'ul ve alâkadar olan makama-
ta terketmifl bulunuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler, Kütahyadaki heyetin, Mecliste vaziyeti izah ederek kendilerine

daha nafî olabileceklerine Etem ve kardefllerini ikna suretile ellerinden kurtu-
labildikleri anlafl›lm›flt›r. Bittabi Reflit Bey orada kalm›flt›.

Efendiler, Kütahyaya, Heyeti Vekile karar›n› ve heyetin avdeti lüzumunu
tebli¤i müteak›p cephe kumandanlar›na da asi Etem ve kardeflleri aleyhine ha-
rekât› filiyeye geçmelerini emrettim.

Efendiler, harekât› askeriyeyi, çapulculuktan ve devlet teflkil ve idaresini,
flunun bunun masum çocuklar›n› fidyei necat dilenmek için da¤lara kald›rmak
haydutlu¤undan ibaret zanneden, flarlatanl›klarile, yaygaralarile bütün bir
Türk vatan›n› iz'aç ve Türk milletinin Büyük Meclisini kendilerile iflgal eden
hayas›z, hadnaflinas, küstah ve herhangi bir düflman›n bo¤aztoklu¤una casus-
lu¤unu, uflakl›¤›n› yapacak kadar pest ve erzel t›ynette bulunan bu kardeflleri,
ellerindeki azamî kuvvet ve istinat ettikleri düflmanlar da dahil oldu¤u halde, te-
dip ve tenkil etmek suretile, ink›lâp tarihimizde, bir ibreti müessire misali kay-
detmek, zarurî görüldü. Onun için flu tertibat› alm›flt›k:

Bursada bulunan Yunan kuvvetlerine karfl›, bir piyade f›rkas› terkoluna-
rak, iki piyade f›rkas› ve bir süvari livas›, Eskiflehrin garb›cenubisinde ve Kü-
tahya istikameti umumiyesinde tahflit edilmiflti. Uflakta bulunan Yunan kuvvet-
lerine karfl› da, yaln›z bir tabur cephede terkolunarak, iki piyade f›rkas› ve ye-
di süvari alay›, Dumlup›nar civar›nda ve kezalik Kütahya istikameti umumiye-
sinde tahflit edilmiflti.
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28 Aral›k 1920 de kuruldan ald›¤›m bir telgraf aynen flu idi:
Ankarada Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na      Kütahya, 28/12/1920

Bakanlar Kurulu karar›n› içeren emrinizi akflam ald›k. Gerçekte her birimiz, yurt ve
ulusun esenli¤i için emrinize içtenlikle uyarak buraya geldik. Eskiflehirin ve buran›n durum
ve tutumunu gördük, uyuflmazl›k konusunu tam bir tarafs›zl›k ve tam do¤rulukla inceledik
ve soruflturduk. Görüflmenin gidiflini ve evrelerini oldu¤u gibi bilginize sunduk içten inanç-
lar›m›za dayanarak sorunun çözüm yolunu akl›m›z erdi¤i gibi yazd›k. Sunular›m›z karfl›s›n-
da Bakanlar Kurulunun bildirilen karar›n›n ne anlama geldi¤ini kavrayamad›k. Tersine va-
tan›n esenlik ve mutlulu¤una yönelik sunular›m›z›n iyi karfl›lanmad›¤›n› gördük. ‹flin sürün-
cemede b›rak›lam›yaca¤›na inanman›z› dileriz.

K›l›ç Ali Vehbi Eyüp Sabri Reflit Celâl
Bu telgrafa flu karfl›l›¤› verdim:
fiifre makina bafl›nda Ankara, 28/12/1920

Kütahyada Büyük Millet Meclisi Üyelerinden Celâl, Reflit, 
Eyüp Sabri, Vehbi ve K›l›ç Ali Beylere

K: 28/12/1920 flifreye: Memleket ve milletin esenli¤i için bana karfl› besledi¤iniz içten
duygulara gerçekten teflekkür ederim. Sözkonusu sorunla ilgili olarak yola ç›kman›zdan ön-
ce, bütün belgeleri göstererek yapt›¤›m aç›klamalar sonunda, konuyu resmî olarak
hükûmete verirken, sizlerin, ne yolda davran›lmas› uygun olaca¤› konusunda oradaki arka-
dafllar› ayd›nlatmak için yolculuk güçlüklerine katlanman›z› rica etmifltim. Sorunun ç›kar
yolu diye telgraf›n›zda gösterdi¤iniz nokta, asl›nda burada da sözkonusu olmufl idi.
Hükûmetin genel önlem ve düzenlemelerinin, taraflardan birinin dikte etmesile olam›yaca-
¤›n› söylemifltim. Bakanlar Kurulu karar›, asl›nda uyulmas› normal ve bilinen noktalar› res-
mî ve kesin olarak bir defa daha bildirmektedir. Sizin bildirdikleriniz, hiçbir flekilde kötüye
yorulmufl de¤ildir. Ancak, burada da belirtti¤im gibi, benim bir buçuk aydan beridir kiflisel
ve özel arac›l›k ve giriflimlerimle ve tam içtenlikle yapt›¤›m ifllerin de¤erinin, ne yaz›k anla-
fl›lmad›¤›n› görüyorum ve elbette bunun sonucu olarak sorunun çözümlenmesi ve izlenme-
sini sorumlu ve ilgili olanlara b›rak›yorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Efendiler, Kütahyadaki hey'etin, mecliste durumu anlatarak kendilerine

daha çok yard›mc› olabileceklerine Etem ve kardefllerini inand›rarak ellerin-
den kurtulabildikleri anlafl›lm›flt›r. Elbette Reflit Bey orada kalm›flt›.

Efendiler, Kütahyaya, Bakanlar Kurulu karar›n› ve kurulun dönmesi ge-
re¤ini bildirdikten sonra cephe komutanlar›na da ayaklanan Etem ve kardefl-
lerine karfl› eyleme geçmelerini emrettim.

Efendiler, askerlik ifllerini, çapulculuk ve devlet kurup ve yönetmeyi, flu-
nun bunun suçsuz çocuklar›n› kurtulmal›k dilenmek için da¤lara kald›rmak
haydutlu¤u sanan, flarlatanl›klar›yla, yaygaralar›yla bütün bir Türk yurdunu
rahats›z eden ve Türk milletinin Büyük Meclisini kendilerile u¤raflt›ran utan-
maz, haddini bilmez, küstah ve herhangi bir düflman›n bo¤aztoklu¤una casus-
lu¤unu, uflakl›¤›n› yapacak kadar alçak ve rezilin rezili yarad›l›flta bulunan bu
kardeflleri, ellerindeki bütün kuvvet ve dayand›klar› düflmanlarla birlikte, te-
peleyip yola getirerek, devrim tarihimizde, bir etkili örnek oluflturmak, zorun-
lu görüldü. Onun için flu önlemleri alm›flt›k:

Bursada bulunan Yunan kuvvetlerine karfl›, bir piyade tümeni b›rak›la-
rak, iki piyade tümenine ve bir atl› tugay›na, Eskiflehirin güney bat›s›nda ve
Kütahya do¤rultusunda y›¤›nak yapt›r›lm›flt›. Uflakta bulunan Yunan kuvvet-
lerine karfl› da, sadece bir tabur cephede b›rak›larak, iki piyade tümeni ve ye-
di atl› alay›, Dumlup›nar yak›nlar›nda ve Kütahya do¤rultusunda y›¤›nak edil-
miflti.

Asi Etem
ve kardeflle-
ri aleyhine
harekât› fi-
iliye geçil-
mesini em-
rettim

Asi Etem
ve kardeflle-
rine karfl›
eyleme ge-
çilmesini
emrettim



Kuvvetlerimiz, hareket emrini al›r almaz, derhal Kütahyada bulunan asi
Etem kuvvetleri üzerine yürüyüfle geçtiler. 29 Kânunuevvel 1336 günü Kütah-
yay› iflgal ettiler. Üç gün sonra da garp ve cenup cephelerinden hareket eden bü-
tün kuvvetlerimiz, Kütahyan›n 30, 40 kilometre ilerisinde ve Gedis istikameti
umumiyesinde bir hatta birlefltiler. Asi Etem, kuvvetlerini hiçbir yerde tevkif ve
mukavemet ettirmeye cesaret edemeden Gedis üzerine çekilmiflti.

Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin fluurlu ordusu kendisini ve
Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetini istisgar edecek kadar beyinsizlik ve guru-
ru eblehane gösteren bu asilere, lây›k olduklar› sillei tedibi vurmak için, zapto-
lunmaz bir hiddet ve fliddetle hareket ediyorlard›. Nefes alamaks›z›n firar eden
asi Etem, Dersaadette sadareti uzmaya diye flu telgraf› veriyordu:

Ankarada tevkif edilen rüfekayi muhteremenizin ‹stanbula iade edilmeleri için Ankara
Meclis riyasetine keflide etti¤im protestoname berveçhizir maruzdur. fiimdiki halde Millet
Meclisinin kararile taarruza maruz bulunuyorum. Kuvvetim müdafaaya hatta taarruza bile
kâfi olmakla beraber cephe ve cenah›m Yunanl›larla temasta bulundu¤undan ve sureti hare-
ket hakk›nda Yunan kumandanl›¤ile itilâf edilmifl ise de muvafakati devletlerinin inz›mam›
her cihetten lâz›m görülmekle icray› icab› ve muhaberat ve emri devletlerinin vusulünün te-
mini için, Gedis telgraf hatt›n›n tamir ve ›slah› maruzdur ferman.

Sab›k Umum Kuvvei Seyyar ve Kütahya Havalisi Kumandan› ve 
elyevm Umum Kuvayi Millîye Kumandan› Etem

Efendiler, bu telgrafnamede münderiç, protestoname denilen bir hezeyan-
name, hakikaten Meclis Riyasetine çekilmifl ve bir celsei hafiyede Meclise okun-
mufltu. Bunda kullan›lan elfaz ve tabirat, o kadar galiz ve o kadar biedebâne-
dir ki, bir defa okunduktan sonra, tekrar aynen okunmas›na ve istima›na ta-
hammül edilememiflti. Bu kadar adi bir hezeyannameyi, huzurunuzda da ar-
zetmeye lüzum görmüyorum. Bu hezeyanname ile meb'uslar›n flah›slar›na ha-
karet, Meclisi Millînin meflruiyetine tecavüz edilerek, ‹zzet Pafla heyetinin ‹s-
tanbula hakerette serbest b›rak›lmas› talep olunuyordu.

Efendiler, kuvvetlerimiz Kütahyaya girerken, ben de, Mecliste baz› meb'us-
lar taraf›ndan istizaha çekilmifl bulunuyordum. Asi Eteme karfl› hareket, ona ta-
arruz, onu takip etmemize itirazlar ediliyordu. Fuat Paflan›n Etem ve kardeflini
hüsnü idare edebildi¤inden, de¤ifltirilmemesi muvaf›k olurmufl. Bütün ihtilâfata
sebebiyet veren, yeni tayin etti¤im kumandanlar›n tecrübesizlikleri ve hale muta-
b›k tav›r ve tarz› harekette bulunmamalar› imifl.. Orduda ciddiyet ve intizam ara-
mak zaman› m› imifl, ya Allah muhafaza etsin, Etem Bey orduyu da¤›t›rsa ne ya-
pacakm›fl›m? Bu kadar mühim bir hâdiseye kim ve nas›l karar vermifl? Böyle bir
karar Meclis haberdar edilmeksizin nas›l al›n›rm›fl gibi birçok sualler ve tenkit-
lerden sonra, her halde Etem Bey ve kardeflleri, vurulmamal›d›r, talepleri serdo-
lundu. 29 Kânunuevvel gününün bütün celselerini ve 30 Kânunuevvel gününün
birkaç hafî celsesini izahat vermekle geçirdim. Vaziyetin bütün safahat›n› vesa-
ik›yle, delâliyle hakayik›yle izaha çal›flt›m. Bütün bu izahat›ma ra¤men, müna-
kafla bir türlü hitam bulmuyordu. Her fleyden sarf›nazar, yaln›z Meclisin meflru-
iyetine tecavüzü mutazamm›n telgrafname, sahiplerini H›yaneti Vataniye Kanu-
nuna çarpt›rma¤a kâfi iken, bu asilerin aylardanberi irtikâp edegelmekte olduk-
lar› isyankâr vaziyetleri ve hükûmeti millîyeyi y›kmak, kendi ak›llar›nca baflka
nevi bir hükûmet teflkil etmek fikirlerini, tatbika yeltenmeleri nazar› dikkate
al›nmak istenmiyor, bilâkis tenkilden, tecziyeden, tahlisine çal›fl›lmak isteni-
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Kuvvetlerimiz, eylem emrini al›r almaz, hemen Kütahyada bulunan asi
Etem kuvvetleri üzerine yürüyüfle geçtiler. 29 Aral›k 1920 günü Kütahyaya
girdiler. Üç gün sonra da bat› ve güney cephelerinden yürüyüfle geçen bütün
kuvvetlerimiz, Kütahyan›n 30, 40 kilometre ilerisinde ve Gediz do¤rultusun-
da bir çizgide birlefltiler. Asi Etem, kuvvetlerini hiçbir yerde durdurup diren-
meye cesaret edemeden, Gediz üzerine çekilmiflti.

Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilinçli ordusu kendisini ve
Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetini küçümseyecek kadar beyinsizlik göste-
ren ve kendini aptalca be¤enen bu asilere, hakkettikleri haddini bildirme fla-
mar›n› vurmak için, önüne geçilmez bir k›zg›nl›k ve sertlikle davran›yordu.
Nefes alamadan kaçan asi Etem, ‹stanbul Yüce Baflbakanl›¤a diye flu telgraf›
veriyordu:

Ankarada tutuklanan say›n arkadafllar›n›z›n ‹stanbula geri gönderilmeleri için Anka-
ra Meclis Baflkanl›¤›na çekti¤im protesto telgraf› afla¤›da bilginize sunulur. fiimdiki durum-
da Millet Meclisinin kararile sald›r›ya u¤ram›fl bulunuyorum. Gücüm savunmaya hem de
sald›rmaya bile yeterli olmakla birlikte cephe ve yanlar›mda Yunanl›lar bulundu¤undan ne
yol tutulaca¤› hakk›nda Yunan komutanl›¤ile anlaflma yap›lm›fl ise de sizin de uygun bul-
man›z›n eklenmesi her aç›dan zorunlu görüldü¤ünden gere¤inin yap›lmas› ve bildiri ve
emirlerinizin al›nmas›n› sa¤lamak için, Gediz telgraf hatt›n›n onar›l›p düzeltilmesini emret-
menizi onay›n›za sunar›m.

Eski Bütün Gezginci Güçler ve Kütahya Dolaylar› Komutan› ve
fiimdi Bütün Ulusal Güçler Komutan› Etem

Efendiler, bu telgrafda, "protesto telgraf›" denilen bir saçma sapan fley,
gerçekten Meclis Baflkanl›¤›na çekilmifl ve bir gizli oturumda Meclise okun-
mufltu. Bunda kullan›lan kelimeler ve terimler, o kadar çirkin ve o kadar utan-
mazca fleylerdir ki, bir kere okunduktan sonra, yeniden oldu¤u gibi okunma-
s›na ve duyulmas›na dayan›lamam›flt›. Bu kadar afla¤›l›k bir z›rva yaz›y›, sizle-
re de sunmay› gerekli görmüyorum. Bu z›rva yaz› ile meb'uslar›n kifliliklerine
sövülerek, Millî Meclisin meflrulu¤una sald›rarak, ‹zzet Pafla kurulunun ‹stan-
bula gitmekte serbest b›rak›lmas› isteniyordu.

Efendiler, kuvvetlerimiz Kütahyaya girerken, ben de, Mecliste baz› meb’us-
lar taraf›ndan sorguya çekilmifl bulunuyordum. Ayaklanan Eteme karfl› yürü-
yüp, ona sald›rmam›za, onu izlememize karfl› ç›k›l›yordu. Fuat Paflan›n Etem ve
kardeflini çekip çevirebildi¤i için, de¤ifltirilmemesi uygun olurmufl. Bütün anlafl-
mazl›klara neden olan, yeni atad›¤›m›z komutanlar›n deneyimsizlikleri ve duru-
ma uygun davranmamalar› imifl... Orduda ciddî olman›n ve disiplin araman›n za-
man› m› imifl, ya Allah korusun, Etem Bey orduyu da¤›t›rsa ne yapacakm›fl›m?
Bu kadar önemli bir olaya kim ve nas›l karar vermifl? Böyle bir karar Meclise ha-
ber verilmeksizin nas›l al›n›rm›fl gibi birçok sorular ve elefltirilerden sonra, ne
olursa olsun Etem Bey ve kardeflleri, vurulmamal›d›r, istekleri ileri sürüldü. 29
Aral›k gününün bütün oturumlar›n› ve 30 Aral›k gününün birkaç gizli oturumu-
nu aç›klama yapmakla geçirdim. Durumun bütün evrelerini belgeleriyle, kan›t-
lar›yla, gerçekleriyle anlatmaya çal›flt›m. Bütün bu aç›klamalar›ma karfl›n, tart›fl-
malar bir türlü son bulmuyordu. Her fleyden vazgeçilse, bu haydutlar›n aylardan-
beri sürdürdükleri karfl› gelici tutumlar› ve millî hükûmeti y›kmak, kendi ak›lla-
r›nca baflka türden bir hükûmet kurmak düflüncelerini, uygulamaya yeltenme-
leri dikkate al›nmak istenmiyor, tersine bunlar›, tepelenmekten, cezaland›r›l-



yor gibi idi. Bunun k›saca sebebini izah edeyim. Efendiler; meb'uslardan baz›-
lar›, vaziyetin flahsî ve hissî i¤birarlardan tevellüt etti¤ine, zahip olmufllard›. Fil-
hakika bu vadide, namütenahi propaganda yap›lm›fl ve efkâr› umumîye ›zlâl
edilmek istenmiflti. Yine kuvvetli ve mübalâ¤al› telkinlerden, Etem kuvvetleri-
nin çok ve ma¤lûp edilmesi müflkül oldu¤u zann›nda bulunarak, ordu ile mu-
sademesi halinde, ordunun çil yavrusu gibi da¤›laca¤›n› ve o zaman, hakikaten
vaziyetin feci olabilece¤ini tasavvur ediyorlar ve böyle bir musademei filiyeye
mâni olmay› muvaf›k mütalea ediyorlard›.

Efendiler, bu mütalealar› musip görüp ona göre hareket etmenin neticesi,
emirberlikten gelen ve esasen daha yüksek bir kabiliyeti fikriyeye malik bulun-
mayan Etemin, koskoca Türk vatan›nda diktatörlü¤ünü kabul ve tasdike mün-
cer olaca¤›n› anlamamak kabil mi idi?

Meclisin heyecan ve tereddüdünü izale edecek, tatminkâr bir surette idarei
kelâm ederek, hafî celseler müzakerat›n›, netayiçi filiyeye intizaren kapatt›k.

Efendiler, Etem kuvvetlerini takip eden k›taat›m›z, 5 Kânunusani 1337 gü-
nü Gedisi iflgal ederek, o civarda topland›lar. Etem ve kardeflleri de, kuvvetle-
rile beraber düflman saflar›nda lây›k olduklar› vaziyeti ald›lar. Art›k, Etem
vak'as› kalmam›flt›. Ordumuzun içinde bulunan düflman, tardedilerek, cephe-
sine irca edilmiflti. Bundan sonra, yaln›z bir düflman cephesini ve hareketini
müflahede edece¤iz. Filhakika, bir gün sonra, 6 Kânunusani 1337 umum Yu-
nan ordusu, bütün cephe üzerinde her noktadan taarruza geçti.

‹znikten, Gedis üzerinden Ufla¤a bir hat tasavvur ediniz, bu hatt›n Gedi-
sin flimalinde kalan parças›, iki yüz kilometredir. Gedisten Ufla¤a olan parças›
da, otuz kilometre kadard›r. Düflman, üç f›rka ile bu hatt›n flimal ucundan Es-
kiflehir üzerine hareket etti. Bizim Gediste bulunan mühim kuvvetlerimiz, Es-
kiflehir üzerinden bu düflman f›rkalar›n› karfl›lamaya mecbur idi. Karfl›lad›;
ma¤lûp etti. ‹nk›lâb›m›z tarihine, Birinci ‹nönü Zaferini kaydetti.

Efendiler bugünkü vaziyeti askeriyeyi basit bir flekilde izah için söyleyece-
¤im.

Cenup Cephesine ait olan kuvvetler, eski yerlerine, Dumlup›nara iade edil-
diler. Kütahyada yaln›z Altm›fl Birinci F›rka, iki alay kadar kuvvetile ‹zzettin
Bey (Ordu Müfettifli ‹zzettin Paflad›r) kumandas›nda terkedilmiflti.

Efendiler, 8 Kânunusani 1337 Cumartesi günü Meclisin alenî celsesinde,
vaziyeti izah ediyordum. Art›k herkes hakikati görmüfl ve anlam›flt›. Etem ve
kardeflleri lehinde mülayim hareket mütaleas›nda bulunanlar, bu defa aleyhle-
rinde pek coflkun idiler. Ben beyanatta bulunurken Etem, Teyfik ve Reflit Bey-
lerin diyerek konufltu¤uma itiraz olundu. Yükselen bir sada "Pafla Hazretleri,
art›k Bey demeyiniz. Hain deyiniz!" ihtar›nda bulundu. " Etem ve Teyfik ha-
inleri diyece¤im, fakat henüz Büyük Millet Meclisi azas› s›fat›n› tafl›yan Reflit
Bey hakk›nda da ayn› fleyi kullanmak mecburiyetindeyim. Heyeti aliyenize
hürmeten bunu telâffuz edemem. Evvelâ Reflit Beyin azal›ktan ›skat›na rey ver-
menizi rica ederim" dedim.

Reis "Menafii millet ve memleket aleyhine istimali silâh ederek düflmanlar-
la teflriki mesai eden Saruhan Meb'usu Reflit Beyin mebusluktan ihrac›n› kabul
buyuranlar el kald›rs›n!” dedi. Eller kalkt›, kabul olundu.
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maktan, kurtarmaya çal›fl›lmak isteniyor gibi idi. Bunun nedenini k›saca aç›k-
layay›m. Efendiler; meb'uslar›n bir k›sm›, durumun kiflisel ve duygusal k›rg›n-
l›klardan do¤du¤u san›s›na, kap›lm›fllard›. Gerçekten bu alanda, sonsuz pro-
paganda yap›lm›fl ve kamu oyu buland›r›lmak istenmiflti. Yine güçlü ve abart-
mal› söylentilerden, Etem kuvvetlerinin çok ve yenilmesi zor oldu¤u san›s›n-
da bulunarak, ordu ile çat›fl›rsa, ordunun çil yavrusu gibi da¤›laca¤›n› ve o za-
man, durumun gerçekten ac›kl› olabilece¤ini kafalar›nda kuruyorlar ve böyle
bir çat›flmay› önlemenin uygun olaca¤›n› düflünüyorlard›.

Efendiler, bu düflünceleri uygun bulup ona göre davranman›n sonucu,
emir erli¤inden gelen ve asla daha yüksek bir düflünce yetene¤i bulunmayan
Etemin, koskoca Türk vatan›na diktatör olmas›n› kabul etmeye ve onaylama-
ya varaca¤›n› anlamamak olur muydu?

Meclisin heyecan ve kuflkusunu giderecek, inand›r›c› sözler söyleyerek, giz-
li oturumlardaki görüflmeleri, çarp›flma sonuçlar›n› beklemek üzere kapatt›k.

Efendiler, Etem kuvvetlerini kovalayan birliklerimiz, 5 Ocak 1921 günü
Gedize girerek, o bölgede topland›lar. Etem ve kardeflleri de, kuvvetlerile bir-
likte düflmandan yana geçip kendilerine yarafl›r duruma girdiler. Art›k, Etem
olay› kalmam›flt›. Ordumuzun içinde bulunan düflman, kovularak, gerçek ye-
rine sürülmüfltü. Bundan sonra, yaln›z, tek bir düflman cephesini ve bununla
ilgili olaylar› görece¤iz. Gerçekten, bir gün sonra, 6 Ocak 1921 tüm Yunan or-
dusu, bütün cephe üzerinde her noktadan sald›r›ya geçti.

Efendiler, bugünkü askerî durumu kolay anlafl›l›r bir biçimde aç›klamak
için flöyle diyece¤im:

‹znikten, Gediz üzerinden Ufla¤a bir çizgi düflününüz, bu çizginin Gedi-
zin kuzeyinde kalan bölümü, iki yüz kilometredir. Gedizden Ufla¤a kadar
olan bölümü de, otuz kilometre kadard›r. Düflman, üç tümenle bu çizginin ku-
zey ucundan Eskiflehir üzerine ilerlemeye bafllad›. Bizim Gedizde bulunan
önemli kuvvetlerimiz, Eskiflehir üzerinden bu düflman tümenlerini karfl›lamak
zorunda idi. Karfl›lad›; yenilgiye u¤ratt›. Devrimimizin tarihine, Birinci ‹nönü
Zaferini yazd›.

Güney Cephesine ba¤l› olan kuvvetler, eski yerlerine, Dumlup›nara geri
gönderildiler. Kütahyada sadece Altm›flbirinci Tümen, iki alay kadar kuvve-
tile ‹zzettin Bey (Ordu Müfettifli ‹zzettin Paflad›r) komutas›nda b›rak›lm›flt›.

Efendiler, 8 Ocak 1921 Cumartesi günü Meclisin aç›k oturumunda, duru-
mu anlat›yordum. Art›k herkes gerçe¤i görmüfl ve anlam›flt›. Etem ve kardefl-
lerinden yana ›l›ml› davranmak düflüncesinde olanlar, bu kez onlara karfl› pek
coflkulu idiler. Ben konuflurken Etem, Teyfik ve Reflit Beylerin diyerek ko-
nufltu¤uma karfl› ç›k›ld›. Yükselen bir ses "Pafla Hazretleri, art›k Bey demeyi-
niz. Hain deyiniz" hat›rlatmas›nda bulundu. "Etem ve Teyfik hainleri diyece-
¤im, ama hâlâ Büyük Millet Meclisi üyesi kimli¤ini tafl›yan Reflit Bey hakk›n-
da da ayn› fleyi kullanmak zorunday›m. Yüce toplulu¤unuza sayg›m nedenile
böyle diyemem. Önce Reflit Beyi üyelikten ç›kartmaya oy vermenizi rica ede-
rim" dedim.

Baflkan "Ulus ve ülke ç›karlar›na karfl› silâh kullanarak düflmanlarla ifl-
birli¤i yapan Saruhan Meb'usu Reflit Beyin mebusluktan ç›kar›lmas›n› kabul
edenler el kald›rs›n" dedi. Eller kalkt›, kabul edildi.
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Yunan ordusunun icra etti¤i bu taarruzda, Etem ve kardeflleri de, kendile-
rine düflen vazifeyi ifadan geri durmad›lar. Tekrar Kütahyaya teveccüh ederek,
orada bulunan zay›f f›rkam›za taarruza bafllad›lar. ‹zzettin Paflan›n metîn ka-
rakteri ve vak›fane kumandas› ve maiyetindeki Türk zabit ve neferlerinin yük-
sek kahramanl›klar›, Etem ve kardefllerile sald›ran hain kuvvetleri ma¤lûp ve
ricate mecbur etti. E¤er, flah›slar› da dahil oldu¤u halde kâmilen imha edilmek-
ten kurtulabilmifllerse bunu da hiç sevmedikleri Refet Paflaya medyun bulun-
duklar›n› söylemeliyim. Bu noktay› izah edivereyim:

Refet Pafla, iki süvari f›rkasile, Dumlup›nar›n on kilometre kadar flark›n-
da Küçükköyde bulunuyordu. Kütahyada bulunan Altm›fl Birinci F›rkaya,
garptan taarruz eden Etem kuvvetlerini, seri bir surette ma¤lûp ve imha etmek
üzere hareketi emrolundu. Refet Pafla süvarilerile Etem kuvvetlerinin yan ve
arkas›na gidecekti. Bulundu¤u mevkiden flimale, Kütahyaya bak›lacak olursa,
bu vazifenin tabiî bir yürüyüflle ve pek müessir bir surette yap›labilece¤i mey-
danda idi. Halbuki Refet Pafla, icap eden yere gitmemifl, bunun aksi taraf›na,
Kütahyan›n garb›nda de¤il, flark›nda, Alayunda gitmifl. Süvari kuvvetleri, 12
Kânunusani 1337 zevaline do¤ru Alayunt m›ntakas›na vâs›l oldu.

Refet Pafla, ‹zzettin Pafla ile görüflmek üzere Kütahyaya gitti. ‹zzettin Pafla,
süvari f›rkalar›n›n Kütahya cenubundan Yellice da¤› garb›ndan, tamamen süva-
rilden ibaret olan, Etem kuvvetlerinin gerilerine sevkedilmesini teklif etmifl.

Refet Pafla, tarafeynin muharebe vaziyeti hakk›nda tam bir malûmat› olma-
d›¤›n› ileri sürerek, böyle bir harekete yanaflmam›fl.. Refet Pafla, ‹zzettin Pafla
kuvvetlerinin, flarka, Porsuk suyu gerisine çekilmesi halinde, süvarilerile Kütah-
ya ovas›ndan ussat›n yan ve gerilerine taarruzu düflünüyormufl. Atl› ussat hay-
vanlar›ndan inmifl, piyade f›rkam›z karfl›s›nda yaya cenk yapt›¤› en zay›f vazi-
yetinde üzerine yürümekte tereddüt gösteren kumandan, piyade f›rkam›z ma¤-
lûben ricat ederken atlar› üzerinde bulunacak, kuvvei maneviyeleri yükselmifl,
ussat›n, hangi yan›na ve nas›l taarruz etmeyi düflündü¤ü, hakikaten her asker
için düflünülecek bir meseledir. Böyle fley olamaz! Bu düflman süvarisi ricate
mecbur etti¤i piyadeyi b›rak›p, Refet Pafla süvarileri üzerine at›lm›yacak m›yd›?

Efendiler, muharebe meydan›na, top ve tüfek sadas›na gelen bir kuvvet,
bir tek tüfek, muharebe eden kendine mensup kuvvetin ma¤lûbiyetine intizar
etmek ve ondan sonra ifl görebilece¤i zann›nda bulunmak, yaln›z asker olanla-
r›n de¤il, en sade görüfllü insanlar›n bile, makul bulaca¤› bir fikir de¤ildir. Va-
zife ve fedekârl›k, muharebe eden k›sm›n ma¤lûp olmadan, çekilmeden, mu-
vaffak›yetini temine çal›flmakla ifa olunur.

Arkadafl› muharebe ederken ve muavenete muhtaç iken, seyirci kalm›fl ku-
mandanlar arkadafl›n›n ma¤lûbiyetine flahit olabilirlerse de, tarihin bîaman ten-
kidinden, takbihinden asla kurtulamazlar.

‹zzettin Pafla, 11 Kânunusani 1337 zevalinden 13 Kânunusani geceyar›s›na
kadar cereyan eden fliddetli ve buhranl› muharebeler esnas›nda, süvari gruplar›-
n›n da taarruza ifltiraki zaman›n›n geldi¤i hakk›nda Erkân›harbiyei Umumiye
Riyasetine de maruzatta bulunmufltu. Refet Pafla, Cenup Cephesinden celbetti¤i
Sekizinci F›rka yetiflebildi¤i takdirde, 14 Kânunusanide taarruza geçmek niye-
tinde oldu¤unu, k›taat›na bildiriyordu. ‹zzettin Pafla, 11, 12, 13 Kânunusani
günlerinde yaln›z bafl›na düflmanla muharebe ettikten sonra, akflam grup zama-
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Yunan ordusunun yapt›¤› bu sald›r›da, Etem ve kardeflleri de, kendileri-
ne düflen görevi yapmaktan geri kalmad›lar. Yeniden Kütahyaya yönelerek,
orada bulunan güçsüz tümenimize sald›rmaya bafllad›lar. ‹zzettin Paflan›n sa¤-
lam karakteri ve bilgili komutas› ve emrindeki Türk subay ve erlerinin yüksek
kahramanl›klar› Etem ve kardefllerile sald›ran hain kuvvetleri yenilgiye u¤rat-
t› ve çekilmek zorunda b›rakt›. E¤er, kendileri de baflta olmak üzere büsbü-
tün yok edilmekten kurtulabilmifllerse bunu da hiç sevmedikleri Refet Pafla-
ya borçlu bulunduklar›n› söylemeliyim. Bu noktay› aç›klayay›m:

Refet Pafla iki atl› tümeniyle, Dumlup›nar›n on kilometre kadar do¤usun-
da Küçükköyde bulunuyordu. Kütahyada bulunan Altm›flbirinci Tümene, ba-
t›dan sald›ran Etem kuvvetlerini, h›zla yenip yok etmesi için ilerlemesi emro-
lundu. Refet Pafla atl›lar›yla Etem kuvvetlerinin yan ve arkas›na gidecekti.
Bulundu¤u yerden kuzeye, Kütahyaya bak›lacak olursa, bu görevin normal
bir yürüyüflle ve pek etkin bir flekilde yap›labilece¤i meydanda idi. Oysa Re-
fet Pafla, gereken yere gitmemifl, bunun tersi taraf›na, Kütahyan›n bat›s›nda
de¤il, do¤usunda olan, Alayunda gitmifl. Atl› kuvvetler, 12 Ocak 1921 ö¤lene
do¤ru Alayunt bölgesine vard›.

Refet Pafla, ‹zzettin Pafla ile görüflmek için Kütahyaya gitti. ‹zzettin Pafla,
atl› tümenlerinin Kütahya güneyinden Yellice da¤› bat›s›ndan, tümü atl› olan,
Etem kuvvetlerinin gerilerine gönderilmesini önermifl.

Refet Pafla, iki taraf›n savafl durumu hakk›nda tam bir bilgisi olmad›¤›n›
ileri sürerek, böyle bir harekete yanaflmam›fl.. Refet Pafla, ‹zzettin Pafla kuv-
vetleri, do¤uya, Porsuk suyu gerisine çekilirse, atl›lar›yla Kütahya ovas›ndan
asilerin (Etem kuvvetlerinin yan ve gerilerine sald›rmay› düflünüyormufl. Atl›
asilerin hayvanlar›ndan inmifl, piyade tümenimiz karfl›s›nda yaya olarak sa-
vaflt›¤› en güçsüz durumlar›nda üzerine yürümekte karars›z kalan komutan,
piyade tümenimiz yenilip çekilirken atlar› üzerinde bulunacak, moralleri yük-
selmifl asilerin, hangi yan›na ve nas›l sald›rmay› düflündü¤ü, gerçekten her as-
ker için düflünülecek bir sorundur. Böyle fley olamaz. Bu düflman atl›lar›, çe-
kilmek zorunda b›rakt›¤› piyadeyi b›rak›p, Refet Paflan›n üzerine at›lm›yacak
m›yd›?

Efendiler, savafl alan›na, top ve tüfek sesine gelen bir kuvvet, bir tek tü-
fek, savaflan kendine ba¤l› kuvvetin yenilmesini bekleyip ve ondan sonra ifl
görebilece¤i san›s›nda bulunmak, yaln›z asker olanlar›n de¤il, en k›sa görüfllü
insanlar›n bile, akla yak›n bulaca¤› bir düflünce de¤ildir. Görev ve özveri, sa-
vaflan bölümün yenilmeden, çekilmeden, baflar›s›n› sa¤lamaya çal›flmakla ya-
p›l›r.

Arkadafl› savafl›rken ve yard›m beklerken, seyirci kalm›fl komutanlar ar-
kadafl›n›n yenilgisine tan›k olabilirlerse de, tarihin ac›mas›z elefltirisinden,
suçlamas›ndan hiç kurtulamazlar.

‹zzettin Pafla, 11 Ocak 1921 ö¤leninden 13 Ocak geceyar›s›na kadar süren
sert ve bunal›ml› savafllar s›ras›nda, atl› gruplar›n›n da sald›r›ya kat›lmalar› za-
man›n›n geldi¤ini Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n da bilgisine sunmufltu. Refet Pa-
fla, Güney Cephesinden getirtti¤i Sekizinci Tümen yetiflebilirse, 14 Ocakta sal-
d›r›ya geçmek niyetinde oldu¤unu, birliklerine bildiriyordu. ‹zzettin Pafla, 11, 12,
13 Ocak günlerinde yaln›z bafl›na düflmanla savaflt›ktan sonra, akflam günefl ba-

Etem ve
kardeflleri
canlar›n›
Refet Pafla-
ya medyun-
durlar

Etem ve
kardeflleri
canlar›n›
Refet Pafla-
ya borçlu-
durlar



n›, yapt›¤› bir mukabil taarruzla ussat› ma¤lûp ve firara mecbur etti. Refet Pa-
fla, muharebeye seyirci kalmak suretile büyük bir f›rsat kaç›rd› ve Etemin ve
kuvvetlerinin ricatine müsait vaziyet b›rakt›. 14 üncü günü taht› emrinde bulu-
nan bütün süvari kuvvetlerini Süvari F›rka Kumandanlar›ndan Dervifl Beyin
(Kolordu Kumandan› Dervifl Paflad›r), taht› emrine vererek onu; Etemin taki-
bine memur etti. Dervifl Pafla; Afflarda, bilhassa Gediste Etem kuvvetlerinin ge-
rilerine do¤ru, geceleri de yürümek suretile tevcih etti¤i müthifl darbelerle Etem,
Teyfik, Reflit kardeflleri sersem etti. Kuvvetlerinin toplanmas›na zaman b›rak-
mad›. Dervifl Bey, Etem ve kardefllerini 14 Kânunusaniden 22 Kânunusaniye
kadar, dokuz gün nefes ald›rmaks›z›n mütemadiyen takip etmifltir. Neticede,
bütün Etem kuvvetleri esir edilmifl, yaln›z Etem, Teyfik ve Reflit kardefller yeni
vazife almak üzere, düflman ordugâh›na firar edebilmifllerdir.

Muhterem Efendiler, Ankarada bulunan ‹stanbul misafirlerimize bir, bir
buçuk ayl›k müddeti misaferetleri esnas›nda çok fleyler göstermek f›rsatlar›na
malik oldu¤umuzu zannediyorum. Asi Etem ve kardefllerinin kuvvetleri orta-
dan kald›r›ld›. Yunanl›lar›, üç günde ‹nönünde ma¤lûp ettik. Büyük Millet
Meclisinin müsterih ve memnun olaca¤› yeni bir devir aç›ld›. Fakat, ‹zzet ve Sa-
lih Paflalar bunlar›n hiçbirinden memnun görünmüyorlar, daüss›laya müptelâ
olmufl gibi, ille payitahta gitmek istiyorlard›. ‹stanbuldaki arkadafllar›n›n da
çok merak etmekte olduklar› anlafl›l›yordu.

Ankaraya muvasalatlar›ndan on gün sonra, Frans›z telsiz telgrafile Zon-
gulda¤a bir telgraf gelmiflti. Telgraf fludur:

16 Kânunuevel 1336
Zonguldak mutasarr›fl›¤› vas›tasile Devletlû ‹zzet Pafla Hazretlerine
Taraf› samii fahimanelerinden henüz bir ifl’ar vaki olmad›¤›ndan heyeti celilenin muva-

salat› haberine intizar edilmekte oldu¤u.
Mustafa Arif 

‹ki gün sonra Adapazar› üzerinden de flu telgraf geldi:
Dahiliye Nâz›r› ‹zzet Pafla Hazretlerine

Taraf samii fahimanelerinden bir ifl’ar vaki olmad›¤›ndan muvasalat› aliyeleri haberine
intizar edilmekte oldu¤una dair birkaç gün evvel Zonguldak tarik›yle yaz›lan telgrafname ce-
vab›n›n bir an evvel imba buyurulmas› mercudur.

Dahiliye Nâz›r› Vekili Mustafa Arif
Teyfik Pafla Kabinesi nam›na, Ziya Paflan›n ‹neboluya gönderdi¤i bir me-

muru mahsus, 10/11 Kânunusani 1337 de uzun bir flifre ile birtak›m malûmat
veriyordu.

‹zzet Pafla heyetinin, Anadoluya iltihak› haberi ‹stanbulca teeyyüt etmifl..
Kabine, ‹zzet Pafladan malûmat talep ediyormufl.. Ziya Pafla, Safa, Mustafa
Arif ve Raflit Beyler de demifller ki: "Menfaati memleket, heyetin Anadoluda
kalmas›n› müstelzim ise, buna bir fley denilmez. Bu takdirde, kabinenin sukut
edece¤i muhakkakt›r. Ancak, bu halde, biz de bu vatan›n evlâtlar›y›z. Hiç ol-
mazsa bizleri de vaziyetten haberdar etsinler.. bizi tenvir etsinler, biz de ona gö-
re hareket edelim.."

Ziya Pafla, Paristen, Ahmet R›za Beyden ald›¤› bir mektup muhteviyat›ndan
ve ‹stanbulda mevsuk bir membadan elde etti¤i bir malûmattan da bahsettiriyordu.

Ahmet R›za Bey diyormufl ki, e¤er Kuvayi Millîyenin kudreti askeriyesi
müsait ise, ‹zmir meselesi, iyi haz›rlanm›fl bir hücumla emrivaki suretile halle-
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tarken, yapt›¤› bir karfl› sald›r›yla asileri yendi ve kaçmak zorunda b›rakt›. Re-
fet Pafla, savafla seyirci kalarak büyük bir f›rsat kaç›rd› ve Etemin ve kuvvet-
lerinin çekilmelerine uygun bir ortam yaratt›. 14 üncü günü emrinde bulunan
bütün atl› kuvvetlerini Atl› Tümen Komutanlar›ndan Dervifl Beyin (Kolordu
Komutan› Dervifl Paflad›r), emrine vererek onu; Etemi kovalamakla görev-
lendirdi. Dervifl Pafla; Afflarda, özellikle Gedizde Etem kuvvetlerinin gerileri-
ne do¤ru, geceleri de yürüyerek vurdu¤u korkunç yumruklarla Etem, Teyfik,
Reflit kardeflleri sersem etti. Kuvvetlerinin toplanmas›na zaman b›rakmad›.
Dervifl Bey, Etem ve kardefllerini 14 Ocaktan 22 Oca¤a kadar, dokuz gün ne-
fes ald›rmaks›z›n durmadan kovalam›flt›r. Sonunda, bütün Etem kuvvetleri
tutsak edilmifl, yaln›z Etem, Teyfik ve Reflit kardefller yeni görev almak için,
düflman ordusunun içine kaçabilmifllerdir.

Muhterem Efendiler, Ankarada bulunan ‹stanbullu konuklar›m›za bir,
bir buçuk ayl›k konukluklar› s›ras›nda çok fleyler gösterebildi¤imizi san›yo-
rum. Ayaklanan Etem ve kardefllerinin kuvvetleri ortadan kald›r›ld›. Yunan-
l›lar›, üç günde ‹nönünde yendik, Büyük Millet Meclisinin gönül rahatl›¤› ve
k›vanç duyaca¤› yeni bir dönem aç›ld›. Ama, ‹zzet ve Salih Paflalar bunlar›n
hiçbirisinden k›vanç duymufl görünmüyorlar, s›laya tutulmufl gibi, ille baflken-
te gitmek istiyorlard›. ‹stanbuldaki arkadafllar›n›n da çok kayg› duymakta ol-
duklar› anlafl›l›yordu.

Ankaraya gelifllerinden on gün sonra, Frans›z telsiz telgrafile Zongulda-
¤a bir telgraf gelmiflti. Telgraf fludur:

16 Aral›k 1920
Zonguldak mutasarr›fl›¤› arac›l›¤›yla ‹zzet Pafla Hazretlerine
Sizlerden flimdiye dek bir bilgi al›namad›¤›ndan yüksek heyetinizin var›fl haberinin

beklenmekte oldu¤u.
Mustafa Arif

‹ki gün sonra Adapazar› üzerinden de flu telgraf geldi: 
‹çiflleri Bakan› ‹zzet Pafla Hazretlerine

Sizlerden flimdiye dek bir bilgi al›nmad›¤›ndan yüksek heyetinizin var›fl haberinin bek-
lenilmekte oldu¤u hakk›nda birkaç gün evvel Zonguldak yoluyla yaz›lan telgraf›n karfl›l›¤›-
n›n çabuklaflt›r›lmas› rica olunur.

‹çiflleri Bakan Vekili Mustafa Arif
Teyfik Pafla hükûmeti ad›na, Ziya Paflan›n ‹neboluya gönderdi¤i bir özel

görevli, 10/11 Ocak 1921 de uzun bir flifre ile birtak›m bilgiler veriyordu.
‹zzet Pafla heyetinin, Anadoluya kat›ld›¤› haberi ‹stanbulca do¤rulan-

m›fl.. Hükûmet, ‹zzet Pafladan bilgi istiyormufl.. Ziya Pafla, Safa, Mustafa Arif
ve Raflit Beyler de demifller ki: "Ülke ç›kar›, heyetin Anadoluda kalmas›n› ge-
rektiriyorsa, buna bir fley denilmez. Böyle olunca, hükûmetin düflece¤i kesin-
dir. Ancak, böyle olunca, biz de bu vatan›n çocuklar›y›z. Hiç olmazsa bizlere
de durumdan haber versinler.. bizi ayd›nlats›nlar, biz de ona göre davrana-
l›m.."

Ziya Pafla, Paristen, Ahmet R›za Beyden ald›¤› bir mektupta yaz›lanlar-
dan ve ‹stanbulda güvenilir bir kaynaktan elde etti¤i bir bilgiden de sözedi-
yordu.

Ahmet R›za Bey diyormufl ki, e¤er Ulusal Güçlerin asker kuvveti elverifl-
li ise, ‹zmir sorunu, iyi haz›rlanm›fl bir sald›r›yla oldu bitti yapmak yoluyla çö-
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dilmeli imifl.. ald›¤› malûmat bunu teyit ediyormufl. K›ral Konstantini tutacak-
larm›fl.

Ziya Paflan›n hususî malûmat› da, son konferanstan evvel Yunanl›lar›n
takviye olunarak büyük bir taarruz icra ettirilece¤ine dair idi.

Damat Ferit Pafla, hummal› faaliyete bafllam›fl.. Balta Liman›nda mütead-
dit kabine listeleri tanzim edilmeye bafllanm›fl..

‹neboluya gelmifl olan memuru mahsus vas›tasile Ziya Paflaya ve rüfeka-
s›na iblâ¤ ettirdi¤im cevapta: "Verdikleri malûmata teflekkürden sonra, ‹zzet ve
Salih Paflalar, maksad› müflterekimizin icab› kat’îsi olarak Ankarada kalm›fl-
lard›r." dedim. Kendilerinin ‹stanbulda hâkim vaziyette kalmalar› caiz ise de,
sukut etmeden evvel cümlesinin, flimdiden haz›r bulunduracaklar› emin ve seri
bir vas›ta ile, hemen Anadoluya gelmelerinin menafii âliyei vataniye icab›ndan
oldu¤unu ve bu suretle ifa edecekleri hizmet ve fedakârl›¤›n nezdi millette pek
meflkûr olaca¤›n› yazd›m.

Memuru mahsusun, ‹stanbula avdetini müteak›p, ‹neboluya gönderdi¤i ve
oradan 19 Kânunusani 1337 de çekilen flifrede; Ziya Pafla ve rüfekas›n›n nok-
tai nazar›m dairesinde harekete karar verdikleri bildirilmiflti.

Efendiler, bu tarihten bir hafta kadar sonra, Kocaeli Kumandanl›¤›ndan
flöyle bir telgraf ald›m:

Büyük Millet Meclisi Riyasetine      Geyve ‹stasyonu, 26/1/1337
Memleketin menafii âliyesine müteallik bir meselei mühimme hakk›nda Sadrazam Pa-

flan›n Zat› Devletlerile makina bafl›nda görüflmek istedikleri ‹stanbul telgraf müdiri umumi-
sinin 26/1/1337 ve saat 16:30 sonra iflaretli telgrafile bildirilmektedir. Bu baptaki iradeleri arz
ve istizan olunur.

Kocaeli Kumandanl›¤›na ayn› günde makina bafl›nda verdi¤im cevapta
dedim ki:

‹stanbul, Geyve ile do¤rudan do¤ruya nas›l muhabere edebilir? ‹stanbulda Tevfik Pafla
ile veya herhangi birile, muhabere ve münasebette bulunabilmekli¤im, Heyeti Vekilenin ve bel-
ki Meclisin karar›na vabeste oldu¤undan, bu hususta flimdiden bir fley diyemem. Tevfik Pafla
ile telgraf memurunun dahi, aç›ktan aç›¤a muhaberede bulunmas›, ‹stanbula karfl› olan vazi-
yetimizin hariçteki telâkkiyat›n› teflvifl edece¤inden gayr›caizdir. Ancak Tevfik Paflan›n, benim
flahs›ma de¤il, fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine bir müracaat› varsa, bu müra-
caatin kabulü tabiîdir. Bu hususun gayr›resmi ve ayn› vas›ta ile kendisine isalinde beis yoktur.

‹stanbuldan Adapazar›na telgraf ve oradan Geyveye ciheti askeriyenin ne-
zareti alt›nda telefon hatt› mevcut idi. Tevfik Paflan›n benimle kapal› olarak gö-
rüflmek istemesi üzerine, ‹stanbul teli Ankaraya raptettirildi.

Tevfik Pafladan aç›k olarak flu telgraf› ald›m:
‹stanbul, 27/1/1337

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
25 Kânunusani tarahinde Pariste in'ikat eden meclis taraf›ndan müttehaz mukarre-

rat mucibince flark meselesinin hallini müzakere etmek üzere 21 fiubat Londrada Düveli
Müttefike murahhaslarile Osmanl› ve Yunan Hükûmetleri murahhaslar›ndan mürekkep
bir konferans içtimaa davet olunacakt›r. Mevcut muahedede, hadisat dolay›sile zarurî gö-
rülecek tadilât icra edilecektir. Hükûmeti seniyeye gönderilecek davet, Mustafa Kemal
Paflan›n veyahut mezuniyeti lâzimeyi haiz murahhaslar›n Osmanl› heyeti murahhasas›
meyan›nda bulunmalar› meflruttur. ‹flbu mukarrerat, Düveli Müttefikan›n ‹stanbul mü-
messilleri taraf›ndan tebli¤ edildi. Tayin buyuraca¤›n›z murahhaslar, buradan intihap
edece¤imiz zevatla birleflerek azimet eylemek üzere karar ve cevab›n›za intizar ediyo-
rum. Zaman›n nezaketine binaen bu gibi baz› tebligat› mühimme için hatt›n aç›k bulun-
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zümlenmeli imifl.. ald›¤› bilgiler bunu do¤ruluyormufl. Kral Konstantini tuta-
caklarm›fl.

Ziya Paflan›n özel olarak elde etti¤i bilgiler de, son konferanstan evvel
Yunanl›lar›n kuvvetleri artt›r›larak büyük bir sald›r› yapt›r›laca¤› yolunda idi.

Damat Ferit Pafla, çok s›k› çal›flmaya bafllam›fl... Balta Liman›nda birçok
hükûmet listeleri düzenlenmeye bafllanm›fl..

‹neboluya gelmifl olan özel görevli arac›l›¤›yla Ziya Paflaya ve arkadaflla-
r›na ilettirdi¤im karfl›l›kta: "Verdikleri bilgilere teflekkür ettikten sonra, ‹zzet
ve Salih Paflalar, ortak amac›m›z›n kesin gere¤i olarak Ankarada kalm›fllar-
d›r." dedim. Kendilerinin ‹stanbulda egemen durumda kalmalar› uygun ise
de, hükûmet düflmeden önce hepsinin, flimdiden haz›r bulunduracaklar› güve-
nilir ve h›zl› araçla, hemen Anadoluya gelmelerinin ülkenin yüksek ç›karlar›
gere¤inden oldu¤unu ve bu yolda yapacaklar› hizmet ve özveriye ulusun çok
de¤er verece¤ini yazd›m.

Özel görevlinin, ‹stanbula döndükten sonra, ‹neboluya gönderdi¤i ve
oradan 19 Ocak 1921 de çekilen flifrede; Ziya Pafla ve arkadafllar›n›n görüflü-
me uygun davranmaya karar verdikleri bildirilmiflti.

Efendiler, bu tarihten bir hafta kadar sonra, Kocaeli Komutanl›¤›ndan
flöyle bir mektup ald›m:

Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na      Geyve istasyonu, 26/1/1921
Yurdun yüksek ç›karlar›na iliflkin önemli bir konu üzerinde Baflbakan Paflan›n sizinle

makina bafl›nda görüflmek istedikleri ‹stanbul telgraf genel müdürünün 26/1/1921 ve saat
16:30 iflaretli telgrafile bildirilmektedir. Bu konudaki yüksek emirleriniz nedir, bildiriniz.

Kocaeli Komutanl›¤›na ayn› günde makina bafl›nda verdi¤im karfl›l›kta
dedim ki:

‹stanbul, Geyve ile do¤rudan do¤ruya nas›l haberleflebilir? ‹stanbulda Tevfik Pafla ile
veya herhangi biriyle, haberleflip iliflki kurabilmekli¤im, Bakanlar Kurulunun ve belki Mec-
lisin karar›na ba¤l› oldu¤undan, bu konuda flimdiden bir fley diyemem. Tevfik Pafla ile telg-
raf memurunun bile, aç›ktan aç›¤a haberleflebilmesi, ‹stanbula karfl› olan durumumuzun ya-
banc›larca karfl›lan›fl fleklini kar›flt›raca¤› için uygun de¤ildir. Ancak Tevfik Paflan›n, bana
de¤il, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetine bir baflvurusu varsa, bu baflvuru el-
bet kabul edilir. Bunun resmî olmayan yoldan ve ayn› araçla kendisine duyurulmas›nda sa-
k›nca yoktur.

‹stanbuldan Adapazar›na telgraf ve oradan Geyveye askerlerin gözetimi
alt›nda telefon hatt› vard›. Tevfik Paflan›n benimle kapal› olarak görüflmek is-
temesi üzerine, ‹stanbul teli Ankaraya ba¤land›.

Tevfik Pafladan aç›k olarak flu telgraf› ald›m:
‹stanbul, 27/1/1921

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
25 Ocak tarihinde Pariste toplanan hey'et taraf›ndan al›nan kararlar gere¤ince

do¤u sorununun çözümlenmesine giriflmek üzere 21 fiubat Londrada ‹tilâf Devletleri
delegeleriyle Osmanl› ve Yunan Hükûmetleri delegelerinden oluflacak bir konferans
toplant›ya ça¤›r›lacakt›r. Yürürlükteki antlaflmada, olaylar dolay›sile zorunlu görüle-
cek de¤ifliklikler yap›lacakt›r. Padiflah hükûmetine gönderilecek ça¤›r› Mustafa Kemal
Paflan›n ya da kendilerine gerekli izin verilmifl delegelerin Osmanl› delege heyeti ara-
s›nda bulunmalar›n› flart koflmaktad›r. Bu kararlar, ‹tilâf Devletlerinin ‹stanbul tem-
silcileri taraf›ndan bildirildi. Atayaca¤›n›z delegeler, buradan seçece¤imiz kiflilerle
birleflerek yola ç›kmak üzere karar ve yan›t›n›z› bekliyorum. Durumun önemi nede-
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durulmas›n› rica ederim. Makina bafl›nda hemen cevap vermek mümkün ise telgraf bafl›nda
intizar etmekteyim Efendim. Bir de flifre var Efendim.

Tevfik
fiifre mahlûlü de flu idi:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine    Dersaadet, 27 Kânunusani 1337 Saat: 8 Sonra
Londra Konferans›nda kuvvetli idarei kelâm etmek için Yunanl›lar›n bir kolorduyu ‹z-

mire sevketmekte ve Trakyadaki kuvvetlerini de Anadoluya tahrik eylemede oldu¤u ve on
güne kadar bir hareketi taarruziyeye ba¤l›yacaklar› mevsukan istihbar edilmifltir.

Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflaya verdi¤im cevabî telgraf, flu idi: 
Tel Dersaadette Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 28/1/1337
C: 27/1/1337. ‹radei millîyeye müsteniden Türkiyenin mukadderat›na vaz›ulyet olan ye-

gâne meflru ve müstakil kuvvei hâkime, Ankarada müstemirren münakit, Türkiye Büyük
Millet Meclisidir. Türkiyeye müteallik bilcümle mesailin halline memur ve her türlü münase-
bat› hariciyede muhatap, ancak iflbu Meclisin heyeti hükûmetidir. ‹stanbulda herhangi bir he-
yetin minküllilvücuh bir vaz’› meflru ve hukukisi yoktur. Binaenaleyh, böyle bir heyetin ken-
dine hükûmet nam›n› vermifl olmas›, milletin hukuku hakimiyetine sarahaten mugayir ve bu
nam alt›nda memleket ve milletin hayat›na ait mesailde harice karfl› kendini muhatap göster-
mesi nakabili tecvizdir. Heyetinize teveccüh eden vatani ve vicdanî vazife derhal hakikat ve
vaziyete ikt›fa ederek millet ve memleket nam›na meflru, muhatap hükûmetin, Ankarada ol-
du¤unu kabul ve ilân etmektir. Millet ve memleketimiz nam›na salâhiyeti meflruaya sahip hü-
kûmetin Ankarada oldu¤u Düveli ‹tilâfiyece takdir edildi¤i flüphesiz bulundu¤u halde, düve-
li mezkûrenin bu noktai nazar›n› alenen izharda teahhur etmeleri ‹stanbulda mütevass›t bir
heyetin mevcudiyeti kendileri için istifadeli olabilece¤ini zannetmelerinden nefl'et etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti sulh ve müsalemeti kemali ciddiyet ve samimi-
yetle arzu etti¤ini ve yaln›z hukuku millîyesinin tan›nmas›n› talepten ibaret olan fleraitini mü-
kerreren ilân ve iflbu hukukun tasdik› halinde, teklif olunacak müzakerat› kabule amade ol-
du¤unu beyan eylemifltir. Düveli ‹tilâfiye, Londrada aktedecekleri konferansta, flark mesele-
sini adlü hak dairesinde halletmeye karar vermifllerse, davetlerini Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükûmetine do¤rudan do¤ruya tevcih etmelidirler. fieraiti ânife dairesinde vukubulacak
davetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan hüsnü kabul edilece¤ini tekrar
beyan ederiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Saat: Dakika 30 evvel
Bunu müteak›p da re'sen ve hususî olarak ta flu telgraf› yazd›m: 
Tel Ankara, 28 Kânunusani 1337

‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine
Zat› samileri gibi bütün bir ömür bu millet ve memlekete bilâfas›la meflkûr hizmetlerde

bulunmufl bir recülü muhtereme, bütün hidemat› sab›kan›z› tetviç ve ikmal edecek müstesna
ve tarihî bir f›rsat zuhûr etti¤ine kaniiz. Biz, vahdeti tamme üzere hareket etmek istiyoruz.
Bilvas›ta med’uv oldu¤umuz konferansta memleketi ayr› ayr› temsil edecek iki heyetin neka-
dar mehaziri dai oldu¤unu tamamile takdir buyurdu¤unuza eminiz.

Milletin, s›rf hukuku hakimiyetini muhafaza daiyesile sarfetti¤i emekler, ak›tt›¤› hesaps›z
kanlar dahilî ve haricî birçok müflkülâta karfl› gösterdi¤i sebat ve mukavemet, bugün karfl›s›nda
bulundu¤umuz müsait yeni vaziyeti ihdas etti. Bir taraftan da, hadisat› âlem, sebat ve mukaveme-
tin hedefi aslisi olan istiklâli tamm›m›z› teyit edecek surette inkiflaf etmekte devam ediyor. Bizi esa-
ret ve izmihlale mahkûm etmek istemifl olan hükûmetler muvacehesinde, hukuku millîyemizi mü-
dafaa ederken... maddî ve manevî bütün kuvayi memleketin müttehiden hareket etmesi elzemdir.
Bunun için zat› flahanenin iradei millîyeye memlekette yegâne tecelligâh olan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisini tan›d›¤›n› resmen ilân etmesi art›k icap etmifltir. Bu suretle ‹stanbulun memlekete mü-
tevali zararlar ika etti¤i tecaribi mefl'ume ile sabit olan ve ancak ecnebîler lehine idame edilen
gayritabiî vaziyetine bir nihayet vermek müvesser olur. Düveli Mütelife mümessilleri taraf›ndan
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nile bu gibi baz› önemli bildirimler için hatt›n aç›k bulundurulmas›n› rica ederim. Makina
bafl›ndan hemen cevap verilebilirse telgraf bafl›nda beklemekteyim Efendim. Bir de fiifre
var Efendim.

Tevfik
fiifrenin çözülmüflü de flu idi:
Saat: 8 Sonra Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine ‹stanbul, 27 Ocak 1921
Londra Konferans›nda etkili olarak konuflmak için Yunanl›lar›n bir kolorduyu ‹zmire

göndermekte ve Trakyadaki kuvvetlerini de Anadoluya yollamakta oldu¤u ve on güne ka-
dar bir sald›r›ya bafll›yacaklar› inan›l›r kaynaklardan ö¤renilmifltir.

Tevfik
Efendiler, Tevfik Paflaya karfl›l›k olarak çekti¤im telgraf, flu idi: 
Tel ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 28/1/1921
K: 27/1/1921. Ulusal iradeye dayanarak Türkiyenin kaderini ele alm›fl olan tek meflru

ve ba¤›ms›z egemen güç, Ankarada sürekli olarak toplant› halinde bulunan, Türkiye Büyük
Millet Meclisidir. Türkiye ile ilgili bütün sorunlar›n çözümlenmesiyle görevli ve her türlü
d›fl iliflkilerde baflvurulacak yer, ancak bu Meclisin hükûmetidir. ‹stanbulda herhangi bir ku-
rulun hiçbir yönden meflru ve yasal durumu yoktur. Bunun için, böyle bir kurulun kendine
hükûmet ad› vermifl olmas›, milletin egemenlik hakk›na aç›kça ayk›r›d›r ve bu ad alt›nda
memleket ve milletin hayat›yla ilgili ifllerde d›fla karfl› kendini yetkili göstermesi uygun gö-
rülemez. Kurulunuza düflen vatan ödevi hemen gerçe¤e ve duruma uyarak millet ve mem-
leket ad›na meflru, yetkili hükûmetin, Ankarada oldu¤unu kabul ve ilân etmektir. Millet ve
memleketimiz ad›na meflru yetkinin sahibi Ankara hükûmeti oldu¤unun ‹tilâf Devletlerin-
ce anlafl›ld›¤›na kuflku yokken, sözü edilen devletlerin bu düflüncelerini aç›kça belirtmede
gecikmeleri ‹stanbulda arac› bir kurulun bulunmas›n›n ifllerine yarayabilece¤ini sanmala-
r›ndand›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti bar›fl ve esenli¤i gerçek bir önem ve içtenlik-
le istedi¤ini ve yaln›z ulusal haklar›n›n tan›nmas›n› istemekten ibaret olan flartlar›n› çok ke-
re duyurmufl ve bu haklar› tan›n›rsa, önerilecek görüflmelere kat›lmaya haz›r oldu¤unu söy-
lemifltir. ‹tilâf Devletleri, Londrada yapacaklar› konferansta, do¤u sorununu hak ve adale-
te uygun olarak çözümlemeye karar vermifllerse, ça¤›r›lar›n› Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükûmetine do¤rudan do¤ruya yapmal›d›rlar. Yukar›daki koflullara uygun olarak yap›la-
cak ça¤›r›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan iyi karfl›lanaca¤›n› yeni-
den bildiririz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Saat: Dakika 30 evvel
Bunun arkas›ndan da kendim özel olarak da flu telgraf› yazd›m: 
Tel ‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 28 Ocak 1921
Sizin gibi yaflad›¤› bütün süre bu millet ve memlekete aral›ks›z de¤erli hizmetlerde bu-

lunmufl bir say›n ergin kifli için, bütün geçmifl hizmetlerinizi tamamlay›p yüceltecek eflsiz ve
tarihsel bir f›rsat ç›kt›¤› kan›s›nday›z. Biz, tam birlik içinde ifl görmek istiyoruz. Arac› kana-
l›yla ça¤›r›lm›fl oldu¤umuz konferansta memleketi ayr› ayr› temsil edecek iki kurulun ne
denli sak›ncalar do¤uraca¤›n› iyice anlad›¤›n›za inan›yoruz.

Milletin, salt egemenlik haklar›n› korumak u¤runda harcad›¤› emekler, ak›tt›¤› hesaps›z
kanlar iç ve d›fl birçok güçlüklere karfl› gösterdi¤i dayan›fl ve direnç, bugün karfl›s›nda bulundu-
¤umuz yeni elveriflli durumu yaratt›. Bir yandan da, dünya olaylar›, dayan›fl ve direncin temel
amac› olan tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› do¤rulayacak flekilde gelifliyor. Bizi tutsakl›¤a ve y›k›lmaya zor-
lamak istemifl olan hükûmetler karfl›s›nda, ulusal haklar›m›z› savunurken.. nesnel ve tinsel bü-
tün ulusal güçlerin birlikte davranmalar› çok gereklidir. Bunun için padiflah›n, ulusal iradenin
memlekette belirdi¤i tek yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisini tan›d›¤›n› resmî olarak duyur-
mas› art›k gerekli olmufltur. Böylece ‹stanbulun memlekete arka arkaya verdi¤i zararlar kötü
denemelerle anlafl›lm›fl olan ve ancak yabanc›lar yarar›na sürdürülen ola¤and›fl› durumuna son
verilebilir. ‹tilâf Devletleri temsilcilerinin yapt›¤› bildirimler gösteriyor ki, ‹stanbuldan gidecek

Tevfik Pa-
flaya verdi-
¤im resmî
ve hususî
cevaplar

Tevfik Pa-
flaya verdi-
¤im resmî
ve özel ya-
n›tlar



vaki olan tebligat gösteriyor ki, ‹stanbuldan hareket edecek bir heyeti murahhasan›n Londra
Konferans›na ifltirak edebilmesi ancak onun, Ankara Hükûmeti taraf›ndan salâhiyeti tamme
ile terhis edilmifl mümessilleri ihtiva etmesile meflruttur. Bu suretle ‹tilâf Devletleri, Türkiye
nam›na, sulh müzakerat›na girecek murahhaslar›n, ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmeti taraf›ndan gönderilebilece¤ini kâfi bir vuzuh ile itiraf etmifl oluyorlar. Filen ve huku-
ken memlekette yegâne hükûmeti meflrua olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
vaz'ü ilân etti¤i esasat› kabul ve bu esasat›n düflmanlar›m›z taraf›ndan dasdik›n› teshil için,
bize iltihak suretile vaziyetinizi tashih ve tespit buyurman›z› tarih ve millet muvacehesinde
deruhde etmifl oldu¤umuz vazife ve salâhiyetle teklif ederiz. Bu suretle mücadelemizi bir ne-
ticei mes'udeye erifltirmek hususu tesri edilmifl olur. Müttehiden hareket ve amali millîyeyi
azamî kuvvetle müdafaa etmek fikrile vaki olan bu teklifat› samimanemiz, kabul ve infaz bu-
yurulmad›¤› takdirde, câlisi makam› saltanat ve hilâfet olan zat› flahanenin vaziyeti mütezel-
zil olmak tehlikesinden bihakk›n korkulur ve biz, iradei millîyenin bahfletmifl oldu¤u filî ve
hukukî bütün salâhiyetleri haiz bir hükûmet s›fatile, flimdiden kay›t ve iflaret ederiz ki, bun-
dan tevellüt edecek mes’uliyet nakabili tahmin olan bütün vak›bile do¤rudan do¤ruya zat› fla-
haneye aittir. Zat› samilerinin bu vaziyet karfl›s›nda vicdanî ve tarihî vazifenizi tamamile ifa
ve netayicini taraf›m›za kat’î ve sarih olarak ifl'ar buyurman›za intizar ediyoruz. Bu vesile ile
ihtiramat› mahsusam›z›n kabulünü rica ederiz Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, zâten manen ve maddeten hükmü kalmam›fl ve fakat

muhafazai mevcudiyeti çok muz›r olan ‹stanbul hükûmetini, bertaraf etmek
mühimdi. Buna, bafll›ca mâni olanlar›n bafl›nda, padiflah ve halife, bulunuyor-
du. Binaenaleyh, bu makama, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Hükûmetini
tan›tmak, vaziyetin vuzuh peyda etmesi için bittabi ilk teflebbüs olmak lâz›mge-
lirdi. Zâten elimizde ve temas›m›zda olmayan bu makama, henüz baflka bir
muamele tatbik›na imkân› maddî de yoktu. Binaenaleyh Tevfik Paflaya ayn›
günde flu üçüncü telgraf› da yazd›m:

Ankara, 28 Kânunusani 1337
Dersaadette Tevfik Pafla Hazretlerine

Resmî ve hususî telgrafnamemizdeki mütaleât ve teklifat›m›z› berveçhiati hulâsaten tek-
rar ve icabat›n›n sürati ifasile neticesinin ifl'ar›n› rica ederiz:

1 - Zât› flahane Türkiye Büyük Millet Meclisini tan›d›¤›n› k›sa bir hatt› humayun ile ilân
buyuracaklard›r. Bu hatt› humayun makam› hilâfet ve saltanat›n masuniyetini esas olarak kabul
etmifl olan Türkiye Büyük Millet Meclisini flekil ve mahiyet ve salâhiyeti haz›rasile kabul buyur-
duklar›n› ihtiva edecektir. Tafsilat ve teferruat› sairenin ilâvesi, flimdilik mucibi teflevvüfl olabilir.

2 - Birinci madde hükmü infaz olundu¤u takdirde ailevî olan dahilî vaziyetimizin tan-
zimi berveçhiati olabilir:

Zat› flahane kemafissab›k Dersaadette ikamet buyururlar. Sahibi salâhiyet ve mes'uliyet
olup her türlü tecavüzden masun ve her türlü fleraiti istiklâli cami olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve hükûmet flimdilik Ankarada bulunur. Bittabi ‹stanbulda art›k kabine nam› alt›n-
da bir heyet kalmaz. Ancak, ‹stanbulun vaziyeti mahsusas› ilcasile nezdi flahanede Büyük
Millet Meclisinden vazife ve salâhiyeti haiz bir heyet bulundurulur.

3 - ‹stanbul flehir ve havalisi umuru idaresinin sureti tanzimi badehu teemmül ve tatbik
olunur.

4 - fieraiti mezkûrenin kabul ve tatbik›yle beraber, Büyük Millet Meclisince musaddak
bütçemizde, esasen mevcut tahsisat› seniye ve hanedan› saltanat tahsisatile beraber, bilûmum
memurîni lâzime ve sair ashab› maafl›n muhassasatlar›n› itaya muktazi mebali¤ hükûmetçe
temin ve tediye edilecektir. Kudreti maliyemiz bu hususu mütekefilldir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Tevfik Paflan›n bu uzunca telgraf›m›za gece verdi¤i cevap çok k›sa oldu,

Tevfik Paflan›n cevab› flu idi:
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bir delegeler kurulunun Londra Konferans›na kat›labilmesi ancak bu kurulun, Ankara Hü-
kûmeti taraf›ndan tam yetki ile görevlendirilmifl temsilcilerin de bulunmas› kofluluna ba¤l›-
d›r. Böylece ‹tilâf Devletleri, Türkiye ad›na, bar›fl görüflmelerine kat›lacak delegelerin, an-
cak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan gönderilebilece¤ini yeter bir aç›k-
l›kla kabullenmifl oluyorlar. Pratikte ve hukuk aç›s›ndan memlekette tek meflru hükûmet
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin koydu¤u ve yay›mlad›¤› ilkeleri kabul bu-
yurman›z› ilkelerin düflmanlar›m›zca da kabulünü kolaylaflt›rmak için, bize kat›larak duru-
munuzu düzelterek saptaman›z› tarih ve millet karfl›s›nda yüklenmifl oldu¤umuz görev ve
yetkiyle öneririz. Böylece savafl›m›m›z› mutlu bir sonuca erifltirmek ifli çabuklaflt›r›lm›fl olur.
Birlik olarak çal›flmak ve ulusal emelleri olanca gücümüzle savunmak düflüncesile ve içten-
likle yapt›¤›m›z bu önerimiz, kabul olunmaz ve uygulanmazsa, saltanat ve hilâfet makam›n-
da oturan padiflah›n durumunun sars›lmas›ndan hakl› olarak korkulur ve biz, ulusal irade-
nin vermifl oldu¤u etkin ve yasal tüm yetkilere sahip bir hükûmet olarak, flimdiden bildirir
ve belirtiriz ki, bundan do¤acak sorumluluk önceden kestirilemiyecek olan bütün sonuçla-
r›yla do¤rudan do¤ruya padiflaha ait olacakt›r. Sizin bu durum karfl›s›nda vicdan ve tarih
ödevinizi tam olarak yapman›z› ve sonucu bize kesin ve aç›k olarak bildirmenizi bekliyoruz.
Özel sayg›lar›m›z›n kabulünü rica ederiz Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, asl›nda tinsel ve nesnel etkisi kalmam›fl ve ama

varl›¤›n› sürdürmesi çok zararl› duruma gelmifl olan ‹stanbul hükûmetini,
ortadan kald›rmak önemliydi. Buna, bafll›ca engel olanlar›n bafl›nda, padi-
flah ve halife, bulunuyordu. Bundan dolay› bu makama, Türkiye Büyük
Millet Meclisini ve Hükûmetini tan›tmak durumun aç›kl›k almas› için el-
bette ilk yap›lacak ifl olmak gerekirdi. Gerçekte elimiz alt›nda ve yak›n›-
m›zda olmayan bu makama karfl›, baflka bir ifllem uygulamaya flimdilik ke-
sinlikle olanak yoktu. Bunun için Tevfik Paflaya ayn› günde flu üçüncü telg-
raf› da yazd›m:

Ankara, 28 Ocak 1921
‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine

Resmî ve özel telgraf›m›zdaki düflünce ve önerilerimizi afla¤›da özel olarak yeniler ve
gere¤inin tezelden yap›lmas›yla sonucunun bildirilmesini rica ederiz:

1 - Padiflah Türkiye Büyük Millet Meclisini tan›d›¤›n› k›sa bir buyrukla duyuracakt›r.
Bu buyruk halifelik ve padiflahl›k makam›n›n dokunulmazl›¤›n› temel saym›fl olan Türkiye
Büyük Millet Meclisini flimdiki biçim ve nitelik ve yetkisile tan›d›¤›n› içerecektir. Baflka ay-
r›nt›lar›n eklenmesi, flimdilik kar›fl›kl›¤a yol açabilir.

2 - Birinci madde hükmü yerine getirildi¤inde yanl›z bizleri ilgilendiren iç durumumu-
zun düzenlenmesi flöyle olabilir:

Padiflah eskisi gibi ‹stanbulda oturur. Yetkili ve sorumlu olup her türlü sald›r›dan ko-
runmal› ve her türlü ba¤›ms›zl›k koflullar›n› özünde toplam›fl olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve hükûmeti flimdilik Ankarada bulunur. Elbette ‹stanbulda art›k hükûmet ad›na
bir kurul kalmaz. Ancak, ‹stanbulun özel durumu nedenile padiflah›n yan›nda Büyük Mil-
let Meclisinden görev ve yetki alm›fl bir kurul bulundurulur.

3 - ‹stanbul flehri ve dolaylar›n›n yönetim ifllerinin düzenleme flekli sonra düflünülür ve
uygulan›r.

4 - Bildirilen koflullar›n kabul edilip uygulanmas›yla birlikte, Büyük Millet Meclisince
onayl› bütçemizde, zaten var olan padiflah ve ailesi ödenekleriyle birlikte, tüm gerekli gö-
revlilerin ve öbür maafl ba¤lanm›fl kiflilerin personel ayl›klar›n› vermek için gereken paralar
hükûmet taraf›ndan sa¤lan›p ödenecektir. Malî gücümüz bunu garanti eder.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Tevfik Paflan›n bu uzunca telgraf›m›za gece verdi¤i karfl›l›k çok k›sa oldu,

Tevfik Paflan›n yan›t› flu idi:



Tel 28/29/1/1337
Telgrafhaneleri ald›m. Yar›n heyeti topl›yarak saat alt›da arz› malûmat ederim Efendim. 
Tevfik Pafla, heyetini toplam›fl, cevap verdi. Bunu da aynen arzedece¤im.

Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine        Dersaadet, 29/1/1337 
28 Kânunusani 1337 tarihli üç k›t'a telgrafnamelerine cevapt›r:
Hükûmeti haz›ra, ‹stanbul ve Anadolunun ittihad› hususundaki menafii ötedenberi tak-

dir eyledi¤inden bu maksatla ifl bafl›na gelmifl ve flimdiye kadar bu u¤urda sarf› mesai eyle-
mifltir.

Milletin hukuku hakimiyetini muhafaza daiyesile sarfetti¤iniz emeklerin ve verdi¤iniz
kurbanlar›n karfl›s›nda bulundu¤umuz vaziyeti müsaideyi ihdas eyledi¤ine, külli tesiri oldu-
¤una kaniiz. Binaberin bir faidei millîye temin edecek teklifat›n›z› kabule haz›r›z. Bu cihetle
ifl'arat›n›z hakk›ndaki noktai nazar›m›z› berveçhiati izah eyliyorum:

Konferansa bilvas›ta davet edilmeniz tabiîdir. Çünkü Hükûmat› Mûtelifenin mümessil-
leri buradad›r. Binaenaleyh ‹stanbulda bulunan ve sizinle teflriki mesaiye çal›flan bir hükû-
met vas›tasile ifayi tebligat, pek tabiî görülmelidir. fiimdiye kadar Anadoluyu tan›maya bile
lüzum görmiyen Avrupa hükûmat›n›n, bilhassa Anadolu murahhaslar›n›n konferansta vücu-
dunu flart ittihaz eylemeleri mucibi memnuniyettir. Bu cihetle, bir flekil meselesi tasavvurile
bu tahavvülü mes'uttan istifade etmemek, millete karfl› deruhde buyurdu¤unuz vazife ile as-
la tevafuk etmez. Zaten beynimizde ittihat eyledi¤imiz ilân edildikten sonra murahhaslar›m›z
ayr› gayr› de¤il, yekvücut demek olur. Esasat› müttehaze dairesinde idarei kelâm edecekleri-
ne nazaran bu bapta bir mahzur tasavvur edilemez. Binaberin devlet ve millete karfl› mükel-
lef oldu¤umuz vazife, bu an› tarihîde bize uzat›lan elden istifade edilmesini kat'iyyen âmir-
dir. Bundan istinkâf, Yunan müddeayat›n›n müdafisiz kalmas›n› ve memleketimizin daha ne-
kadar müddet mesaibi harbîyeye sahne olmas›n› mucip olaca¤› teemmül buyurulmal›d›r.
Esasen metalibimizi konferans huzurunda dermeyan eylemek ve hakk›m›z› Avrupada iflaa
etmek, bilfarz konferans neticesiz bile kalm›fl olsa, mucibi mazarrat de¤ildir. Zat› Alileri ve
rüfekan›z›n hamiyeti vataniyeleri bu f›rsat› fevt ettirmemeye kâfildir. fiimdiye kadar sab›k ka-
bineler taraf›ndan ittihaz edilmifl ve her iki taraf için fena netice vermifl olan mukarrerat, re-
fedilmek tabiî bulundu¤undan ayr›l›k ve gayr›l›k kalmam›flt›r. Ancak ‹stanbulun taht› iflgal-
de bulunmas›na binaen buras›n›n kuvvei icraiyeden hâli kalmas› idarei hükûmetin kâmilen
ve tamamen Düveli ‹tilâfiye eline geçmesini ve binaberin muahedede münderiç ‹stanbul hak-
k›ndaki kuyudun mevkii tatbika konulmas›na sebebiyet verilmifl olaca¤› gibi muharip bulun-
du¤umuz Yunan askerinin flimdiki halde ‹stanbul ve havalisinde mevcudiyeti dahi, bu tekli-
fat› gayr›kabili icra bir hale koymufltur. Heyetimizce muhafazai makam fikrinin, bu mütale-
atta varit olmad›¤›n› temine bile lüzum görmem. Esasen bugün en ziyade müstacelen halli
icap eden mesele, vakti takarrüp etmekte bulunan konferansa delegelerimizi yetifltirmekten
ibaret oldu¤undan ve biz konferansta isbat› vücut eylemedi¤imiz halde Yunanl›lar ifltirak
ederek konferansta hükmü g›yabîye duçar ve binaberin davam›z› kaybetmek muhataras›nda
kalaca¤›m›zdan bu bapta taraf›m›zdan mes’uliyet kabul edilemiyece¤ini beyan ve konferans-
ta vakt› merhunundan evvel bulunmak mucibi menfai olaca¤›na binaen murahhaslar›n›z›n
serian buraya izam›n› rica ederim.

Sadrazam Tevfik
Muhterem Efendiler, Tevfik Pafla ve hükûmeti, ‹stanbul veAnadolunun itti-

had› için çal›flm›fl oldu¤unu söylüyor. Do¤rudur. Biz de, ayn› fley için çal›flmakta
idik; flu fark ile ki, Tevfik Pafla ve rüfekas›, Anadoluyu kemafissab›k ‹stanbula
rapt ve esir etmek istiyordu. O ‹stanbula ki, düflman kuvvetlerinin taht› iflgalinde
bulunuyordu. Tevfik Pafla ve rüfekas›, Anadoluyu ‹stanbul hükûmetine rapta ça-
l›fl›yor. Öyle bir hükûmette ki, cihanda, mevcudiyetine itiraz olunmuyorsa, düfl-
man amalini teshile medar olacak mahiyette telâkki edildi¤i içindi. Tevfik Pafla ve
rüfekas›na göre müsait vaziyet hudusuna Anadolu mücadelesinin küllî tesiri var-
d›r. Ama vaziyeti ihdas eden mahza Anadolu mücadelesi de¤ildir. ‹htimal ki
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Tel 28/29/1/1921
Telgraflar›n›z› ald›m. Yar›n Kurulu toplayarak saat alt›da bilgi sunar›m Efendim.
Tevfik Pafla, kurulunu toplam›fl, yan›t verdi. Bunu da oldu¤u gibi bilgini-

ze sunaca¤›m.
Ankarada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine       ‹stanbul, 29/1/1921

28 Ocak 1921 tarihli üç parça telgraf›n›za karfl›l›kt›r:
fiimdiki hükûmet, ‹stanbul ve Anadolunun birleflmesindeki yararlara ötedenberi de-

¤er verdi¤inden bu amaçla ifl bafl›na gelmifl ve flimdiye kadar bu u¤urda çal›flm›flt›r.
Milletin egemenlik haklar›n› korumak için harcad›¤›n›z emeklerin ve verdi¤iniz kur-

banlar›n içinde bulundu¤umuz elveriflli durumu yaratt›¤›na, buna büyük ölçüde etki yapt›-
¤›na inanmaktay›z. Bundan ötürü bir ulusal yarar sa¤layacak önerilerinizi kabule haz›r›z.
Bu bak›mdan bildirdikleriniz hakk›ndaki düflüncelerimizi afla¤›da aç›kl›yorum:

Konferansa dolayl› olarak ça¤›r›lman›z do¤ald›r. Çünkü ‹tilâf Hükûmetlerinin temsil-
cileri buradad›r. Bunun için ‹stanbulda bulunan ve sizinle iflbirli¤i yapmaya çal›flan bir hü-
kûmet arac›l›yla bildirim yap›lmas›, çok do¤al görülmelidir. fiimdiye kadar Anadoluyu tan›-
maya bile gerek görmiyen Avrupa hükûmetlerinin, özellikle Anadolu delegelerinin konfe-
ransta bulunmalar›n› koflul yapmalar› sevindiricidir. Bu bak›mdan, bir biçim sorunu düflü-
nerek bu mutlu de¤ifliklikten yararlanmamak, millete karfl› yüklenmifl oldu¤unuz ödevle hiç
ba¤daflmaz. Do¤rusu aran›rsa aram›zda birleflti¤imiz duyurulduktan sonra delegelerimiz ay-
r› ayr› de¤il, hepbirlik say›l›r. Delegeler kabul edilen ilkeler çerçevesinde konuflacaklar›na
göre bu konuda bir sak›nca düflünülemez. Bundan ötürü devlet ve millete karfl› yükümlü ol-
du¤umuz ödev, bu tarihsel zamanda bize uzat›lan elden yararlanmay› kesinlikle emretmek-
tedir. Bundan kaç›nman›n, Yunan iddialar›na karfl› savunma yap›lmamas›na ve memleketi-
mizin daha uzun süre savafl y›k›nt›lar› içinde kalmas›na neden olaca¤› düflünülmelidir. As-
l›nda isteklerimizi konferansta ileri sürmek ve hakk›m›z› Avrupada duyurmak, söz gelifli,
konferans sonuçsuz kalm›fl olsa bile, bir zarar getirmez. Sizin ve arkadafllar›n›z›n yurtsever-
likleri bu f›rsat› kaç›rmamay› gerektirir. fiimdiye kadar eski hükûmetler taraf›ndan al›nm›fl
ve her iki taraf için kötü sonuç vermifl olan kararlar, elbette kald›r›laca¤›ndan ayr›l›k ve
gayr›l›k kalmam›flt›r. Ancak ‹stanbul iflgal alt›nda bulundu¤undan buras›n›n yürütme gü-
cünden bofl b›rak›lmas› hükûmet ifllerinin tümüyle ve bütünüyle ‹tilâf Devletlerinin eline
geçmesini ve bundan ötürü ‹stanbul ile ilgili olarak antlaflmada yaz›l› ba¤lay›c› hükümleri-
nin uygulamaya konulmas›na neden verilmifl olaca¤› gibi savaflmakta bulundu¤umuz Yunan
askerinin flimdiki durumda ‹stanbul ve dolaylar›nda bulunmas› da, bu önerileri yürütülemez
bir duruma getirmifltir. Kurulumuzca koltuk korumak istemenin bu düflüncelerimizde akla
bile gelmedi¤ini söylemeye gerek görmem. Bugün en çok ivedilikle çözümlenmesi gereken
sorun, yaklaflmakta olan konferansa delegelerimizi yetifltirmekten baflka bir fley olmad›¤›n-
dan ve biz konferansa kat›lmazsak Yunanl›lar kat›larak konferansta g›yapta karar al›nma-
s›yla karfl›laflmak ve dâvam›z› bundan ötürü de kaybetmek tehlikesinde kalaca¤›m›zdan bu
konuda taraf›m›zdan sorumluluk kabul edilemiyece¤ini bildirir ve konferansta toplant› gü-
nünden evvel bulunmak yararl› olaca¤›ndan delegelerinizin ivedilikle buraya gönderilmesi-
ni rica ederim.

Baflbakan Tevfik
Muhterem Efendiler, Tevfik Pafla ve hükûmeti, ‹stanbul ve Anadolunun

birleflmesi için çal›flm›fl oldu¤unu söylüyor. Do¤rudur. Biz de, ayn› fley için çal›fl-
makta idik; flu fark ile ki, Tevfik Pafla ve arkadafllar›, Anadoluyu eskisi gibi ‹s-
tanbula ba¤lay›p tutsak etmek istiyordu. O ‹stanbula ki, düflman kuvvetlerinin
iflgali alt›nda bulunuyordu. Tevfik Pafla ve arkadafllar›, Anadoluyu ‹stanbul hü-
kûmetine ba¤lamaya çal›fl›yor. Öyle bir hükûmete ki, dünyada, varl›¤›na karfl› ç›-
k›lm›yorsa, düflman›n emellerini kolaylaflt›r›c› nitelikte say›ld›¤› içindi. Tevfik
Pafla ve arkadafllar›na göre elveriflli durumun do¤mas›na Anadolu savafl›m›n›n
büyük etkisi vard›r. Ama bu durumu do¤uran sadece Anadolu savafl›m› de¤ildir.

Tevfik Pafla
ve rüfekas›,
Anadoluyu
‹stanbul hü-
kûmetine
rapta çal›-
fl›yor

Tevfik Pafla
ve arkadafl-
lar›, Ana-
doluyu ‹s-
tanbul hü-
kûmetine
ba¤lamaya
çal›fl›yor



bu ihtiyar diplomat, bu kerameti, kendisinin mevkii iktidara gelmesinde tahay-
yül ediyordu.

Tevfik Paflaya flu suretle cevap verdim:
‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1337

27/1/1337 ve 28/1/1337 tarihlerinde yazd›¤›m üç telgrafname ile zat› samilerine icap
eden ve tatbik ve tervici zarurî olan bilcümle hususat› sarahat ve kat'iyetle bildirmifl oldu¤u-
ma kaniim. Buna ra¤men 29 Kânunusani 1337 tarihli telgrafnamenizle vaziyetin henüz lüzu-
mu derecede vukuf ve isabetle mütalaâ edilememekte oldu¤unu gördüm. Vaziyetin ehemmi-
yeti ve zaman›n nezaketi, zat› samilerile beraber rüfekayi kiram›n›z›n ve bilhassa zat› flaha-
nenin her hususta bir defa daha tenvirine delâletinizi bir vazife hükmüne koyuyor. Mütalea
ve muhakemat›n›zdan netayici musibe istihrac›n› teshil maksadile Türkiye Büyük Millet
Meclisince vaz'ü tatbik edilen Teflkilât› Esasiye Kanununun mevadd› esasiyesini berveçhiati
aynen tebli¤ ediyorum:

Teflkilât› Esasiye Kanunu
Mevadd› Esasiye

1 - Hakimiyet bilâkaydüflart milletindir. ‹dare usulü, halk›n mukadderat›n› bizzat ve
bilfiil idare etmesi esas›na müstenittir.

2 - ‹cra kudreti ve teflri salâhiyeti, milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Mil-
let Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

3 - Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur ve hükûmeti "Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" unvan›n› tafl›r.

4 - Büyük Millet Meclisi vilâyetler halk›nca müntehap azadan mürekkeptir.
5 - Büyük Millet Meclisinin intihab›, iki senede bir kere icra olunur. ‹ntihap olunan aza-

n›n azal›k müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sab›k heyet,
lâhik heyetin içtima›na kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icras›na imkân görülmedi-
¤i takdirde içtima devresinin yaln›z bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azas›n›n
herbiri, kendini intihap eden vilâyetin ayr›ca vekili olmay›p umum milletin vekilidir.

6 - Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi, Teflrinisani iptidas›nda davetsiz içtima eder.
7 - Ahkâm› fler'iyenin tenfizi, umum kavaninin vaz’›, tadili, feshi ve muahede ve sulh

akti ve vatan müdafaas› ilân› gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve
nizamat tanziminde, muamelât› nasa erfak ve ihtiyac› zamana evfak ahkâm› f›khiye ve huku-
kiye ile adap ve muamelât esas ittihaz k›l›n›r. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti kanunu
mahsusla tayin edilir.

8 - Büyük Millet Meclisi, hükûmetin ink›sam eyledi¤i devairi, kanunu mahsus mucibin-
ce intilapkerdesi olan vekiller vas›tasile idare eder. Meclis, icraî hususat için vekillere veçhe
tayin ve ledelhace bunlar› tebdil eyler.

9 - Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi taraf›ndan intihap olunan reis, bir int›hap
devresi zarf›nda Büyük Millet Reisidir. Bu s›fatla Meclis nam›na imza vaz'›na ve Heyeti Ve-
kile mukarrerat›n› tasdika salâhiyettard›r. ‹cra Vekilleri Heyeti içlerinden birini kendilerine
reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi Vekiller Heyetinin de reisi tabiîsidir.

10 - Kanunu Esasinin iflbu mevat ile tearuz etmiyen ahkâm› kemakân mer'iyülicrad›r.
Bizce tadat eyledi¤im esas maddelere mugayir hareket etmeye imkân ve salâhiyet olmad›¤›n›
nazar› dikkati samilerine ehemmiyetle vazederim. Meclis riyasetile bafll›yan muhaberenizin
istilzam etti¤i muamelenin takibi ‹cra Vekilleri Heyetine tevdi edilmifltir Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, bu telgrafnamemde mevadd› esasiyesi bildirilen Tefl-

kilât› Esasiye Kanunu; bu tarihten, henüz on gün evvel yani 20 Kânunusani
1337 tarihinde Meclisten ç›km›flt›. Meclisin ve hükûmeti millîyenin vaziyet ve
salâhiyetini ve fleklü mahiyetini tespit ve ifade eden ilk kanundur. Meclis 23 Ni-
san 1336 da aç›ld›¤›na göre, bu esas kanunun Meclisten ç›kar›labilmesi için do-
kuz ay kadar bir zaman›n geçmesi zarurî olmufltu. Bu zaruretin menflei hak-

548 549

Belki bu ihtiyar diplomat, bir ermifl gibi kendisinin iflbafl›na gelmesinin bu du-
rumu sa¤lad›¤›n› hayal ediyordu.

Tevfik Paflaya flöyle karfl›l›k verdim:
‹stanbulda Tevfik Pafla Hazretlerine Ankara, 30/1/1921

27/1/1921 ve 28/1/1921 tarihlerinde yazd›¤›m üç telgrafla size gereken ve uygula-
n›p benimsenmesi zorunlu olan bütün iflleri aç›k ve kesin olarak bildirmifl oldu¤uma
inan›yorum. Buna karfl›n 29 Ocak 1921 tarihli telgraf›n›zla durumun daha yeterince an-
lafl›lmad›¤›n› ve do¤ru olarak düflünülememekte oldu¤unu gördüm. Durumun önemi ve
zaman›n nezaketi, sizinle birlikte say›n arkadafllar›n›z›n ve özellikle padiflah›n her ba-
k›mdan bir daha ayd›nlat›lmas›na çal›flmam›z› bir ödev k›l›yor. Düflünce ve yarg›lar›n›z-
dan do¤ru sonuçlar al›nmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla Türkiye Büyük Millet Meclisin-
ce konulan ve uygulanan Anayasan›n temel maddelerini afla¤›da oldu¤u gibi bildiriyo-
rum:

Anayasa Temel Maddeler
1 - Egemenlik s›n›rs›z ve koflulsuz olarak ulusundur. Yönetim usulü, halk›n kaderini

kendisinin edimli olarak yönetmesi ilkesine dayan›r.
2 - Yürütme erki ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet

Meclisinde belirir ve toplan›r.
3 - Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan yürütülür ve hükûmeti "Türkiye

Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" ad›n› tafl›r.
4 - Büyük Millet Meclisi seçimi, iki senede bir yap›l›r. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki

senedir ama üyeler yeniden seçilebilirler. Eski meclis, yeni meclis toplanana kadar göreve
devam eder. Yeni seçim yap›lam›yaca¤› anlafl›l›rsa toplant› dönemi sade bir sene uzat›labi-
lir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin herbiri, kendini seçen ilin vekili olmay›p bütün ulusun
vekilidir.

6 - Büyük Millet Meclisinin genel kurulu, Kas›m bafl›nda ça¤›r›lmadan toplan›r.
7 - fieriat kurallar›n›n yerine getirilmesi, bütün kanunlar›n konulmas›, de¤ifltirilmesi

kald›r›lmas› ve antlaflma ve bar›fl yapmak ülke savunmas› ilân› (savafl karar›) gibi temel hak-
lar Büyük Millet Meclisinindir. Kanunlar ve tüzükler düzenlenirken, halk›n ifline en uygun
ve zaman›n gereklerine en elveriflli din ve hukuk kurallar›yla töreler ve tüzeler esas al›n›r.
Bakanlar Kurulunun görev ve sorumlulu¤u kanunla belirlenir.

8 - Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin bölümleri, özel kanununa göre seçti¤i bakanlar
elile yürütür. Meclis, yürütme iflleri için bakanlara yön verir ve gerekti¤inde bunlar› de¤ifl-
tirir.

9 - Büyük Millet Meclisi genel kurulu taraf›ndan seçilen baflkan, bir seçim dönemi sü-
resince Büyük Millet Meclisi Baflkan›d›r. Bu kimlikle Meclis ad›na imza atmaya ve Bakan-
lar Kurulu kararlar›n› onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu içlerinden birini kendilerine
baflkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi Baflkan› Bakanlar Kurulunun da do¤al baflka-
n›d›r.

10 - Anayasan›n* bu maddelerle çeliflmeyen hükümleri oldu¤u gibi yürürlüktedir. Say-
d›¤›m temel maddelere ayk›r› davranmayaca¤›m›z gibi buna yetkimiz de olmad›¤›n› dikka-
tinize önemle sunar›m. Meclis Baflkanl›¤›yla bafll›yan yaz›flmalar›n›z›n gerektirdi¤i ifllerin
yap›lmas› Bakanlar Kuruluna verilmifltir Efendim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, bu telgraf›mda temel maddeleri bildirilen Anayasa;

bu tarihten, daha on gün önce yani 20 Ocak 1921 tarihinde Meclisten ç›km›flt›.
Meclisin ve millî hükûmetin durum ve yetkisini ve biçim ve niteli¤ini saptay›p
belirten ilk kanundur. Meclis 23 Nisan 1920 de aç›ld›¤›na göre, bu esas kanu-
nun Meclisten ç›kar›labilmesi için dokuz ay kadar bir zaman›n geçmesi zorun-
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* Osmanl› anayasas›n›n


