
"10 numaral›" emirle, ahali yedinde bulunan dört tekerlekli yayl› araba,
dört tekerlekli at ve öküz arabalarile ka¤n› arabalar›n›n bilûmum teçhizat ve
hayvanlarile beraber ve binek ve topkeflan hayvanat, ester ve mekâri hayvana-
t›, deve ve merkep m›ktarlar›n›n yüzde yirmisine vaz›yet ettirdim.

Efendiler, emirlerimin ve tebligat›m›n temini icras› için, teflkil etti¤im ‹stik-
lâl Mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskiflehir m›ntakalar›na gön-
derdim. Ankarada da bir mahkeme bulundurdum.

Ondan sonra Efendiler, 12 A¤ustos 1337 günü, Erkân›harbiyei Umumiye
Reisi Fevzi Pafla Hazretlerile beraber Polatl›da cephe karargâh›na gittim.

Düflman ordusunun cephemize temas ederek sol cenah›m›zdan ihata ede-
ce¤ine hüküm vermifltik. Tedabir ve tertibat›m›z› kemali cesaretle bu noktai na-
zardan ald›rd›m. Vakayi, isabetimizi gösterdi. Düflman ordusu, 23 A¤ustos
1337 de ciddî olarak cephemize temas ve taarruza bafllad›. Birçok kanl› ve buh-
ranl› safhalar ve dalgalar oldu. Düflman ordusunun faik gruplar›, hatt› müda-
faam›z›n birçok parçalar›n› k›rd›lar. Bu suretle ilerliyen düflman aksam›n›n
karfl›s›na, kuvvetlerimizi yetifltirdik.

Meydan muharebesi, 100 kilometrelik cephe üzerinde cereyan ediyordu.
Sol cenah›m›z, Ankaran›n elli kilometre cenubuna kadar çekilmiflti. Ordumu-
zun cephesi, garba iken cenuba döndü, arkas› Ankaraya iken flimale verildi.
Tebdili cephe edilmifl oldu. Bunda hiç beis görmedik. Hatta müdafaalar›m›z,
k›s›m k›s›m k›r›l›yordu. Fakat derakap k›r›lan her k›s›m, en yak›n bir mesafe-
de yeniden tesis ettiriliyordu. Hatt› müdafaaya çok rapt› ümit etmek ve onun k›-
r›lmasile, ordunun büyüklü¤ü ile, mütenasip, uzun mesafe geriye çekilmek na-
zariyesini k›rmak için memleket müdafaas›n› baflka bir tarzda ifade ve bu ifa-
demde ›srar ve fliddet göstermeyi faydal› ve müessir buldum. Dedim ki: "Hatt›
müdafaa yoktur, sath› müdafaa vard›r. O sat›h, bütün vatand›r. Vatan›n, her
kar›fl topra¤›, vatandafl›n kanile ›slanmad›kça terkolunamaz. Onun için küçük,
büyük her cüzütam, bulundu¤u mevziden at›labilir. Fakat küçük, büyük her
cüzütam, ilk durabildi¤i noktada, tekrar düflmana karfl› cephe teflkil edip mu-
harebeye devam eder. Yan›ndaki cüzütam›n çekilmeye mecbur oldu¤unu gören
cüzütamlar, ona tâbi olamaz. Bulundu¤u mevzide nihayete kadar sebat ve mu-
kavemete mecburdur."

‹flte, ordumuzun her ferdi, bu sistem dahilinde, her hatvede azamî fedekâr-
l›¤›n› göstermek suretile, düflman›n faik kuvvetlerini imha ederek, y›pratarak ni-
hayet onu, taarruzuna devam kabiliyet ve kudretinden mahrum bir hale getirdi.

Muharebe vaziyetinin bu safhas›n› ihtisas eder etmez, derhal bilhassa sa¤
cenah›m›zla Sakarya nehri flark›nda, düflman ordusunun sol cenah›na ve müte-
ak›ben cephenin mühim aksam›nda mukabil taarruza geçtik. Yunan ordusu
ma¤lûp ve ricate mecbur oldu. 13 Eylûl 1337 günü Sakarya nehrinin flark›nda
düflman ordusundan eser kalmad›. Bu suretle 23 A¤ustos gününden 13 Eylûl gü-
nüne kadar, bugünler de dahil olmak üzere, yirmi iki gün ve yirmi iki gece bilâ-
fas›la devam eden, Sakarya Melhamei Kübras›, yeni Türk Devletinin tarihine;
cihan tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesi misali kaydetti.

Muhterem Efendiler, Baflkumandanl›k vazifesini filen deruhte etti¤im za-
man, Meclise ve millete behemehal muvaffak olaca¤›m›za dair kat’î olan kana-
atimi arz ve ilân etmekle ve bu kanaatimi bütün haysiyeti mevcudiyetimi ortaya
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"10 numaral›" emirle, halk›n elinde bulunan dört tekerlekli yayl› araba,
dört tekerlekli at ve öküz arabalarile ka¤n› arabalar›n›n bütün donat›m› ve
hayvanlarile birlikte ve binek ve topçeker hayvanlar, kat›r ve yük hayvanlar›-
n›n, deve ve efleklerin yüzde yirmisine el koydurdum.

Efendiler, emirlerimin ve bildirilerimin yerine getirilmesini sa¤lamak
için, kurdu¤um ‹stiklâl Mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskifle-
hir bölgelerine gönderdim. Ankarada da bir mahkeme bulundurdum.

Ondan sonra Efendiler, 12 A¤ustos 1921 günü, Genelkurmay Baflkan›
Fevzi Pafla Hazretlerile birlikte Polatl›da cephe karargâh›na gittim.

Düflman ordusunun cephemize kadar ilerleyerek sol kanad›m›zdan kuflata-
ca¤› yarg›s›na varm›flt›k. Bu görüfle dayanarak hiç çekinmeden gerekli önlemle-
ri ald›rd›m düzenlemeleri yapt›rd›m. Olaylar, görüflümüzün yerinde oldu¤unu
gösterdi. Düflman ordusu, 23 A¤ustos 1921 de ciddî olarak cephemize do¤ru
ilerleyip sald›rmaya bafllad›. Birçok kanl› ve bunal›ml› evreler ve dalgalar oldu.
Düflman ordusunun üstün gruplar›, savunma çizgimizin birçok parçalar›n› k›rd›-
lar. Böylece ilerliyen düflman bölümlerinin karfl›s›na, kuvvetlerimizi yetifltirdik.

Meydan savafl›, 100 kilometrelik cephe üzerinde oluyordu. Sol kanad›m›z,
Ankaran›n elli kilometre güneyine kadar çekilmiflti. Ordumuzun yönü, bat›ya
iken güneye döndü, arkas› Ankaraya iken kuzeye verildi. Yön de¤ifltirilmifl ol-
du. Bunda hiç sak›nca görmedik. Savunma hatt›m›z (çizgimiz), k›s›m k›s›m k›-
r›l›yordu. Ama k›r›lan her bölüm hemen, en yak›n uzakl›kta yeniden kurulu-
yordu. Savunma hatt›na çok umut ba¤lamak ve onun k›r›lmasile. ordunun bü-
yüklü¤ü ile, orant›l›, uzakl›kta geriye çekilmek kuram›n› k›rmak için memleket
savunmas›n› baflka türlü anlatmay› ve bunda kesinlikle direnmeyi ve sert dav-
ranmay› yararl› ve etkili buldum. Dedim ki: "Savunma çizgisi yoktur, savunma
alan› vard›r. O alan, bütün vatand›r. Vatan›n, her kar›fl topra¤›, vatandafl›n ka-
nile ›slanmad›kça, düflmana b›rak›lamaz. Onun için küçük, büyük her birlik,
bulundu¤u mevziden at›labilir. Ama küçük, büyük her birlik, ilk durabildi¤i
noktada, yeniden düflmana karfl› cephe kurup savaflmaya devam eder. Yan›n-
daki birli¤in çekilmek zorunda oldu¤unu gören birlikler, ona ba¤l› olamaz. Bu-
lundu¤u mevzide sonuna kadar direnip dayanmak zorundad›r."

‹flte ordumuzun her bireyi, bu kurala uyarak, her ad›mda en büyük özve-
riyi göstererek, düflman›n üstün kuvvetlerini yok ederek, y›pratarak sonunda
onu, sald›r›s›n› sürdürmek yetenek ve gücünden yoksun bir duruma getirdi.

Savafl durumunun bu evresini sezinler sezinlemez, hemen özellikle sa¤ ka-
nad›m›zla Sakarya nehri do¤usunda, düflman ordusunun sol kanad›na ve son-
ra da cephenin önemli bölümlerinde karfl› sald›r›ya geçtik. Yunan ordusu ye-
nildi ve çekilmek zorunda kald›. 13 Eylûl 1921 günü Sakarya nehrinin do¤u-
sunda düflman ordusundan iz kalmad›. Böylece 23 A¤ustos gününden 13 Eylûl
gününe kadar, bugünler de içinde olmak üzere, yirmi iki gün ve yirmi iki gece
aral›ks›z süren, Sakarya Melhamei Kübras›,* yeni Türk Devletinin tarihine;
dünya tarihinde benzeri az bulunan büyük bir meydan savafl› örne¤ini yazd›.

Muhterem Efendiler, Baflkomutanl›k görevini edimli olarak üzerime ald›-
¤›m zaman, Meclise ve millete yüzdeyüz baflar›l› olaca¤›m›z yolundaki kesin inan-
c›m› bildirip ilân etmekle ve bu inanc›m› bütün onurumu ortaya atarak pekifltir-
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atarak teyit eylemekle, ilk manevî vazifemi yapm›fl oldu¤umu zannederim. On-
dan sonra maddî, mühim vazifelerim de vard›. Onlardan biri, harp ve muhare-
be karfl›s›nda millete ald›rma¤a mecbur oldu¤um vaziyet idi.

Malûmunuzdur ki, harp ve muharebe demek; iki milletin, yaln›z iki ordu-
nun de¤il, iki milletin bütün mevcudiyetler ile ve bütün mameleklerile, bütün
maddiyet ve maneviyetlerile yekdi¤erile karfl› karfl›ya gelmesi ve biribirile vu-
ruflmas› demektir. Binaenaleyh, bütün Türk milletini, cephede bulunan ordu
kadar fikren, hissen ve filen alâkadar etmeli idim. Millet efrad›, yaln›z düflman
karfl›s›nda bulunanlar de¤il, köyde, evinde, tarlas›nda bulunan herkes, silâhla
vuruflan muharip gibi, kendini vazifedar hissederek, bütün mevcudiyetini mü-
cadeleye hasredecekti. Bütün maddî ve manevî varl›¤›n›, vatan müdafaas›na
hasretmekte teenni ve müsamaha gösteren milletler, harp ve muharebeyi cidden
göze alm›fl ve baflarabileceklerine kani olmufl addedilemezler.

‹stikbal harplerinin yegâne muvaffak›yet flart› da, en ziyade bu arzetti¤im
hususta mündemiç olacakt›r. Daha flimdiden Avrupan›n büyük askerî milletle-
ri, bu tarz› hareketi kanun haline getirmeye bafllam›fllard›r. Biz, baflkumandan
oldu¤umuz zaman, Meclisten bir müdafaai memleket kanunu talep etmedik.
Fakat Meclisten ald›¤›m›z salâhiyetle, ayn› maksad› temin etmek için, kanun
mahiyetinde olan muayyen emirlerle maksad›n teminine çal›flt›k. Millet, bun-
dan sonra, bugüne kadar olan tecarübü de, nazar› tetkikten geçirerek aziz va-
tan›, gayr›kabili taarruz bulunduran esbap ve fleraiti, daha vâsi ve daha vaz›h
ve daha kat’î bir surette tespit eder.

Efendiler, di¤er bir vazifem de, ordu içinde muharebe saflar› aras›nda biz-
zat muharebeye temas etmek ve bizzat mücadeleyi idare etmekti. Bunu da isti-
taatim derecesinde, hatta bir kaza neticesi olarak sol kaburga kemiklerimden
biri k›r›lm›fl olmas›na ra¤men, hüsnü ifaya hasr› mevcudiyet eyledi¤imi zanne-
derim. Sakarya muharebesi neticesine kadar, bir rütbei askeriyeyi haiz de¤il-
dim. Ondan sonra, Büyük Millet Meclisince Müflür rütbesile Gazi unvan› tev-
cih edildi. Osmanl› Devletinin rütbesinin, yine o devlet taraf›ndan al›nm›fl oldu-
¤u malûmdur.

Efendiler, Sakarya muzafferiyetinden sonra, garp ile olan müspet ve neti-
celi temas ve münasebetimizi, Ankara ‹tilâfnamesi teflkil eder. Bu ‹tilâfname,
Ankarada, 20 Teflrinievvel 1337 de imza edilmifltir. Bu hususta mücmel bir fi-
kir vermek için, k›sa bir izahta bulunay›m.

Bekir Sami Bey Heyeti Murahhasas›n›n, gitti¤i Londra Konferans›n› mü-
teak›p, malûmunuz oldu¤u veçhile ‹kinci ‹nönü zaferile neticelenen Yunan ta-
arruzu, bertaraf edilmiflti. Bir zaman için, askerî vaziyette sükûn hâs›l oldu.
Rusya ile Moskova Muahedesi aktedilmifl ve flarktaki vaziyetimiz vuzuh kes-
petmiflti. ‹tilâf Devletlerinden de millî esasat›m›za riayetkâr olabileceklerle, an-
laflmak flayan› arzu mütalea edilmekte idi. Bilhassa, Adana, Ay›ntap ve havali-
sini ecnebî iflgalinden kurtarmak bizce mühim görülmekte idi.

Muhtelif esbaptan dolay›, Suriyeden maada bu bahsetti¤im vilâyetlerimizi
taht› iflgalinde bulunduran Frans›zlar›n da, bizimle anlaflmaya mütemayil olduk-
lar›, anlafl›lmakta idi. Gerçi, Bekir Sami Beyin mösyö Briand'la yapt›¤›, hükû-
meti millîyemizce gayr›kabili kabul ‹tilâfname, reddolunmus idise de, ne Fran-
s›zlar ve ne de biz, idamei muhasamata hahiflker bulunmuyorduk. Bu sebeple
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mekle, ilk tinsel ödevimi yapm›fl oldu¤umu san›r›m. Ondan sonra nesnel, tin-
sel önemli ödevlerim de vard›. Onlardan biri, savafl ve çarp›flmalar karfl›s›nda
millete ald›rmak zorunda oldu¤um durumdu.

Bilirsiniz ki, savafl ve savaflma demek; iki milletin, yaln›z iki ordunun
de¤il, iki milletin bütün varl›klar›yla ve bütün mallar›yla, bütün nesnel ve
tinsel güçleriyle birbiriyle karfl› karfl›ya gelmesi ve biribirile vuruflmas› de-
mektir. Bunun için, bütün Türk milletini, cephede bulunan ordu kadar dü-
flüncesi ve duygusuyla ve edimli olarak savaflla ilgilendirmeliydim. Millet bi-
reyleri, yaln›z düflman karfl›s›nda bulunanlar de¤il, köyde, evinde, tarlas›n-
da bulunan herkes, silâhla vuruflan savaflç› gibi, kendini görevli bilerek, bü-
tün varl›¤›n› savafla verecekti. Bütün nesnel ve tinsel gücünü, yurt savunma-
s›na vermekte gevflek davranan ve yersiz hoflgörü gösteren milletler, savafl›
ve savaflmay› gerçekten göze alm›fl ve baflarabileceklerine inanm›fl say›la-
mazlar.

Gelecekte savafllar›n tek baflar› koflulu da, en çok bu söylediklerimin
içindedir. Daha flimdiden Avrupan›n askerlikçe büyük milletleri, bu tutumu
kanun haline getirmeye bafllam›fllard›r. Biz, Baflkomutan oldu¤umuz zaman,
Meclisten bir ülke savunmas› yasas› istemedik. Ama Meclisten ald›¤›m›z yet-
kiyle, ayn› amac› sa¤lamak için, kanun niteli¤inde olan belirli emirlerle ama-
c› gerçeklefltirmeye çal›flt›k. Millet, bundan sonra, bugüne kadar olan dene-
yimleri de, gözden geçirip inceleyerek aziz vatan›, sald›r›lamaz duruma geti-
recek önlem ve koflullar›, daha genifl ve daha aç›k ve daha kesin olarak sap-
tar.

Efendiler, baflka bir görevim de, ordu içinde, savaflan birlikler aras›nda
kendim çarp›flmalara kat›lmam ve savafl› kendim yönetmem idi. Bunu da gü-
cüm yetti¤ince, dahas› bir kaza sonucu olarak sol kaburga kemiklerimden bi-
ri k›r›lm›fl olmas›na bakmadan, iyi yapmaya bütün varl›¤›mla çal›flt›¤›m› san›-
r›m. Sakarya savafl›n›n sonuna kadar, bir askerî rütbem yoktu. Ondan sonra,
Büyük Millet Meclisince Mareflal rütbesile Gazi san› verildi. Osmanl› Devle-
tinin rütbesinin, yine o devlet taraf›ndan al›nm›fl oldu¤unu bilirsiniz.

Efendiler, Sakaryada zafer kazand›ktan sonra, bat› ile olan olumlu ve ve-
rimli buluflma ve görüflmelerimiz, Ankara Anlaflmas› ile sonuçlanm›flt›r. Bu
Anlaflma, Ankarada, 20 Ekim 1921 de imza edilmifltir. Bu konuda özet olarak
bilgi vermek için, k›sa bir aç›klama yapay›m.

Bekir Sami Bey baflkanl›¤›ndaki Delege Kurulun kat›ld›¤› Londra Kon-
ferans›ndan sonra, bildi¤iniz gibi ‹kinci ‹nönü zaferile sonuçlanan Yunan sal-
d›r›s› k›r›lm›flt›. Bir zaman için, çat›flmalarda dinginlik oldu. Rusya ile Mosko-
va Antlaflmas› yap›lm›fl ve do¤udaki durumumuz aç›kl›¤a kavuflmufltu. ‹tilâf
Devletlerinden de ulusal ilkelerimizi kabul edebileceklerle, anlaflman›n yarar-
l› olaca¤› düflünülmekte idi. Özellikle, Adana, Gaziantep ve dolaylar›n› ya-
banc› iflgalinden kurtarmak bizce önemli say›lmakta idi.

Türlü nedenlerden ötürü, Suriyeden baflka bu sözünü etti¤im illerimizi de
iflgal alt›nda bulunduran Frans›zlar›n da, bizimle anlaflmaya e¤ilimli olduklar›,
anlafl›lmakta idi. Gerçi, Bekir Sami Beyin Mösyö Briand'la yapt›¤›, millî hükû-
metimizce uyun görülmeyip kabul edilmeyen anlaflma, benimsenmemifl idiyse
de, ne Frans›zlar ve ne de biz, savafl› sürdürmeye istekli de¤ildik. Bu nedenle iki
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tarafeyn, yekdi¤erile temas aramaya bafllad›. Fransa Hükûmeti, Nüzzar› sab›-
kadan Mösyö Franclin Bouillon'u, evvelâ gayr›resmî olarak, Ankaraya gön-
dermiflti. 9 Haziran 1337 tarihinde Ankaraya muvasalat eden Mösyö Franclin
Bouillon ile Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ve Fevzi Pafla Hazretlerinin hu-
zurlarile bizzat iki hafta kadar müzakeratta bulundum.

Biribirimizi tan›makla geçen hususî bir mülâkattan sonra, 13 Haziran
1337 Pazartesi günü Ankara istasyonundaki dairei mahsusamda aktetti¤imiz
ilk içtimada, müzakerat›m›za bir noktai hareket tayini lüzumundan bahsede-
rek müdavelei efkâra bafllad›k. Ben, bizim için noktai hareketin, Misak› Millî
muhteviyat› oldu¤u esas›n› vazettim.

Mösyö Franclin Bouillon, prensipler üzerinde münakafla etmenin müflkülâ-
t›n› dermeyan ederek, Sevr Muahedesinin bir emrivaki olarak mevcut oldu¤unu
söyledikten sonra, Londrada Bekir Sami Beyle Mösyö Briand'›n yapt›klar› itilâf-
nameyi esas ittihaz etmek ve bu itilâfname muhteviyat›n›n, Misak› Millîye muha-
lif olan noktalar› üzerinde, münakaflada bulunmak münasip olaca¤› mütaleas›n›
serdetti. Bu teklifin de hakl› oldu¤unu teyiden, Londraya giden murahhaslar›m›-
z›n Misak› Millîden bahsetmediklerini ve Misak› Millînin ve hareketi millîyenin,
de¤il Avr››pada, henüz ‹stanbulda bile takdir edilmemifl oldu¤unu zikretti.

Ben, verdi¤im cevaplarda dedim ki: "Eski Osmanl› ‹mparatorlu¤undan
yeni bir Türkiye Devleti vücuda gelmifltir. Bunu tan›mak lâz›md›r. Bu yeni
Türkiye, her müstakil millet gibi hukukunu tan›tacakt›r. Sevr Muahedesi, Türk
milleti için o kadar mefl'um bir idam kararnamesidir ki, onun bir dost a¤z›n-
dan ç›kmamas›n› talep ederiz. Bu mükâlememiz esnas›nda dahi Sevr Muahe-
desini telâffuz etmek istemem. Sevr Muahedesini, dima¤›ndan ç›karmayan mil-
letlerle, itimat esas›na müstenit muamelâta giriflemeyiz. Bizim nazar›m›zda
böyle bir muahede yoktur. Londraya giden Heyeti Murahhasam›z Reisi, bun-
dan bahsetmemifl ise verdi¤imiz talimat ve salâhiyet dairesinde hareket etmemifl
demektir. Hata irtikâp etmifltir. Bu hata yüzünden, Avrupa ve bilhassa Fransa
efkâr› umumiyesinde makûs tesirler hâs›l oldu¤u görülüyor. Bekir Sami Beyin
gitti¤i yoldan hareket edersek, biz de ayn› veçhile hata etmifl oluruz. Avrupan›n
Misak› Millîden haberdar olmamas›na imkân yoktur. Avrupa, Misak› Millî ta-
birini ö¤renmemifl olabilir. Fakat, senelerdenberi kan döktü¤ümüzü gören Av-
rupa ve bütün dünya, flu kanl› mücadelât›n neden ileri geldi¤ini elbette düflün-
mektedirler. Misak› Millî ve hareketi millîye hakk›nda ‹stanbulun haberdar ol-
mad›¤›na dair beyanat, do¤ru de¤ildir. ‹stanbul halk›, bütün Türk milleti gibi,
hareketi millîyeye vâk›f ve onun taraftar›d›r. Gayr›vâk›f ve aleyhtar görünen
zevat ve tevabii, mahdut ve milletçe malûmdur".

Franclin Bouillon, Bekir Sami Beyin talimat ve salâhiyeti haricinde hareket
etmifl oldu¤una dair olan beyanat›m üzerine dediler ki, bundan bahsedebilir mi-
yim? Beyanat›m› istedi¤i yerlere ilâm ve hikâye edebilece¤ini söyledim. Mösyö
Franclin Bouillon, Bekir Sami Bey itilâfnamesinden ayr›lmamak için serdi ma-
zeret ederken, Bekir Sami Beyin bir Misak› Millî oldu¤undan ve onun hududu
haricine ç›kam›yaca¤›ndan bahsetmedi¤ini ve e¤er bahsetseydi o zaman ona gö-
re görüflülüp icab› gibi hareket olunabilece¤ini, fakat flimdi meselenin müflkül
oldu¤unu tekrar etti. Efkâr› umumiye; bu Türkler, murahhaslar› vas›tasile, bun-
dan, niçin bahsetmemifller, flimdi, yeni yeni meseleler ç›kar›yorlar diyeceklerdir.
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taraf, birbiriyle iliflki kurma yollar› aramaya bafllad›. Fransa Hükûmeti, Eski
Bakanlardan Mösyö Franclin Bouillon’u ilkin özel olarak, Ankaraya gönder-
miflti. 9 Haziran 1921 tarihinde Ankaraya gelen Mösyö Franclin Bouillon ile
D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal Bey ve Fevzi Pafla Hazretlerinin de bulundu¤u
ve iki hafta kadar süren görüflmeler yapt›m.

Biribirimizi tan›makla geçen özel bir buluflmadan sonra, 13 Haziran 1921
Pazartesi günü Ankara istasyonundaki özel konutumda yapt›¤›m›z ilk toplan-
t›da, görüflmelerimize bir bafllang›ç noktas› belirlemek gere¤inden söz ederek
düflünce al›fl verifline bafllad›k. Ben, bizim için temel noktan›n, Ulusal Ant'›n
içeri¤i oldu¤u prensibini koydum.

Mösyö Franclin Bouillon, prensipler üzerinde tart›flman›n güçlü¤ünü ile-
ri sürerek, Sevr Antlaflmas›n›n bir olup bitti olarak var oldu¤unu söyledikten
sonra Londrada Bekir Sami Beyle Mösyö Briand'›n yapt›klar› anlaflmay› esas
almak ve bu anlaflma içeriklerinin, Ulusal Ant'a ayk›r› olan noktalar› üzerin-
de, tart›flmak uygun olur diye düflündü¤ünü söyledi. Bu önerisinde hakl› oldu-
¤unu vurgulamak için, Londraya giden delegelerimizin Ulusal Anttan sözet-
mediklerini ve Ulusal Ant'›n ve ulusal savafl›m›n, de¤il Avrupada, hâlâ ‹stan-
bulda bile de¤erlendirilmemifl oldu¤unu belirtti.

Ben, verdi¤im karfl›l›kta dedim ki: "Eski Osmanl› ‹mparatorlu¤undan ye-
ni bir Türkiye Devleti do¤mufltur. Bunu tan›mak gerekir. Bu yeni Türkiye,
her ba¤›ms›z millet gibi haklar›n› tan›tacakt›r. Sevr Antlaflmas›, Türk milleti
için o kadar u¤ursuz bir idam karar›d›r ki, onun bir dost a¤z›ndan ç›kmamas›-
n› isteriz. Bu görüflmelerimiz s›ras›nda da Sevr Antlaflmas›n› a¤›za almak iste-
mem. Sevr Antlaflmas›n›, akl›ndan ç›karmayan milletlerle, güven üzerine ku-
rulu iliflkilere giriflemeyiz. Bizim aç›m›zdan böyle bir antlaflma yoktur. Lond-
raya giden Delege Kurulumuzun Baflkan›, bundan sözetmemifl ise verdi¤imiz
direktif ve yetkiye uygun davranmam›fl demektir. Yanl›fl ifl görmüfltür. Bu
yanl›fll›k yüzünden, Avrupa ve özellikle Fransa kamu oyunda ters izlenimler
belirdi¤i görülüyor. Bekir Sami Beyin gitti¤i yoldan gidersek, biz de onun gi-
bi yanl›fl ifl yapm›fl oluruz. Avrupan›n Ulusal Ant'› bilmemesi olanak d›fl›d›r.
Avrupa, Ulusal Ant deyimini ö¤renmemifl olabilir. Ama, senelerden beri kan
döktü¤ümüzü gören Avrupa ve bütün dünya, flu kanl› çarp›flmalar›n neden
ileri geldi¤ini elbette düflünmektedirler. Ulusal Ant ve ulusal savafl›mdan ‹s-
tanbulun haberi olmad›¤› yollu sözler, do¤ru de¤ildir. ‹stanbul halk›, bütün
Türk milleti gibi, ulusal savafl›m› bilir ve ondan yanad›r. Onu bilmez ve ona
karfl› görünenler ve onlara ba¤l› olanlar, azd›r ve bunlar›n kimler oldu¤u mil-
letçe bilinmektedir."

Franclin Bouillon, Bekir Sami Beyin direktif ve yetkisi d›fl›nda ifl görmüfl
oldu¤u yolundaki sözlerim üzerine dedi ki, bunu aç›¤a vurabilir miyim? Söz-
lerimi istedi¤i yerlere bildirip anlatabilece¤ini söyledim. Mösyö Franclin Bo-
uillon, Bekir Sami Bey anlaflmas›ndan ayr›lmamak için bahaneler ileri sürer-
ken, Bekir Sami Beyin bir Ulusal Ant'›n varl›¤›ndan ve onun s›n›rlar› d›fl›na
ç›kam›yaca¤›ndan sözetmedi¤ini ve e¤er sözetseydi o zaman ona göre görüflü-
lüp gere¤i gibi davran›labilece¤ini, ama flimdi iflin güç oldu¤unu yineledi. Ka-
mu oyunda; bu Türkler, delegeleri a¤z›ndan neden, bundan, hiç sözetmemifl-
ler, flimdi, yeni yeni sorunlar ç›kar›yorlar denecektir.



Nihayet, uzun müzakere ve münakaflalardan sonra, Mösyö Franclin Bo-
uillon, evvelâ Misak› Millîyi okuyup anlad›ktan sonra görüflmek üzere, müza-
kerenin tehirini teklif etti. Ondan sonra Misak› Millînin maddeleri bafltan niha-
yete kadar birer birer okunarak müzakere ve münakaflaya devam olundu. En
çok tevakkuf olunan nokta; kapitülasyonlar›n lâ¤v›n›, istiklâli tamm›m›z› talep
eden madde üzerinde vukubuldu. Mösyö Franclin Bouillon, bu mesailin flaya-
n› tetkik ve teemmül oldu¤unu dermeyan etti. Ben, bu noktaya cevap verdim.
Söylediklerimin hulâsas›, flu idi: "‹stiklâli tam, bizim bugün, deruhde etti¤imiz
vazifenin ruhu aslîsidir. Bu vazife, bütün millete ve tarihe karfl› deruhde edil-
mifltir. Bu vazifeyi deruhde ederken, kabiliyeti tatbik›yesi hakk›nda flüphe yok
ki çok düflündük. Fakat binnetice hâs›l etti¤imiz kanaat ve iman, bunda, mu-
vaffak olabilece¤imize dairdir. Biz, böyle ifle bafllam›fl adamlar›z. Bizden ev-
velkilerin irtikâp ettikleri hatalar yüzünden, milletimiz, lâfzan mevcut zannolu-
nan istiklâlinde, mukayyet bulunuyordu. fiimdiye kadar Türkiyeyi, cihan› me-
deniyette kusurlu gösteren neler mutasavver ise, hep bu hatadan ve hep bu ha-
taya tebaiyetten nefl'et etmektedir. Bu hataya tebaiyetin neticesi; mutlaka, mem-
leket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün kabiliyeti hayatîyesinden tecer-
rüt ve tebaüt etmesini mucip olabilir. Biz, yaflamak istiyen haysiyet ve flerefile
yaflamak istiyen bir milletiz. Bir hataya tebaiyet yüzünden bu evsaftan mahrum
kalmaya tahammül edemeyiz. Alim, cahil, bilâistisna, tekmil efrad› milletimiz,
belki içinde mündemiç müflkülât› tamamen idrak etmeksizin, bugün yaln›z bir
nokta etraf›nda toplanm›fl ve fakat sonuna kadar kan›n› ak›tmaya karar ver-
mifltir. O nokta; istiklâli tamm›m›z›n temini ve idamesidir.

‹stiklâli tam, denildi¤i zaman, bittabi siyasî, malî, iktisadî, adlî, askerî, har-
sî ve ilâ.. her hususta istiklâli tam ve serbestîi tam demektir. Bu sayd›klar›m›n
herhangi birinde istiklâlden mahrumiyet, millet ve memleketin, manayi hakikî-
sile bütün istiklâlinden mahrumiyeti demektir.

Biz, bunu temin ve istihsal etmeden sulh ve sükûna mazhar olaca¤›m›z ka-
naatinde de¤iliz. fieklen, usulen sulh yapabiliriz. ‹tilâf yapabiliriz. Fakat istik-
lâli tamm›m›z› temin etmiyecek olan bu gibi sulhler ve itilâflarla milletimiz hiç-
bir vak›t hayat›na ve sükûnete mazhar olm›yacakt›r. Belki, maddî mücadelesi-
ni terkederek harabîye sürüklenmeye müsaade etmifl olacakt›r. E¤er, milleti-
miz, buna raz› olsayd›, bunu kabul istidad›nda bulunsayd›, iki senedenberi mü-
cadele etmeye hiç de lüzum yoktu. Daha mütarekenin ferdas›nda sükûna geç-
mek mümkün olabilirdi."

Mösyö Franclin Bouillon'un; bu beyanat›m karfl›s›nda, ciddî ve samimî
olarak mülâhazat ve mütaleatta bulundu. Ve en nihayet bunun zaman mesele-
si oldu¤u kanaatini izhar etti.

Efendiler, Mösyö Franclin Bouillon ile mühim ve tâli mesail üzerinde gün-
lerce ve günlerce müdavelei efkârda bulunduk. Netice olarak biribirimizi fikirle-
rile, hislerile, mesleklerile anlamak müyesser oldu zannederim. Fakat, Fransa
Hükûmetile Türk Hükûmeti millîyesi aras›nda, kat’î itilâf noktalar› tespit edile-
bilmek için biraz daha zaman›n geçmesi zarurî oldu. Neye intizar olunuyordu?
‹htimal ki, Türk mevcudiyeti millîyesinin Birinci ve ‹kinci ‹nönünden sonra da-
ha büyücek bir eserle teyid edilmifl olmas›na!... Filhakika, Mösyö Franclin Bouil-
lon’un karar› kat’îye iktiran ettirip imza eyledi¤i Ankara ‹tilâfnamesi, Sakarya
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Sonunda, uzun görüflme ve tart›flmalardan sonra, Mösyö Franclin Bouil-
lon, önce Ulusal Ant'› okuyup anlad›ktan sonra yeniden görüflmek üzere, gö-
rüflmelerin ertelenmesini önerdi. Ard›ndan Ulusal Ant’›n maddeleri bafltan
sona kadar teker teker okunarak görüflme ve tart›flmalar sürdürüldü. Üzerin-
de en çok durulan nokta; kapitülâsyonlar›n kald›r›lmas›n›, tam ba¤›ms›zl›¤›-
m›z› isteyen madde oldu. Mösyö Franclin Bouillon, bu iflin incelenip düflünül-
meye de¤er oldu¤unu söyledi. Ben, buna karfl›l›k verdim. Söylediklerim özet-
le, flu idi: "Tam ba¤›ms›zl›k, bizim bugün, üzerimize ald›¤›m›z görevin özü-
dür. Bu görev, bütün millete ve tarihe karfl› üstlenilmifltir. Bu görevi, üstle-
nirken, uygulan›p uygulanam›yaca¤› konusunda kuflkusuz çok düflündük.
Ama sonunda vard›¤›m›z kan› ve inanç, bunu, baflarabilece¤imiz yolunda idi.
Biz, böyle ifle bafllam›fl adamlar›z. Bizden evvelkilerin yapt›klar› yanl›fl ifller
yüzünden, milletimiz, sözde ba¤›ms›zd› ama gerçekte ba¤›ml› idi. fiimdiye ka-
dar Türkiyeyi, uygar dünyaya kötü gösteren neler akla gelirse, hep bu yanl›fl
iflten ve hep bu yan›lg›ya boyun eymekten do¤mufltur. Bu yan›lg›y› sürdür-
menin sonucu; kesinlikle, memleket ve milletin bütün onurundan ve bütün
yaflama yetene¤inden ayr›l›p uzaklaflmas›na var›r. Biz; yaflamak istiyen onu-
ruyla ve flerefile yaflamak istiyen bir milletiz. Bir yan›lg›ya ba¤l› kalmak yü-
zünden bu nitelikten yoksun kalmaya katlanamay›z. Okumufl, okumam›fl,
bütün ulus bireyleri, belki de hepsi iflin içindeki güçlükleri iyice kavramaks›-
z›n, bugün yaln›z bir nokta etraf›nda toplanm›fl ve sonuna kadar kan›n› ak›t-
maya karar vermifltir. O nokta; tam ba¤›ms›zl›¤›m›z›n sa¤lanmas› ve sürdü-
rülmesidir.

Tam ba¤›ms›zl›k, denildi¤i zaman, elbette siyasî, malî, iktisadî, adlî, as-
kerî, kültürel vb... her alanda tam ba¤›ms›zl›k ve tam serbestlik demektir. Bu
sayd›klar›m›n herhangi birinde ba¤›ms›zl›ktan yoksun olmak, millet ve mem-
leketin, gerçek anlam›yla ba¤›ms›zl›¤›ndan büsbütün yoksun olmas› demek-
tir.

Biz, bunu sa¤lay›p elde etmeden bar›fl ve esenli¤e eriflece¤imiz kan›s›nda
de¤iliz. Görünüfl ve yöntem bak›m›ndan bar›fl yapabiliriz. Anlaflma yapabili-
riz. Ama tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› sa¤lamayacak olan bu gibi bar›fllar ve anlaflma-
larla milletimiz hiçbir vak›t hayata ve esenli¤e kavuflamayacakt›r. Belki, edim-
li savafl›m›n› b›rakarak y›k›ma sürüklenmeye yol açm›fl olacakt›r. E¤er, mille-
timiz, bunu kabul etseydi, bunu kabul edecek e¤ilimde bulunsayd›, iki sene-
denberi savaflmaya hiç de gerek yoktu. Daha ateflkes yap›l›r yap›lmaz dingin-
li¤e geçilebilirdi."

Mösyö Franclin Bouillon; bu sözlerim karfl›s›nda, ciddî ve içtenlikle ko-
nuflarak düflünceler ileri sürdü. Ve en sonunda sorunun zamanla çözümlene-
bilece¤i kan›s›nda bulundu¤unu aç›klad›.

Efendiler, Mösyö Franclin Bouillon ile önemli ve ikinci derecedeki konular
üzerinde günlerce ve günlerce düflünce al›fl verifli yapt›k. Sonuç olarak biribirim›-
zi düflünceleriyle, duygular›yla ve tutumlar›yla anlayabildik san›r›m. Ama, Fran-
sa Hükûmetile ulusal Türk Hükûmeti aras›nda, kesin anlaflma noktalar› saptaya-
bilmek için biraz daha beklemek zorunlu oldu. Ne bekleniyordu? Belki, Türk
ulusal varl›¤›n›n Birinci ve ‹kinci ‹nönüden sonra daha büyük bir baflar› ile pe-
kifltirilmifl olmas›n›... Gerçekten, Mösyö Franclin Bouillon’un kesin yetki al›p im-



Mehamei Kübras›ndan 37 gün sonra, arzetmifl oldu¤um gibi, 20 Teflrinievvel
1337 de vücut bulmufl bir vesikad›r.

Bu ‹tilâfname ile, siyasî, iktisadî, askerî ilâ.. hiçbir hususta istiklâlimizden
hiçbir fley feda etmeksizin eczay› vatan›m›z›n k›ymetli parçalar›n› iflgalden tah-
lis etmifl olduk. Bu ‹tilâfname ile amali millîyemiz, ilk defa olarak düveli garbî-
yeden biri taraf›ndan, tasdik ve ifade edilmifl oldu.

Mösyö Franclin Bouillon; bundan sonra da birkaç kere Türkiyeye gelmifl,
Ankarada ilk günlerde meyanemizde teessüs eden dostluk hissiyat›n› izhara ve-
sile aram›flt›r.

*
*   *

Muhterem Efendiler, umumî beyanat›m›n mukaddemat›nda, bir Pontus
meselesinden bahsetmifltim. Bu mesele, vesaikiyle cümlenin malûmu olmufltur.
Ancak bizi de çok meflgul etti¤inden burada münasebeti olan baz› noktalar›na
temas edece¤im.

1840 senesindenberi; yani üç rubu as›rdanberi, Rizeden ‹stanbul Bo¤az›na
kadar Anadolunun Karadeniz havzas›nda, eski Yunanl›l›¤›n ihyas› için çal›flan
bir Rum zümresi mevcut idi. Amerika Rum muhacirlerinden Rahip "Klemat-
yos" nam›nda biri, ilk Pontus içtimagâh›n› ‹neboluda, elyevm halk›n manast›r
tabir ettikleri bir tepede, kurmufltu. Bu teflkilât mensuplar› zaman zaman mün-
ferit eflk›ya çeteleri fleklinde, icray› faaliyet ediyorlard›. Harbî Umumî esnas›n-
da, hariçten gönderilip tevzi olunan silâh, cephane, bomba ve makinal› tüfek-
lerle Samsun, Çarflamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri, adeta bir silâh deposu
halini alm›flt›.

Mütarekeden sonra, bütün Rumlar, Yunanl›l›k amali millîyesile her taraf-
ta fl›mard›¤› gibi "Etniki Eterya Cemiyeti" propagandac›lar› ve Merzifon Ame-
rikan müessesat› taraf›ndan manen yetifltirilen ve ecnebî hükûmetlerin silâhla-
rile maddeten takviye ve teflci edilen, bu havalideki Rum kütlesi de, müstakil bir
Pontus hükûmeti teflkil etmek emeline düfltü. Bu maksatla umumî bir k›yam
haz›rlad›lar. Da¤lara çekildiler ve Amasya, Samsun ve Havalisi Rum Metropo-
lidi "Yermanos"un idaresinde, muntazam bir program taht›nda icray› faaliye-
te bafllad›lar. Samsundaki Rum komitecilerinin reisi Reji Fabrikas› Direktörü
"Tokomanidis" bir taraftan da merkezî Anadolu ile muhaberat tesisine teves-
sül ediyordu. Baz› ecnebî hükûmetler, Pontus teflkiline muzaheret edeceklerini
vadettiler ve Samsun ve havalisindeki Rumluk nüfusunu teksir için de, Rusya-
daki Rum ve Ermenileri Batumda cemeylediler. Onlar›, Türk Kafkas ordula-
r›ndan al›n›p Batumda depo olunan silâhlarla teslih ederek, sahillerimize ihra-
ca bafllad›lar. Çetecilik etmek üzere, sahillerimize ç›kar›labilecek birkaç bin
Rumu Sohumda, "Haralambos" isminde bir adam›n bafl›na, toplad›lar. Ba-
tumda toplananlar da Haralambosun etraf›nda içtima edenlere iltihak ettirili-
yordu. Memleketimiz dahilinde, Samsunda baz› ecnebî mümessilleri taraf›n-
dan himaye ve teslih ediliyordu. Sahillerimize ç›kan bu çeteler efrad›, muhacir
iaflesi maskesi alt›nda, ecnebî hükûmetleri taraf›ndan iafle ve ilbas ediliyordu.
Ecnebî salibi ahmerleri meyan›nda gelen zabitan heyetlerinin de, teflkilât yap-
maya, talim ve terbiyei askeriye ile ifltigal etmeye, müstakbel Pontus hükûmeti-
nin temelini kurmaya, memur olduklar› anlafl›l›yordu.
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zalad›¤› Ankara Anlaflmas›, Sakarya Meydan Savafl›ndan 37 gün sonra, aç›k-
lad›¤›m gibi, 20 Ekim 1921 de oluflmufl bir belgedir.

Bu anlaflma ile, siyasî, iktisadî, askerî vb... hiçbir konuda ba¤›ms›zl›¤›m›z-
dan hiçbir ödün vermeksizin vatan›m›z›n de¤erli parçalar›n› iflgalden kurtar-
m›fl olduk. Bu anlaflma ile ulusal emellerimiz, ilk defa olarak bat› devletlerin-
den biri taraf›ndan, kabul edilmifl ve onaylanm›fl oldu.

Mösyö Franclin Bouillon; bundan sonra da birkaç kere Türkiyeye gelmifl,
Ankarada ilk günlerde aram›zda kurulan dostluk duygular›n› belirtme yollar›
aram›flt›r.

*
*   *

Muhterem Efendiler, genel konulara iliflkin anlatt›klar›m›n bafl tarafla-
r›nda, bir Pontus sorunundan sözetmifltim. Bu sorun, belgeleriyle herkesçe
ö¤renilmifltir. Ancak bizi de çok u¤raflt›rd›¤›ndan burada ilgisi bulunan baz›
noktalar›na de¤inece¤im.

1840 senesindenberi; yani üç çeyrek yüzy›ldan beri, Rizeden ‹stanbul Bo-
¤az›na kadar Anadolunun Karadeniz bölgesinde, eski Yunanl›l›¤›n diriltilme-
si için çal›flan bir Rum toplulu¤u vard›. Amerika Rum göçmenlerinden Rahip
Klematios ad›nda biri, ilk Pontus toplant› oca¤›n› ‹neboluda, flimdi halk›n
"Manast›r" dedi¤i bir tepede, kurmufltu. Bu örgüt üyeleri zaman zaman ayr›
ayr› eflk›ya çeteleri kurarak, çal›fl›yorlard›. Genel Savafl s›ras›nda, d›flar›dan
gönderilip da¤›t›lan silâh, cephane, bomba ve makinal› tüfeklerle Samsun,
Çarflamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri sanki birer silâh deposu durumuna
gelmiflti.

Ateflkesten sonra, bütün Rumlar, ulusal Yunanl›l›k emelleriyle her taraf-
ta fl›mard›¤› gibi Etniki Eterya Derne¤i propagandac›lar› ve Merzifondaki
Amerikan kurumlar›nca tinsel aç›dan yetifltirilen ve yabanc› hükûmetlerin si-
lâhlarile nesnel olarak güçlendirilip yüreklendirilen, bu bölgedeki Rum toplu-
lu¤u da, ba¤›ms›z bir Pontus hükûmeti kurmak emeline düfltü. Bu amaçla ge-
nel bir ayaklanma haz›rlad›lar. Da¤lara çekildiler ve Amasya, Samsun ve do-
laylar› Rum Metropolidi Yermanos’un yönetiminde, düzenli bir programla
çal›flmaya bafllad›lar. Samsundaki Rum komitecilerinin bafl› Reji Fabrikas›
Müdürü Tokomanidis bir yandan da Orta Anadolu ile haberleflme sa¤lamaya
çal›fl›yordu. Baz› yabanc› hükûmetler, Pontus'un kurulmas›na yard›m edecek-
lerine sözverdiler ve Samsun ve dolaylar›ndaki Rumlar›n say›s›n› artt›rmak
için de, Rusyadaki Rum ve Ermenileri Batumda toplad›lar. Onlar›, Türk Kaf-
kas ordular›ndan al›n›p Batumda depo edilen silâhlarla donatarak, k›y›lar›m›-
za ç›karmaya bafllad›lar. Çetecilik etmek üzere, k›y›lar›m›za ç›kar›labilecek
birkaç bin Rumu Sohumda, Haralambos ad›nda bir adam›n bafl›na, toplad›lar.
Batumda toplananlar›n da Haralambosun yan›nda toplananlara kat›lmalar›
sa¤lan›yordu. Memleketimiz içinde, Samsunda baz› yabanc›lar›n temsilcileri
taraf›ndan korunuyor ve silâhland›r›l›yordu. K›y›lar›m›za ç›kan bu çeteciler,
göçmen beslenmesi maskesi alt›nda, yabanc› hükûmetler taraf›ndan beslenip
giydiriliyordu. Yabanc› k›z›lhaçlar›yla gelen subaylar›n da, örgüt kurmak, as-
kerlik e¤itimi vermek, gelece¤in Pontus hükûmetinin temelini atmakla, gö-
revli olduklar› anlafl›l›yordu.

Pontus
meselesi

Pontus
sorunu



4 Mart 1335 tarihinde, ‹stanbulda Pontus namile intiflara bafllayan bir ga-
zetenin baflmakalesinde "Trabzon vilâyetinde Rum cumhuriyetinin tesisine ça-
l›flmak maksadile intiflar etti¤i ilân olunmufltu".

Yunanistan›n yevmi istiklâline müsadif olan 7 Nisan 1335 günü, her ta-
rafta ve bilhassa Samsunda nümayifller yap›ld›. Yermanosun küstahane hare-
kât›, Rumlar›n efkâr ve amalini, aleniyet derecesine ç›kard›. Bafra ve Çar-
flamba havalisindeki yerli Rumlar, mütemadiyen kiliselerde toplan›yor, teflki-
lât ve teçhizatlar›n› takviye ediyorlard›. 23 Teflrinievvel 1335 tarihinde, fiarkî
Trakya ve Pontus için merkez olarak, ‹stanbul kabul edilmifl idi. Venizelos,
‹stanbul meselesinin vakt› âhare talik›yle, bunun yerine Pontus hükûmetinin
teflkili kanaatini izhar etmifl ve bu noktai nazardan ‹stanbul Patrikhanesine
talimat vermiflti. Ayn› zamanda, ‹stanbulda hafî zab›tas› teflkiline memur edi-
len Miralay "Aleksandros Zimbarakakis" taraf›ndan Pontus jandarmas›n›
tensik etmek üzere Eyfel Yunan torpitosu ile, bir zabitan heyeti izam edilmifl-
ti. Türkiyede bu faaliyet cereyan ederken Batumda da 18 Kânunuevvel 1335
de Pontus Rum Hükûmeti ismile bir hükûmet teflekkül etmifl ve teflkilât yap-
maya bafllam›flt›. 19 Temmuz 1336 da da Batumda; Karadeniz, Kafkas, Ce-
nubî Rusya Rumlar› taraf›ndan, Pontus meselesi hakk›nda bir de kongre ak-
tedildi. Bu kongrenin muht›ras›, azadan biri vas›tasile ‹stanbulda Rum Pat-
rikli¤ine gönderildi. Pontusçular, 1336 senesi nihayetlerine do¤ru faaliyetleri-
ni büsbütün art›rarak baya¤› aleniyete ç›kt›lar. Bizi, ciddî tedabir ittihaz›na
mecbur ettiler.

Da¤larda, vücuda getirilen Pontus teflkilât› flöyle idi:
a) Birtak›m rüesa maiyetinde müsellâh ve muharip kuvvetler;
b) Bunlar›n iaflelerine hizmet eden müstahsil Pontus ahalisi;
c) ‹dare ve zab›ta heyetleri ve flehirlerden ve köylerden erzak teminine me-

mur nakliye kollar›.
Çetelerin, faaliyet m›nt›kalar› ayr›lm›flt›. Pontus eflk›yas›n›n kuvveti bida-

yette 6,000-7,000 müsellâh idi. Bilâhare her taraftan iltihak edenlerle 25,000
raddesini buldu. Bu kuvvet ufak cüzütamlar halinde ayr›larak, muhtelif mahal-
lerde, tahassun ediyorlard›. Pontus çetecilerinin icraat›; islâm köylerini yak-
mak, islâm ahaliye karfl› aklü hayale s›¤maz itisaf ve cinayetler irtikâp etmek gi-
bi, hunhar bir sürünün icraat›ndan baflka bir fley de¤ildi.

Biz, Anadoluya ç›kar ç›kmaz, Türk ahalinin dikkat ve teyakkuzunu davet
ettik. Melhuz tehlikelere karfl› tedabir almaya bafllad›k.

Merkezi S›vasta bulunan Üçüncü Kolordu, bütün mesaisini menat›k›
muhtelifede gözüken çeteleri takip ve tenkile hasretti. Trabzon m›ntakas›nda
dolaflan Köro¤lu nam›ndaki Rum çetesile, Eftelidi çetesi ve di¤er çeteler, mer-
kezi Erzurumda bulunan On Beflinci Kolordu taraf›ndan takip ve tenkil edili-
yordu. Bir taraftan da Pontus eflk›yas›n›n cevelângâh› olan yerlerde, ahali tes-
lih edilerek, millî teflkilât vücuda getirildi.

Efendiler, S›vas flimalinde ve Yozgatta vukua gelip malûmunuz olan dahilî
isyan vakayünden maada, 1337 senesi evahirinde tekrar Anadolu ortas›nda, Zi-
le cihetinde, Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac› O¤ullar› ve Erbaa civar›nda Kara
Nâz›m, Çopur Yusuf ve di¤er taraflarda Deli Hasan, Küçük Hasan gibi birtak›m
serseriler ve Yozgat, Çayözü Çerkezlerinden mürekkep çeteler ve 1337 senesi
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4 Mart 1919 tarihinde, ‹stanbulda Pontus ad›yla yay›ma giren bir gazete-
nin baflyaz›s›nda "Trabzon ilinde Rum cumhuriyetinin kurulmas› için çal›fl-
mak amac›yla yay›mland›¤›" duyurulmufltu.

Yunanistan›n kurtulufl gününe rastlayan 7 Nisan 1919 günü, her tarafta
ve özellikle Samsunda gösteriler düzenlendi. Yermanosun küstahça davran›fl-
lar›, Rumlar›n düflünce ve isteklerini, aç›¤a vurdu. Bafra ve Çarflamba dolay-
lar›ndaki yerli Rumlar, durmadan kiliselerde toplan›yor, örgütlerini ve dona-
n›mlar›n› güçlendiriyorlard›. 23 Ekim 1919 tarihinde, Do¤u Trakya ve Pontus
için merkez olarak, ‹stanbul kabul edilmifl idi. Venizelos ‹stanbul sorununun
ertelenmesiyle, bunun yerine Pontus hükûmetinin kurulmas› gerekti¤i konu-
sunu aç›klam›flt› ve bu yönde ‹stanbul Patrikhanesine direktif vermiflti. Bir
yandan da, ‹stanbulda gizli Yunan polis örgütü kurmakla görevlendirilen Al-
bay Aleksandros Zimbarakakis taraf›ndan Pontus jandarmas›n› düzene sok-
mak için Eyfel Yunan torpidosu ile, bir subay grubu gönderilmiflti. Türkiyede
bu ifller olurken Batumda da 18 Aral›k 1919 da Pontus Rum Hükûmeti ad›n-
da bir hükûmet kurulmufl ve örgüt yapmaya bafllam›flt›. 19 Temmuz 1921 de
de Batumda; Karadeniz, Kafkas, Güney Rusya Rumlar› taraf›ndan, Pontus
sorunu konulu bir de kongre topland›. Bu kongrenin bildirisi, üyelerden biri
eliyle ‹stanbulda Rum Patrikli¤ine gönderildi. Pontusçular, 1920 senesi sonla-
r›na do¤ru çal›flmalar›n› büsbütün artt›rarak baya¤› ortaya ç›kt›lar. Bizi, kesin
önlem almak zorunda b›rakt›lar.

Da¤larda, kurulan Pontus örgütleri flöyle idi:
a) Birtak›m elebafl›lara ba¤l› silâhl› ve savaflç› birlikler;
b) Bunlar›n beslenmelerini sa¤layan üretimci Pontus halk›;
c) Yönetim ve güvenlik kurulufllar› ve flehirlerden ve köylerden yiyecek

sa¤lamakla görevli ulaflt›rma kollar›.
Çetelerin, çal›flma bölgeleri ayr›lm›flt›. Pontus eflk›yas›n›n gücü ilk baflta

6,000-7,000 silâhl› idi. Sonradan her taraftan kat›lanlarla 25,000 i buldu. Bu
kuvvet küçük birliklere bölünerek, de¤iflik yerlerde, bar›n›yordu. Pontus çe-
tecilerinin ifli gücü; Müslüman köylerini yakmak, Müslüman halka karfl› akla
hayale gelmez yolsuzluklar yapmak ve adam öldürmek gibi, kana susam›fl bir
sürünün yapacaklar›ndan baflka bir fley de¤ildi.

Biz, Anadoluya ç›kar ç›kmaz, Türk halk›n›n dikkatini çektik, uyan›k ol-
malar›n› söyledik. Akla gelen tehlikelere karfl› önlem almaya bafllad›k.

Merkezi S›vasta bulunan Üçüncü Kolordunun, bütün ifli de¤iflik bölgeler-
de ortaya ç›kan çeteleri kovalay›p yok etmek oldu. Trabzon bölgesinde dola-
flan Köro¤lu ad›ndaki Rum çetesile, Eftelidi çetesi ve öbür çeteler, merkezi
Erzurumda bulunan Onbeflinci Kolordu taraf›ndan kovalan›p tepeleniyordu.
Bir yandan da Pontus eflk›yas›n›n dolaflt›klar› yerlerde, halk› silâhland›rarak,
ulusal örgütler kuruldu.

Efendiler, S›vas kuzeyinde ve Yozgatta yap›lan sizin de bildi¤iniz iç ayaklan-
ma olaylar›ndan baflka, 1921 senesi sonlar›nda yeniden Anadolu ortas›nda, Zile
yöresinde, Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac› O¤ullar› ve Erbaa yak›nlar›nda Kara
Nâz›m, Çopur Yusuf ve baflka taraflarda Deli Hasan, Küçük Hasan gibi birta-
k›m serseriler ve Yozgat, Çayözü Çerkezlerinden kurulu çeteler ve 1921 senesi
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bidayetinde de Koçkiri Aflireti rüesas›ndan Haydar Bey, ‹stanbulda Seyit Ab-
dülkadirden ald›¤› talimat üzerine Aliflan ve akrabas›ndan Naki, Alifler ve sa-
ire ile harekât› isyaniyeye bafllam›fllard›. Birçok kuvvetlerimiz, bir taraftan
Pontusçular›, di¤er taraftan bu asileri takip ve tenkil ile ifltigal ediyorlard›.

Efendiler, hat›rlars›n›z ki, Nurettin Pafla, Yunan ordusunun ilk taarruzu
manzaras› karfl›s›nda, birtak›m vahi ve namakul mütalealar serdetmesi sebebi-
le, kendisine vazife verilmemifl oldu¤undan bizimle teflriki mesai edemiyece¤i-
ni bir mektupla bildirerek mezunen Taflköprüye gitmiflti. O tarihten befl ay son-
ra, Nurettin Pafla taraf›ndan baz› zevat, gerek Fevzi Pafla Hazretlerine ve gerek
bana, kendisine bir vazife verilirse Nurettin Paflan›n ciddiyet ve samimiyetle ifa
edece¤ine dair delâletler vukubuldu. Biz de, Anadolu merkezindeki asayifl me-
selesini halle memur kuvvetlerimizi büyücek bir kumanda alt›nda tevhit etmek-
te fayda tasavvur etti¤imizden 9 Kânunuevvel 1336 da S›vastaki Üçüncü Kolor-
duyu lâ¤vederek onun vazifesini yeni teflkil etti¤imiz Merkez Ordusuna tevdi
ettik. Bu orduya da Nurettin Paflay› kumandan yapt›k.

Nurettin Pafla, merkez m›nt›kas›nda bir seneye karip ifay› vazife etti. Fakat,
salâhiyeti haricinde, ahaliden baz›lar›n›n hukukuna tecavüz etti¤i hakk›nda
meb'uslar›n vukubulan flikâyetleri ve Dahiliye Vekâletinden istizahlar› ve Vekâ-
letin de flikâyat› muhik görmesi üzerine, Meclisin talebile Teflrinisani 1337 bida-
yetinde azledildi. Meclis, Nurettin Paflan›n taht› muhakemeye al›nmas›na karar
verdi. Bu husus, benimle Heyeti Vekile aras›nda da bir meselenin hudusunu in-
taç etti. Ben, Nurettin Pafla hakk›nda tatbik olunmas› talep olunan muameleye
ifltirak etmedim. Fevzi Pafla Hazretleri de benimle hemfikir oldu. ‹kimizle He-
yeti Vekile aras›nda tahaddüs eden ihtilâf Meclisçe hallolundu. Mecliste, Nuret-
tin Paflay› müdafaa ettim. A¤›r muameleye maruz kalmaktan kurtard›m.

Nurettin Paflay›, bundan sekiz ay kadar sonra, Birinci Ordu Kumandanl›-
¤›nda görece¤iz.

*
*   *

Muhterem Efendiler, Sakarya muharebesinden sonra, Baflkumandanl›k ve
Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti, Ankarada ifay› vazife ediyordu. Ben, ayn› za-
manda di¤er vazifelerimle de ifltigal ediyordum. Üç, dört ay geçmemiflti ki, Mec-
liste Sakarya zaferini unutanlar, muhalefet vadisinde, ileri gitmek istiyenler, ken-
dilerini göstermeye bafllad›lar. Sakarya muharebesinden evvel bafllay›p peyder-
pey gelmifl olan Malta mevkufininden baz›lar›n›n, bu muhalif cereyanlarda mü-
flevvik rolü oynad›¤› anlafl›lm›flt›. Bu noktay› müsaadenizle biraz izah edeyim.

Rauf Bey, 15 Teflrinisani 1337 de Ankaraya gelmiflti.
Rauf Beyi, 17 Teflrinisani 1337 de inhilâl eden Naf›a Vekâletine intihap et-

tirdik.
Rauf Beyi, müteak›ben muvasalat eden Kara Vas›f Beyi de, Anadolu ve

Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu Heyeti ‹daresi Azal›¤›na intihap ettirdim. Bu
iki zat›n birinden hükûmette; di¤erinden grupta, istifade etmeyi faydal› tasavu-
ur etmifltim. Çok geçmedi, bir gün Rauf Beyin Heyeti Vekilede bir meseleyi is-
tizah etti¤i haber verildi. Ayn› günde, Kara Vas›f Beyin de, grup heyeti idare-
sinde ayn› meseleyi istizah etti¤i bildirildi. Bu iki zat›n evelden beyinlerinde ta-
karrür ettirdikleri anlafl›lan mevzuubahs mesele flu idi:
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bafllar›nda da Koçkiri Aflireti Bafllar›ndan Haydar Bey, ‹stanbulda Seyit Ab-
dülkadirden ald›¤› direktif üzerine Aliflah ve akrabas›ndan Naki, Alifler vb ile
ayaklanmaya bafllam›fllard›. Birçok kuvvetlerimiz, bir taraftan Pontusçular›,
öbür taraftan bu ayaklananlar› kovalay›p tepelemekle u¤rafl›yordu.

Efendiler, an›msars›n›z ki, Nurettin Pafla, Yunan ordusunun ilk sald›r›
görünüflü karfl›s›nda, birtak›m bofl ve akla uymaz düflünceler ileri sürdü¤ü
için, kendisine görev verilmemifl oldu¤undan bizimle iflbirli¤i yapam›yaca¤›n›
bir mektupla bildirerek izinli olarak Taflköprüye gitmiflti. O tarihten befl ay
sonra, Nurettin Pafla taraf›ndan baz› kifliler, gerek Fevzi Pafla Hazretlerine ve
gerek bana, kendisine bir görev verilirse Nurettin Paflan›n bu görevi özenle ve
içtenlikle yapaca¤›n› söyleyerek arac›l›k yap›ld›. Biz de, Anadolu merkezinde-
ki içgüvenlik sorununu çözmekle görevli kuvvetlerimizi büyük bir komuta al-
t›nda birlefltirmekte yarar olaca¤›n› düflündü¤ümüzden 9 Aral›k 1920 de S›-
vastaki Üçüncü Kolorduyu kald›r›p onun görevini yeni kurdu¤umuz Merkez
Ordusuna verdik. Bu orduya da Nurettin Paflay› komutan yapt›k.

Nurettin Pafla, merkez bölgesinde bir seneye yak›n görev yapt›. Ama,
yetkisi d›fl›nda, halk›n bir k›sm›n›n haklar›na el uzat›yor diye mebuslar›n yap-
t›¤› yak›nmalar ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na soru yöneltmeleri ve Bakanl›¤›n da ya-
k›nmalar› hakl› görmesi üzerine, Meclisin istemiyle Kas›m 1921 bafl›nda iflden
al›nd›. Meclis, Nurettin Paflan›n mahkemede yarg›lanmas›na karar verdi. Bu
konu, benimle Bakanlar Kurulu aras›nda da bir sorun ç›kard›. Ben, Nurettin
Pafla için uygulanmas› istenen iflleme kat›lmad›m. Fevzi Pafla Hazretleri de be-
nim görüflüme kat›ld›. ‹kimizle Bakanlar Kurulu aras›nda ç›kan anlaflmazl›k
Meclisçe çözüldü. Mecliste, Nurettin Paflay› savundum. Kendisine karfl› a¤›r
ifllem yap›lmas›n› önledim.

Nurettin Paflay›, bundan sekiz ay kadar sonra, Birinci Ordu Komutanl›-
¤›nda görece¤iz.

*
*   *

Muhterem Efendiler, Sakarya savafl›ndan sonra, Baflkomutanl›k ve Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤›, Ankarada görev yap›yordu. Ben, ayn› zamanda öbür
görevlerimle de u¤rafl›yordum. Üç, dört ay geçmemiflti ki, Mecliste Sakarya
zaferini unutanlar, bize karfl› olmak, ileri gitmek istiyenler, kendilerini göster-
meye bafllad›lar. Sakarya savafl›ndan önce bafllay›p birer ikifler gelmifl olan
Malta tutulular›ndan bir bölümünün, bu karfl› ak›mlarda özendirici rolü oyna-
d›¤› anlafl›lm›flt›. Bu noktay› izninizle biraz aç›klayay›m.

Rauf Bey, 15 Kas›m 1921 de Ankaraya gelmiflti.
Rauf Beyi, 17 Kas›m 1921 de boflalan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›na seçtirttik.
Rauf Beyden sonra gelen Kara Vas›f Beyi de, Anadolu ve Rumeli Hak-

lar› Savunma Grubu Yönetim Kurul üyeli¤ine seçdirdim. Bu iki kifliden birin-
den hükûmette; öbüründen grupta, yararlanman›n iyi olaca¤›n› düflünmüfl-
tüm. Çok geçmedi, bir gün Rauf Beyin Bakanlar Kurulunda bir konunun
aç›klanmas›n› istedi¤i haber verildi. Ayn› günde, Kara Vas›f Beyin de, grup
yönetim kurulunda ayn› konunun aç›klanmas›n› istedi¤i bildirildi. Bu iki kifli-
nin önceden aralar›nda kararlaflt›rd›klar› anlafl›lan ve sözkonusu olan konu
fluydu:
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"Takip olunan siyaseti askerîye nedir?"
Bu sualden istihraç olunabilecek mana ne olabilirdi? Neyi anlamak istiyor-

lard›? Bizim siyasî ve askerî takip etti¤imiz meslek malûm olmufltu. ‹stiklâli tam-
m›m›z temin olununc›ya kadar, düflmanlarla vuruflmak ve onlar› ma¤lûp edece-
¤imize dair olan kat’î kanaatle, muharebeye devam etmek.. ‹flte mevzuubahs edi-
len sual ile demek isteniliyordu ki, behemehal muharebeye devam ile istihsali ne-
tice mümkün müdür? Mümkün olmad›¤› ihtimaline nazaran, daha flimdiden
baflka tedbir ve çarelere - ki anlatmak istediklerine göre siyasî çarelerdir - teves-
sül ile içinde bulundu¤umuz badireye nihayet vermek münasip olmaz m›?

Bittabi, ne Heyeti Vekilede ve ne de grup heyeti idaresinde böyle bir mese-
lenin mevzuu müzakere ve münakafla olmas›na müsaade etmedim. Bunun üze-
rine, Rauf Bey Vekâletten, Kara Vas›f Bey de Grup Heyeti ‹daresinden istifa et-
tiler. Rauf Beyin istifas›, 13 Kânunusani 1338 tarihinde Mecliste okunurken,
ayn› tarihli bir istifaname de okunmufltu. Bu istifaname, Müdafaai Millîye Ve-
kili bulunan Refet Paflan›n idi.

Efendiler, Refet Paflan›n da sebebi istifas› hakk›nda birkaç kelime ile arz›
malûmat edeyim: 4 Kânunusani 1338 günü, Meclisin bir celsei hafîyesinde, flöy-
le bir mesele mevzuu münakafla edilmiflti. Baflkumandanl›k ve Erkân›harbiyei
Umumiye Riyaseti Ankarada oturuyormufl. Cepheden uzak bulunuyormufl.
Bundan istihraç olunmufl ki, benim hem Baflkumandan ve hem de Meclis Re-
isi olmamda müflkülât varm›fl. Ordu iflleri iyi gitmiyormufl. Meclis bir harp en-
cümeni teflkil ederek ordu vaziyetini tetkik etmeli imifl. Erkân›harbiyei Umumi-
ye Reisi, ayn› zamanda ‹cra Vekilleri Heyeti Reisi oldu¤undan Erkân›harbiye
iflleri de iyi gitmiyormufl. Fevzi Pafla Hazretleri, yaln›z ‹cra Vekilleri Heyeti Ri-
yasetinde kals›n. Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetile Müdafaai Millîye Vekâ-
leti tevhit olunsun imifl.

Müdafaai Millîye Vekili olan Refet Pafla, bizzat kürsüden bu tezi müdafaa
ediyordu. Bu noktai nazarlara flu yolda cevap verdim:

Baflkumandanl›k ve Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti, pek muvaf›k ola-
rak, Ankaray› karargâh ittihaz etmifltir. Vazifesini en iyi buradan ifa etmekte-
dir. ‹cab›nda ne vak›t, nereye gidece¤ini kendisi takdir eder. Cephede bizzat
meflgul, cephe kumandan› vard›r. Bilâlüzum, benim, flahsan Ankaradan uzak-
laflmam› arzu etmekte mana yoktur. Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti ve Mü-
dafaai Millîye Vekâleti, Baflkumandan›n taht› emrinde, Baflkumandanl›k Ka-
rargâh›n› teflkil etmektedir. Ayr›, ayr› de¤ildir. Erkân›harbiyei Umumiye Reisi
olan Fevzi Pafla Hazretlerinin Ankarada bulundukça ‹cra Vekilleri Heyeti Ri-
yasetini de ifa etmesi bugünün zaruretlerindendir. Çünkü onun gaybubetinde
Refet Pafla, ona vekâleten, ‹cra Vekilleri Heyeti Riyaseti vazifesini ifa etmiflti.
Muvaffak olamam›flt›. Heyeti Vekilede, anarfli vukua geldi. Vekiller, içtima et-
mez oldu. Fevzi Pafla Hazretlerinin avdeti, vekillerin flikâyeti üzerine vukubul-
du. Orduya müteallik yapt›¤›m›z iflleri kontrol için, Meclisin bir encümen tefl-
kil etmesinde bir beis görmem. Fakat bu encümen benim taht› riyasetimde olur.

Filhakika, bu encümen, dedi¤im tarzda teflekkül etti. Sab›k Harbiye Nâz›-
r› Cemal Pafla da aza olarak intihap edildi. Di¤er hususatta, Refet Pafla ve em-
salinin noktai nazarlar›, terviç olunmam›flt›. ‹flte, bu sebepten istifaya haz›rla-
nan Refet Pafla, istifas›n› Rauf Beyin istifasile ayn› günde vermifl oluyor.
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Askerlik aç›s›ndan güdülen politika nedir?
Bu sorudan ç›kar›labilecek anlam ne olabilirdi? Neyi anlamak istiyorlar-

d›? Bizim siyasette ve askerlikte tuttu¤umuz yol bilinmekteydi. Tam ba¤›m-
s›zl›¤›m›z sa¤lan›ncaya kadar, düflmanlarla vuruflmak ve onlar› yenik düflüre-
ce¤imize olan kesin kan›m›zla, savaflmay› sürdürmek. ‹flte sözkonusu olan so-
ru ile demek isteniliyordu ki, ne olursa olsun savafl› sürdürmekle olumlu so-
nuç al›nabilir mi? Olmayabilir diye düflünerek, daha flimdiden baflka önlem ve
ç›kar yollar› - ki anlatmak istediklerine göre siyasî yollar - bulup içinde bulun-
du¤umuz tehlikeli duruma son vermek uygun olmaz m›?

Elbette, ne Bakanlar Kurulunda ve ne de grup yönetim kurulunda böyle
bir iflin görüflme ve tart›flma konusu olmas›na izin vermedim. Bunun üzerine,
Rauf Bey Bakanl›ktan, Kara Vas›f Bey de Grup Yönetim Kurulundan çekil-
diler. Rauf Beyin çekilmesi, 13 Ocak 1922 tarihinde Mecliste okunurken, ay-
n› tarihli bir çekilme yaz›s› daha okunmufltu. Bu çekilme yaz›s›, Millî Savun-
ma Bakan› Refet Paflan›n idi.

Efendiler, Refet Paflan›n da çekilme nedeni hakk›nda birkaç kelime ile
bilgi sunay›m: 4 Ocak 1922 günü, Meclisin bir gizli oturumunda, flöyle bir ko-
nu tart›fl›lm›flt›. Baflkomutanl›k ve Genelkurmay Baflkanl›¤› Ankarada oturu-
yormufl. Cepheden uzak bulunuyormufl. Bundan anlafl›lm›fl ki, benim hem
Baflkomutan ve hem de Meclis Baflkan› olmamda güçlük varm›fl. Ordu iflleri
iyi gitmiyormufl. Meclis bir savafl komüsyonu kurarak ordunun durumunu in-
celemeli imifl. Genelkurmay Baflkan›, ayn› zamanda Bakanlar Kurulu Baflka-
n› oldu¤undan Genelkurmay iflleri de iyi gitmiyormufl. Fevzi Pafla Hazretleri,
yaln›z Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›nda kals›n. Genelkurmay Baflkanl›¤›yla
Millî Savunma Bakanl›¤› birlefltirilsin imifl.

Millî Savunma Bakan› olan Refet Pafla, kendisi kürsüden bu görüflü sa-
vunuyordu. Bu görüfllere flu yolda karfl›l›k verdim:

Baflkomutanl›k ve Genelkurmay Baflkanl›¤›, pek yerinde olarak, Anka-
ray› karargâh yapm›flt›r. Görevini en iyi buradan yapmaktad›r. Gerekti¤inde
ne zaman, nereye gidece¤ini kendisi kestirir. Cephede do¤rudan do¤ruya ça-
l›flan cephe komutan› vard›r. Gereksiz yere, benim, Ankaradan uzaklaflmam›
istemenin anlam› yoktur. Genelkurmay Baflkanl›¤› ve Millî Savunma Bakan-
l›¤›, Baflkomutan›n emri alt›nda, Baflkomutanl›k Karargâh›n› oluflturmakta-
d›r. Ayr›, ayr› de¤ildir. Genelkurmay Baflkan› olan Fevzi Pafla Hazretlerinin,
Ankarada bulundukça Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›n› da yapmas› bugün için
zorunlu olan durumlardand›r. Çünkü onun yoklu¤unda, Refet Pafla, onun ve-
kili olarak, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤› görevini yapm›flt›. Baflar›l› olamam›fl-
t›. Bakanlar Kurulunda, düzensizlik oldu. Bakanlar, toplanmaz oldu. Fevzi
Pafla Hazretlerinin Ankaraya dönmesi, bakanlar›n yak›nmalar› üzerine oldu.
Orduyla ilgili olarak yapt›¤›m›z iflleri kontrol için, Meclisin bir komüsyon kur-
mas›nda bir sak›nca görmem. Ama bu komüsyon benim baflkanl›¤›m alt›nda
bulunur.

Gerçekten, bu komüsyon, dedi¤im biçimde kuruldu. Eski Savafliflleri Ba-
kan› Cemal Pafla da üye seçildi. Öbür konularda, Refet Pafla ve benzerlerinin
görüflleri, uygun bulunmam›flt›. ‹flte bu nedenle çekilmeye haz›rlanan Refet
Pafla, çekilme yaz›s›n› Rauf Beyinki ile ayn› günde vermifl oluyor.

Benim flah-
san Anka-
radan uzak-
laflmam ar-
zu ediliyor-
du

Benim flah-
san Anka-
radan
uzaklafl-
mam isteni-
yordu



Efendiler, bilmünasebe arzetmifltim ki, Mecliste teflkil etti¤imiz Müdafaai
Hukuk Grubu, Meclis müzakerat›n›n hüsnü cereyan›n› temine ve Heyeti Veki-
le mesaisinin ademi tevakkufuna nihayete kadar hâdim oldu. Fakat, bir taraf-
tan da, muhalif his ve fikirde bulunanlar, hergün, biraz daha taraftar bulduk-
ça, Grubun mesaisini, müflkülâta duçar etmeye bafllad›lar. Muhalefet fikrinin
esas menflei, Müdafaai Hukuk Grubu nizamnamesinin maddei esasiyesindeki,
ikinci nokta idi. Yani hükûmet teflkilât›n›n, Teflkilât› Esasiye Kanununa göre
yap›lmas› meselesi...

Program›n ilk maddesinin son f›rkas›, fikir ve hislerde imtizac› tam husu-
lüne daimî bir mâni halinde kald›. Bu sebepten, grup dahilinde de teflettürü ef-
kâr ve inz›bats›zl›k bafl gösterdi. Birtak›m zevat, Gruptan ayr›ld›. Bu ç›kanlar,
hariçte bulunanlarla birleflerek Grubu y›kmaya çok çal›flt›lar, al›nan tedbirler
buna mâni oldu. Nihayet ‹kinci Grup namile bir grup teflekkül etti. Bu grubu
teflkil edenler, memlekette mevcut Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemi-
yetine muhafazai intisap ettiklerini ve onun kongrelerde tespit olunan gayele-
rinin muakkibi, bulunduklar›n› iddia ediyorlard›. ‹kinci Grubun zahiren öna-
yak olanlar›: Salâhattin, Hüseyin Avni Beyler görünüyordu. Birinci derecede
faal ve müflevvik olanlar›n ise, Rauf ve Kara Vas›f Beyler oldu¤u anlafl›l›yor-
du.

Bu grubun, faal ve inatç› azas›ndan olan Samsun Meb’usu Emin Bey, son
zamanlarda, bilmünasebe Ankaraya gelmiflti. Bütün hakayik› anlam›fl, müflev-
vik ve müfsit olanlar› tel’in ediyordu. Bu zat, bana flunu hikâye etti: Rauf Bey;
‹kinci Grubu, müfritane harekete sevk ve teflvik ediyormufl.. Emin Bey, Rauf
Beye demifl ki: “Bizi sevketti¤iniz bu ifl, sehpaya kadar gider.. o zaman bizim-
le beraber bulunacak m›s›n›z?” Rauf Bey flu cevab› vermifl: “Beraber bulun-
mazsam namerdim.!”

Efendiler, malûmu âliniz, o zaman mevcut olan kanuna göre, vekâletler için
ben, Meclise namzet gösterirdim, Meb’uslar, irae etti¤im namzede müspet veya
menfi rey verirler veya müstenkif kal›rlard›. ‹kinci Grup, benim namzetlerimi,
nazara almay›p, kendi gruplar› nam›na, ortaya att›klar› namzetlere, kanuna mu-
halif olarak rey vermek suretile, hükûmet teflekkülüne, mâni olmaya, bafllad›lar.

Efendiler, Mecliste, ordu aleyhine de bir cereyan vücuda getirilmiflti. Di-
yorlard› ki, Sakarya muharebesinden sonra aylar geçti¤i halde, ordu ne için, ta-
arruz etmiyor? Behemehal taarruz etmelidir! Hiç olmazsa mahdut, muayyen
bir cephede bir taarruz yap›lmal›d›r ki, ordumuzun taarruz kabiliyeti olup ol-
mad›¤› anlafl›ls›n! Bu cereyana mukavemet ettik. Maksad›m›z, tamamen haz›r-
l›¤›m›z› ikmal ederek umumî ve neticeli bir taarruz yapmak oldu¤u için, k›s-
men taarruz fikrini terviç edemezdik, bunda bir fayda yoktu.

Muhaliflerde hâs›l olan kanaat, ordumuzun taarruz kabiliyetini iktisap ede-
miyece¤i noktas›nda tekâsüf etti. Bunun üzerine ordunun taarruza sevk› cereya-
n›n› tevkif ettiler. Hücum sistemini de¤ifltirerek, baflka bir nazariye ortaya att›-
lar. Bu defa dediler ki, bizim as›l hasm›m›z Yunanl›lar, Yunan ordusu de¤ildir.
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Efendiler, s›ras› geldi¤inde bilginize sunmufltum ki, Mecliste kurdu¤u-
muz Haklar› Savunma Grubu, Meclis görüflmelerinin iyi olarak yap›lmas›n›
sa¤lamaya ve Bakanlar Kurulunun çal›flmalar›n›n duraksamas›n› önlemeye
sonuna kadar yard›mc› oldu. Ama, bir taraftan da, karfl›t duygu ve düflüncede
olanlar, her gün, biraz daha yandafl buldukça, Grubun çal›flmalar›n› güçlü¤e
u¤ratmaya bafllad›lar. Karfl› ç›kmak düflüncesinin ana kayna¤›, Haklar› Savun-
ma Grubu tüzü¤ünün temel maddesindeki, ikinci nokta idi. Yani hükûmet ku-
ruluflunun, Anayasaya göre yap›lmas› ifli...

Program›n ilk maddesinin son bölümü, düflünce ve duygularda tam uy-
gunluk sa¤lanmas›na sürekli bir engel olarak kald›. Bu nedenle, grup içinde
de görüfl ayr›l›¤› ve düzensizlik bafl gösterdi. Birtak›m kifliler, Gruptan ayr›l-
d›. Bu ç›kanlar, d›flar›da bulunanlarla birleflerek Grubu y›kmaya çok çal›flt›-
lar, al›nan önlemler bunu engelledi. Sonunda ‹kinci Grup ad›yla bir grup ku-
ruldu. Bu grubu kuranlar, memlekette var olan Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i’ndeki üyeliklerinin sürdü¤ünü ve onun kongrelerinde sap-
tanan amaçlar›n takipcisi, bulunduklar›n› iddia ediyorlard›. ‹kinci Grubun
önayak olanlar› olarak; Salâhattin, Hüseyin Avni Beyler görünüyordu. En
çok çal›flan ve k›flk›rtanlar›n ise, Rauf ve Kara Vas›f Beyler oldu¤u anlafl›l›-
yordu.

Bu grubun, çal›flkan ve direngen üyelerinden olan Samsun Meb’usu
Emin Bey, son zamanlarda, bir ara Ankaraya gelmiflti. Bütün gerçekleri anla-
m›fl, k›flk›rt›c› ve kar›flt›r›c› olanlar› lânetliyordu. Emin Bey, bana flunu anlat-
t›: Rauf Bey; ‹kinci Grubu, afl›r› davran›fllarla sürüklüyor ve k›flk›rt›yormufl...
Emin Bey, Rauf Beye demifl ki: “Bizi içine soktu¤unuz bu ifl, insan› as›lmaya
kadar görürür... o zaman bizimle beraber bulunacak m›s›n›z?” Rauf Bey flu
karfl›l›¤› vermifl: “Beraber bulunmazsam alça¤›m..”

Efendiler, bilirsiniz, o zamanki kanuna göre, bakan seçimi için, ben, Mec-
lise aday gösterirdim. Meb’uslar, gösterdi¤im adaya olumlu veya olumsuz oy
verirler ya da çekimser kal›rlar. ‹kinci Grup, benim adaylar›m› dikkate alma-
y›p, kendi gruplar› ad›na, ortaya att›klar› adaylara, kanuna ayk›r› olarak oy
verip, hükûmet kurulmas›n›, engellemeye, bafllad›lar.

Efendiler, Mecliste, orduya karfl› da bir ak›m yarat›lm›flt›. Diyorlar ki, Sa-
karya savafl›ndan sonra aylar geçti¤i halde, ordu ne için sald›rm›yor? Ne olur-
sa olsun sald›rmal›d›r. Hiç olmazsa dar, belirli bir cephede bir sald›r› yap›lma-
l›d›r ki, ordumuzun sald›rma yetene¤i olup olmad›¤› anlafl›ls›n. Bu ak›m kar-
fl›s›nda dayand›k. Amac›m›z, bütün haz›rl›¤›m›z› iyice tamamlayarak genel ve
sonuç al›c› bir sald›r› yapmak oldu¤u için, k›s›tl› sald›r› yapma görüflünü kabul
edemezdik, bunda bir yarar yoktu.

Bize karfl› olanlar›n kan›s›, ordumuzun sald›rma yetene¤i kazanamayaca¤›
noktas›nda toplan›yordu. Bunun üzerine ordunun sald›r›ya geçirilmesi ak›m›n›
durdurdular. Elefltiri biçimini de¤ifltirerek, baflka bir kavram ortaya att›lar. Bu
defa, dediler ki, bizim as›l düflman›m›z Yunanl›lar, Yunan ordusu de¤ildir.

‹kinci Grup
teflekkül
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‹kinci Grup
kuruluyor



Zaten Yunan ordusunu kâmilen ma¤lûp etsek te, bununla bizim davam›z hitam bu-
lamaz. ‹tilâf Devletlerini, bilhassa ‹ngilizleri filen ma¤lûp etmek icap eder. Bunun
için, Yunan ordusuna karfl› bir perde hatt› b›rakmak, as›l orduyu Irak flimal hudu-
dunda tahflit edip, ‹ngilizlere taarruz etmek lâz›md›r. Muharebe ile davam›z›n hal-
li nazariyesi takip olunuyorsa yap›lacak ifl budur.

Efendiler, bu derece mana ve mant›ktan ârî fikirlere, iltifat etmedik. Onun üze-
rine, muhaliflerin serefraz›n›, yeni bir propaganda ç›kard›lar: Nereye gidiyoruz?
Bizi kim, nereye sevkediyor? meçhulâta..? Koskoca bir millet; gayr›muayyen, muz-
lim hedeflere serseriyane sürüklenir mi?

Bu propaganda, Meclis binas›ndan, Ankara mehafilinden ordu saflar›na ka-
dar intiflar ettirildi. Orduya, her vas›ta ile bu mefsedetkârane, telkinat, yap›lmaya ça-
l›fl›l›yordu.

Rauf Bey, s›k s›k, mahremane diyordu ki, hiç olmazsa hakikî vaziyeti bana
söyle. Ordu ne haldedir. Filhakika taarruz edemiyecek mi?

4 Mart 1338 günü akflam›, cepheyi teftifl etmek üzere, Ankaradan mufarekate
karar vermifltim. Bu münasebetle o gün Mecliste, celsei hafiyede, baz› izahatta ve ri-
calarda bulundum. Anlatt›m ki, Sakarya Meydan Muharebesinden sonra, düflman
ordusunu Eskiflehir-Seyitgazi-Afyon Karahisar hatt› umumisine kadar takip eden
kuvvetlerimiz, bütün ordu olmay›p, yaln›z süvarilerimiz ve süvari k›tam›za noktai
istinat olmak üzere ileri sürülen baz› farkalar›m›zd›.

Ordumuzun karar›, taarruzdur. Fakat, bu taarruzu, tehir ediyoruz. Sebebi ha-
z›rl›¤›m›z› tamamen ikmale biraz daha zaman lâz›md›r. Yar›m haz›rl›kla, yar›m
tedbirle, yap›lacak taarruz, hiç taarruz etmemekten daha çok fenad›r. Tevakkufu-
muz, taarruz karar›ndan sarf›nazar etti¤imiz veyahut buna iktidar kespetmekten
naümit oldu¤umuz suretinde telâkki ve tefsir edilmeye mahal yoktur.

Bundan sonra, flu mütaleatta bulundum: Osmanl›lar, ihtiyar edecekleri hare-
kât›n flümulile mütenasip ihtiyatkâr ve müdebbir davranmad›klar› için, daha çok,
his ve h›rslar›n›n taht› tesirinde hareket ettiklerinden, Viyanaya kadar gittikleri hal-
de, ricate mecbur olmufllard›r. Ondan sonra, Budapefltede de duramad›lar, ricat et-
tiler; Belgratta da ma¤lûp ve ricate mecbur edildiler. Balkanlar› terk ettiler. Rume-
liden ç›kar›ld›lar. Bize, içinde henüz düflman bulunan bu vatan›, miras b›rakt›lar.
Bu son vatan parças›n› kurtar›rken olsun h›rslar›m›zdan, hislerimizden fera¤at ede-
rek müteenni olal›m. Halâs için.. ‹stiklâl için evvel ve âhir düflmanla bütün mevcu-
diyetimizle vuruflarak onu ma¤lûp etmekten baflka karar ve çare yoktur ve olamaz!

Sinir gevfletici sözlere, telkinlere, ehemmiyet ve itimat atfolunmamal›d›r. Os-
manl› tarz› idare ve siyasetinin yaratt›¤› bu nevi zihniyetler merdut görülmelidir. Or-
du ile, muharebe ile, inat ile bu iflin içinden ç›k›lmaz tarz›ndaki, memba› hariçte bu-
lunan nesayiha tebaiyet ile; bir vatan, bir millet istiklâli kurtulamaz. Tarih, böyle bir
hâdise kaydetmemifltir. Bunun aksini düflünerek hareket edeceklerin, meraretengiz
netayiçle, karfl›laflacaklar›na, flüphe yoktur. Türkiye, iflte, bu yoldaki galat fikirlere..
galat zihniyetlere, sahip olanlar yüzünden, her as›r, her gün, her saat biraz daha te-
denni, biraz daha sukut etmifltir. Bu sukut, yaln›z maddiyatta olsayd›; hiçbir ehem-
miyeti yoktu. Maatteessüf, sukut, ahlâk ve maneviyata kadar flamil olmufl görünü-
yor. Hiç flüphe yok ki, bu büyük memleketi, bu koca milleti girivei mahvu izmihlâ-
le sevkeden, bafll›ca amil, bu olmufltur.
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Asl›nda Yunan ordusunu tümüyle yenik k›lsak bile, bununla ifl bitmez. ‹tilâf
Devletlerini, özellikle ‹ngilizleri edimli olarak yenmek gerekir. Bunun için, Yu-
nan ordusuna karfl› bir perde niteli¤inde az bir kuvvet b›rakmak, as›l orduya Irak
kuzey s›n›r›nda y›¤›nak yapt›r›p, ‹ngilizlere sald›rmak gerekir. Amac›m›za savafl-
la eriflmek isteniyorsa yap›lacak ifl budur...

Efendiler, böylesine anlams›z ve mant›ks›z görüfllere, de¤er vermedik.
Onun üzerine, karfl›tlar›m›z›n bafl›nda bulunanlar, yeni bir propaganda ç›kard›-
lar: Nereye gidiyoruz? Bizi kim, nereye sürüklüyor? karanl›klara..? Koskoca bir
millet; belirsiz, karanl›k hedeflere serserice sürüklenir mi?

Bu propaganda, Meclis binas›ndan, Ankara çevrelerinden ordu içine kadar
yay›l›rd›. Orduya, her araçla bu kar›flt›r›c› düflünce, afl›lanmaya çal›fl›l›yordu.

Rauf Bey, s›k s›k, gizlice, hiç olmazsa gerçek durumun ne oldu¤unu bana
söyle diyordu. Ordu ne durumdad›r. Sald›rmayacak m›d›r?

4 Mart 1922 günü akflam›, cepheyi denetlemek için, Ankaradan ayr›lmaya
karar vermifltim. Dolay›s›yla o gün Mecliste, gizli oturumda, birtak›m aç›klama-
lar yapt›m ve ricalarda bulundum. Anlatt›m ki, Sakarya Meydan Savafl›ndan
sonra, düflman ordusunu Eskiflehir-Seyitgazi-Afyon çizgisine kadar kovalayan
kuvvetlerimiz, bütün ordu olmay›p, sadece atl›lar›m›z ve atl› birliklerimize daya-
nak noktas› olmak için ileri sürülen baz› tümenlerimizdi.

Ordumuzun karar›, sald›r›ya geçmektir. Ama, bunu erteliyoruz. Nedeni, ha-
z›rl›¤›m›z› iyice tamamlamak için biraz daha zaman gerekiyor. Yar›m haz›rl›kla,
yar›m önlemle, yap›lacak sald›r›, hiç sald›r›ya geçmemekten çok daha fenad›r.
Durmam›z›, sald›r›ya geçmek karar›ndan vazgeçti¤imiz ya da sald›r› gücünü ka-
zanmaktan umut kesmifl oldu¤umuz yolunda anlamak ve yorumlamak yersizdir.

Bundan sonra flunlar› söyledim: Osmanl›lar, göze ald›klar› savafl›n geniflli-
¤iyle orant›l› olarak haz›rl›kl› ve tedbirli davranmad›klar› için, daha çok, duygu
ve h›rslar›n›n etkisi alt›nda davrand›klar›ndan, Viyanaya kadar gittikleri halde,
çekilmek zorunda kalm›fllard›r. Ondan sonra, Budapafltede de durmad›lar, çekil-
diler, Belgratta da yenildiler ve çekilmeye zorland›lar. Balkanlar› elden ç›kard›-
lar. Rumeliden ç›kart›ld›lar. Bize, içinde hâlâ düflman bulunan bu vatan›, miras
b›rakt›lar. Bu son vatan parças›n› kurtar›rken olsun h›rslar›m›zdan, duygular›-
m›zdan vaz geçerek ak›ll›ca davranal›m. Kurtulufl için.. Ba¤›ms›zl›k için eninde
sonunda düflmanla bütün varl›¤›m›zla vuruflarak onu yenmekten baflka karar ve
çare yoktur ve olamaz.

Sinir gevfletici sözlere, ö¤ütlere, önem verilmemeli ve bel ba¤lanmamal›d›r.
Osmanl› yönetim ve siyasetinin yaratt›¤› bu tür anlay›fl kötü görülmelidir. Or-
duyla, savaflla, direnmekle bu iflin içinden ç›k›lmaz yolundaki, kayna¤› d›flar›da
bulunan ö¤ütlere uymakla; bir vatan, bir milletin ba¤›ms›zl›¤› kurtulamaz. Tarih,
böyle bir olay yazmam›flt›r. Bunun tersini düflünerek davranacaklar›n, ac›l› so-
nuçlarla, karfl›laflacaklar›na, kuflku yoktur. Türkiye, iflte, böyle yanl›fl görüfllere..
yanl›fl anlay›fllara, sahip olanlar yüzünden, her yüzy›l, her gün, her saat biraz da-
ha gerilemifl, biraz daha çökmüfltür. Bu çöküfl, yaln›z nesnel olsayd›; hiçbir öne-
mi yoktu. Ne yaz›k ki, çöküfl, ahlâkî ve tinsel de¤erleri de sarm›fl görünüyor. Hiç
kuflku yok ki, bu büyük memleketi, bu koca milleti da¤›l›p yok olma uçurumuna
sürükleyen, bafll›ca etmen, bu olmufltur.
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Efendiler, bilirsiniz ki, Mecliste bu arzetti¤im devirde, en çok menfi ve
bedbinane rol yapanlar, vaktile, Türk milletinin kendi kendine temini istiklâl
edemiyece¤i kanaatini izah etmifl olan zevat idi. fiunun, bunun, mandas›n› ta-
lep ›srar›nda bulunanlar idi. Onun çin mütaleat›ma flu yolda devam ettim: de-
dim ki, Efendiler; maddî ve bilhassa manevî sukut, korku ile.. aciz ile bafllar.

Aciz ve korkak insanlar, herhangi bir felâket karfl›s›nda milletin de atale-
te duçar olmas›na ve müçtenip bir hale gelmesine saik olurlar. Aciz ve tereddüt-
te, okadar ileri giderler ki, adeta kendi kendilerini tahkir ederler. Derler ki, biz
adam de¤iliz ve olamay›z! Kendi kendimize adam olmam›za imkân yoktur.
Biz bilâkaydüflart, mevcudiyetimizi bir ecnebîye tevdi edelim. Balkan muhare-
besinden sonra milletin, bilhassa ordunun bafl›nda bulunanlar da, baflka tarz-
da ve fakat ayn› zihniyeti takip etmifllerdir.

Türkiyeyi, böyle sakin yollarda ink›raz ve izmihlâl vadisine sevkedenlerin
elinden kurtarmak lâz›md›r. Bunun için, keflfolunmufl bir hakikat vard›r, ona
tebaiyet edece¤iz. O hakikat fludur: Türkiye’nin resi tefekkürünü, büsbütün
yeni bir imanla teçhiz etmek.. Bütün millete ceyyit bir maneviyet vermek..

fiimdi Efendiler, düflmana taarruz için verilmifl olan kat’î karar›m›z› tatbi-
ka bafllamadan evvel, ihzar ve ikmal etmeye mecbur bulundu¤umuz vesaiti
harbiyenin ne oldu¤unu arzedeyim: Tam üç vas›tan›n haz›rl›¤›n›n kâfi derece-
de oldu¤unu görmek lüzumunu, hissediyorum. Onlardan, birincisi ve en mü-
himmi ve as›l olan› do¤rudan do¤ruya milletin kendisidir. Milletin, hayat ve is-
tiklâli için kalbinde: vicdan›nda mütecelli, münkeflif, arzu ve emellerin selâbe-
tidir. Millet bu arzuy› derunîsini nekadar kuvvetli izhar ederse, bu arzu ve eme-
linin tahakkuku için nekadar çok azmü iman gösterirse, düflmanlara karfl› mu-
vaffak›yet için o kadar kuvvetli bir vas›taya malik oldu¤umuzu kani olurum.
‹kinci vas›ta; milleti temsil eden Meclisin arzuyu millîyi izharda ve bunun ica-
bat›n› kanaatle tatbikte gösterece¤i azmü celâdettir. Meclis nekadar çok tesanüt
ve vahdet halinde arzuyu millîyi tecelli ettirirse düflmana karfl› o kadar kuvvet-
li vas›tai tefevvuka malik oluruz.

Üçüncü vas›ta; milletin müsellâh evlâtlar›ndan ibaret olup düflman karfl›-
s›nda mütehaflflit bulunan ordumuzdur.

Efendiler, dedim. Bu üç nevi vas›ta veya kuvvetin düflmana karfl› vücuda
getirdi¤i cepheler, iki mahiyette tasavvur olunabilir. Kolay anlafl›lmak için flöy-
le diyeyim; dahilî cephe, zahirî cephe.. As›l olan dahilî cephedir. Bu cephe bü-
tün memleketin, bütün milletin vücuda getirdi¤i cephedir. Zahirî cephe, do¤ru-
dan do¤ruya ordunun düflman karfl›s›ndaki müsellâh cephesidir. Bu cephe; te-
zelzül, tebeddül edebilir; ma¤lûp olabilir. Fakat, bu hal, hiçbir vak›t bir mem-
leketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden y›kan, mil-
leti esir ettiren dahilî cephenin sukutudur. Bu hakikate bizden ziyade vâk›f olan
düflmanlar, bu cephemizi y›kmak için as›rlarca çal›flm›fllar ve çal›flmaktad›rlar.
Bugüne kadar muvaffak da olmufllard›r. Filhakika “kaleyi içinden almak” d›-
fl›ndan zorlamaktan çok kolayd›r. Bu maksatla flah›slar›m›za kadar temasa ge-
lebilen müfsit mikroplar›n, vas›talar›n mevcudiyetini iddia etmek caizdir.

Meclisin zihniyeti, ef’ali, vaziyeti, düflmana ümitbahfl olmad›kça dahilî ve
haricî cephelerimizin yerinden oynamas›na imkân ve ihtimal yoktur. Mecliste,
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Efendiler, bilirsiniz ki, Mecliste bu anlatt›¤›m dönemde, en çok olumsuz ve
karamsar rol yapanlar, vaktile, Türk milletinin kendi kendine ba¤›ms›zl›k sa¤-
layamayaca¤› kan›s›n› ortaya atm›fl olan kimseler idi. fiunun, bunun, mandas›n›
istemekte direnenlerdi. Onun için düflüncelerime flunlar› da ekledim: dedim ki,
Efendiler; nesnel ve özellikle tinsel çöküntü, korku ile.. güçsüzlükle bafllar.

Güçsüz ve korkak insanlar, herhangi bir y›k›m karfl›s›nda milletin de bir
fley yapamaz ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. Güçsüzlük ve du-
raksamada, o kadar ileri giderler ki, sanki kendi kendilerini alçalt›rlar. Derler
ki, biz adam de¤iliz ve olamay›z. Kendi kendimize adam olamay›z. Biz kay›t-
s›z flarts›z, varl›¤›m›z› bir yabanc›n›n eline b›rakal›m. Balkan savafl›ndan son-
ra milletin, özellikle ordunun bafl›nda bulunanlar da, baflka biçimde ama ge-
ne bu anlay›flla ifl görmüfllerdir.

Türkiyeyi, böyle yanl›fl yollarda da¤›lma ve yok olma uçurumuna sürük-
leyenlerin elinden kurtarmak gerekir. Bunun için, bulunmufl bir gerçek vard›r,
ona uyaca¤›z. O gerçek fludur: Türkiye’nin düflünen kafalar›n›, büsbütün yeni
bir inançla donatmak.. Bütün millete sa¤lam bir moral vermek..

fiimdi Efendiler, düflmana sald›rmak için verilmifl olan kesin karar›m›z› uy-
gulamaya bafllamadan evvel, haz›rlay›p tamamlamak zorunda bulundu¤umuz
savafl araçlar›m›z›n ne oldu¤unu söyleyeyim: Tam üç arac›n yeterince haz›r ol-
du¤unu görmek gere¤ini, duyuyorum. Onlardan, birincisi ve en önemlisi ve te-
mel niteli¤inde olan› do¤rudan do¤ruya milletin kendisidir. Milletin, varl›¤› ve
ba¤›ms›zl›¤› için yüre¤inde... vicdan›nda belirmifl, ortaya ç›km›fl, istek ve emel-
lerin sa¤laml›¤›d›r. Millet bu içten iste¤ini ne kadar kuvvetle belli ederse, bu is-
tek ve emelinin gerçekleflmesi için ne kadar çok kararl›l›k ve inanç gösterirse,
düflmanlara karfl› baflar› için o kadar güçlü bir araca sahip oldu¤umuza inan›r›m.

‹kinci araç; milleti temsil eden Meclisin ulusal iste¤i belirtmekte ve bu-
nun gereklerini inanarak uygulamakta gösterece¤i kararl›l›k ve yi¤itliktir.
Meclis ne kadar çok dayan›flma ve birlik içinde ulusal iste¤i belirtirse düflma-
na karfl› o kadar güçlü üstünlük araçlar›na sahip oluruz.

Üçüncü araç; milletin silâhl› çocuklar›ndan oluflan ve düflman karfl›s›na
ç›kar›lm›fl bulunan ordumuzdur.

Efendiler, dedim. Bu üç tür araç veya gücün düflmana karfl› kurdu¤u cep-
heler, iki nitelikte düflünülebilir. Kolay anlafl›lmak için flöyle diyeyim; iç cep-
he, d›fl cephe.. Temel olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün
milletin oluflturdu¤u cephedir. D›fl cephe, do¤rudan do¤ruya ordunun düflman
karfl›s›ndaki silâhl› cephesidir. Bu cephe; sars›labilir, de¤iflebilir; yenilebilir.
Ama, bu durum, hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Önem-
li olan, memleketi temelinden y›kan, milleti tutsak ettiren iç cephenin çökme-
sidir. Bu gerçe¤i bizden iyi bilen düflmanlar, bu cephemizi y›kmak için yüzy›l-
larca çal›flm›fllar ve çal›flmaktad›rlar. Bugüne kadar baflar›l› da olmufllard›r.
Gerçekte “kaleyi içinden almak” d›fl›ndan zorlamaktan çok kolayd›r. Bu
amaçla içimize girebilen arabozucu mikroplar›n, araçlar›n bulundu¤u söyle-
nebilir.

Meclisin düflünüflü, yapt›klar›, tutumu, düflmana umut verici olmad›kça iç
ve d›fl cephelerimiz yerinden oynat›lamaz. Mecliste, bir veya birkaç üyenin ka-
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bir veya birkaç azan›n bedbinî telkin eden sözlerinden bile aleyhimizde istifa-
de çareleri aran›lmakta oldu¤una flüphe edilmemelidir. Hariciye Vekâletinin
dosyalar› buna dair vesikalarla doludur. Kat’iyetle arzederim ki, istemiyerek
olsa dahi düflmanlara ümit verecek flemmeler verildikçe davayi millînin halli te-
ahhura duçar olur.

Efendiler, bu mütaleattan sonra, cephede bulunaca¤›m s›ralarda, ordunun
hissiyat ve efkâr› üzerinde naümidî tevlit edecek münakaflat› aleniyeden sarf›-
nazar edilmesini, bilhassa Meclisten rica ettim. Bu beyanat›mdan sonra, muha-
liflerin de sözlerini istima ettim. Muhaliflerden biri, mütaleat ve ricalar›m›, emir
veriyorum suretinde tefsir eyledi. Di¤er biri, Meclisin hissiyat›ndaki nezahatten
flüphe etti¤imi dermeyan etti. Bir baflkas› kabili tatbik olmayan bir fley, yap›la-
maz. Orduyu izmihlâle sevkedersin Efendim dedi.

Muhterem Efendiler, heyeti aliyenizi, muhaliflerin sözlerile iflgal etmek is-
temem. Çünkü, bu sözler birkaç kiflinin flaflk›n ve cahil dima¤lar›n›n akislerin-
den baflka bir fley de¤ildi. Heyeti umumiye, maruzat›m› hüsnü telâkki eylemifl-
ti. Yaln›z fiark Cephesi Kumandan›n›n bir mütaleas›na, befl on gündenberi ver-
meye muvaffak olamad›¤›m cevab›, cepheye gitmeden evvel, bugün, yani 4
Mart 1338 de yazm›flt›m. Onu arzedece¤im. Cevab›n anlafl›lmas› için müsaade
buyurursan›z evvelâ vürut eden mütaleay› okuyal›m:

Zata mahsustur          Baflkumandan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Umuru idaremizin veçhi teflekkülü hakk›ndaki münakaflalar bize henüz vâs›l olmakta-

d›r. Hali sulhun teessüsünden sonraki intihabatta, birçok k›ymetli zatlar yerine birtak›m mu-
hafazakârlar toplanmas›na karfl› flimdiden al›nacak tedbiri en mühim bulurum. Meclisi Mil-
lî, k›ymettar flahsiyetleri havi olmazsa, iki büyük mahzur memleketi bugünkü harabisinden
kurtaram›yacakt›r. Birincisi, fikri teceddüt olm›yacak. ‹kincisi, en mühim lâyihalar› herhan-
gi bir hisse kap›larak münakaflaya dahi lüzum görmeden reddedivereceklerdir. Böylece bir
meclise karfl› azas› büyük mütehass›slardan mürekkep, ikinci bir meclis bulunmas›n› faydal›
görüyorum ve Meclisi Millînin nâz›m› ve terakkiye do¤ru saik› olaca¤› gibi hayat› memleke-
te taallûk eden kararlar, Meb’uslar Meclisinde heyecanla ret veya kabul edilse bile, bu mecli-
sin ikaz ve irfladile karar›n tadili ve zarar›n def’i mümkün olur. Bu meclise âyan diyerek es-
ki devrin köhne hayat›n› hat›rlamamak için büyük mütehas›slar meclisi veya daha münasip
bir nam verilebilir. Azas›n› birtak›m kuyut ve flurut alt›nda t›pk› meb’uslar gibi millet intihap
edebilir. Herhangi bir mesle¤in en âli tahsilini görmek ve Türkiye Hükûmetinin vekâletini,
valili¤ini veya ordu kumandanl›¤›n› yapm›fl olmak gibi mühim flartlar teferruatile takyit olu-
nabilir. Meselenin teferruat›n›n tespiti, mevcut hükûmetlerin de tetkikile her türlü mahzurdan
salim bir halde mümkündür. Büyük mütehass›slar heyeti kabul olunursa, her vekâletin flûra-
s› da bunlardan ayr›l›r. Meselâ, askerî flûras›, naf›a flûras› ve saire gibi iki meclisin tasdik›n-
den geçerek bir müddet için takibi esas ittihaz edilecek olan herhangi bir program›m›zda sa-
bit kadem olmak ve bu program›n turuku tatbik›yesinde, maksut hedef ve gayeyi muhafaza
etmek için, bu flûralar›n vücudunu pek lüzumlu addediyorum. Aksi halde vekâletlerde flahsi-
yetler de¤ifltikçe, program ve bunu yapacak flahsiyetler de az çok de¤iflmekten kurtulam›ya-
cakt›r. Bundan baflka kabul edilen herhangi bir fley, mütehass›slar›nca kabul olunmazsa mu-
cibi tenkit olur. Millet buna lâz›m› gibi sar›lmal›. Millet Meclisi, millet nam›na bir fleyi ret ve-
ya kabul ve kontrol hakk›d›r. Fakat bu baflka, iht›sas sahiplerinin yapaca¤› ve bundan sonra
kabul olunacak fley de baflka olur. Hali tabiînin rücuundan sonraki endifle ve mülâhazat›m›
arzeyliyorum. Mütaleai Samilerinin ifl’ar›n› istirham eylerim.

18/19, 2/1338 ve bilânumaral›d›r.      fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir
Mahsustur             4/4/1338

fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
C: 18/19-2-1338 tarih ve bilânumaral› flifreye.
Memleketin idarei umumiyesine vâz›ulyet yegâne kuvvei âliye bulunan Büyük Millet Meclisi-
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ramsarl›k afl›lamak isteyen sözlerinden bile bize karfl› yararlanma yollar› ara-
n›lmakta oldu¤una kuflku edilmemelidir. D›fliflleri Bakanl›¤›n›n dosyalar› bu-
nunla ilgili belgelerle doludur. Kesinlikle bildiririm ki, istemeyerek olsa bile
düflmanlar› umutland›racak en küçük bir belirti gösterildi¤i sürece ulusal
amaca ulaflmam›z gecikir.

Efendiler, bu düflünceleri bildirdikten sonra, cephede bulunaca¤›m s›ra-
larda, ordunun duygular›nda ve düflünceleri üzerinde umutsuzluk yaratacak
aç›k tart›flmalardan vaz geçilmesini, Meclisten özellikle rica ettim. Bu sözle-
rimden sonra, bize karfl›t olanlar› dinledim. Bize karfl›t olanlardan biri, düflün-
ce ve ricalar›m›, emir veriyorum gibi yorumlad›. Baflka biri, Meclisin duygula-
r›n›n temiz oldu¤una güvenmedi¤imi ileri sürdü. Bir baflkas› uygulanam›yacak
bir fley, yap›lamaz. Orduyu bozguna sürüklersin Efendim dedi.

Muhterem Efendiler, bize karfl› olanlar›n sözleri ile yüce toplulu¤unuzun
vaktînî almak istemem. Çünkü, bu sözler birkaç kiflinin flaflk›n ve cahil beyin-
lerinin yans›malar›ndan baflka bir fley de¤ildi. Genel kurul sözlerimi iyi karfl›-
lam›flt›. Yaln›z Do¤u Cephesi Komutan›n›n bir görüflüne, befl on günden beri
veremedi¤im karfl›l›¤›, cepheye gitmeden evvel, bugün, yani 4 Mart 1922’de
yazm›flt›m. Onu bilginize sunaca¤›m. Karfl›l›¤›n anlafl›lmas› için izin verirseniz
önce gelmifl olan düflünceyi okuyal›m:

Kifliye özel          Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yönetim ifllerimizin yürütülüflü ile ilgili tart›flmalar bize yeni yeni ulaflmaktad›r. Bar›fl ger-

çeklefltikten sonraki seçimlerde, birçok güçlü kifli yerine birtak›m tutucular›n toplanmas›na kar-
fl› flimdiden al›nacak önlemi en önemli sayar›m. Millî Meclis, de¤erli kiflilerden kurulmazsa, iki
büyük sak›nca memleketi bugünkü viranl›¤›ndan kurtaramayacakt›r. Birincisi, yenileflme düflün-
cesi olm›yacak. ‹kincisi, en önemli tasar›lar› herhangi bir duyguya kap›larak görüflmeye bile ge-
rek görmeden geri çevireceklerdir. Böyle bir meclise karfl› üyeleri büyük uzmanlardan oluflan,
ikinci bir meclis bulunmas›n› yararl› görüyorum ve Millî Meclise yön verece¤i ve onu ilerletece-
¤i gibi memleketin varl›¤› ile ilgili kararlar, Meb’uslar Meclisinde coflkuyla geri çevrilse ya da hat-
ta kabul edilse bile, bu meclisin uyar›s› ve do¤ru yolu göstermesiyle de¤ifltirilebilir ve zarar önle-
nebilir. Bu meclise âyan* diyerek eskinin çürük hayat›n› hat›rlamamak için büyük uzmanlar
meclisi ya da daha uygun bir isim verebilir. Üyelerini birtak›m s›n›rlamalar ve koflullar alt›nda
t›pk› meb’uslar gibi millet seçebilir. Herhangi bir mesle¤in en yüksek tahsilini görmek ve Türki-
ye Hükûmetinin bakanl›¤›n›, valili¤ini veya ordu komutanl›¤›n› yapm›fl olmak gibi önemli koflul-
lar ayr›nt›lar›yla saptanabilir. ‹flin ayr›nt›lar›, ifl bafl›ndaki hükûmetlerin de incelemeleriyle hiç sa-
k›ncas›z biçimde saptanabilir. büyük Uzmanlar meclisi uygun görülürse, her bakanl›¤›n dan›fl-
manlar› da bunlardan seçilir. Örne¤in, askerlik dan›flmanlar›, bay›nd›rl›k dan›flmanlar› vb. gibi iki
meclisin onay›ndan geçerek bir süre için uygulanmas› kabul edilecek olan herhangi bir progra-
m›m›zdan ayr›lmamak ve bu program›n uygulama yollar›nda, güdülen amaç ve hedefi de¤ifltir-
memek için, bu dan›flma kurullar›n›n varl›¤›n› çok gerekli say›yorum. Böyle olmazsa bakanl›k-
larda bakanlar de¤ifltikçe, program ve bunu yürütecek kifliler de az çok de¤iflmekten kurtulam›-
yacakt›r. Bundan baflka kabul edilen herhangi bir fley, iflin uzmanlar›nca uygun bulunmazsa elefl-
tiriye yol açar. Millet buna gere¤i gibi sar›lmal›. Millet Meclisinin, millet ad›na bir fleyi geri çevir-
mek veya kabul etmek ve denetlemek hakk› vard›r. Ama bu baflka, uzmanlar›n yapaca¤› ve bun-
dan sonra kabul edilecek fley de baflka olur. Normal duruma dönüldükten sonras›yla ilgili kayg›
ve düflüncelerimi sunuyorum. Yüksek düflüncelerinizin bildirilmesini rica ederim.

18/19, 2/1338 ve numaras›zd›r.                   Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir
Özeldir             4/4/1922

Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
K: 18/19-2-1922 tarih ve numaras›z flifreye.
Memleketin genel yönetimini elinde bulunduran tek yüce güç olan Büyük Millet Meclisinin
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nin ittihaz edece¤i mukarrerat›n mütehass›slardan mürekkep di¤er bir heyet taraf›ndan tetkik
edilmemesinden tevellüt edecek mehazir hakk›ndaki noktai nazar› devletleri esas itibarile isa-
beti kâmileyi haizdir.

Ancak, nam ve unvan› âyan olmasa dahi milletin bütün hukuk ve selâhiyetini haiz ola-
rak intihap edilmifl ve edilecek olan Büyük Millet Meclisinin mukarrerat› esasiyesini di¤er bir
heyetin kararile takyit eylemek idarei umumiyede takip eyledi¤imiz esasat›n ruhu ile kabili
imtizaç olam›yacakt›r. ‹flbu mütehass›slar meclisinin de mütaleai aliyeleri veçhile millet tara-
f›ndan meb’uslar gibi intihab› takdirinde ayn› membadan ayn› salâhiyeti alm›fl iki büyük kuv-
vetin idarei umumîyei millete müessir olmas› vaziyeti hukukiyede oldu¤u gibi amelî sahada
da mucibi teflevvüfl bir ikilik tevlid edecek ve bu vaziyetten mütevellit muvazenesizli¤i telif
için hayat ve hukuku millete müdahalekâr üçüncü bir kuvvetin vücudunu kabul etmek icab
eyliyecektir.

Fikri âcizaneme göre tasavvur buyurulan mahzurlar› izale için çarei yegâne Millet Mec-
lisinin erbab› liyâkat ve iht›sastan mürekkep olarak intihab›n› temin etmek ve meclisin teflki-
lât› dahiliyesinde, encümenler intihabat›nda, Heyeti Vekilenin tefrik ve intihab›nda ilim ve ih-
t›sas hususuna fevkalâde ehemmiyet vermek hususlar›ndan ibarettir. Geçirdi¤imiz feci tecrü-
belerin netayicinden mülhem bulunan ve milletlerin idaresinde eslem bir tarik oldu¤u gibi hu-
kuku esasiye noktai nazar›ndan da en makbul bir flekli ihtiva eyliyen idarei haz›ram›z›n te-
yid ve takviyesile intihabat hususunda da müteyakk›z bulunulmas› sayesinde hal için oldu¤u
gibi istikbaldeki teceddüdat ve inkiflafat için de en ziyade muvaffak›yetbahfl bir idare maki-
nesi kurulmufl olaca¤›n› arzeylerim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, 1337 senesi zarf›nda, muhtelif devletlerle resmî ve

gayriresmî birtak›m temaslar vukubuluyordu. Türk-Rus temas ve münasebat›
müsbet bir istikamette inkiflaf ediyordu. Frans›zlardan maada, ‹talyanlar ve ‹n-
gilizlerle de temaslar olmufltur. 1337 senesi Haziran›nda suitefehhümü mucip
olmufl bulunan bir meseleyi zikredece¤im. 13 Haziran 1337 de Kuvayi ‹tilâfiye
Baflkumandan› General Harringtonun mukarribininden oldu¤unu ifade eden
Binbafl› Henry ve Shturton nam›nda iki zabit motörle ‹neboluya geldiler. Bu
zabitler; General Harrington taraf›ndan flu tebligatta bulundular. Ben, bir tor-
pido ile ‹neboludan ‹stanbulda Bo¤aziçinde Harringtonun yal›s›na gideyim.
Orada General ile sulh esasat› üzerinde anlaflay›m. ‹ngilterenin istiklâli tamm›-
m›z› kabul etti¤ini ve Yunanl›lar›n topraklar›m›zdan ç›kar›lacaklar›n› ve mesa-
ili saire üzerinde münakaflan›n mümkün oldu¤unu söylemifller. Bu zabitlere
verilen cevapta, benim ‹stanbula gitmiyece¤im ve General Harringtonun ‹ne-
boluya gelip o s›rada orada bulunan Refet Pafla ile görüflmesinin münasip ola-
ca¤› bildirilmiflti.

18 Haziran 1337 tarihli bir telgraf da, ‹stanbulda Hâmit Beyden vürud et-
ti. Bu telgrafname meali flöyle idi: Burada mevkii resmîsi olan bir ‹ngiliz, ‹ngil-
terenin ‹stanbulda en büyük makam› nam›na bugün bendenize müracaatle se-
rî bir sulha vâs›l olmak için müzakereye haz›r bulunduklar›ndan Mustafa Ke-
mal Pafla Hazretlerile hemen münasebata giriflmek arzu ettiklerini ve cevab› se-
ria muntaz›r bulunduklar›n› arza delâlet etmemi rica etti.

Hâmit Beye verilen cevapta; müzakerata haz›r oldu¤umuz bildirilmiflti.
5 Temmuz 1337’de Zongulda¤a gelen bir ‹ngiliz torpitosu General Har-

ringtondan bana bir mektup getirmiflti. Tercümesi Ankaraya telgrafla bildirilen
bu mektup fli idi:

Kumandan Henry vas›tasile old›¤›m habere nazaran Zat› Alileri bana bir askerin bir asker-
le görüflmesi kabîlinden baz› mütaleat dermeyan etmek arzusunda bulunuyorsunuz. Böyle oldu¤u
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alaca¤› kararlar›n uzmanlardan kurulu baflka bir topluluk taraf›ndan incelenmemesinden
do¤acak sak›ncalarla ilgili yüksek görüflleriniz ilke olarak çok yerindedir.

Ama, ad› ve san› Ayan almasa bile, milletin bütün hak ve yetkilerini kullanmak üzere
seçilmifl ve seçilecek olan Büyük Millet Meclisinin temel kararlar›n› baflka bir toplulu¤un
karar›na ba¤lamak genel yönetimde izledi¤imiz ilkelerin özüyle ba¤daflamayacakt›r. Bu uz-
manlar meclisi de, yüksek düflünceleriniz üzere millet taraf›ndan meb’uslar gibi seçilince
tek kaynaktan tek yetki alm›fl iki büyük gücün ulusun genel yönetimine etken olmas› hukuk
aç›s›ndan oldu¤u gibi uygulama alan›nda da kar›fl›kl›¤a yol açacak, bir ikilik do¤uracak ve
bu durumun yarataca¤› dengesizli¤i düzeltmek için milletin varl›¤›na ve hukukuna etki ya-
pacak üçüncü bir gücün bulunmas›n› kabul etmek gerekecektir.

Düflünceme göre akl›n›zdan geçirdi¤iniz sak›ncalar› gidermenin tek yolu Millet Mec-
lisinin de¤erli ve uzman kiflilerden oluflacak flekilde seçilmesini sa¤lamak ve meclisin iç ör-
gütünde, komüsyonlar›n seçiminde, Bakanlar Kurulunun ayr›l›p seçilmesinde bilim ve uz-
manl›k konusuna ola¤anüstü önem vermekten baflka bir fley de¤ildir. Geçirdi¤imiz ac› de-
neyimlerin sonuçlar›ndan esinlenerek bulunan ve milletlerin yönetiminde en do¤ru bir yol
oldu¤u gibi temel haklar aç›s›ndan da en be¤enilen nitelikleri olan bugünkü yönetimimizi
perçinleyip güçlendirmekle seçim konusunda da dikkatli davranmak sayesinde bugün için
oldu¤u gibi gelecekteki yenilikler ve geliflmeler içinde en çok baflar›l› bir yönetim makinesi
kurulmufl olaca¤›n› bilginize sunar›m.

Türkiye Büyük Millet Meclsi Baflkan› Mustafa Kemal
Muhterem Efendiler, 1921 senesi içinde, çeflitli devletlerle resmî ve özel

birtak›m görüflmeler yap›l›yordu. Türk-Rus görüflme ve iliflkileri olumlu bir
do¤rultuda gelifliyordu. Frans›zlardan baflka, ‹talyanlar ve ‹ngilizlerle de gö-
rüflmeler yap›lm›flt›r. 1921 senesi Haziran›nda yanl›fl anlafl›lm›fl olan bir konu-
yu anlataca¤›m. 13 Haziran 1921 de ‹tilâf Kuvvetleri Baflkomutan› General
Harringtonun yak›nlar›ndan oldu¤unu söyleyen Binbafl› Henry ve Shurton
ad›nda iki subay motörle ‹neboluya geldi. Bu subaylar; General Harrington
a¤z›ndan flunu söylediler: ben, bir torpito ile ‹neboludan ‹stanbulda Bo¤azi-
çinde Harringtonun yal›s›na gideyim. Orada General ile bar›fl ilkeleri üzerin-
de anlaflay›m. ‹ngilterenin tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› kabul etti¤ini ve Yunanl›lar›n
topraklar›m›zdan ç›kar›lacaklar›n› ve öbür ifller üzerinde tart›fl›labilece¤ini
söylemifller. Bu subaylara verilen karfl›l›kta, benim ‹stanbula gitmiyece¤im ve
General Harringtonun ‹neboluya gelip o s›rada orada bulunan Refet Pafla ile
görüflmesinin uygun olaca¤› bildirilmiflti.

18 Haziran 1921 tarihli bir telgraf da, ‹stanbulda Hâmit Beyden geldi. Bu
telgrafta bafll›ca flunlar yaz›l›yd›: Burada resmî görevi olan bir ‹ngiliz, ‹ngilte-
renin ‹stanbulda en büyük görevlisi ad›na bugün bana bafl vurarak tezelden
bar›fl yapmak için görüflmeye haz›r bulunduklar›ndan Mustafa Kemal Pafla ile
hemen iliflki kurmak istediklerinin ve ivedi olarak karfl›l›k beklediklerinin bil-
ginize sunulmas›na arac› olmam› rica etti.

Hâmit beye verilen karfl›l›kta; görüflmelere haz›r oldu¤umuz bildirilmifl-
ti.

5 Temmuz 1921 de Zongulda¤a gelen bir ‹ngiliz torpitosu General Har-
ringtondan bana bir mektup getirmiflti. Çevirisi Ankaraya telgrafla bildirilen
bu mektup flu idi:

Komutan Henry arac›l›¤›yla ald›¤›m habere göre siz bana bir askerin bir askerle görüflme-
si yolunda kimi düflünceler bildirmek iste¤inde bulunuyorsunuz. Durum böyle ise sizce uygun gö-
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takdirde Zat› Alilerince muvaf›k görülecek bir günde ‹neboluda veyahut ‹zmitte Zat› Alileri-
ne mülâki olmak üzere Ajax z›rhl›sile azimet için Britanya Hükûmeti taraf›ndan mezuniyeti
haiz bulunuyorum ve vaziyet hakk›nda arzu buyuruldu¤u takdirde son derece vâz›h ve ser-
best bir surette teatii efkâr eylemeye haz›r›m. Mütaleat›n›z› dinlemeye ve bunlar› beray› tetkik
‹ngiltere Hükûmetine tebli¤e mezunum. ‹ngiltere Hükûmeti nam›na ne icray› müzakere, ne
de mükâleme için hiçbir s›fat› resmîyeyi haiz de¤ilim. Mülâkat›m ‹ngiliz z›rhl›s›nda vukuu lâ-
z›md›r. Z›rhl›da Zat› Alileri, kendilerine lây›k bir surette kabul edilecektir. Karaya avdetleri-
ne kadar hürriyeti kâmileyi haiz bulunacaklard›r. Bu suret kabul edildi¤i takdirde Zat› Ali-
lerine muvaf›k gelecek tarih ve saatlerin lûtfen tayinini rica ederim.

Bu mektup muhteviyat›na nazaran General Harringtonla temas arayan ve
onunla görüflmek arzusunu izhar eden ben oldu¤um anlafl›l›yor. Halbuki haki-
kat, böyle de¤ildi. Onun için General Harringtona flu cevab› verdim:

Zongulda¤a göndermifl oldu¤umuz mektup tercümesini bugün Ankaraya bildirdiler.
Aram›zda vaki olacak mükâlemat›n bir suitefehhüm üzerine müesses olmamas› için atideki
husus üzerine dikkatinizi celbe mecburum. 13 Haziran tarihinde Binbafl› Henry ve rüfekas›
‹neboluya gelerek zat› âlilerinin, Binbafl› Henry taraf›ndan Refet Paflaya teklif edilmifl olan
esaslar üzerinde benimle görüflmek arzu etti¤inizi beyan etmifllerdi. Nitekim bu cihetler Bin-
bafl› Henry taraf›ndan size hitaben yaz›l›p bir sureti, taraf›ndan mümzi olarak bize b›rak›l-
m›fl olan mektupta beyan edilmifltir. Aram›zda bafll›yan do¤rudan do¤ruya muhaberat›n mu-
kaddemesi bundan ibarettir. Metalibi millîyemiz, zat› âlilerince malûmdur. Millî topraklar›-
m›z›n düflmanlardan tamamile istihlâs›, hududu millîyemiz dahilinde siyasî, malî, iktisadî, as-
kerî, adlî, harsî istiklâli tamm›m›z esas› kabul edildi¤i takdirde müzakerata girmeye amade
oldu¤umuzu beyan ederim. Binbafl› Henry taraf›ndan size izah edilen esbaba binaen, müza-
kerat›n zat› âlilerine fevkalâde hüsnükabul gösterilecek olan ‹nebolu kasabas›nda ve karada
vaki olmas› taraf›m›zdan muvaf›k görülmüfltür. Bu nikat› nazarda, aram›zda mutabakat› ef-
kâr olup olmad›¤›n› tasrih edecek cevab›n›za intizar ediyorum. Maksad› âliniz, sadece vazi-
yet hakk›nda teatii efâr ise, bunun için rüfekam›zdan birini memur edebiliriz.

Bu mektuba bir cevap gelmedi. Ancak Temmuzun yedinci günü, ‹stanbul-
da Hâmit Beyi gören ‹ngiliz Maslahatgüzar› Mösyö Rantigan bir tacir s›fatile
Anadoluya gelen Binbafl› Henry’ye General Harrington oradaki ‹ngiliz üsera-
s›n›n mevki ve s›hhatlerinden haberdar olmaya çal›flmas›n› ve kabilse millî or-
dular›n ‹stanbula do¤ru harekâta devam edip etmiyeceklerinin Mustafa Kemal
Pafladan tahkikin›, tenbih eyledi¤i cihetle, Binbafl› Henry’nin bundan maada
teflebbüsatta bir gûna salâhiyeti olmad›¤› bildirilmifl.

Efendiler, 1338 senesi A¤ustosuna kadar da garp devletlerile müsbet ma-
nada ciddî münasebetler vukubulmad›. Memleketimizde bulunan düflmanlar›
silâh kuvvetile ç›karmad›kça, ç›karabilecek mevcudiyet ve kudreti millîyemizi
filen isbat etmedikçe, diplomasi sahas›nda ümide kap›lman›n caiz olmad›¤›
hakk›ndaki kanaatimiz kat’î ve daimî idi. En do¤ru kanaatin bu oldu¤unu, bu
olaca¤›n›, tabiî olarak kabul etmek muvaf›kt›r. Filhakika bugünün fleraiti haya-
tîyesi içinde bir fert için oldu¤u gibi, bir millet için dahi kudret ve kabiliyetini,
eseri filî ile izhar ve isbat etmedikçe itibar ve ehemmiyet intizar›nda bulunmak
beyhudedir. Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. ‹nsanl›k,
adalet, mürüvvet icabat›n›, bütün bu evsaf› haiz oldu¤unu gösterenler talep
edebilir.

Efendiler, cihan, imtihan meydan›d›r. Türk Milleti, bunca as›rlardan son-
ra yine bir imtihan, hem bu defa en çetin bir imtihan karfl›s›nda, bulundurulu-
yordu. ‹mtihanda muvaffak olmadan, lûtufkârane muamelelere intizar etmek
bizim için caiz olabilir midi?
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rülecek bir günde ‹neboluda ya da ‹zmitte sizinle buluflmak üzere Ajaks z›rhl›s› ile gitmem
için Britanya Hükûmeti taraf›ndan görevli k›l›nm›fl bulunuyorum ve durum hakk›nda ister-
seniz çok aç›k ve serbest olarak düflünce al›flveriflinde bulunmaya haz›r›m. Düflüncelerinizi
dinlemek ve bunlar› incelenmek üzere ‹ngiltere Hükûmetine bildirmekle görevliyim. ‹ngil-
tere Hükûmeti ad›na ne görüflmek, ne de konuflmak için hiçbir resmî görevim yoktur. Bu-
luflman›n ‹ngiliz z›rhl›s›nda olmas› gereklidir. Z›rhl›da size yarafl›r bir biçimde karfl›lanacak-
s›n›z. Karaya dönünceye kadar tam özgürlük içinde bulunacaks›n›z. Bu flekil sizce kabul
edilirse uygun bulaca¤›n›z tarih ve saatlerin belirtilmesini rica ederim.

Bu mektupta yaz›lanlara göre General Harringtonla iliflki arayan ve
onunla görüflmek iste¤ini belirten ben oldu¤um anlafl›l›yor. Oysa ki gerçek,
böyle de¤ildi. Onun için General Harringtona flu karfl›l›¤› verdim:

Zongulda¤a göndermifl oldu¤unuz mektubun çevirisini bugün Ankaraya bildirdiler.
Aram›zda yap›lacak buluflman›n bir yanl›fl anlamaya dayanmamas› için afla¤›daki noktaya
dikkatinizi çekmek zorunday›m. 13 Haziran tarihinde Binbafl› Henry ve arkadafllar› ‹nebo-
lu’ya gelerek sizin, Binbafl› Henry taraf›ndan Refet Paflaya önerilmifl olan ilkeler üzerinde
benimle görüflmek istedi¤inizi söylemifllerdi. Nitekim bu noktalar Binbafl› Henry taraf›n-
dan size yaz›l›p bir örne¤i, taraf›ndan imzal› olarak bize b›rak›lm›fl olan mektupta bildiril-
mifltir. Aram›zda bafllayan do¤rudan do¤ruya yaz›flmalar böyle bafllam›flt›r. Siz milletçe ne
istedi¤imizi bilirsiniz. Millî topraklar›m›z›n düflmanlardan bafltan bafla kurtar›lmas›, ulusal
s›n›rlar›m›z içinde siyasî, malî, iktisadî, askerî, adlî, kültürel tam ba¤›ms›zl›¤›m›z ilke ola-
rak kabul edilirse görüflmelere bafllamaya haz›r oldu¤umuzu bildiririm. Binbafl› Henry’nin
size anlatt›¤› nedenlerden ötürü, görüflmelerin sizin çok iyi a¤›rlanabilece¤iniz ‹nebolu il-
çesinde ve karada yap›lmas› bizce uygun görülmüfltür. Bu noktalarda, aram›zda görüfl bir-
li¤i olup olmad›¤›n› belirtecek yan›t›n›z› bekliyorum. Yüksek dile¤iniz, sadece durum üze-
rinde görüfl al›flveriflinde bulunmak ise, bunun için arkadafllar›m›zdan birini görevlendire-
biliriz.

Bu mektuba bir yan›t gelmedi. Ancak Temmuzun yedinci günü, ‹stanbul-
da Hâmit Beyi gören ‹ngiliz Maslahatgüzar› Mösyö Rantigan, bir tüccar kim-
li¤iyle Anadoluya gelen Binbafl› Henry’den General Harrington oradaki ‹ngi-
liz tutsaklar›n›n yerlerini ve sa¤l›klar›n› ö¤renmeye çal›flmas›n› ve yolunu bu-
lursa millî ordular›n ‹stanbula do¤ru ilerlemeyi sürdürüp sürdüremeyecekle-
rinin Mustafa Kemal Pafladan sormas›n›, önemle istedi¤inden, Binbafl›
Henry’nin bundan baflka giriflimlere hiç yetkisi olmad›¤›n› bildirmifl.

Efendiler, 1922 senesi A¤ustosuna kadar bat› devletleri ile olumlu anlam-
da gerçek iliflkiler kurulmad›. Memleketimizde bulunan düflmanlar› silah kuv-
veti ile ç›karmad›kça, ç›karabilecek ulusal varl›k ve gücümüzü edimli olarak
kan›tlamad›kça, diplomasi alan›nda umuda kap›lman›n yeri olmad›¤› yolun-
daki inanc›m›z kesin ve sürekli idi. En do¤ru inanc›n bu oldu¤unu, bu olaca-
¤›n›, do¤al olarak kabul etmek uygun olur. Gerçekten bugünün hayat flartlar›
içinde birey için oldu¤u gibi, bir millet için de gücünü ve yetene¤ini, yapt›kla-
r›yla ortaya koyup kan›tlamad›kça kendisine de¤er ve önem verilmesini bek-
lemek boflunad›r. Güç ve yetenekten yoksun olanlara yüz verilmez. ‹nsanl›k,
adalet, iyilik gereklerini, bütün bu niteliklerin kendilerinde bulundu¤unu gös-
terenler isteyebilir.

Efendiler, dünya, s›nav alan›d›r. Türk milleti, bunca yüzy›llardan sonra
yine bir s›nav, hem bu kez en çetin bir s›nav karfl›s›nda, bulunduruluyordu. S›-
navda baflar›l› olmadan, baflkalar›n›n afl›r› iyilikle davranmalar›n› beklemek
bizim için do¤ru olabilir miydi?

Cihan naza-
r›nda vere-
ce¤imiz im-
tihana ha-
z›rlan›rken

Dünyaya
verece¤imiz
s›nava ha-
z›rlan›rken



Biz, kemali ciddiyetle cihan nazar›nda verece¤imiz imtihana haz›rlan›r-
ken, bir taraftan müflahitlerin de vaziyet ve ahvali ruhiye ve fikriyelerini, nazar-
dan dûr tutmamay› daima, faydal› buluyorduk. Bu maksatla malûmunuz oldu-
¤u veçhile, evvelâ, Hariciye Vekili bulunan Yusuf Kemal Beyi ve bilâhare de
Dahiliye Vekili olan Fethi Beyi Avrupaya izam etmifltik. ‹stanbul üzerinden
Avrupaya gidecek olan Yusuf Kemal Beye ‹stanbula ait baz› hususî vazifeler
de verilmiflti. Yusuf Kemal Bey, ‹zzet Pafla ve rüfekasile ve arzu ve talebi haki-
kî vukuunda Vahdettin ile de görüflecekti. Vahdettinin, Meclisi tan›mas›, ‹zzet
Pafla ve rüfekas›n›n, bizim tesbit etti¤imiz hedefe müteveccih olarak yürümesi
lüzumunu, teklif edecekti. Yusuf Kemal Bey, ‹stanbulda, ald›¤› talimat daire-
sinde hareket etti. Fakat, maatteessüf ‹zzet Pafla ve rüfekas›, kendisini iflgal ve
i¤fal ederek padiflaha bir müracaatçi suretinde götürdüler. ‹zzet Pafla ve rüfe-
kas› bununla da iktifa etmiyerek, Yusuf Kemal Beyin Avrupadaki teflebbüsat›-
n› i¤lâk ve iflkâl etmek üzere ‹zzet Paflay›, Yunan taht› iflgalinde bulunan yer-
lerden geçirerek Yusuf Kemal Beyden ve evvel Parise ve Londraya gönderdi-
ler. ‹zzet Pafla, bu seyahatini son dakikaya kadar gizlemifltir.

Yusuf Kemal Beyin Paris ve Londrada yapt›¤› mükâlemelerden bir netice
ç›kmad›. Yaln›z, flu anlafl›ld› ki, Düveli ‹tilâfiye hariciye nâz›rlar› kariben içti-
ma edecekler, bize sulh teklifat›nda bulunacaklarm›fl. Anadolunun tahliyesi
esas itibarile kabul edilmifl ise de konferans müzakerat› esnas›nda muharebe
bafllarsa sulh teflebbüslerinin akim kalaca¤› cihetle Yunanl›larla bir mütareke
aktetmemiz lâz›m imifl. Bu hususu, Yusuf Kemal Beye söyliyen Lord Gur-
zon’a; Yusuf Kemal Bey, konferans›n evvelâ Anadolunun tahliyesine karar ve-
rip tarafeyne tebli¤ etmesinin mütarekeden daha kuvvetli olaca¤›n› söylemifl.
Lord Gurzon, mütarekede, musir kalm›fl ve bunun hükûmete ibla¤ile alaca¤›
cevab›n kendisine itas›n› bildirmifl.

Yusuf Kemal Bey henüz avdet etmeden, Düveli ‹tilâfiye Hariciye Nâz›rla-
r› Konferans› 22 Mart 1338 tarihinde, Türkiye ve Yunan Hükûmetlerine müta-
reke teklifinde bulundu.

Bu s›rada, ben, cephede bulunuyordum. Mütareke teklifinden Hariciye
Vekâleti Vekili Celâl Bey taraf›ndan haberdar edildim. Mütareke teklifinin hu-
tutu esasiyesi flunlard›: Tarafeyn k›taat› aras›nda, on kilometrelik askerden hâ-
li bir saha teflkil edilecek.. K›taat, insan ve mühimmat itibarile takviye edilmi-
yecek.. vaz’ulceyflte tebdilât yap›lm›yacak.. Malzeme dahi bir yerden bir yere
nakledilmiyecek. Ordumuz ve askerî vaziyetimiz, ‹tilâf Devletlerinin askerî
komisyonlar›n›n murakabe ve teftifline arzedilecek.. Bu komisyonlar›n hakem-
li¤ini, hulûsla kabul edece¤iz.. Muhasamat, üç ay müddetle tatil edilecek ve mü-
zakerat› evveliyei sulhiye tarafeynce kabul edilinceye kadar, üçer ayl›k müddet-
le kendili¤inden teceddüt edecek, muhas›meynden biri harekâta geçmek isterse,
mütareke müddetinin ink›zas›ndan hiç olmazsa on befl gün evvel taraf› di¤ere
ve ‹tilâf Devletleri mümessillerine ihbar› keyfiyet edecek..

Efendiler, Yunanl›lar, bu mütarekeyi derhal kabul ettiler. Yunan ordusu Sa-
karyada maddeten ve manen ma¤lûp edilmiflti. Bu ordunun yeniden vâsi mikyas-
ta hareket ve taarruz yaparak tecrübei talihe bir daha k›yam etmesi müflkül idi.
Bunu, bu hakikati anlamak, elbette herkesçe mümkün olmufltu. Yunan ordusunu
yeniden neticei kat’iye verecek harekâta sevketmek mümkün olamay›nca, bizim
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Biz, büyük önemle dünya önünde verece¤imiz s›nava haz›rlan›rken, bir
yandan da bizi gözetlemekte olanlar›n da durumlar›n›, ruhsal ve düflünsel du-
rumlar›n›, gözden uzak tutmamay› herzaman yararl› buluyorduk. Bu amaçla,
bildi¤iniz gibi, önce, D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal Beyi ve sonra da ‹çiflleri
Bakan› Fethi Beyi Avrupaya göndermifltik. ‹stanbul üzerinden Avrupaya gi-
decek olan Yusuf Kemal Beye ‹stanbulla ilgili bir tak›m özel görevler de ve-
rilmiflti. Yusuf Kemal Bey, ‹zzet Pafla ve arkadafllar›yla ve gerçek bir dilek ve
istek olursa Vahdettin ile de görüflecekti. Vahdettinin, Meclisi tan›mas›n› ve
‹zzet Pafla ve arkadafllar›n›n, bizim saptad›¤›m›z ere¤e do¤ru yürümelerini
önerecekti. Yusuf Kemal Bey, ‹stanbulda, ald›¤› direktife göre davrand›.
Ama, ne yaz›k ki ‹zzet Pafla ve arkadafllar›, kendisini oyalay›p aldatarak padi-
flaha bir baflvurucu imifl gibi götürdüler. ‹zzet Pafla ve arkadafllar› bununla da
yetinmeyerek, Yusuf Kemal Beyin Avrupadaki giriflimlerini kar›flt›rmak ve
güçlefltirmek üzere ‹zzet Paflay›, Yunan iflgali alt›nda bulunan yerlerden geçi-
rerek Yusuf Kemal Beyden önce Parise ve Londraya gönderdiler. ‹zzet Pafla,
bu yolculu¤unu son dakikaya kadar gizlemifltir.

Yusuf Kemal Beyin Paris ve Londra’da yapt›¤› görüflmelerden bir sonuç
al›nmad›. Yaln›z, flu anlafl›ld› ki, ‹tilâf Devletlerinin d›fliflleri bakanlar› yak›n-
da toplanacaklar, bize bar›fl önerileri yapacaklarm›fl. Anadolunun boflalt›lma-
s› ilke olarak kabul edilmifl ise de konferans görüflmeleri s›ras›nda savafl yeni-
den bafllarsa bar›fl giriflimleri yar›da kalaca¤›ndan Yunanl›larla bir ateflkes an-
laflmas› yapmam›z gerekli imifl. Bunu, Yusuf Kemal Beye söyleyen Lord Gur-
zon’a; Yusuf Kemal Bey, konferans›n önce Anadolunun boflalt›lmas›na karar
verip iki tarafa bildirmesinin ateflkesten daha etkili olaca¤›n› söylemifl. Lord
Gurzon, ateflkesde, direnmifl ve bunun hükûmete (bize) bildirerek yan›t›m›z›n
kendisine verilmesini istemifl.

Yusuf Kemal Bey daha dönmeden, ‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar›
Konferans› 22 Mart 1922 tarihinde, Türkiye ve Yunan Hükûmetlerine ateflkes
önerdi.

Bu s›rada ben, cephede bulunuyordum. Ateflkes önerisini D›fliflleri Ba-
kan Vekili Celâl Beyden ö¤rendim. Bar›fl önerisinin ana hatlar› flunlard›: ‹ki
taraf birlikleri aras›nda, on kilometrelik askerden ar›nd›r›lm›fl bir alan olufltu-
rulacak. Birlikler, insan ve gereçler bak›m›ndan güçlendirilmiyecek.. askerî
konumlarda de¤ifliklik yap›lm›yacak... Gereçler de bir yerden bir yere götü-
rülmiyecek... Ordumuz ve askerî durumumuz, ‹tilâf Devletlerinin askerî ko-
müsyonlar›nca denetlenip teftifl edilecek.. Bu komüsyonlar›n yarg›c›l›¤›n›, gö-
nül hofllu¤uyla kabul edece¤iz.. Çat›flmalar, üç ay süreyle durdurulacak ve ba-
r›fl için ön görüflmeler yap›lmas› iki tarafça kabul edilinceye kadar, üçer ayl›k
sürelerle kendili¤inden yenilecek. ‹ki taraftan biri yeniden savafla bafllamak
isterse, ateflkes süresinin bitmesinden en az on befl gün önce öteki tarafa ve
‹tilâf Devletleri temsilcilerine durumu bildirecek..

Efendiler, Yunanl›lar, bu ateflkes önerisini hemen kabul ettiler. Yunan ordu-
su Sakarya’da nesnel ve tinsel olarak yenilmiflti. Bu ordunun yeniden genifl çapta
harekete geçip sald›rarak bir daha talihini denemeye kalk›flmas› güç idi. Bunu, bu
gerçe¤i herkes, kesinlikle anlayabilmiflti. Yunan ordusu yeniden kesin sonuç
al›nacak savafllara sürüklenemeyece¤ine göre bizim de bir seneye yak›n bir sü-
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de bir seneye yak›n bir zamandanberi ihzarile meflgul oldu¤umuz ordumuzu
atalete sevketmek, hükûmeti millîyeye ümitler vererek, intizar içinde b›rakmak
ve bu suretle geçecek zaman zarf›nda, hükûmeti millîye ve ordumuzu gevflet-
mek cidden mühim bir tedbir idi: binaenaleyh ‹tilâf Devletlerinin, Anadoluyu
tahliye ve flark› karip meselesini hal maksadile oldu¤unu, ifade eyledikleri bu
mütareke fleraitini ciddiyetle tetkik ettik.

Evvelâ, Ankarada bulunan Heyeti Vekile ile, makina bafl›nda, muhabere
ile müdavelei efkâr ettik. ‹stanbuldaki memurumuz vas›tasile Hariciye Vekâle-
tinden Düveli Müddefika mümessillerine verilmesini tensip etti¤imiz ilk cevap
flu idi:

Mütareke teklifini havi noktay› 23/24 Mart 1338 tarihli telgrafnamemize zeylolarak bu-
gün 24 Mart 1338 saat ...... te ald›m. Muhteviyat›n›n, ordunun vaziyetine taallûku itibarile He-
yeti Vekilece ve icap ederse Meclisçe, mevkii müzakereye konmadan evvel, cephede bulunan
Baflkumandan›n mütaleas›n› bildirmesi için müflarileyhe yazd›m. Keyfiyeti, mümessillerin ar-
zular› veçhile mümkün oldu¤u kadar k›sa bir zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmetinin cevab›n› ibla¤ edece¤imi mümessillere bildiriniz Efendim.

24 Mart 1338 tarihinde Heyeti Vekile Riyasetine flu mütaleam› bildirdim:
Esas itibarile, Düveli Müttefika hariciye nâz›rlar›n›n müfltereken yapt›klar› mütareke

teklifine karfl›, ret ile mukabele etmek veya herhangi bir flekil ve surette ademi temayül veya
ademi itimat hissi verecek tarzda mukabelede bulunmak, do¤ru de¤ildir. Bilâkis mütareke
teklfini hüsnü telâkki etmek lâz›md›r. Binaenaleyh verece¤imiz cevap, menfi de¤il, müsbet
olacakt›r. Düveli Müttefikada hüsnüniyet yok ise, binnetice menfi muamele anlardan vaki ol-
mal›d›r. Biz, yaln›z onlar›n teklif etti¤i fleraiti kabul edemiyece¤imizden mukabil fleriat der-
meyan edece¤iz.

Ertesi gün ajans ve telgraflar da notadan bahsederek flu havadisi neflredi-
yorlard›:

.... fiark› karipte sulhü iade etmek ve yeniden can ve mal zayi etmeden, Asyay› Su¤ran›n
tahliyesi maksad›na matuf oldu¤u zannedilen iflbu teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmetince hüsnü telâkki edildi¤i ve Düveli Müttefikan›n hüsnüniyet ve vaz’› bitarafisine em-
niyet ederek, hükûmetçe müsbet cevap verilmesi memulü kavi bulundu¤u, hükûmet menafi-
lince ifade olunmaktad›r. Mezkûr teklifin makul ve kabili tatbik fleraiti muhtevi ve sulhün bir
an evvel avdetini temin edecek k›sa müddetle, mukayyet olmas›n› temenni ederiz.

Heyeti Vekilenin, verilecek cevab›n Avrupada bulunan Hariciye Vekilimi-
zin avdetine talik› mütaleas›na verdi¤im cevapta bu intizara lüzum olmad›¤›n›
bildirmekle beraber cevap hakk›ndaki umumî karar›m› da flu suretle hulâse et-
tim:

Mütareke teklifini par prensip kabul ediyoruz. Ancak ordunun ikmal ve ihzar›ndan bir
an geri kal›nm›yacakt›r. Ordumuzun dahiline, ecnebî kontrol heyetleri, sokm›yaca¤›z. Müta-
rekeyi, tahliyenin icras› için kabul etmek esaslar› dairesinde kabili tatbik ve icra flartlar der-
meyan edece¤iz. Mütareke ile beraber tahliyenin bafllamas› en mühim flart›, teflkil edecektir.

Mart›n 24 üncü günü makina bafl›nda, ben, notaya verilecek olan cevab›,
Heyeti Vekileye bildirdim. Heyeti Vekile de Ankarada haz›rlad›klar› bir cevap
suretini bana bildirmifllerdi. ‹ki cevap suretleri aras›nda baz› farklar görüldü.
Nihayet 24/25 Mart gecesi Heyeti Vekile ile Sivrihisarda birleflerek, cevabî no-
tay› bilmüzakere tesbit etmeye, karar verdik.

Efendiler, ‹stanbuldaki memuru mahsusumuzun, Hariciye Vekâletine keflide
etti¤i 25 Mart tarihli flifre telgraf›na nazaran, memuru mahsusumuz Tevfik Pafla
ile görüflmüfl.. Tevfik Pafla; mümessillerin, padiflah›n hükûmetine verdikleri ayn›
notay› Ankaraya tebli¤ ederek al›nacak cevab›n kendilerine bildirilmesini rica
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redir haz›rlamaya çal›flt›¤›m›z ordumuzu uyufluklu¤a düflürmek, millî hükû-
metimize umutlar vererek, beklentiler içinde b›rakmak ve böylece geçecek
zaman içinde, millî hükûmetimizi ve ordumuzu gevfletmek gerçekten önemli
bir önlemdi. Bunun için ‹tilâf Devletlerinin, Anadoluyu boflaltmak ve yak›n
do¤u sorununu çözümlemek amac›na yönelik bulundu¤unu söyledikleri atefl-
kes koflullar›n› iyice inceledik.

Önce, Ankarada bulunan Bakanlar Kurulu ile, makina bafl›nda, konuflup
görüfltük. ‹stanbuldaki görevlimiz arac›l›¤›yla D›fliflleri Bakanl›¤›ndan ‹tilâf
Devletleri temsilcilerine verilmesini uygun gördü¤ümüz ilk karfl›l›k flu idi:

Ateflkes önerisini içeren notay› 23/24 Mart 1922 tarihli telgraf›n›za ek olarak bugün 24
Mart 1922 saat ...... te ald›m. ‹çeri¤i, ordunun durumunu ilgilendirmesi nedenile Bakanlar
Kurulunda ve gerekirse Mecliste, görüflmeye aç›lmadan önce, cephede bulunan Baflkomu-
tan›n ne düflündü¤ünü bildirmesi için ona yazd›m. Durumu, Temsilcilerin istedikleri gibi
olabildi¤ince k›sa bir zamanda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin konuyla ilgili
yan›t›n› iletece¤imi temsilcilere bildiriniz Efendim.

24 Mart 1922 tarihinde Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›na flu düflünceyi bil-
dirdim:

‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar›n›n ortaklafla yapt›klar› ateflkes önerisini, kabul et-
memek ya da herhangi bir biçimde e¤itim gösterilmiyor güvenilmiyormufl gibi karfl›lamak,
ilke olarak do¤ru de¤ildir. Tersine ateflkes önerisini iyi karfl›lamak gerekir. Bu nedenle, ve-
rece¤imiz karfl›l›k olumsuz de¤il, olumlu olacakt›r. ‹tilâf Devletlerinde iyi niyet yok ise, en
sonunda olumsuz davran›fl onlardan gelmelidir. Biz, sadece, onlar›n önerdi¤i koflullar› ka-
bul edemiyece¤imiz için karfl› koflullar ileri sürece¤iz.

Etesi gün ajans ve telgraflar da notadan söz ederek flu haberi yay›ml›yor-
lard›:

.... Yak›n do¤uyu bar›fla kavuflturmak ve yeniden can ve mal yitirmeden, Küçük Asya-
y›* boflaltmak amac› güttü¤ü san›lan bu önerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetin-
ce iyi karfl›land›¤› ve ‹tilâf Devletlerinin iyi niyetine ve yans›z tutumuna güvenerek, hükû-
met taraf›ndan olumlu karfl›l›k verilmesinin kuvvetle umuldu¤u, hükûmet çevrelerince söy-
lenmektedir. Sözü geçen önerinin akla yak›n ve uygulanabilir koflullar içermesini ve k›sa sü-
rede yeniden bar›fla kavuflulmas›n› sa¤layacak nitelikte olmas›n› dileriz.

Bakanlar Kurulunun, verilecek karfl›l›¤›n Avrupada bulunan D›fliflleri
Bakan›m›z›n dönüflüne kadar bekletilmesi düflüncesine verdi¤im karfl›l›kta
böyle bir beklemeye gerek olmad›¤›n› bildirmekle birlikte karfl›l›k hakk›nda-
ki genel karar›m› da flöylece özetledim:

Ateflkes önerisini ilke olarak kabul ediyoruz. Ancak ordunun eksikliklerini ve haz›rl›kla-
r›n› tamamlamas›ndan bir an geri kal›nm›yacakt›r. Ordumuzun içine, yabanc› denetim kurulla-
r›, sokm›yaca¤›z. Ateflkesi, boflalt›lman›n yap›lmas› için kabul etmekle birlikte uygulanabilecek
koflullar ileri sürece¤iz. Ateflkesle birlikte boflaltman›n bafllamas› en önemli koflul olacakt›r.

Mart›n 24’üncü günü makina bafl›nda, ben, notaya verilecek olan karfl›l›-
¤›, Bakanlar Kuruluna bildirdim. Bakanlar Kurulu da Ankara’da haz›rlad›k-
lar› karfl›l›¤›n bir örne¤ini bana bildirmiflti. ‹ki karfl›l›kta kimi ayr›l›klar görül-
dü. Sonunda 24/25 Mart gecesi Bakanlar Kuruluyla Sivrihisarda buluflarak,
karfl› notam›z› görüflüp saptamay› kararlaflt›rd›k.

Efendiler, ‹stanbuldaki özel görevlimizin, D›fliflleri Bakanl›¤›na çekti¤i 25
Mart tarihli flifre telgraf›na göre, özel görevlimiz Tevfik Pafla ile görüflmüfl.. Tev-
fik Pafla; temsilcilerin, padiflah›n hükûmetine verdikleri ayn› notay› Ankaraya
tebli¤ ederek al›nacak karfl›l›¤›n kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini söy-
* Anadolu



ettiklerini söylemifl. Memurumuz Tevfik Paflaya hakk› kelâm›n yaln›z mütareke
teklifi hususunda m› yoksa umum mesailde mi Ankaraya ait oldu¤unu sormufl.
Tevfik Pafla buna cevap vermemifl. Memurumuzun, ‹zzet Pafladan ne gibi ha-
berler ald›¤› sualine, Tevfik Pafla flu cevab› vermifl: ‹zzet Pafla yak›nda konfe-
rans›n in’ikat edece¤ini ve her halde ifrata var›lmamas›n› bildiriyor.

Efendiler, Sivrihisarda mütareke teklifine ait olan nota cevab›n› kararlaflt›r-
d›ktan sonra Heyeti Vekile Ankaraya avdet etti. Fakat bu cevab› vermeye vak›t
kalmadan Pariste in’ikat eden Nâz›rlar Konferans›n›n 26 Mart 1338 tarihli ikin-
ci bir notas› al›nd›. Bu nota, ‹tilâf Devletlerinin, sulh esasat› hakk›ndaki teklifle-
rini, ihtiva ediyordu. Bu tekliflerin hututu esasiyesi flunlard›:

“Gerek Türkiyede, gerek Yunanistanda ekalliyetlerin müdafaai hukukuna
ve bu bapta vazolunacak kavadin tatbik›na Cemiyeti Akvam›n dahi ifltirak etti-
rilmesi. fiarkta bir Ermeni yurdunun teflkili, ve bu ifle de kezalik Cemiyeti Ak-
vam›n ifltirak ettirilmesi;

Bo¤azlar›n serbestisini temin için Gelibolu flibihceziresinde ve Bo¤azlar
havalisinde gayr›askerî bir m›ntaka teflkili;

Trakya hududunun Tekirda¤›n› bize ve K›rkkilise, Babaeski ve Edirneyi
Yunanl›lara b›rakacak surette tesbiti;

Bizde kalacak olan ‹zmirin Rumlar›na ve Yunanl›larda kalacak olan Edir-
nenin Türklerine, iflbu flehirlerin idaresine adilâne bir surette ifltirak edebilmek
imkân›n› vermek maksadile münasip bir usulün kararlaflt›r›lmas›;

Sulhu müteak›p ‹stanbulun ‹tilâfç›larca tahliyesi;
Sevr projesi ile elli bin kifliden mürekkep olan Türk kuvayi müsellâhas›n›n

seksen befl bine ibla¤› ve Sevr projesinde oldu¤u gibi askerlerimizin ücretli asker
olmas›;

Sevr projesindeki malî komisyonun ilgasile beraber Düveli ‹tilâfiyenin ikti-
sadî menafiini, düyuunu umumiyenin ve bize tahmil olunacak tazminat› harbi-
yenin temini tesviyesi hususunda Türk hakimiyetile kabili telif bir usulün tayini;

Adlî ve iktisadî kapitülasyonlarda tadilât icras› z›mm›nda birer komisyo-
nun teflkili”.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin mütareke teklifine ait olan ilk notalar›n›n
muhteviyat› tahlil edildikten ve ikinci mufassal notalar›n›n ihtiva eyledi¤i flerait
görüldükten sonra ‹stanbul hükûmeti de beraber oldu¤u halde aleyhimizde im-
hakâr teflebbüs ve mesai ile yeni bir safha açt›klar›na hükmetmek tabiî idi. Bu-
na karfl› vaziyeti gayet ciddî telâkki eylemek ve esasl›, büyük bir mücadeleye ha-
z›rlanmak lâz›mgeliyordu.

Evvelâ, bize teklif olunan fleraitin mahiyetini, millete ve cihan efkâr›na, tefl-
rih etmek münasip idi. Bu noktai nazarlardan Heyeti Vekileye ifl’aratta bulun-
dum.

Her iki noktaya, 5 Nisan 1335 tarihinde verilen cevab›m›z›n esas noktalar›-
n›, hat›rlatay›m:

Mütarekeyi esas itibarile kabul ettik. Fakat flart› esasî olarak mütareke ile
beraber tahliye ameliyesine iptidar olunmas›n›, elzem addettik. Mütareke müd-
detinin Anadolunun tahliye müddeti olan dört aydan ibaret olmas›n› teklif ve
tahliye hitam›nda müzakerat› evveliyei sulhiye neticelenmemifl olursa, mütare-
kenin kendili¤inden üç ay daha imtidad›na muvafakat eyledik.
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lemifl. Görevlimiz Tevfik Paflaya söz hakk›n›n s›rf ateflkes önerisi konusunda
m› yoksa bütün ifllerde mi Ankaran›n oldu¤unu sormufl, Tevfik Pafla buna ya-
n›t vermemifl. Görevlimizin, ‹zzet Pafladan ne gibi haberler ald›¤› sorusuna,
Tevfik Pafla flu karfl›l›¤› vermifl: ‹zzet Pafla yak›nda konferans›n toplanaca¤›n›
ve ne olursa olsun afl›r›l›ktan sak›n›lmas›n› bildiriyor.

Efendiler, Sivrihisarda ateflkes önerisiyle ilgili olan notan›n karfl›l›¤›n› ka-
rarlaflt›rd›ktan sonra Bakanlar Kurulu Ankaraya döndü. Ama bu karfl›l›¤›
vermeye vak›t kalmadan Paris’te toplanan Bakanlar Konferans›n›n 26 Mart
1922 tarihli ikinci bir notas› al›nd›. Bu nota, ‹tilâf Devletlerinin, bar›fl ilkeleri
hakk›ndaki önerilerini, içeriyordu. Bu önerilerin ana hatlar› flunlard›:

“Gerek Türkiyede, gerek Yunanistanda az›nl›klar›n haklar›n›n korunma-
s›na ve bu konuda konulacak kurallar›n uygulanmas›na Milletler Cemiyetinin
de kat›lmas›; do¤uda bir Ermeni yurdunun kurulmas›, ve bu ifle de gene Mil-
letler Cemiyetinin kat›lmas›;

Bo¤azlar›n serbestli¤ini sa¤lamak için Gelibolu yar›madas›nda ve Bo¤az-
lar yöresinde askerden ar›nm›fl bir bölge kurulmas›;

Trakya s›n›r›n›n Tekirda¤›n› bize ve K›rklareli, Babaeski ve Edirneyi Yu-
nanl›lara b›rakacak biçimde saptanmas›;

Bizde kalacak olan ‹zmirin Rumlar›na ve Yunanl›larda kalacak olan
Edirnenin Türklerine, bu flehirlerin yönetiminde adalete uygun bir biçimde
kat›labilme olana¤› vermek amac›yla uygun bir yöntem kararlaflt›r›lmas›;

Bar›fltan sonra ‹stanbulun ‹tilâf Devletleri taraf›ndan boflalt›lmas›;
Sevr projesi ile elli bin kifliden kurulacak olan Türk silahl› kuvvetlerinin sek-

sen befl bine ç›kar›lmas› ve Sevr projesinde oldu¤u gibi askerlerimizin paral› as-
ker olmas›;

Sevr projesindeki maliye komüsyonu kald›r›lmakla birlikte ‹tilâf Devlet-
lerinin ekonomik ç›karlar›n›, kamu borçlar›n›n ve bize yüklenilecek savafl taz-
minat›n›n ödenmesini sa¤lama ba¤lamak konusunda Türk ba¤›ms›zl›¤›yla
ba¤dafl›r bir yöntem saptanmas›;

Adalet ve ekonomiyle ilgili kapitülasyonlarda de¤ifliklikler yapmak üze-
re birer komüsyon kurulmas›.”

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin ateflkes önerisiyle ilgili ilk notalar›n›n içe-
ri¤i incelendikten ve ikinci ayr›nt›l› notalar›n›n içerdi¤i koflullar görüldükten
sonra ‹stanbul hükûmeti de birlik olarak bize karfl› yok edici giriflim ve çal›fl-
malarla yeni bir evre açt›klar› yarg›s›na varmak do¤ald›. Buna karfl› durumun
çok a¤›r oldu¤unu düflünerek köklü büyük bir savafl›ma haz›rlanmak gereki-
yordu.

Önce, bize önerilen koflullar›n niteli¤ini, millete ve dünya kamu oyuna,
aç›klamak uygun idi. Bunlarla ilgili görüfllerimi Bakanlar Kuruluna duyurdum.

Her iki notaya, 5 Nisan 1922 tarihinde verdi¤imiz karfl›l›¤›n temel nokta-
lar›n›, hat›rlatay›m:

Ateflkesi ilke olarak kabul ettik. Ama temel koflul olarak ateflkesle birlik-
te boflaltma ifllemine hemen bafllanmas›n›, çok gerekli sayd›k. Ateflkes süreci-
nin Anadolunun boflalt›lmas› süresi gibi dört ay olmas›n› önerip boflaltma bit-
ti¤inde bar›fl›n ilk görüflmeleri sonuçlanmam›fl olursa, ateflkesin kendili¤inden
üç ay daha uzat›lmas›n› uygun bulduk.
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Tahliyenin tarz› icras› için de teklifimiz flu idi:
Mütareke mebdeinden itibaren ilk on befl gün zarf›nda Eskiflehir-Kütah-

ya-Afyon Karahisar hatt› umumisinin ve mütareke mebdeinden dört ay zarf›n-
da ‹zmir dahi dahil oldu¤u halde, arazii meflgule, tamamen tahliye edilecektir.

Mütareke hakk›ndaki tekliflerimiz, Düveli Müttefikaca kabul edildi¤i tak-
dirde, sulh tekliflerini tetkik için, üç hafta zarf›nda murahhaslar›m›z›, takarrür
edecek flehre, göndermeye amade oldu¤umuzu bildirdik.

Bu notam›za, 15 Nisan 1338 de cevap verdiler. Bittabi menfi idi. Biz de 22
Nisanda buna cevap verdik. Bu cevab›m›z›n nihayetinde, mütareke meselesin-
de mutabakat hâs›l olmasa bile, sulh müzakerat›n› tehir etmenin muvaf›k olm›-
yaca¤›n› bildirdik. ‹zmitte bir konferans toplanmas›n› teklif ettik. Bu muhabe-
rat dahi neticesiz kald›. Beykozda veya Venedikte bir konferans›n içtima› mü-
kerreren mevzuubahs oldu. Fakat nihaî zaferimizin tahakkuku an›na kadar,
bunlar›n hiçbiri tahakkuk etmedi.

Muhterem Efendiler, bizim Baflkumandanl›¤›m›za ait 5 A¤ustos 1337 ta-
rihli kanunun ayr›ca bir tarihçesi vard›r. Arzu buyurursan›z, bu hususta heye-
ti âliyenizi biraz tenvir edeyim.

Baflkumandanl›k Kanunu, birinci defa 31 Teflrinievel 1337 de; ikinci defa
4 fiubat 1338 de; üçüncü defa 6 May›s 1338 de temdit edildi. Her defas›nda mu-
haliflerin gûnagûn tenkidat ve tarizat› vukubuldu. Bilhassa üçüncü temdidi,
mühimce bir vak'a halinde oldu.

6 May›s 1338 gününe takaddüm eden günlerde, zaman› geldi¤i için kanu-
nun temdidi, Mecliste mevzuubahs olmufl, ben; rahats›zl›¤›m münasebetile
Mecliste haz›r bulunamam›flt›m. 5 May›s günü akflam› ikametgâh›ma gelen He-
yeti Vekile, vaziyeti flöyle izah etti: Mecliste muhalifler, benim; Baflkumandan-
l›kla kalmam› istemiyorlar. Birçok münakaflal› müzakerattan sonra mesele, re-
ye vazolunmufl, usulen lâz›mgelen ekseriyet hâs›l olmam›fl yani Baflkumandan-
l›k Kanununun temdidi kabul edilmemifl. Heyeti Vekile bilhassa Erkan›harbi-
yei Umumiye Riyaseti ve Müdafaai Millîye Vekâleti - ki vaziyeti askeriyeyi ya-
k›ndan takip eden makamlard›r - fevkalâde müteessir olmufllar. Meclisin gös-
terdi¤i haleti ruhiye karfl›s›nda kendilerinin de vazifeye devamlar›nda bir fayda
olm›yaca¤›n› dermeyan ederek, istifaya kalk›flt›lar.

Ordu; Meclis reyini izhar etti¤i dakikadan itibaren, kumandans›z kalm›fl-
t›. Erkan›harbiyei Umumiye Reisi, ve Heyeti Vekilede de, istifa etti¤i takdirde
memleketin idarei umumîyesinde flayan› teemmül fledit bir buhran›n vukuu
gayr›kabili içtinap idi. Onun için gerek Erkân›harbiyei Umumiye Reisine ve ge-
rek Heyeti Vekileye daha yirmi dört saat sab›r ve intizar eylemelerini rica ettim.
Memleketin ve maksad› umumînin menfaati âliyesi nam›na, ben de, Baflku-
mandanl›k vazifesini ifaya devam karar›n› verdim ve bunu Heyeti Vekileye
de bildirdim.

Ertesi günü, yani 6 May›s 1338 de bir celsei hafiyede, Meclise izahat vere-
ce¤imi bildirdim. ‹zahattan evvel, Baflkumandanl›k aleyhinde söz söylemifl
olan zevat›n mülalealar›n›, Meclis zab›tlar›n› getirerek, birer birer tetkik etmifl
bulunuyordum.

Efendiler, heyetinizi fazla yormamak için arzetti¤im celsei hafiyedeki be-
yanat›m› hulâsa ile iktifa edece¤im:
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Boflaltman›n nas›l yap›laca¤› konusundaki önerimiz flu idi:
Ateflkesin ilk gününden bafllayarak ilk onbefl gün içinde Eskiflehir-Kü-

tahya-Afyon kesimi ve ateflkesin ilk gününden bafllayarak dört ay içinde ‹zmir
de içinde olmak üzere, iflgal alt›ndaki, bütün topraklar boflalt›lacakt›r.

Ateflkesle ilgili önerilerimiz, ‹tilâf Devletlerince kabul edilirse, bar›fl öne-
rilerini incelemek için, üç hafta içinde delegelerimizi, kararlaflt›r›lacak flehire,
göndermeye haz›r oldu¤umuzu bildirdik.

Bu notam›za, 15 Nisan 1922 de karfl›l›k verdiler. Elbette olumsuzdu. Biz
de 22 Nisanda buna karfl›l›k verdik. Bu karfl›l›¤›m›z›n son bölümünde, ateflkes
sorununda uyuflma olmasa bile, bar›fl görüflmelerini ertelemenin uygun olm›-
yaca¤›n› bildirdik. ‹zmitte bir konferans toplanmas›n› önerdik. Bu yaz›flmalar
da sonuçsuz kald›. Beykozda ya da Venedikte bir konferans›n toplanmas› bir-
kaç kere sözkonusu oldu. Ama kesin sonuç veren zaferimizin gerçekleflti¤i
ana kadar, bunlar›n hiçbiri gerçekleflmedi.

Muhterem Efendiler, bizim Baflkomutanl›¤›m›zla ilgili 5 A¤ustos 1921 ta-
rihli kanunun kendine özgü k›sa bir tarihi vard›r. ‹sterseniz, bu konuda yük-
sek toplulu¤unuzu biraz ayd›nlatay›m.

Baflkomutanl›k Kanunu, birinci kez 31 Ekim 1921 de; ikinci kez 4 fiubat
1922 de; üçüncü kez 6 May›s 1922 de uzat›ld›. Her keresinde bize karfl› olan-
lar›n türlü türlü elefltirileri ve i¤neli sözleriyle karfl›lafl›ld›. Özellikle üçüncü
uzatma, önemlice bir olay gibi oldu.

6 May›s 1922 nin hemen öncesinde, vakti geldi¤i için kanunun uzat›l-
mas›, Mecliste sözkonusu olmufl, ben; rahats›zl›¤›m nedeniyle Mecliste bu-
lunamam›flt›m. 5 May›s günü akflam› konutuma gelen Bakanlar Kurulu, du-
rumu flöyle anlatt›: Mecliste bize karfl› olanlar, benim; Baflkomutanl›kta kal-
mam› istemiyorlar. Birçok tart›flmal› görüflmelerden sonra konu, oylanm›fl,
gereken ço¤unluk sa¤lanmam›fl yani Baflkomutanl›k Kanununun uzat›lmas›
kabul edilmemifl. Bakanlar Kurulu özellikle Genelkurmay Baflkanl›¤› ve
Millî Savunma Bakanl›¤› - ki askerlikle ilgili durumlar› yak›ndan izleyen
yerlerdir - pek çok üzülmüfller. Meclisin bu tutumu karfl›s›nda kendilerinin
de görevi sürdürmelerinde bir yarar olm›yaca¤›n› ileri sürerek, çekilmeye
kalk›flt›lar.

Ordu; Meclisin oyu belli oldu¤u dakikadan bafllayarak, komutans›z kal-
m›flt›. Genelkurmay Baflkan› ve Bakanlar Kurulu da, çekilirse memleketin ge-
nel yönetiminde düflündürücü a¤›r bir bunal›m oluflmas› kaç›n›lmazd›. Onun
için gerek Genelkurmay Baflkan›ndan ve gerek Bakanlar Kurulundan yirmi
dört saat daha güçlü¤e katlanmalar›n› ve beklemelerini rica ettim. Memleke-
tin ve genel amac›n yüksek yarar› ad›na, ben de, Baflkomutanl›k görevini yap-
may› sürdürmeye karar verdim ve bunu Bakanlar Kuruluna da bildirdim.

Ertesi günü, yani 6 May›s 1922 de bir gizli oturumda, Meclise aç›klama
yapaca¤›m› bildirdim. Aç›klama yapmadan önce, Baflkomutanl›¤a karfl› söz
söylemifl olanlar›n düflüncelerini, Meclis tutanaklar›n› getirterek, birer birer
incelemifl bulunuyordum.

Efendiler, sizleri çok yormamak için sözünü etti¤im gizli oturumda söy-
lediklerimi özetlemekle yetinece¤im:
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"Efendiler, dedim, Baflkumandanl›k ve Baflkumandanl›k Kanunu mesele-
sinde, mebdeinde oldu¤u gibi, bugün de, kanunun, ademi lüzumundan yahut
lüzumu tadilinden bahseden, ve Baflkumandanl›¤›n mevcudiyetinden müflteki
olan, zevat vard›r. Bu müfltekilerin, daima ayn› zevat oldu¤u görülmektedir.
Ben, lüzumsuz bir mevkiin, bir makam›n mutlaka idamesi taraftar› de¤ilim.
Herhangi bir makam›n, lâyüs'el olacak salâhiyetlere malikiyetini, temin edecek
kanunlar›n da taraftar› de¤ilim. Ancak, Baflkumandanl›k makam›n›n ve bu
makama salâhiyet bahfleden kanunun lüzum ve ademi lüzumuna karar verebil-
mek için vaziyeti umumîyenin, vaziyeti askerîyenin, lây›k›yle tetkik ve mütale-
as› icap eder. Bu noktaya dair kanaatimi arzetmeden evvel Baflkumandanl›¤›n
ve Kanununun ademi lüzumu hakk›nda söz söylemifl olan zevat›n, baz› ifade-
lerini hep beraber mütalea edelim.

Meselâ; Salih Efendi (Erzurum Meb'usu), benim, Meclisin hakk›n› gas-
petti¤imi, gaspetmek istedi¤imi söyliyerek hakk› sarihimizi vermeyiz! diye fer-
yat etmifl.

Efendiler, aç›k ifade edece¤im, beni mazur görünüz; herbirinizin salâhiye-
ti fevkalâde ile intihap olunmas›na ve salâhiyeti fevkalâdeye malik bir Meclisin
teflekkülüne ve bu Meclisin, memleketin mukadderat›na vaz›ulyet bir mahiyet
iktisap etmesine çal›flan, benim! Bunda muvaffak olmak için en yak›n arkadafl-
lar›mla fikir mücadelesi yapt›m. Bütün hayat›m›, mevcudiyetimi, bütün fleref ve
haysiyetimi mehalike ilka ettim. Binaenaleyh bu, benim eserimdir. Ben, eserimi
tezlil ile de¤il, ilâ ile muvazzaf›m. Salih Efendiden hiç olmazsa, beni de kendi-
si kadar olsun, bu Meclisin hukukile alâkadar farzetmesini rica ederim. Fazla
bir fley istemem. Bu mütaleadan sonra Meclisin hakk›n› gaspetmek sözünü, ta-
mamen Salih Efendiye ret ve iade ederim. Böyle bir fley mevzuubahs de¤ildir
ve olamaz.

Efendiler, Baflkumandanl›k meselesinin celsei hafiyede müzakeresi müna-
sip olaca¤›na dair bir takrir verilmifl. Bu da birçok suretlerle suitefsire u¤ram›fl.
Meselenin aç›k celsede olmas› talep edilmifl, Karahisar› Sahip Meb'usu Mehmet
fiükrü Bey, celsei hafiyelerle, milletten hakikati gizlemek arzu edildi¤ini söyle-
mifl.

Bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaln›z teflriî bir Meclisi Meb'usan
de¤ildir. Salâhiyeti icraiyeyi de haiz bulunuyor. Böyle dahi olmasa; memleketin,
devletin, her türlü umuruna ait mukarrerat›, vakt›nden evvel alenen mevzuubahs
etmek, iffla eylemek, dünyan›n neresinde görülmüfltür. Bahusus mevzuubahs
mesele, düflman karfl›s›nda bulunan bir ordunun Baflkumandan›na ait olursa,
bunu alenen müzakere ederek lehte oldu¤u gibi aleyhte de söylenilen sözleri düfl-
mana iflittirmekte, menfaati memleket var m›d›r? Baflkumandan›n ordu üzerin-
de, bilhassa düflman üzerinde hükmü, nüfuzu, çok büyük olmak lâz›md›r. Hat-
ta Hüseyin Avni Beyin, burada bahsetti¤i rahats›zl›¤›m›n bile, düflman taraf›n-
dan iflitilmesi mahzurludur. Buna, ne lüzum vard›. Görüyorsunuz ki, meselenin
celsei hafiyede müzakeresinden maksat, Mehmet fiükrü Beyin dedi¤i gibi, hiçbir
vak›t hakikatleri milletten gizlemek noktai nazar›na matuf de¤ildir. Keflke, ale-
nen müzakerede bir mahzur olmasayd› da Mehmet fiükrü Bey kürsüden istedik-
lerini ba¤›ra ba¤›ra söyleseydi. Ben de Mehmet fiükrü Beyin sözlerindeki mana-
y›, muzmerrat›, millete izah ve tefsir etseydim. fiükrü Efendi bilsin ki, millet onun
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"Efendiler, dedim, Baflkomutanl›k ve Baflkomutanl›k Kanunu konusun-
da, bafllang›çta oldu¤u gibi, bugün de, kanunun, gereksizli¤inden ya da de¤ifl-
tirilmesi gerekti¤inden söz eden ve Baflkomutanl›¤›n varl›¤›ndan flikayetçi
olan, kifliler vard›r. Bu flikâyetçilerin, hep ayn› kimseler oldu¤u görülmekte-
dir. Ben, lüzumsuz bir görevin, bir makam›n ne olursa olsun sürdürülmesin-
den yana de¤ilim. Herhangi bir görevin, sorumsuz yetkilerine sahip olmas›n›,
sa¤layacak kanunlardan da yana de¤ilim. Ancak, Baflkomutanl›k görevi ve bu
göreve yetki veren kanunun gereklili¤i ve gereksizli¤ine karar verebilmek için
genel durumun, askerlik durumunun, iyice incelenip gözden geçirilmesi gere-
kir. Bu noktayla ilgili düflüncelerimi bilginize sunmadan önce Baflkomutanl›-
¤›n ve Kanunun gereksizli¤i üzerinde söz söylemifl olanlar›n, kimi sözlerini
hep birlikte gözden geçirelim.

Örne¤in; Salih Efendi (Erzurum Meb'usu), benim, Meclisin hakk›n› zor-
la ald›¤›m›, zorla almak istedi¤imi söyliyerek aç›k hakk›m›z› vermeyiz diye
yaygara koparm›fl.

Efendiler, aç›k konuflaca¤›m, beni ba¤›fllay›n›z; herbirinizin ola¤anüstü
yetkilerle seçilmesine ve ola¤anüstü yetkiye sahip bir Meclisin kurulmas›na ve
bu Meclisin, memleketin kaderini elinde tutacak bir nitelik kazanmas›na çal›-
flan, benim. Bunda baflar›l› olmak için en yak›n arkadafllar›mla düflünce sava-
fl›m› yapt›m. Bütün hayat›m›, varl›¤›m›, bütün onur ve haysiyetimi tehlikelere
att›m. Demek ki bu, benim eserimdir. Ben eserimi alçaltmakla de¤il, yücelt-
mekle görevliyim. Salih Efendiden hiç olmazsa, beni de kendisi kadar olsun,
bu Meclisin haklar›yla ilgilenir saymas›n› rica ederim. Daha ço¤unu istemem.
Bunlar› söyledikten sonra Meclisin hakk›n› zorla almak sözünü, oldu¤u gibi
Salih Efendiye ret ve iade ederim. Böyle bir fley sözkonusu de¤ildir ve olamaz.

Efendiler, Baflkomutanl›k sorununun gizli oturumda görüflülmesinin uy-
gun olaca¤› yolunda bir önerge verilmifl. Bu da birçok yönden kötü yorumla-
ra u¤ram›fl. Konunun aç›k oturumda görüflülmesi istenmifl. Afyon Meb'usu
Mehmet fiükrü Bey, gizli oturumlarla, milletten gerçe¤i gizlemek istenildi¤ini
söylemifl.

Bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece yasama görevi yapan bir
Meb' uslar Meclisi de¤ildir. Yürütme yetkisi de vard›r. Böyle olmasa bile; mem-
leketin, devletin, her türlü iflleriyle ilgili kararlar›, vaktîndan evvel aç›k oturum-
larda konuflmak, aç›¤a vurmak, dünyan›n neresinde görülmüfltür. Özellikle söz
konusu olan ifl, düflman karfl›s›nda bulunan bir ordunun Baflkomutan›yla ilgili
olursa, bunu aç›k oturumda görüflerek ondan yana oldu¤u gibi ona karfl› da söy-
lenilen sözleri düflmana iflittirmekte, yarar var m›d›r? Baflkomutan›n ordu üze-
rinde, özellikle düflman üzerinde etkisi, nüfuzu, çok büyük olmak gerekir. Hat-
ta Hüseyin Avni Beyin, burada sözünü etti¤i rahats›zl›¤›m›n bile, düflman tara-
f›ndan iflitilmesi sak›ncal›d›r. Buna, ne gerek vard›. Görüyorsunuz ki, konunun
gizli oturumda görüflülmesinden amaç, Mehmet fiükrü Beyin dedi¤i gibi, hiçbir
zaman gerçekleri milletten gizlemek düflüncesine yönelik de¤ildir. Keflke, aç›k
oturumda görüflülmesinin sak›ncas› olmasayd› da Mehmet fiükrü Bey kürsüden
istediklerini ba¤›ra ba¤›ra söyleseydi. Ben de Mehmet fiükrü Beyin sözlerinde-
ki anlam›, gizli anlam›, millete aç›klay›p yorumlasayd›m. fiükrü Efendi bilsin ki,
millet onun gibi düflünmüyor. fiükrü Efendi bilsin ki onun dedi¤i gibi komedi



gibi düflünmüyor. fiükrü Efendi bilsin ki, onun dedi¤i gibi komedya oynam›-
yoruz. Biz, buraya komedya oynatmak için toplanmad›k. Efendiler, komedya
oynayan ve oynatan fiükrü Efendinin kendisidir. Fakat emin olsun ki, biz o ko-
medyaya kap›lmayaca¤›z. fiükrü Efendi oynamak ve oynatmak istedi¤i ko-
medya neticesinde, yakaland›¤› kanun pençesinden, nekadar büyük bir tezel-
lül ile kurtuldu¤unu, unutacak kadar çok zaman geçmemifltir.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, Baflkumandanl›k Kanunu aleyhinde idari
kelâm ederken, birtak›m sözler sarfetmifl. Meclisi Aliye, bu tarz› hareketle mil-
leti rezil edeceksiniz! demifl. Miskinler sözünü kullanm›fl. Vazifeler flah›slarla
olmaz; flah›s yoktur, millet vard›r tarz›nda düsturlar dermeyan etmifl.

Gerçi, as›l olan millettir, heyeti içtimaiyedir. Onun da iradei umumiyesi,
Mecliste mütecellidir; bu heryerde böyledir. Fakat, fertler de vard›r. Meclis,
memleket ve devlet ifllerini fertlerle, flah›slarla, yapmaktad›r. Her devletin umu-
runu tedvir eden flah›s ve flah›slar meydandad›r. Hakikati, bimana nazariyatla
inkâra mahal yoktur.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, ikide birde, birtak›m manas›z sözlerle beya-
nat›m› kesiyordu. Kendisine a¤›r ihtarda bulundum. Meclisin, mahalle kahvesi
olmad›¤›n› söyledim. Milletin kâbesi olan kürsüye, kendisinden hürmet ve ri-
ayet talep ettim.

Efendiler, söz söyliyen bir zat da Salâhattin Beydir. Salâhattin Bey, bize
taarruz edip edemiyece¤imizi sormufl imifl.. biz de edece¤iz demifliz.. kendisi de
edemiyeceksiniz! demifl.. ve en nihayet edememifliz!.. kendi sözü olmufl.

Halbuki, taarruzun esbab› tehirini, lüzumu kadar muhtelif vesilelerle, izah
etti¤imizi zannediyorum. Tekrar edeyim ki taarruz edece¤iz. Düflman› vatan›-
m›zdan tard ve teb'it edece¤iz. Bu karar›m›zda sabit bulunuyoruz. Tereddüdü
müstelzim hiçbir sebep, mutasavver de¤ildir. Bundan baflka Salâhattin Bey de-
mifl ki, ordu haddi azamisine varm›flt›r. Evet, ordumuz mükemmeldir, fakat,
haddi azamisine varmam›flt›r. Kendisi gibi bir asker arkadafl›n, heyeti celileye
bu tarzda beyanatta bulunabilmesi için, ordunun içyüzünü bilmesi lâz›md›r.
Halbuki, Salâhattin Bey, bundan çok uzakt›r. Ordu ile yak›ndan alâkadar
olanlar›n sözü, yaln›z benim sözüm de¤il, bütün kumandanlar›n sözü, kendi-
sini tekzip etmektedir. Fakat flüphesiz, ordumuzu haddi lây›k›na isal edece¤iz.
Salâhattin Beyin mühim sözlerinden biri de, bizim en mühim vazifemiz, siya-
set yapmakt›r tarz›ndaki mütaleas›d›r. Hay›r Efendiler, bizim mühim ve as›l
olan vazifemiz, siyaset yapmak de¤ildir. Bizim ve bütün memleket ve mille-
tin bugün yegâne vazifesi, topraklar›m›zda bulunan düflman› süngülerimiz-
le tardetmektir. Bunu yapamad›kça, siyaset bir lâfz› bimanadan ibaret kal›r.
Maahaza, bir dakika için, Salâhattin Beyin sözlerini kabul edelim! Buna, ben
mâni miyim? Baflkumandan mâni midir? Bu sözün Baflkumandanl›k Kanuni-
le ne münasebeti vard›r? Anlafl›l›yor ki bir mümanaat ve bir mübayenet muta-
savverdir. Ben, millî maksad›n, temini için, yegâne çarenin, muharebe ve mu-
harebede muvaffak›yet oldu¤unu söylüyorum. Bütün kudretimizi, bütün me-
nabiimizi, bütün varl›¤›m›z› orduya verece¤iz. ‹ktidar›m›z›, dünyaya tan›taca-
¤›z ve ancak ondan sonra, milleti, insan gibi yaflatmak mümkün olacakt›r! di-
yorum.
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oynam›yoruz. Biz, buraya komedi oynatmak için toplanmad›k. Efendiler, ko-
medi oynayan ve oynatan fiükrü Efendinin kendisidir. Ama iyi bilsin ki, biz o
komediye kap›lmayaca¤›z. fiükrü Efendinin oynamak ve oynatmak istedi¤i
komedi sonunda, yakaland›¤› kanun pençesinden, nekadar büyük bir alçalma
ile kurtuldu¤unu, unutacak kadar çok zaman geçmemifltir.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, Baflkomutanl›k Kanununa karfl› konuflur-
ken, birtak›m sözler harcam›fl. Yüksek Meclise, bu davran›fllar›yla milleti re-
zil edeceksiniz demifl. Miskinler sözünü kullanm›fl. Görevler kiflilerle olmaz;
kifli yoktur, millet vard›r yollu kurallar ileri sürmüfl.

Gerçi, temel olan millettir, toplumdur. Onun da genel iradesi, Mecliste
belirir; bu heryerde böyledir. Ama, bireyler de vard›r. Meclis, memleket ve
devlet ifllerini bireylerle, kiflilerle, yapmaktad›r. Her devletin ifllerini çeviren
kifli ve kifliler ortadad›r. Gerçe¤i, anlams›z kuramlarla yads›man›n yeri yok-
tur.

Efendiler, Hüseyin Avni Bey, ikide birde, birtak›m anlams›z lâflarla söz-
lerimi kesiyordu. Kendisini a¤›r sözlerle uyard›m. Meclisin, mahalle kahvesi
olmad›¤›n› söyledim. Milletin kâbesi olan kürsüye, sayg› göstermesini ve ona
uymas›n› istedim.

Efendiler, söz söyliyen birisi de Salâhattin Beydir. Salâhattin Bey, bize
sald›r›p sald›ram›yaca¤›m›z› sormufl.. biz de sald›raca¤›z demifliz.. kendisi de
sald›ram›yacaks›n›z! demifl.. ve en sonunda sald›ramam›fl›z! kendi dedi¤i ol-
mufl..

Oysa, sald›r›n›n ertelenifl nedenlerini yeri geldikçe gere¤i kadar aç›klad›-
¤›m› san›yorum. Tekrar edeyim ki sald›raca¤›z. Düflman› vatan›m›zdan ç›ka-
r›p kovaca¤›z. Bu karar›m›zda direniyoruz. Karars›zl›k gerektirecek hiçbir ne-
den, düflünülemez. Bundan baflka Salâhattin Bey demifl ki, ordu güçlenebile-
ce¤i kadar güçlenmifltir. Evet, ordumuzun durumu çok iyidir, ama, en yüksek
gücüne varmam›flt›r. Kendisi gibi bir asker arkadafl›n, yüce toplulu¤unuza
böyle söz söyleyebilmesi için ordunun içyüzünü bilmesi gerekir. Oysa, Salâ-
hattin Bey, bundan çok uzakt›r. Ordu ile yak›ndan ilgili olanlar›n sözü, yaln›z
benim sözüm de¤il, bütün komutanlar›n sözü, kendisini yalanlamaktad›r.
Ama kuflkusuz, ordumuzu en yüksek güce ulaflt›raca¤›z. Salâhattin Beyin
önemli sözlerinden biri de, bizim en önemli görevimiz, politika yapmakt›r yo-
lundaki düflüncesidir. Hay›r Efendiler, bizim önemli ve ana görevimiz, politi-
ka yapmak de¤ildir. Bizim ve bütün memleket ve milletin bugün, tek görevi,
topraklar›m›zda bulunan düflman› süngülerimizle kovup atmakt›r. Bunu yap-
mad›kça, politika anlams›z bir kelime olarak kal›r. Bununla birlikte, bir daki-
ka için, Salâhattin Beyin sözlerini kabul edelim. Buna, ben engel miyim? Bafl-
komutan engel midir? Bu sözün Baflkomutanl›k Kanunile ne ilgisi vard›r?
Anlafl›l›yor ki bir engelleme ve bir karfl› olma durumu düflünülmektedir. Ben,
millî amac›n sa¤lanmas› için tek çarenin, savafl ve savaflta baflar› oldu¤unu söy-
lüyorum. Bütün gücümüzü, bütün kaynaklar›m›z›, bütün varl›¤›m›z› orduya
verece¤iz. Gücümüzü, dünyaya tan›taca¤›z ve ancak ondan sonra, milleti, in-
san gibi yaflatmak mümkün olacakt›r diyorum.



Salâhattin Bey, iflte bu zihniyeti, akl›nca siyaset yapmaya mâni tasavvur
ediyor ve siyasetle halli mesele edilece¤i zehab›nda bulunuyor. Bir de, Salâhat-
tin Bey diyor ki, bugünkü vaziyeti askerîyenin maloldu¤u masarifi tetkik etmek
için, Baflkumandanl›¤›n mevcudiyeti bir haildir.

Efendiler, bu do¤ru de¤ildir. Baflkumandan, Meclisi; menabii maliyeyi tet-
kikten ne vak›t menetmifltir? Menabii varidat›m›zla ne yapabilece¤imiz hakk›n-
daki endifle, belki herkesten ziyade beni meflgul etmektedir. Yaln›z, ben, ordu-
muzun mevcudiyet ve kuvvetini, param›zla mütenasip bulundurmak nazari-
yesini kabul edenlerden de¤ilim; "param›z vard›r, ordu yapar›z; param›z
bitti, ordu inhilâl etsin.." .. benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, pa-
ra vard›r veya yoktur, ister olsun ister olmas›n, ordu vard›r ve olacakt›r. Bu
noktada bir hat›ram› da ihya edeyim; ben ilk defa bu ifle bafllad›¤›m zaman, en
âkil ve mütefekkir yaflayan birtak›m zevat bana sordular: Param›z var m›d›r?..
Silâh›m›z var m›d›r? Yoktur, dedim. O zaman, o halde ne yapacaks›n? dediler.
Para olacak; ordu olacak ve bu millet istiklâlini kurtaracakt›r! dedim. Görü-
yorsunuz ki hepsi oldu ve olacakt›r.

Birtak›m Efendiler de; Baflkumandan, millete angariye yapt›r›yor demifl-
ler, halbuki kanunun memlekette angariyevi menetti¤inden bahsetmifller. Bu
do¤rudur Efendiler; fakat ihtiyaç, tehlike, bize her fleyi meflru göstermektedir.
Ordunun ihtiyacat›, millete angariye yapt›rmay› istilzam ediyorsa, bunu yap›-
yoruz ve en do¤ru kanun, budur. Milletin ve ordunun ma¤lûp olmamas› için,
kanun buna mânidir diye, lüzumlu gördü¤üm tedbiri almakta tereddüt etmiye-
ce¤im.

Efendim, Kara Vas›f Bey de demifller ki, heryerde baflkumandan vard›r.
Fakat baflkumandanl›k için ayr›ca bir kanun yoktur. Mevcut kavanini askeri-
ye, her kumandan›n oldu¤u gibi baflkumandan›n da vazife ve salâhiyetini tayin
ve tahdit eder ve bunu, ulûm tayin ve tespit eder.

Malûmdur ki, devletler, muhtelif eflkâldeki hükûmetlerle idare olunurlar.
fiekillerine göre, bafllar›nda k›ratlar, imparatorlar, padiflahlar bulunur. Baz›la-
r›n›n bafllar›nda reisicumhurlar vard›r. Böyle memleketlerde, baflkumandan,
devletin resikâr›nda bulunan zat olur. Bu zat, baflkumandanl›k vazifesini, ya
kendisi ifa eder, yahut birini tevkil eder. Bizim bugünkü flekli hükûmetimize
göre, baflkumandanl›k, Meclisin flahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Bina-
enaleyh, Meclis filân veya filân zat› baflkumandan intihap etti¤ini ifade edince
bu ifadeye kanun derler. K›ral, padiflah, imparatorun ifadesine irade dendi¤i gi-
bi meclisten sad›r olan iradat› millîyeye de, kanun nam› verilir. Binaenaleyh ka-
nun vard›r. Bir meclisin, fevkalâde bir zamanda, kendisine fevkalâde vazife
tevdi etti¤i baflkumandan; Kara Vas›f Beyin, kumandanlar›n vazife ve salâhi-
yetlerini tayin ve tahdit etti¤ini iflaret etti¤i Askerî Ceza Kanunile, Dahiliye Ni-
zamnamesi çerçevesi dahilinde kalmas› lâz›mgelen, bir kumandan de¤ildir.
Kara Vas›f Beyin, ulûm tayin ve tespit eder, dedi¤i fley, büsbütün baflkad›r.
Ulûm ve fünunu askeriye; askerlik s›fat›n› ve baflkumandan olacak zatta bulun-
mas› lâz›mgelen evsaf› ifade, izah ve talim eder. Yoksa, insanlar› baflkuman-
danl›¤a tayin etmek, kumanda edilecek ordunun sahibi aslisi veya vükelâyi
meflruas› taraf›ndan olur. Baflkumandanl›k evsaf›n› haizim diyen her adam›n o
mevkie kendili¤inden gelebilmesinin ise manas› büsbütün baflkad›r.
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Salâhattin Bey, iflte bu anlay›fl›, akl›nca siyaset yapmaya engel san›yor ve
ifllerin siyasetle bir çözüme ba¤lanabilece¤i kuruntusuna kap›l›yor. Bir de Sa-
lâhattin Bey diyor ki, bugünkü askerlik durumunun kaç paraya patlad›¤›n› in-
celemek için, Baflkomutanl›¤›n varl›¤› bir engeldir.

Efendiler, bu do¤ru de¤ildir. Baflkomutan, Meclisin; malî kaynaklar›n›n
incelenmesini ne vak›t önlemifltir? Gelir kaynaklar›m›zla ne yapabilece¤imiz,
belki herkesten çok beni endiflelendirmektedir. Yaln›z, ben, ordumuzun var-
l›¤›n› ve gücünü, param›zla orant›l› bulundurmak kuram›n› kabul edenlerden
de¤ilim; "param›z vard›r, ordu yapar›z; param›z bitti, ordu da¤›ls›n..".. benim
için böyle bir sorun yoktur. Efendiler, para vard›r veya yoktur, ister olsun is-
ter olmas›n ordu vard›r ve olacakt›r. Bu noktada bir an›m› da canland›ray›m;
ben ilk defa bu ifle bafllad›¤›m zaman, çok ak›ll› ve düflünür geçinen birtak›m
kifliler bana sordular: Param›z var m›d›r? Silâh›m›z var m›d›r? Yoktur, dedim.
O zaman, öyleyse ne yapacaks›n? dediler. Para olacak; ordu olacak ve bu mil-
let ba¤›ms›zl›¤›n› kurtaracakt›r dedim. Görüyorsunuz ki hepsi oldu ve olacak-
t›r.

Birtak›m Efendiler de; Baflkomutan, millete angarya yapt›r›yor demifller,
oysa kanunun memlekette angaryay› yasaklad›¤›ndan sözetmifller. Bu do¤ru-
dur Efendiler; fakat gereksinim, tehlike, bize her fleyi meflru göstermektedir.
Ordunun gereksinimleri, millete angarya yapt›rmay› gerektiriyorsa, bunu ya-
p›yoruz, ve en do¤ru kanun, budur. Milletin ve ordunun yenik düflmemesi
için, kanun buna engeldir diye, gerekli gördü¤üm önlemi almakta duraksama-
yaca¤›m.

Efendiler, Kara Vas›f Bey de demifller ki, heryerde baflkomutan vard›r.
Ama baflkomutanl›k için ayr›ca bir kanun yoktur. Eldeki askerlik kanunlar›,
her komutan›n oldu¤u gibi baflkomutan›n da görev ve yetkisini belirtir ve s›-
n›rlar ve bunu, bilim belirtir ve saptar.

Bilinir ki, devletler, çeflitli biçimlerdeki hükûmetlerle yönetilir. Biçimle-
rine göre, bafllar›nda krallar, imparatorlar, padiflahlar bulunur. Kimilerinin
bafllar›nda cumhurbaflkanlar› vard›r. Böyle memleketlerde, baflkomutan, dev-
letin bafl›nda bulunan kifli olur. Bu kifli, baflkomutanl›k görevini, ya kendisi ya-
par, ya da birini vekil eder. Bizim bugünkü hükûmet biçimimize göre, baflko-
mutanl›k, Meclisin özünde belirir. Bunun için, Meclis filân veya filân kifliyi
baflkomutan seçti¤ini söyleyince buna kanun derler. Kral, padiflah, imparato-
run sözüne irade dendi¤i gibi Meclisten ç›kan ulusal buyruntulara, kanun ad›
verilir. Demek ki kanun vard›r. Bir meclisin, ola¤anüstü bir zamanda, kendi-
sine ola¤anüstü görev verdi¤i baflkomutan; Kara Vas›f Beyin, komutanlar›n
görev ve yetkilerini belirleyip s›n›rlad›¤›n› söyledi¤i Askerî Ceza Kanunile, ‹ç
Hizmet Tüzü¤üyle ba¤l› kalmas› gereken, bir komutan de¤ildir. Kara Vas›f
Beyin, bilim belirtir ve s›n›rlar, dedi¤i fley, büsbütün baflkad›r. Askerlik bilim
ve tekni¤i; askerli¤in ne oldu¤unu ve baflkomutan olacak kiflide bulunmas› ge-
reken nitelikleri anlat›r, aç›klar ve ö¤retir. Yoksa, insanlar› baflkomutanl›¤a,
yönetilecek ordunun gerçek sahibi ya da kanunî vekilleri atar. Bende baflko-
mutanl›k nitelikleri vard›r diyen her adam›n o göreve kendili¤inden gelebil-
mesinin anlam› ise büsbütün baflkad›r.



Kara Vas›f Bey, bir de demifl ki, Baflkumandan, cephenin gerisindeki umur-
la ifltigal etmesin! Bu fikir, hatad›r. Cephenin insan mevcudile, g›dasile, libasile,
silâh ve cephanesile ve sairesile alâkadar olan baflkumandan, elbette bütün bun-
lar›n geride bulunan menabiile alâkadard›r. Kara Vas›f Bey, bu, iddia etti¤i fik-
ri, hangi kitapta, hangi sahada, hangi yerde görmüfl! Gerçi, hem cephe ile hem de
geride birçok ifllerle ifltigal etmek güçtür. Bir adam, hem cepheye kumanda ede-
cek, muharebe idare edecek, hem de ayn› zamanda geri menat›kta birçok fleyle-
rin icraas›n› temin edecek. Bunu bir adam nas›l yapabilir? fiüphesiz yapar. Fakat
yapar dedi¤im zaman Baflkumandan bu an, cepheye kumanda eder. Sonra ora-
dan kalkar filân yere gider, iafle iflini yapar; filân yere gider, ikmal iflini yapar de-
mek de¤ildir. Büyük ifller deruhde etmemifl insanlar›n, bu husustaki tereddüt-
lerini, mazur görmelidir. Bak›n›z size bir misal söyliyeyim: Ben, çok acemi ku-
mandanlar gördüm. Meselâ, bir alay kumandan›, yeni f›rka kumandan› olmufl;
veya bir f›rka kumandan› yeni kolordu kumandan› olmufl; biraz da tecrübesiz!
Henüz iktisab› tecrübeye zaman bulamadan müflkül vaziyetler karfl›s›nda kal-
m›fl, müddeti ömründe bir f›rkaya al›flm›fl iken, düflman karfl›s›nda iki veya üç f›r-
kaya birden kumanda mecburiyetinde bulununca, duçar› tereddüt ve müflkülât
olmas› tabiîdir. Bir f›rkaya kumanda etti¤i zaman mümkün oldu¤u kadar, bütün
f›rka cüzütamlar›n› nazar› alt›nda birlefltirmek ve sevku idare etmek imkân›na
malik olan bir acemi kumandan, iki üç f›rkan›n nazar›ndan uzak mevzilerde,
muharebesini idareye mecbur oldu¤u zaman, kendi kendine, ben hangi f›rkan›n
yan›nda bulunay›m, onun mu, bunun mu? orada m›, burada m›? diye sorar...

Hay›r! Ne orada bulunacaks›n, ne de burada! Öyle bir yerde bulunacaks›n
ki, hepsini idare edeceksin. O zaman ben hiç birini lây›k›yle göremem! der. Ta-
biî göremezsin, elbette gözlerinle göremezsin! Ak›l ve ferasetinle görmek lâz›m-
d›r.

Vas›f Bey, bir mütaleas›nda demifl ki, biz Sakarya muharebesinden sonra,
iflte hâlâ k›p›rdayamad›k, k›p›rdayam›yoruz. Bu söz, baz›lar›n›n bravo seslerile
ve alk›fllarile karfl›lanm›fl.

Efendiler, bundan çok müteessir ve müteezzi oldum. Çok hicap duydum.
Ordunun k›p›rdamamas›n› ve k›p›rdam›yaca¤›n› iddia eden bir gafilin sözlerini
alk›fllamak, cidden çok gariptir. Rica ederim, bunu burada gömelim, kimse iflit-
mesin!

‹flte Efendiler, Baflkumandanl›¤›n ademi lüzumunu ispat etmek için söyle-
nen sözlerin, bellibafll›lar› bunlardan ibarettir. Benim de bu sözlere verebilece¤im
cevaplar iflitildi. Bundan sonraki muhakeme ve karar Meclise aittir. Yaln›z, bir
hakikati nazar› dikkate vazetmek mecburiyetindeyim. Meclisi Alinin, Baflku-
mandanl›¤›n lüzumuna kani bulundu¤una flüphe olmamakla beraber, muhalefe-
tin, hiçbir esasa müstenit olmayan tezahürat›, Meclis karar›n›, flayan› arzu olma-
yan bir noktada tezahür ettirdi. Bunun neticesi ne oldu, Efendiler; biliyor musu-
nuz? Baflkumandanl›k iki gündür, mu¤lâk ve muallâk bulunuyor. Bu dakikada
ordu, kumandans›zd›r. E¤er ben, orduya kumanda etmekte devam ediyorsam
gayr›kanunî kumanda ediyorum. Mecliste tecelli eden reye göre, derhal kuman-
dadan keffiyet etmek isterdim ve Baflkumandanl›¤›m›n hitam buldu¤unu hükû-
mete iblâ¤ ettim. Fakat gayr›kabili telâfi bir fenal›¤a meydan b›rakmamak mec-
buriyeti karfl›s›nda bulundum. Düflman karfl›s›nda bulunan ordumuz, bafls›z b›-
rak›lamazd›. Binaenaleyh, b›rakmad›m, b›rakamam ve b›rakam›yaca¤›m.”
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Kara Vas›f Bey, bir de demifl ki, Baflkomutan, cephenin gerisindeki ifller-
le u¤raflmas›n. Bu düflünce, yanl›flt›r. Cephenin insan say›s›yla, bunlar›n yiye-
ce¤i, giyece¤i, silâh› ve cephanesile vb. ilgili bulunan baflkomutan, elbette bü-
tün bunlar›n geride bulunan kaynaklar›yla da ilgilenir. Kara Vas›f Bey, ileri
sürdü¤ü bu düflünceyi, hangi kitapta, hangi alanda, hangi yerde görmüfl. Ger-
çi, hem cephe ile hem de geride birçok ifllerle u¤raflmak güçtür. Bir adam, hem
cepheye komuta edecek, savafl yönetecek, hem de ayn› zamanda geri bölgeler-
de birçok fleylerin yap›lmas›n› sa¤layacak. Bunu bir adam nas›l yapabilir? Kufl-
kusuz yapar. Ama yapar dedi¤im zaman Baflkomutan flimdi, cepheye komuta
eder. Sonra oradan kalkar filân yere gider, beslenme iflini yürütür; filân yere gi-
der ordunun eksiklerini tamamlama iflini yapar demek de¤ildir. Büyük ifller
yüklenmemifl insanlar›n, bu konudaki duraksamalar›n›, hofl görmelidir. Bak›-
n›z size bir örnek vereyim: Ben, çok acemi komutanlar gördüm. Örne¤in, bir
alay komutan›, yeni tümen komutan› olmufl; ya da bir tümen komutan› yeni
kolordu komutan› olmufl; biraz da deneyimsiz. Daha deneyim edinmeye za-
man bulamadan güç durumlar karfl›s›nda kalm›fl, bir tümene al›flm›fl iken, düfl-
man karfl›s›nda iki veya üç tümene birden komuta etmek zorunda kal›nca, du-
raksamas› ve güçlük çekmesi do¤ald›r. Bir tümene komuta etti¤i zaman müm-
kün oldu¤u kadar, bütün tümenin birliklerini olabildi¤ince gözü alt›nda birlefl-
tirip yönetebilen bir acemi komutan, iki üç tümenin, gözünden uzak yerlerde,
savafl›n› yönetmek zorunda oldu¤u zaman, kendi kendine, ben hangi tümenin
yan›nda bulunay›m, onun mu, bunun mu? orada m›, burada m›? diye sorar...

Hay›r. Ne orada bulunacaks›n, ne de burada. Öyle bir yerde bulunacaks›n
ki, hepsini yöneteceksin. O zaman ben hiçbirini gere¤i gibi göremem der. El-
bette göremezsin, elbette gözlerinle göremezsin. Akl›nla ve anlay›fl›nla görmek
gerekir.

Vas›f Bey, bir konuflmas›nda demifl ki, biz Sakarya savafl›ndan sonra, iflte
hâlâ k›p›rdayamad›k, k›p›rdayam›yoruz. Bu söz, baz›lar›n›n bravo seslerile ve
alk›fllarile karfl›lanm›fl.

Efendiler, bundan çok üzüntü ve ac› duydum. Çok utanç duydum. Ordu-
nun k›p›rdamamas›n› ve k›p›rdam›yaca¤›n› ileri süren bir aymaz›n sözlerini al-
k›fllamak, gerçekten çok tuhaft›r. Rica ederim, bunu burada gömelim, kimse
iflitmesin.

‹flte Efendiler, Baflkomutanl›¤›n gerekli olmad›¤›n› kan›tlamak için söyle-
nen sözlerin, bellibafll›lar› bunlard›r. Benim de bu sözlere verebilece¤im karfl›-
l›klar iflitildi. Bundan sonra düflünüp karar vermek Meclisin iflidir. Yaln›z, bir
gerçe¤i göz önüne sermek zorunday›m. Yüce Meclisin, Baflkomutanl›¤›n ge-
rekti¤ine inand›¤›nda kuflku olmamakla birlikte, muhalefetin, hiçbir temele
dayanmayan davran›fllar›, Meclis karar›n›n, istenmiyen bir biçimde al›nmas›na
yol açt›. Bunun sonucu ne oldu, Efendiler; biliyor musunuz? Baflkomutanl›k iki
gündür, ne olaca¤› belirsiz bir durumda ask›da bulunuyor. Bu dakikada ordu,
komutans›zd›r. E¤er ben, orduya komuta etmeyi sürdürüyorsam kanuna ayk›-
r› olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oya göre, komutadan hemen el
çekmek isterdim. Baflkomutanl›¤›m›n son buldu¤unu hükûmete bildirdim de.
Ama giderilemez bir kötülü¤e yol açmamak zorunlu¤u karfl›s›nda kald›m.
Düflman karfl›s›nda bulunan ordumuz, bafls›z b›rak›lamazd›. Bunun için, b›rak-
mad›m, b›rakamam ve b›rakam›yaca¤›m.”

Ordunun
k›p›rdana-
m›yaca¤›n›
iddia eden
bir gafili al-
k›fllayanlar

Ordunun
k›p›rdana-
mayaca¤›n›
ileri süren
bir aymaz›
alk›fllayan-
lar



Muhterem Efendiler, bu celsei hafiyede, muhaliflerin, hükûmeti ve orduyu
y›kmak için ötedenberi kurcalad›klar› daha birtak›m mesail üzerinde, adeta
mübazere tarz›nda münakaflalar oldu. Nihayet lüzumu gibi tenevvür eden
Meclisi Ali, reyini flu yolda izhar etti: 11 ret, 15 müstenkife karfl› 177 rey ile Bafl-
kumandanl›k Kanununu temdit etti.

Efendiler, üç ay sonra, yani 20 Temmuz 1338 tarihinde, tekrar Baflkuman-
danl›k Kanunu, usulen mevzuu müzakere oldu. Bu defa, Meclise vukubulan
umumî beyanat›mdan bir k›sm›n› aynen arzetmeme müsaadenizi rica ederim.
Demifltim ki: "Art›k ordumuzun kuvvei maneviye ve maddiyesi, fevkalâde hiç-
bir tedbire ihtiyaç hissettirmeksizin, amali millîyeyi kemali emniyetle istihsal
edecek mertebeye vâs›l olmufltur. Bu sebeple fevkalâde salâhiyetlerin idamesi-
ne lüzum ve ihtiyaç kalmad›¤› kanaatindeyim.

Bugün, zevalini görmekle memnun oldu¤umuz bu ihtiyac›n, bundan son-
ra da tahassulünü görmemekle bahtiyar olaca¤›z. Baflkumandanl›k makam›n›n
temadisi, olsa olsa Misak› Millîmizin ruhu aslîsile muteraf›k neticei kat'iyeye
vâs›l olaca¤›m›z güne kadar devam eder. Neticei mes'udeye emniyetle vâs›l ola-
ca¤›m›za, flüphe yoktur. O gün; k›ymetli ‹zmirimiz, güzel Bursam›z, ‹stanbu-
lumuz, Trakyam›z ana vatana iltihak etmifl olacakt›r. O mes'ut günün hulûlün-
de, bütün milletle beraber, en büyük saadetleri idrakle müflerref olaca¤›z. Be-
nim baflkaca, ikinci bir saadetim olacakt›r ki o da, davay› mukaddesemize
bafllad›¤›m›z gün, bulundu¤um mevkie rücu edebilmekli¤im imkân›d›r. Si-
nei millette serbest bir fert olmak kadar, dünyada bahtiyarl›k var m›d›r?
Vak›f› hakayik olan, kalbü vicdan›nda manevî ve mukaddes, kazlardan
baflka zevk tafl›mayan insanlar için, nekadar yüksek olursa olsun, maddî
makamat›n hiçbir k›ymeti yoktur."

Efendiler, bu müzekerenin neticesi, bilâmüddet, Baflkumandanl›¤›n uhde-
me tevdiine iktiran etti.

*
*   *

Muhterem Efendiler, muhalif grubun Meclisteki faaliyeti, bizi biraz daha
kendisile ifltigal ettirecektir. ‹kinci Grup unvan›n› tak›nan muhalif hizip, menfi
mukavemetlerini, uzun müddet tecrübe etti. ‹cra Vekillerinin sureti intihab›na da-
ir 8 Temmuz 1338 tarihli kanunla ‹cra Vekillerinin ve ‹cra Vekilleri Reisinin do¤-
rudan do¤ruya Meclisçe reyi hafî ile intihaplar› temin olundu. Bu suretle, ‹cra
Vekilleri Riyasetinden, bilfiil uzaklaflt›r›lm›fl oldu¤um gibi, vekillerin de benim
gösterece¤im namzetler meyan›ndan intihap olunmas› kayd› refedilmifl oldu.

Muhalif grup, bundan sonra taarruza geçti. Rauf Beyi ‹cra Vekilleri Heyeti
Riyasetine geçirme¤e teflebbüs etti. Bunda muvaffak da oldu. Muhaliflerin muz-
merrat›n› anl›yordum. Bununla beraber, Rauf Beyi nezdime davet ettim. Meclis
ekseriyetinin kendisini ‹cra Vekilleri Reisi intihap etmeye mütemayil oldu¤unu,
bunun bence de münasip görüldü¤ünü söyledim. Rauf Bey, mütereddit bir vazi-
yet gösterdi. Heyeti Vekile Riyasetinin bir vazifesi yoktur, dedi. Rauf Bey demek
istiyordu ki, Büyük Millet Meclisinin Reisi, Vekiller Heyetinin de reisi tabiîsidir.
Heyeti Vekile mukarrerat›, onun taraf›ndan tasdik edilmedikçe mer'i olmaz. Bu-
na nazaran, ‹cra Vekilleri Reisinin bir salâhiyeti ve serbestisi yoktur. Filhakika,
Teflkilât› Esasiye Kanunu mucibince öyle idi. Maahaza, binnetice ‹cra Vekilleri
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Muhterem Efendiler, bu gizli oturumda, muhaliflerin, hükûmeti ve ordu-
yu y›kmak için ötedenberi kurcalad›klar› daha birtak›m ifller üzerinde, hemen
hemen çarp›flmay› and›ran tart›flmalar oldu. Sonunda gere¤i gibi ayd›nlanan
Yüce Meclis, oyunu flu yolda belirledi: 11 red, 15 çekimsere karfl› 177 oyla
Baflkomutanl›k Kanununun süresini uzatt›.

Efendiler, üç ay sonra, yani 20 Temmuz 1922 tarihinde, tekrar Baflkomu-
tanl›k Kanunu, gerekti¤i için yeniden görüflme konusu oldu. Bu kez, Mecliste
yapt›¤›m konuflmadan bir parçay› oldu¤u gibi bilginize sunmama izin verme-
nizi rica ederim. Demifltim ki: "Art›k ordumuzun tinsel ve nesnel gücü, ola¤a-
nüstü hiçbir önleme gereksinim duymaks›z›n, ulusal emelleri tam güvenle el-
de edebilecek aflamaya gelmifltir. Bu nedenle ola¤anüstü yetkilerin sürdürül-
mesine gereklilik kalmad›¤› kan›s›nday›m.

Bugün, ortadan kalkt›¤›n› görmekle sevindi¤imiz bu gereksinimin, bun-
dan sonra da ortaya ç›kt›¤›n› görmemekle mutlu olaca¤›z. Baflkomutanl›k gö-
revi, olsa olsa Ulusal And›m›z›n özüne uygun kesin sonuca ulaflaca¤›m›z güne
kadar sürer. Mutlu sonuca güvenle ulaflaca¤›m›za, kuflku yoktur. O gün; de-
¤erli ‹zmirimiz, güzel Bursam›z, ‹stanbulumuz, Trakyam›z ana vatana kat›lm›fl
olacakt›r. O mutlu gün gelince, bütün milletle birlikte, en büyük mutlulukla-
ra eriflmekle onur kazanaca¤›z. Benim baflkaca, ikinci bir mutlulu¤um olacak-
t›r ki o da, kutsal dâvam›za bafllad›¤›m›z gün, bulundu¤um yere dönebilmek-
li¤imdir. Ulusun ba¤r›nda özgür bir birey olmak gibi, dünyada mutluluk var
m›d›r? Gerçekleri bilen, gönlünde ve özünde tinsel ve kutsal tatlardan baflka
tat tafl›mayan insanlar için, nekadar yüksek olursa olsun, nesnel makamlar›n
hiçbir de¤eri yoktur."

Efendiler, bu görüflmelerin sonunda, baflkomutanl›¤›n bana süresiz ola-
rak verilmesi kararlaflt›r›ld›.

*
*   *

Muhterem Efendiler, muhalif grubun Meclisteki çal›flmalar›, bizi biraz
daha kendisile u¤raflt›racakt›r. ‹kinci Grup ad›n› tak›nan muhalifler, olumsuz
direnmelerini, uzun süre denediler. Bakanlar›n seçilme yöntemini gösteren 8
Temmuz 1922 tarihli kanunla Bakanlar›n ve Bakanlar Kurulu Baflkan›n›n
do¤rudan do¤ruya Meclis taraf›ndan ve gizli oyla seçilmeleri sa¤land›. Böyle-
likle, Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤›ndan, uzaklaflt›r›lm›fl oldu¤um gibi, bakan-
lar›n da benim gösterece¤im adaylar aras›ndan seçilmesiyle ilgili kural da kal-
d›r›lm›fl oldu.

Muhalif grup, bundan sonra sald›r›ya geçti. Rauf Beyi Bakanlar Kurulu
Baflkanl›¤›na getirmeye giriflti. Bunda baflar›l› da oldu. Muhaliflerin art niyetle-
rini anl›yordum. Bununla birlikte, Rauf Beyi yan›ma ça¤›rd›m. Meclis ço¤unlu-
¤unun kendisini Bakanlar Kurulu Baflkan›, seçmek e¤iliminde oldu¤unu, bunun
bence de uygun görüldü¤ünü söyledim. Rauf Bey, duraksar bir tav›r ald›. Bakan-
lar Kurulu Baflkanl›¤›n›n bir görevi yoktur, dedi. Rauf Bey demek istiyordu ki,
Büyük Millet Meclisinin Baflkan›, Bakanlar Kurulunun da do¤al baflkan›d›r. Ba-
kanlar Kurulu kararlar›, onun taraf›ndan onanmad›kça yürürlü¤e girmez. Buna
göre, Bakanlar Kurulu Baflkan›n›n bir yetkisi ve özgürlü¤ü yoktur. Gerçek-
ten, Anayasa gere¤ince öyle idi. Böyle olmakla birlikte, sonunda Bakanlar Ku-
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Riyasetini kabul etti. Rauf Bey, 12 Temmuz 1338 tarihinden 4 A¤ustos 1339 ta-
rihine kadar bu vazifede kald›.

Efendiler, bir nokta, nazar› dikkatinizi celbetmifltir. Kara Vas›f Beyle Ra-
uf Bey, muhalefetin teflkilinde, takviye ve idaresinde, ilk günden, beraber, ve
müdir bulunuyorlar. Fakat Rauf Bey, aç›ktan ‹kinci Gruba geçmiyerek, bizim
içimizde kalmak vaziyetini ihtiyar ediyor. Bu hal, üç sene devam etti. Rauf Bey,
nihayet kendi tabiri veçhile "zahiren beraber bulunmaya imkân kalmad›¤› za-
man" ayr›l›¤›n› ilân etmek mecburiyetinde bulundu.

Efendiler, muhaliflerin, Mecliste ordu aleyhine açt›klar› cereyan, devam
ediyordu. Mütemadiyen ve hararetli bir tarzda, ordunun taarruz kabiliyeti ol-
mad›¤›ndan ve art›k siyasî tedabirle hal ve intac› mesele zarurî bulundu¤undan
kuvvetli bir tarzda bahsediyorlard›.

Hakikati halde ordumuz, ihtiyacat ve noksanlar›n› ikmal etmek üzere bu-
lunuyordu. Ben, daha Haziran evas›t›nda taarruza karar vermifltim. Bu kara-
r›mdan, Cephe Kumandan› ile Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai
Millîye Vekili, yaln›z, bunlar haberdar bulunuyorlard›. Arzetti¤im tarihlerde,
‹zmit, Adapazar› istikametinde bir seyahat vesilesile hareket etti¤im zaman,
Ankarada, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Pafla Hazretlerile görüfltükten
sonra, o zaman Müdafaai Millîye Vekili bulunan Kâz›m Pafla Hazretlerini Sa-
r›köy istasyonuna kadar beraber götürerek oraya davet etti¤im Cephe Kuman-
dan› ‹smet Pafla Hazretlerile birlikte taarruz için istihzarat›n sürati ikmali hak-
k›nda mukarrerat ittihaz ettik

Efendiler art›k büyük taarruzdan bahsetmek zaman› geldi. Bilirsiniz ki,
Sakarya meydan muharebesinden sonra, düflman ordusu, büyük ve kuvvetli bir
grupla Afyon Karahisar-Dumlupmar aras›nda bulunuyordu. Di¤er kuvvetli
bir grubile de Eskiflehir m›nt›kas›nda idi. Bu iki grup aras›nda, ihtiyatlar› var-
d›. Sa¤ cenah›n›, Mendres havalisinde bulundurdu¤u kuvvetlerle; ve sol cena-
h›n› da ‹znik gölü flimal ve cenubundaki k››vvetlerile muhafaza ediyordu. De-
nilebilir ki, düflman cephesi, Marmaradan Mendrese kadar uzuyordu.

Düflman ordusu teflkilât›; üç kolordu ve baz› müstakil k›taat halinde idi.
Üç kolordusu on iki f›rkadan mürekkep ve müstakil k›taat ayr›ca üç f›rkaya ba-
li¤ olmakta idi. Biz, Garp Cephesindeki kuvvetlerimizi, iki ordu halinde teflkil
ve tensik etmifl idik. Bundan maada, do¤rudan do¤ruya cepheye merbut teflki-
lât›m›z da vard›. Bizim bütün k›taat›m›z on sekiz f›rka teflkil ediyordu. Bundan
baflka üç f›rkal› bir süvari kolordumuz ve daha zay›f mevcutlu ayr›ca iki süva-
ri f›rkam›z vard›. Teflkilât› muhtelif olan muhas›m iki ordu mukayese edilirse,
tarafeyn insan ve tüfek kuvvetleri, takriben yekdi¤erine muadil bulunuyordu.
Yaln›z Yunan ordusunun makinal› tüfek, top, tayyare, vesaiti nakliye, cephane
ve fennî malzeme noktai nazar›ndan, dünyan›n serbest ve müzahir sanayiine is-
tinat etmek itibarile, mahsûs tefevvuku vard›. Di¤er taraftan, bizim ordumuz
süvari m›ktar› itibarile tefevvuku haiz bulunuyordu.

Burada, bilmünasebe bir noktay› kaydetmeliyim. Ordular›m›zdan birinin,
‹kinci Ordunun Kumandan› elyevm fiûray› Askerî Azas›ndan fievki Pafla Haz-
retleri idi. Birinci Ordumuzun kumandas›n› Maltadan gelmifl olan ‹hsan Paflaya
vermifl idik. ‹hsan Paflan›n, kendisini Divan› Harbe kadar isal eden nabeca ef’al
ve harekât›ndan dolay› Ordu Kumandanl›¤›ndan uzaklaflt›r›lmas› lâz›mgeldi.
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rulu Baflkanl›¤›n› kabul etti. Rauf Bey, 12 Temmuz 1992 tarihinden 4 A¤ustos
1923 tarihine kadar bu görevde kald›.

Efendiler, bir nokta, dikkatinizi çekmifltir. Kara Vas›f Beyle Rauf Bey,
muhalefetin kurulmas›nda, güçlendirilip yönetiminde, daha ilk günden, bir-
likte oluyorlar ve yöneticilik yap›yorlar. Ama Rauf Bey, aç›ktan aç›¤a ‹kin-
ci Gruba geçmiyerek, bizim içimizde kalmak durumunu ye¤liyor. Bu durum,
üç sene sürdü. Rauf Bey, sonunda kendi deyimile bizimle "birlikmifl gibi gö-
rünme olana¤› kalmad›¤› zaman" ayr› oldu¤unu aç›¤a vurmak zorunda kal-
d›.

Efendiler, muhaliflerin, Mecliste orduya karfl› açt›klar› ak›m, sürüyordu.
Durmadan ve ateflli ateflli, ordunun sald›r› yetene¤i olmad›¤›ndan ve art›k so-
runun politik önlemlerle çözümlenip sonuçland›r›lmas›n›n zorunlu oldu¤un-
dan vurgulaya vurgulaya sözediyorlard›.

Gerçekte ordumuz, gereksinim ve eksiklerini tamamlamak üzere idi.
Ben, daha Haziran ortalar›nda sald›rmaya karar vermifltim. Bu karar›m›, Cep-
he Komutan› ile Genelkurmay Baflkan› ve Millî Savunma Bakan›, yaln›z, bun-
lar biliyorlard›. O tarihlerde, ‹zmit, Adapazar› do¤rultusunda bir geziye gidi-
yor gibi yola ç›kt›¤›m zaman, Ankarada, Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla
Hazretlerile görüfltükten sonra, o zaman Millî Savunma Bakan› olan Kâz›m
Pafla Hazretlerini Sar›köy istasyonuna kadar birlikte götürerek oraya ça¤›rd›-
¤›m Cephe Komutan› ‹smet Pafla Hazretlerile birlikte sald›r› için haz›rl›klar›n
h›zla tamamlanmas› ile ilgili kararlar ald›k.

Efendiler, art›k büyük sald›r›dan sözetmek zaman› geldi. Bilirsiniz ki, Sa-
karya meydan savafl›ndan sonra, düflman ordusu, büyük ve kuvvetli bir grup-
la Afyon-Dumlup›nar aras›nda bulunuyordu. Bir baflka kuvvetli grubuyla da
Eskiflehir bölgesinde idi. Bu iki grup aras›nda, yedekleri vard›. Sa¤ kanad›n›,
Menderes dolaylar›nda bulundurdu¤u kuvvetlerle; ve sol kanad›n› da ‹znik
gölü kuzey ve güneyindeki kuvvetlerile koruyordu. Denilebilir ki, düflman
cephesi, Marmaradan Menderese kadar uzuyordu.

Düflman ordusu kuruluflu; üç kolordu ve birtak›m ba¤›ms›z birliklerden
olufluyordu. Üç kolordusunda oniki tümen vard› ve ba¤›ms›z birlikler de üç
tümen kadar tutuyordu. Biz, Bat› Cephesindeki kuvvetlerimizi, iki ordu ola-
rak örgütlemifl ve düzenlemifltik. Bundan baflka, do¤rudan do¤ruya cepheye
ba¤l› örgütlerimiz de vard›. Bizim bütün birliklerimiz onsekiz tümendi. Bun-
dan baflka üç tümenli bir atl› kolordumuz ve ayr›ca er say›lar› daha az iki atl›
tümenimiz vard›. Baflka baflka kurulufltaki iki düflman ordu karfl›laflt›r›l›rsa, iki
taraf›n insan ve tüfek güçleri, afla¤› yukar› birbirine denk bulunuyordu. Yal-
n›z Yunan ordusunun makinal› tüfek, top, uçak, tafl›t arac› cephane ve teknik
gereçler bak›m›ndan, dünyan›n özgür ve çok büyük endüstrisine dayanmak
nedenile, hissedilir üstünlü¤ü vard›. Öbür yandan, bizim ordumuz atl› say›s›
bak›m›ndan üstündü.

Burada, s›ras› gelmiflken bir noktay› belirtmeliyim. Ordular›m›zdan birinin,
‹kinci Ordunun Komutan› flimdi Askerî Dan›flma Kurulu üyelerinden fievki Pafla
Hazretleri idi. Birinci Ordumuzun komutas›n› Maltadan gelmifl olan ‹hsan Pafla-
ya vermifl idik. ‹hsan Paflan›n, kendisini Askerî Mahkemeye kadar götüren yersiz
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Filhakika, Ali ‹hsan Pafla, ordunun inz›bat›n› ve idarei umumiyesini ç›kmaz
bir yola düflürecek surette bir hatt› hareket takip etti. Meselâ; ordusunda madun
kumandanlar›, mafevk kumandanlara itaatsizli¤e sevkedecek vaziyetler ihdas
etti.

Meselâ; ambarlar›n›n mevcudunu, günlerce haber vermiyerek ve haber
verdirmiyerek, umumî iafle buhran› hükümferma oldu¤u bir s›rada ans›z›n am-
barlar›n›n mevcudu kallmad›¤›n› ve açl›k tehlikesi bulundu¤unu bildirdi.

Madun kumandanlar›n itaatsizlik ve vazifesizli¤ini terviç ve teflvik sistemi-
ne dahil olarak, ordunun itaat ve hissi vazifesile oynayacak kadar entrikaya
müstait oldu¤u kanaatini hâs›l ettirdi.

Ali ‹hsan Paflan›n mahsûs olan evsaf› farikas›ndan bafll›calan flunlard›:
En küçük kademeye kadar bütün ordusuna, ehemmiyetli ehemmiyetsiz

her iflin ve her karar›n ancak kendi taraf›ndan verilebilece¤ini telkin ederek, bü-
tün ordusunda, yaln›z kendisinin sahibi kudret oldu¤unu zannettirmek. Bü-
yüklerine mütefevvik oldu¤unu herkese ispat etmek endiflesinde bulunmak.
Büyüklerinin gerek resmî ifl ve gerek hususî hatt› hareket noktai nazar›ndan iti-
barlar›n›n düflkün olmas›n› araflt›rmak. Muharebe noktai nazar›ndan tedbirde
isabet ve âsapta kuvvet cihetile kendisini tecrübeye f›rsat bulunmam›fl olmakla
beraber bu hususta anlafl›lan karakteri flu idi: Herhangi bir ademi muvaffak›-
yeti behemehal madununa veya mafevkin yüklemek imkân›n› daima düflünme-
si. ‹hsan Pafla, r›fku nezaketle muameleden daha ziyade sert ve resmî muame-
le ile istihdam olunmay› lüzumlu gösterir.

Ali ‹hsan Paflan›n tabiat ve ahlâk› hakk›nda Erkân›harbiyesi Reisi olup is-
tifaya mecburiyet hisseden Kaymakam Halit Beyin (bilâhare Kastamonu
Meb'usu olmufltur) Garp Cephesi Kumandanl›¤›na verdi¤i 20 Kânunusani
1338 tarihli resmî bir raporunun baz› f›kralar›n› aynen arzedece¤im. Halit Bey,
Harbi Umumide, Irakta da Ali ‹hsan Pafla ile beraber bulunmufltu. Bahsetti¤im
raporda flu cümleler vard›r:

"..................................................................................................................................................
Kumandan›m Ali ‹hsan Pafla Hazretlerinin geldi¤i gündenberi madun kumandanlar›n izze-
tinefsini ve flevki vazifesini k›racak muameleler yapmas› ve cereyan eden muhaberattan müs-
teban buyurulmufl olaca¤› veçhile cepheye karfl› maduna hissettirecek derecede gayr›makul
bir muhabere kap›s› açmas›, benlik kokusu hissedilen mütalea yar›fl›na giriflmesi, kâinat›n
takdir ve hürmet etti¤i cephe karargâh›n›n nüfuzunu azaltmak istedi¤ini iflrab eder bir hatt›
hareket takip etmesi, beni cidden düflündürdü ve müteessir etti. Muamelât›n› imkân nispetin-
de tadile çal›flt›m. Fakat yine büyük bir fark göremedim.
.............................................................................................................................................................
Ahlâk›nda mündemiç teferrüt daiyesi, h›rs› flöhret, fart› haset, son derece bir hodbinlik saikasile
bafl olmak istedi¤i, muamelât›ndan ve madun kumandanlar yan›nda nifakcuyane sözlerinden is-
tidlâl olunuyordu. 11 inci F›rka Kumandan›...........istifam› iflittikten sonra bana mahremane flifa-
hen (Ali ‹hsan Paflan›n Maltada iken halâs› için Ferit Paflaya mektuplar yazd›¤›n› ve alenen ‹n-
giliz Mandas›n› kabul için saatlerce kendi muvacehesinde beyanatta ve münakaflalarda bulundu-
¤unu) söyledi. Bu ifadeyi hatt› hareketine nazaran calibi nazar buldum..............madundan gelen
baz› evrak› cepheye, cepheden geleni maduna aynen tebli¤ ederek itimad› mütekabil hislerini rah-
nedar etmek tarz› hareketi de, ayr›ca calibi nazard›r. Meselâ, fieyhelvan Da¤›n›n z›ya› hakk›nda-
ki muhaberat›n aynen Beflinci Kolorduya ve Beflinci Kolordudan yaz›lan baz› raporlar›n aynen
cepheye yaz›lmas› gibi, buna ra¤men mezkûr hâdisenin mesuliyetini, Beflinci Kolordu Kuman-
dan›na tahmil etmesi ve müflarileyhten cepheye flikâyette bulunmas› flimei âmiriyetle kabili
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iflleri ve davran›fllar›ndan dolay› Ordu Komutanl›¤›ndan uzaklaflt›r›lmas› ge-
rekti. Gerçekte, Ali ‹hsan Pafla, ordunun düzenini ve genel yönetimini ç›kma-
za sokacak davran›fllarda bulundu. Örne¤in; ordusunda ast komutanlar›, üst
komutanlar›n emirlerini dinlememeye sürükleyecek durumlar yaratt›.

Söz gelifli; ambarlar›nda bulunan fleyleri, günlerce bildirmiyerek ve bil-
dirtmiyerek, genel yiyecek s›k›nt›s› çekildi¤i bir s›rada birdenbire ambarlar›n-
da yiyecek kalmad›¤›n› ve açl›k tehlikesi bulundu¤unu bildirdi.

Ast komutanlar› emir dinlememeye ve görev yapmamaya k›flk›rtmak ve
böyle davrananlar› tutmak yoluyla, ordunun emre uyma ve görev duygusuyla
oynayacak kadar dalavereye yatk›n oldu¤u kan›s›n› uyand›rd›.

Ali ‹hsan Paflan›n kendisini baflkalar›ndan ay›rdeden kendine özgü nite-
liklerinin bafll›calar› flunlard›:

En küçük birliklere kadar bütün ordusuna, önemli önemsiz her iflin ve her
karar›n ancak kendi taraf›ndan verilebilece¤i kan›s›n› afl›layarak, bütün ordu-
sunda, yaln›z kendisinin erk sahibi oldu¤u san›s›n› uyand›rmak. Üstlerinden
daha üstün oldu¤unu herkese kan›tlama kayg›s›nda bulunmak. Büyüklerinin
hem resmî ifl ve hem de özel davran›fllar› bak›m›ndan sayg›nl›klar›n›n düflkün
olmas›n› araflt›rmak. Savaflta önlemlerinin yerindeli¤i ve sinir sa¤laml›¤› yönle-
rinde kendisini denemeye f›rsat bulunmam›fl ise de bu alanda anlafl›lan karak-
teri flu idi: Herhangi bir baflar›s›zl›¤›n ne olursa olsun, hep, astlar›na veya üst-
lerine yüklemenin yolunu aramas›. ‹hsan Pafla, astlar›na tatl› ve yumuflak dav-
ranmaktan çok, sert ve resmî davran›fllarla görev yapt›rmay› gerekli sayar.

Ali ihsan Paflan›n huyu ve ahlâk› konusunda, Kurmay Baflkan› olup gö-
revden çekilmek zorunlu¤u duyan Yarbay Halit Beyin (sonradan Kastamonu
Meb’usu olmufltur) Bat› Cephesi Komutanl›¤›na verdi¤i 20 Ocak 1922 tarihli
resmî bir raporunun kimi parçalar›n› oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m. Halit
Bey, Dünya Savafl›nda, Irakta da Ali ‹hsan Pafla ile beraber bulunmufltu. Sö-
zünü etti¤im raporda flu cümleler vard›r:

“..................................................................................................................................................
Komutan›m Ali ‹hsan Pafla Hazretlerinin geldi¤i gündenberi ast komutanlar›n onurunu ve
görev yapma iste¤ini k›racak davran›fllarda bulunmas› ve yap›lan yaz›flmalardan anlafl›lm›fl
olaca¤› gibi cephe komutanl›¤›na karfl› astlara sezdirecek ölçüde ak›l almaz bir yaz›flma ka-
p›s› açmas›, benlik kokusu sezilen düflünce yar›fl›na giriflmesi, bütün dünyan›n de¤er verip
sayg› gösterdi¤i cephe karargâh›n›n etkisini azaltmak istedi¤ini anlat›r yollu bir tutum izle-
mesi, beni gerçekten düflündürdü ve üzdü. Davran›fllar›n› elden geldi¤ince yumuflatmaya
çal›flt›m. Ama yine büyük bir de¤ifliklik göremedim.
.............................................................................................................................................................
Benli¤ine sinmifl yükselme kuruntusu, ün alma tutkusu, afl›r› k›skançl›k, sonsuz bir bencillik etki-
siyle bafl olmak istedi¤i, davran›fllar›ndan ve alt komutanlar yan›nda harcad›¤› arabozucu sözlerin-
den anlafl›l›yordu. 11 inci Tümen Komutan›.............görevden çekildi¤imi iflittikten sonra bana giz-
lice (Ali ‹hsan Paflan›n Maltada iken kurtar›lmas› için Ferit Paflaya mektuplar yazd›¤›n› ve aç›k-
tan aç›¤a ‹ngiliz Mandas›n› kabul için saatlerce kendi yan›nda konuflmalar ve tart›flmalar yapt›¤›-
n›) söyledi. Bu sözleri Ali ‹hsan Paflan›n davran›fllar› aç›s›ndan dikkat çekici bul-
dum.......................asttan gelen kimi yaz›lar› cepheye, cepheden geleni asta oldu¤u gibi bildirerek
karfl›l›kl› güven duygular›n› zedeleyen davran›fllar› da, ayr›ca dikkat çekicidir. Örne¤in, fieyhelvan
da¤›n›n düflman eline düflmesi ile ilgili cephe yaz›lar›n› oldu¤u gibi Beflinci Kolorduya ve Beflinci
Kolordudan yaz›lan kimi raporlar›n oldu¤u gibi cepheye yaz›lmas› gibi, buna karfl›n sözü geçen
olay›n sorumlulu¤unu Beflinci Kolordu Komutan›na yüklemesi ve ondan cepheye yak›nmalarda
bulunmas› üst olma niteli¤i ile ba¤daflmaz. Tevhidiefkâr gazetesinde yay›mlatt›¤› öyküleri aras›nda


