
çal›flan inhisarc› bir siyasî sistem, inkiflaf ve terakki için, kahredici, bir cehen-
nem makam›ndad›r." cümlesile takip etti¤imiz sistem hakk›nda, pek haks›z ve
insafs›z bir iftirada bulunuyor ve "mefl'um gidiflin muayyen bir noktada tevkif
edilmesi, yeni bir ç›¤›r aç›lmas› lâz›md›r" diyerek, bize, tekrar vazifemizi ihtar
ediyordu.

Vatan muharriri, bir gün sonra yazd›¤› "Sokaktaki Adam" serlevhal› bafl-
makalesini "‹nflallah iyi olur; demekten baflka yapacak fley kalmam›fl gibi gö-
rünüyor." cümlesile bitiriyordu.

8 Teflrinisani 1340 tarihli Vatan gazetesinde intiflar eden, bir Ankara telg-
raf›nda: "Meclis, yüksek mevkide bulunanlar›n tasvibi olmaks›z›n, kabineyi ›s-
kat edemiyecektir" tarz›nda, büyük harflerle yaz›lm›fl int›balar ve "Rauf Bey,
dünkü, nutkunda istizah haricinde ehemmiyetsiz fleylerden bahsetmekle, isti-
zah taraftarlar›n›n mevkiini ve istizah davas›n› zâfa düflürdü¤ü söylenmekte-
dir." gibi haberler vard›r.

Vatan gazetesinin, istizah davas›n› takip için sureti mahsusada gönderdi¤i
muhabiri, intihalar›nda pek isabet gösteremiyorsa da, istizah davas›n›n, sebebi
zâf› hakk›nda verdi¤i haberde aldanm›fl görünmüyordu.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n baflmuharriri de, bir sürü baflmakaleler ile, mu-
halefeti takviye ve teflçi ediyor ve kendini müdafaa eden hükûmetin ve muvaf›k
meb'uslar›n, kendini müdafaa etmelerini ve söz söylemelerini dahi istemiyor-
du. Bu baflmuharrir diyordu ki: "Mecliste, muvaf›k meb'uslar böyle, her mü-
him ifli, gürültüye bo¤mak e¤lencesinde devam ederek münekkitleri susturduk-
ça, ‹smet Pafla hükûmeti hiç flüphesiz itimat reyi alacakt›r. Fakat bu itimat re-
yinin mahiyeti hakikîyesi, nihayet, bir sandukçan›n içine fazla m›ktarda beyaz
kâ¤›t at›lm›fl olmas›ndan ibaret kalacakt›r."

Bu safsatalar üzerinde, tevakkufa lüzum yoktur. Biraz da, Tanin gazetesi-
ne bakal›m! Taninin, "Siyasî Tahammürat" unvanl› bir baflmakalesinde "Ha-
reketi millîye mücahedesinde büyük hizmetlerile temeyyüz etmifl flayan› hürmet
ve itimat baz› simalar aras›nda bir teflriki hareket mukaddemat› bafllad›¤› haber
al›nd›¤›ndan ve "Halk F›rkasile ve hükûmetle samimî münasebat› olan matbu-
at›n bu haberleri pek nahofl bir flekilde karfl›lamalar›ndan ve tefsir etmelerin-
den" ve "daha flimdiden müstakbel f›rkay› gözden düflürecek surette mütaleat
serdine k›yam edilmesinden bahsolunmaktad›r. Makalede, program meselesine
temas edilerek, Halk F›rkas›n›n program› olmad›¤›na iflaret edildikten sonra
biz Halk F›rkas›ndan hiç memnun de¤iliz. Fakat Halk F›rkas›n›n prensipleri
nam›na söylenen ve görülen fleylere tamamen taraftar›z, deniliyor ve Halk F›r-
kas› prensiplerinden ne anlafl›ld›¤› izah olunarak fakat, acaba, hakikatte de
böyle midir?" suali ortaya at›l›yor. Muharrir, bu suale menfi cevap veriyor ve
"karfl›m›zda böyle bir f›rkai teceddüt ve ›slahat görmeyi gönlümüz istedi¤i için,
Halk F›rkas›n› bu dedi¤imiz flekilde hulya eyliyoruz." diyor. Ondan sonra, mu-
harrir, flunlar› söylüyor: "Halk F›rkas›n›n program› ve sözleri baflkad›r, tuttu-
¤u yol baflkad›r. Halk F›rkas›n›n, demokratl›¤› dudaklar›ndad›r."

Bu mütalean›n sahibi, birinci cümlesile, kastediyorsa, ki, Halk F›rkas›,
cumhuriyet ilân edece¤ini, hilâfeti lâ¤veyliyece¤ini program›na yaz›p ilân etme-
di ve söylemedi; fakat filen yapt›; do¤rudur! Ancak, ikinci cümle ile Halk F›r-
kas›na isnat etti¤i do¤ru de¤ildir.
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kelci bir politik yöntem, geliflip ilerlemek için, ezici, bir cehennem durumun-
dad›r." cümlesile izledi¤imiz yöntem için, pek haks›z ve k›y›c› bir karalamada
bulunuyor ve "u¤ursuz gidiflin belirli bir noktada durdurulmas›, yeni bir ç›¤›r
aç›lmas› gerekir" diyerek, bize, bir daha görevimizi hat›rlat›yordu.

Vatan yazar›, bir gün sonra yazd›¤› "Sokaktaki Adam" bafll›kl› baflyaz›s›-
n› "‹nflallah iyi olur; demekten baflka yapacak fley kalmam›fl gibi görünüyor."
cümlesile bitiriyordu.

8 Kas›m 1924 tarihli Vatan gazetesinde yay›mlanan, bir Ankara telgraf›n-
da: "Meclis, yüksek görevlerde bulunanlar uygun bulmad›kça, hükûmeti dü-
flüremiyecektir" biçiminde, büyük harflerle dizilmifl izlenimler ve "Rauf Bey,
dünkü nutkunda, gensoru d›fl›nda önemsiz fleylerden sözetmekle, gensorudan
yana olanlarm durumunu ve gensorunun etkisini azaltt›¤› söylenmektedir" gi-
bi haberler vard›r.

Vatan gazetesinin, gensoru iflini izlemek için özel olarak gönderdi¤i ha-
bercisi, izlenimlerinde olaylar› pek do¤ru yans›lam›yorsa da, gensorunun etki-
sinin, azalmas› nedeniyle ilgili olarak verdi¤i haberde aldanm›fl görünmüyor-
du.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n baflyazar› da, bir sürü baflyaz›larla, muhalefeti
destekliyor ve özendiriyor ve kendini savunan hükûmetin ve hükûmeti tutan
meb'uslar›n, kendini savunmalar›n› ve söz söylemelerini bile istemiyordu. Bu
baflyazar diyordu ki: "Mecliste, hükûmeti tutan böyle, her önemli ifli, gürültü-
ye bo¤mak e¤lencisini sürdürerek elefltiricileri susturdukça, ‹smet Pafla hükû-
meti hiç kuflkusuz güven oyu alacakt›r. Ama bu güven oyunun gerçek niteli-
¤i, olsa olsa küçük bir sand›¤›n içine çok say›da beyaz kâ¤›t at›lm›fl olmas›n-
dan ibaret olarak kalacakt›r."

Bu bofl sözler üzerinde, durmaya gerek yoktur. Biraz da, Tanin gazetesi-
ne bakal›m. Taninin, "Politik Mayalanmalar" bafll›kl› bir baflyaz›s›nda "Kur-
tulufl savafl›nda büyük yararl›l›klar›yla sivrilmifl sayg› de¤er ve güvenilir kimi
kifliler aras›nda bir iflbirli¤i bafllang›c› olufltu¤u" haber al›nd›¤›ndan ve "Halk
Partisiyle ve hükûmetle yak›n iliflkisi olan bas›n›n" "bu haberleri pek hofl ol-
mayan bir biçimde karfl›lamalar›ndan ve yorumlamalar›ndan" ve "daha flim-
diden gelecekteki partiyi gözden düflürecek yolda düflünceler ileri sürmeye"
kalk›fl›lmas›ndan sözedilmektedir. Yaz›da, program ifline de¤inilerek, Halk
Partisinin program› olmad›¤› belirtildikten sonra "Biz Halk Partisini hiç be-
¤enmiyoruz. Ama Halk Partisinin ilkeleri ad›na söylenen ve görülen fleyleri
tümüyle benimsiyoruz." deniliyor ve Halk Partisi ilkelerinden ne anlafl›ld›¤›
aç›klan›yor "Ama, acaba, gerçekte de böyle midir?" sorusu ortaya at›l›yor.
Yazar, bu soruya olumsuz yan›t veriyor ve "Karfl›m›zda böyle bir yenilefltirme
ve düzeltme partisi görmeyi gönlümüz istedi¤i için, Halk Partisini bu dedi¤i-
miz biçimde hayal ediyoruz." diyor. Ondan sonra, yazar, flunlar› söylüyor:
"Halk Partisinin program› ve sözleri baflkad›r, tuttu¤u yol baflkad›r. Halk Par-
tisinin, demokratl›¤› dudaklar›ndad›r."

Bu düflüncenin sahibi, birinci cümlesile, demek istiyorsa, ki Halk Partisi,
cumhuriyet ilân edece¤ini, halifeli¤i kald›raca¤›n› program›na yaz›p duyurma-
d› ve söylemedi; ama yapt›; do¤rudur. Ancak, ikinci cümle ile Halk Partisi için
söyledi¤i do¤ru de¤ildir.



Makale sahibi, muhalif zevat›n, mevkii iktidara geçmek istemelerinin mefl-
ruiyetini ispat için, sarfetti¤i birçok sözlere flunu da ilâve ediyor: "Vatan düflün-
cesile hareket etmek, yaln›z mevkii iktidardaki zatlara m› - mintarafillâh - inhi-
sar fleklinde bahflolunur bir fazilettir."

Tanin baflmuharriri 4 Teflrinisani 1340 tarihinde, yazd›¤› Ordu ve Siyaset
unvanl› bir baflmakalede, flu mütaleatta bulunuyor: "fiekli hükûmet cumhuriyet-
tir. Fakat, hükûmetin yaln›z ad›n› de¤ifltirmek hiçbir fayda temin etmez. As›l teb-
dil edilmesi icap eden nokta iflin ruhudur, prensipleridir. Bugün Müttehidei Ame-
rika istisna edilirse Amerikada yirmi kadar memleket vard›r ki hepsinin ismi de
cumhuriyettir. Hatta hep zencirlerden terekküp eden Haiti bile bir cumhuriyet
idi. Fakat buralarda cumhuriyetin hükûmeti mutlakadan fark› pek azd›r. ‹rsî bir
hükümdar yerine, zorla riyaseticümhura ç›km›fl bir mütegallibe görürüz. ‹flte bu-
kadar! Reisicumhur nam›n› tafl›yan müstebit, keyfemeyafla idarei hükûmet eder.
Bir hükümdar› mutlak gibi keyfi ve hevesinden baflka bir kanun tan›maz.

Tanin baflmuharriri, bu Amerika cumhuriyetlerinden fiiliyi istisna ederek
di¤erleri için diyor ki: "Hiçbirisi, bugün, hakikî cumhuriyet nam›n› tafl›maya
lây›k de¤ildir. Çünkü demokrasiye... istinat etmiyorlar."; "cumhuriyet nam› al-
t›nda hükûmeti mutlakalar›n, hükümferma olmas›, askerî rüesa yüzündendir."

Burada, bir an tevakkuf etmek isterim. Efendiler, bu makale, meb'us olan
kumandanlar›n, meb'usluktan istifalar› üzerine ve o münasebetle yaz›l›yor. Fa-
kat, öyle bir zamanda yaz›l›yor ki, ordular›m›z›n müfettiflleri, ordular› terkedip
hükûmeti ›skat için Meclise gelmifllerdir ve bu muharrir, onlar›n mevkii iktida-
ra geçmek istemelerinin meflruiyetini ispat için, daha bir gün evvel, sütunlarca
yaz› yazm›flt›r. Cumhuriyetin hükûmeti mutlakadan farks›z olabilece¤ine mi-
saller getiren ve buna sebep, demokrasiye istinat etmemek oldu¤unu söyliyen
muharrir, hükûmet f›rkas›n›n demokratl›¤› dudaklar›ndad›r." diyen zatt›r.
"Bunun böyle olmas› askerî rüesa yüzündendir, diyen zat, Türkiye Reisicum-
hurunun da rüesayi askeriyeden biri oldu¤unu bilen zatt›r. Bu zatt›r ki, rüesa-
yi askeriyeden filân ve filânlar›; rüesayi askeriyeden olan Türk Reisicumhuru
ve rüesayi askeriyeden olan Türk Baflvekili ile karfl› karfl›ya cephe ald›rmak
için hararetle çal›fl›yor ve sonra sevmedi¤i taraf›n y›k›lmas›n›, millete lüzumlu
gösterebilmek için, gûya, flayan› tetkik ve ibret misaller söylüyor ve "hangi ge-
neral maiyetine daha çok asi toplayabilirse, riyatesicumhura o geçer." "ve ordu
kumandanlar›, eflk›ya reisleri biribirlerile çarp›flarak, riyaseticumhur mevkiini
gaspediyorlar." diyor.

Efendiler, bu ve buna mümasil sözlerin, ne maksatla ve ne his ile yaz›ld›-
¤›n›, farketmemek ve bu gibi neflriyat›n Meclis azas›nda ve efkâr› umumîyede
b›rakaca¤› menfi ve muz›r tesirleri anlamamak, mümkün de¤ildi. Filhakika, bu
ifsâtkâr tesirat maatteessüf filî akislerini göstermifltir.

Refet, Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalar›n, Müdafaai Millîye Encü-
menine intihap edilmemifl olduklar›ndan müteessir olan ayn› cumhuriyetçi mu-
harrik, bu defa da, ordu kumandanlar›n›n, ordulara müessir olabilecek bir he-
yete intihap edilmemifl oldu¤unu iyi bulmuyor. Bu noktada, pek sevdi¤ini an-
latmak istedi¤i demokrasiye imtisalden dahi vazgeçiyor. Bu fikirleri ihtiva eden
cümleleri, hep beraber mütalea edelim.

“Siyasiyat” serlevhas› alt›nda yaz›lm›fl yaz›lar aras›nda “Müdafaai Millîye
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Yazar, hükûmete karfl› olanlar›n, iktidara geçmek istemelerinin uygunlu-
¤unu kan›tlamak için, kulland›¤› birçok sözlere flunu da ekliyor: - "Vatan ya-
rar›na çal›flmak, yaln›z iktidardaki kiflilere - Tanr›n›n - tekel biçiminde ba¤›fl-
lad›¤› bir erdem midir?"

Tanin baflyazar› 4 Kas›m 1924 tarihinde, yazd›¤› Ordu ve Politika bafll›k-
l› bir baflyaz›da, flu düflünceleri ileri sürüyor: "Hükûmet biçimi cumhuriyettir.
Ama, hükûmetin yaln›z ad›n› de¤ifltirmek hiçbir yarar sa¤lamaz. As›l de¤iflti-
rilmesi gereken nokta iflin özüdür, ilkeleridir. Bugün Amerika Birleflik Dev-
letleri d›fl›nda Amerikada yirmi kadar memleket vard›r ki hepsinin de ad›
cumhuriyettir. Dahas› hep zencilerden oluflan Haiti bile bir cumhuriyet idi.
Ama buralarda cumhuriyetin zorbalar hükûmetinden fark› pek azd›r. Soydan
gelen bir devlet baflkan› yerine, zorla Cumhurbaflkanl›¤›na ç›km›fl bir zorba
görürüz. ‹flte bu kadar. Cumhurbaflkan› san›n› tafl›yan zorba, egemenli¤ini di-
ledi¤i gibi yürütür. Bir saltç› devlet baflkan› gibi kendi istek ve dile¤inden bafl-
ka bir kanun tan›maz."

Tanin baflyazar›, bu Amerika cumhuriyetlerinden fiiliyi bir yana b›raka-
rak öbürleri için diyor ki: "Hiçbirisi, bugün, gerçek cumhuriyet ad›n› tafl›ya-
cak nitelikte de¤ildir. Çünkü demokrasiye... dayanm›yorlar."; "Cumhuriyet
ad› alt›nda saltç› hükûmetin, egemenlik sürmesi, baflkanlar›n›n asker olmas›
yüzündendir."

Burada, biraz durmak isterim. Efendiler, bu yaz›, milletvekili olan komu-
tanlar›n, milletvekilli¤inden çekilmeleri üzerine ve o iliflkiyle yaz›l›yor. Ama,
öyle bir zamanda yaz›l›yor ki, ordular›m›z›n müfettiflleri, ordular› b›rak›p hü-
kûmeti düflürmek için Meclise gelmifllerdir ve bu yazar, onlar›n iktidara geç-
mek istemelerinin uygunlu¤unu kan›tlamak için, daha bir gün önce, sütunlar-
ca yaz› yazm›flt›r. Cumhuriyetin saltç› hükûmetten farks›z olabilece¤ine ör-
nekler veren ve buna, demokrasiye dayanmaman›n neden oldu¤unu söyliyen
yazar, "hükûmet partisinin demokratl›¤› dudaklar›ndad›r." diyen kiflidir. Bu-
nun böyle olmas› "baflkanlar›n asker olmas› yüzündendir." diyen kifli, Türki-
ye Cumhurbaflkan›n›n da bir asker oldu¤unu bilen kiflidir. Bu kiflidir ki, baz›
askerleri; asker olan Türk Cumhurbaflkan› ve asker olan Türk Baflbakan› ile
karfl› karfl›ya getirmek için büyük çaba harc›yor ve sonra sevmedi¤i taraf›n y›-
k›lmas›n›, millete gerekli gösterebilmek için, sözde, incelenip ders almaya ya-
rar örnekler veriyor ve "hangi General yan›na daha çok haydut toplayabilir-
se, cumhurbaflkanl›¤›na o geçer" ve "ordu komutanlar›, haydut bafllar› biribir-
lerile çarp›flarak, cumhurbaflkanl›¤›n› zorla ele geçiriyorlar." diyor.

Efendiler, bu ve buna benzer sözlerin, ne amaçla ve ne duyguyla yaz›ld›-
¤›n›, kavramamak ve bu tür yay›mlar›n Meclis üyelerinde ve kamu oyunda b›-
rakaca¤› olumsuz ve zararl› etkileri anlamamak, olamaz. Gerçekten, bu kar›fl-
t›r›c› bozucu etkiler üzülerek söylüyorum, edimli olarak yans›m›flt›r.

Refet, Kâz›m Kara Bekir ve Ali Fuat Paflalar›n, Millî Savunma Komüsyo-
nuna seçilmemifl olduklar›na üzülen o cumhuriyetçi yazar, bu defa da, ordu ko-
mutanlar›n›n, ordulara etki yapabilecek bir kurula seçilmemifl olmas›n› iyi bul-
muyor. Bu noktada, pek sevdi¤ini anlatmak istedi¤i demokrasiyi örnek tutmak-
tan bile vazgeçiyor. Bu düflünceleri içeren cümleleri, hep birlikte okuyal›m.

“Politika ‹flleri” bafll›¤› alt›nda yaz›lm›fl yaz›lar aras›nda “Millî Savunma



Encümeni, Millet Meclisinin hemen hemen en az siyasî olan, hatta siyasiyatla
hiç alâkas› bulunm›yan bir sahai faaliyettir." cümlesi okunur. Muharrir, bu
cümle ile, Meclise dahil olan, ordu müfettifllerinin, siyasetle alâkas› bulunm›yan
sahada çal›flmalar›na neden ve ne için meydan verilmedi; demek istiyor. Buna,
flu yolda, cevap vermek mümkündür. Çünkü, hakikaten, Müdafaai Millîye En-
cümeni siyasiyatla alâkas› bulunmamak lâz›mgelen, bir sahai faaliyet ise, ora-
ya, mahza, siyasiyatla ifltigal eylemek üzere Meclise gelmifl olanlar› ithal eyle-
mekte mahzur oldu¤u için!

Muharrir, bu cümleden sonra devam ederek diyor ki: "Burada, vatan›n
namus ve istiklâlini müdafaa edecek orduyu, idare, ›slâh, tensik etmeye ve da-
ha müterakki bir hale sokmaya hâdim kanunlar tanzim olunacakt›r. Politika-
c›l›k ihtirasat›na kendilerini kapt›rmay›p da, yaln›z vatan› düflünenler için bu
vazife, erkân› askeriye aras›nda, en muktedir zatlara tevdi edilmek bir vecibei
hamiyettir."

Bu cümleler üzerinde de biraz tevakkuf edece¤im.
Ordunun, idare, ›slâh, tensik› ve onun daha müterakki bir hale getirilmesi

meselesi çok mühimdir. Bu hususta muvazzaf ve meflgul makam Erkan›harbî-
yei Umumîyedir. Bu makamda muharririn de dedi¤i gibi en mümtaz erkân› as-
keriyemiz bulunmaktad›r. Ordunun idaresi, ›slâh›, tensik› hususat›n› deruhde
eden bu büyük erkân›harbîye, bu hususlarda, lüzum gördükçe hükûmete tekli-
fatta bulunur.

Erkân›harbîyenin ve hükûmete dahil Müdafaai Millîyenin arîz ve amîk
düflünüp teshil eyledikleri mesail, her sene, içtima eden Ali Askerî fiûra taraf›n-
dan tetkik ve müzakere olunur. Ali Askerî fiûray›, Erkan›harbîyei Umumîye
Reisi, Müdafaa ve Bahriye Vekilleri ve ordu müfettiflleri teflkil eder. Ali Askerî
fiûran›n, tetkik›ndan geçen ve tatbik› muvaf›k görülen hususattan icab edenler,
hükûmete teklif olunur. Bu tekliflerden, tatbik› için, kespi kanuniyet eylemesi
lâz›m olanlar varsa, iflte onlar Meclise arzolunur. Mecliste, usulen Müdafaai
Millîye Encümeninden ve taallûku olursa baflka encümenlerden de geçtikten
sonra, Meclis heyeti umumîyesinde müzakere ve taknin olunur.

Müdafaai Millîye Encümenindeki azan›n askerlikten anlamas› lâz›md›r.
Fakat, yaln›z askerlikten anlamas› kâfi de¤ildir. Devletin maliyesinden, siyase-
tinden ve daha çok fleylerden de anlamas› lüzumludur. Yaln›z askerlikten anla-
mak, orduya müteallik kanun lâyihalar› yapmak için kâfi gelseydi, Erkan›har-
bîyei Umumîyenin tespit ve Ali fiûrayai Askerinin de tasvibinden sonra ayr›ca
bir encümende veya encümenlerde tetkike hacet kalmazd›. Zira, politika ile ifl-
tigal eden zevat, askerlikden dahi gelmifl olsalar, hayat›n›, ulûm ve fünun ve
hergünkü terakkiyat› askeriyeyi takip tatbik etmekle imrar eden zevattan daha
mütehass›s ve daha sahibi salâhiyet olamaz.

Ordunun idare, ›slâh ve tensik› için musip efkâr ve büyük tecrübelere malik
oldu¤unu zanneden ve Ali fiûray› Askeride kanunen aza bulunan ordu müfettifl-
leri için en müsait sahai faaliyet ordular›n bafl›nda ve Ali fiûrayi Askerî içindeki
mevkileri idi. (Ciddiyet talep eden bu mevkiin k›ymet ve ehemmiyetini takdir et-
meyip, hükûmeti, Müdafaai Millîye Vekâletini, Erkan›harbîyei Umumîyeyi be-
¤enmeyip; onlar›, kendi mütaleat ve tasavvurat› askerîyesini takdirden uzak gö-
rerek, siyasî sahada çal›flmay› tercih eden kumandanlar›n, Müdafaai Millîye En-

854 855

Komüsyonu, Millet Meclisinin hemen hemen en az siyasî olan, dahas› politi-
ka iflleriyle hiç ilgisi bulunmayan bir çal›flma alan›d›r." cümlesi okunur. Yazar,
bu cümle ile, Meclise giren, ordu müfettifllerinin, politika ile ilgisi bulunmayan
alanda çal›flmalar›na neden ve ne için meydan verilmedi; demek istiyor. Bu-
na, flu yolda, yan›t verilebilir. Çünkü, gerçekten, Millî Savunma Komüsyonu
politika iflleriyle ilgisi bulunmamak gereken, bir çal›flma alan› ise, oraya, salt,
politika iflleriyle u¤raflmak amac›yla meclise gelmifl olanlar› sokmakta sak›n-
ca oldu¤u için.

Yazar, bu cümleden sonra yaz›s›n› sürdürerek diyor ki: "Burada, vatan›n
namus ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunacak orduyu, yönetmeye, iyilefltirmeye, düzen-
lemeye ve daha ileri bir duruma getirmeye yarayacak kanunlar yap›lacakt›r.
Politikac›l›k tutkusuna kendilerini kapt›rmay›p da, yaln›z vatan› düflünenler
için bu görev, askerlerin en ileri gelenlerinden, en yetenekli olanlara verilmek
bir yurtseverlik borcudur."

Bu cümleler üzerinde de biraz duraca¤›m.
Ordunun, yönetilmesi, iyilefltirilmesi, düzenlenmesi ve onun daha ileri bir

duruma getirilmesi ifli çok önemlidir. Bu iflle görevlendirilmifl ve u¤raflmakta
olan makam "Genelkurmay"d›r. Burada yazar›n da dedi¤i gibi en seçkin ko-
mutanlar›m›z bulunmaktad›r. Ordunun yönetimi, iyilefltirilmesi, düzenlenme-
si iflini üzerine alan bu genelkurmay, bu konularda, gerekli gördükçe hükûme-
te öneriler yapar.

Genelkurmay›n ve hükûmetin bir kolu olan Millî Savunma Bakanl›¤›n›n
enine boyuna düflünüp saptad›klar› sorunlar, her sene, toplanan "Yüksek Aske-
rî fiûra "taraf›ndan incelenip görüflülür. Yüksek Askerî fiûray›, Genelkurmay
Baflkan›, Millî Savunma ve Deniziflleri Bakanlar› ve ordu müfettiflleri oluflturur.
Yüksek Askerî fiûran›n, incelemesinden geçen ve uygulanmas› kabul edilen ifl-
lerden gerekenler, hükûmete önerilir. Bu önerilerden, uygulanmas› için, kanun-
laflmas› gerekenler varsa, iflte onlar Meclise sunulur. Mecliste, yöntemi uyar›n-
ca Millî Savunma Komüsyonundan ve iliflkisi olursa baflka komüsyonlardan da
geçtikten sonra, Meclis genel kurulunda görüflülür ve kanunlaflt›r›l›r.

Millî Savunma Komüsyonundaki üyelerin askerlikten anlamas› gerekli-
dir. Ama, yaln›z askerlikten anlamas› yeterli de¤ildir. Devletin maliyesinden,
politikas›ndan ve daha baflka fleylerden de anlamas› gereklidir. Yaln›z asker-
likten anlamak, orduya iliflkin kanun tasar›lar› haz›rlamak için yeterli olsayd›,
Genelkurmay›n saptamas› ve Yüksek Askerî fiûran›n da onaylamas›ndan son-
ra ayr›ca bir ya da birkaç komüsyonda incelenmesi gerekmezdi. Çünkü, poli-
tika ile u¤raflan kifliler, askerlikten gelmifl olsalar bile, hayat›n› bilim ve teknik
ve askerlik alan›ndaki ilerlemeleri günü gününe izleyip uygulamakla geçiren-
lerden daha uzman ve daha yetkili olamaz.

Ordunun yönetimi, iyilefltirilmesi ve düzenlenmesi için en uygun düflünce-
leri ve büyük deneyimleri oldu¤unu sanan ve Yüksek Askerî fiûrada kanun ge-
re¤i üye bulunan ordu müfettiflleri için en uygun çal›flma alan› ordular›n bafl›nda
ve Yüksek Askeri fiûra içindeki yerleri idi. (A¤›r bafll›l›k istiyen bu yerin de¤er
ve önemini kavramay›p, hükûmeti, Millî Savunma Bakanl›¤›n›, Genelkurmay›
be¤enmeyip; onlar›, kendilerinin askerlikle ilgili düflünce tasar›lar›n› de¤erlendi-
rebilmek yetene¤inden yoksun görerek, politika alan›nda çal›flmay› ye¤leyen ko-



cümenine ithaline çal›flmak; onlar›n; orduya müteallik, hükûmetten Meclise ge-
len, her nevi tekliflerin intac›n› müflküllefltirmek ve bunlar› vesile ittihaz ederek
hükûmeti düflürmek ve Erkân›harbîyei Umumîye Reisini de¤ifltirmek gibi men-
fi heveslerini tatmin etmek gayesine matuf olabilir.) Tanin baflmuharririnin de,
bu noktadaki gayesinin baflka bir fley oldu¤unu zannetmek abestir.

Gayesinin, ademi husulünden "müteellim ve meyus" olan muharrir, "ka-
dîm Atina Cumhuriyetinde demokrasi esasat›na o kadar ifrat ile merbut idiler
ki fluabat› idarenin hiçbirinde vukuf ve ihtisas itibarile bile bir temeyyüz esas›
kabul edememifllerdi." Demokrasideki bu ifrata ra¤men "Atina, demokrasisin-
de generaller bu usulden müstesna idiler."

Halk F›rkas›n›n demokratl›¤› dudaklar›nda oldu¤undan cumhuriyetin
mutlak›yetten farks›z oldu¤unu millete anlatmaya çal›flan, bir zat›n, bu safsata-
s›n›n henüz okunmakta bulundu¤u günlerde, mevkii iktidara geçirmek gayre-
tinde bulundu¤u generallerin, demokrasiden dahi istisnalar› caiz olabilece¤i
fikrini dermeyan etmesi, zannederim, dürüst insanlardan vaki olabilecek hare-
ketlerden de¤ildir.

Efendiler, kin ve ihtiras, bir insan›n dima¤›n› ve vicdan›n› karartt›¤›
zaman nas›l konuflur, buna bir misal ister misiniz?

‹flte, buyurunuz, ayn› muharririn, flu sözlerini dinleyiniz:
"Halk F›rkas›n›n, ‹smet Pafla Hükûmetinin, memlekete arzetti¤i çirkin

çehre! ihtirasat› flahsîye peflinde bukadar esir olan zimandarlar, millî bir
f›rka vücuda getirmek, milleti temsil etmek iddias›na kalkamazlar."

"Ümidi istikbal ile pürgaleyan gençler, taze ve temiz canlar›n› feda et-
tiler: Memleketi kurtarmak için! Memleketi; flah›slar›ndan ve ihtiraslar›n-
dan baflka bir fley düflünmiyen politikac›lar elinde oyuncak yapmak için de-
¤il."

Hakikatin z›dd› kâmilini ifade eden bu, mugalâta ve safsata sahibi, bizim
teflkil etti¤imiz f›rkay› ve bizim hükûmet teflkiline memur eyledi¤imiz ‹smet Pa-
flan›n ve hükûmetinin, çehresini çirkin görüyor ve gösteriyor.

Efendiler, bizim çehremiz, herzaman, temiz ve pak idi ve daima temiz
ve pak kalacakt›r. Çehresi çirkin, vicdan› çirkinliklerle dolu olanlar, bizim,
vatanperverane, vicdanperverane ve namuskârane harekât›m›z› hasis ve çir-
kin ihtiraslar› yüzünden, çirkin göstermeye kalk›flanlard›r.

Efendiler, 8 Teflrinisani günü, Mecliste, umumî istizah›n müzakeresine de-
vam olundu.

Feridun Fikri Beyin (anket parlamanter) in kabulü hakk›ndaki uzun be-
yanat›, muhtelif hatiplerin, sözlerile kar›flarak hayli devam etti. Ondan sonra,
Yunus Nadi Bey kürsüye ç›karak: "Efendiler - dedi - memleketin rejimi mev-
zuubahstir. Cumhuriyet idaresi mevzuubahstir. Her fleyden evvel, bu meseleyi
görüflmek lâz›md›r." Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin bir gün evvelki beyanat›na
temas ederek, hakimiyeti millîye mi cumhuriyetin tekâmülüdür; cumhuriyet mi
hakimiyeti millîyenin tekâmülüdür? gibi bir nazariyenin mevzuu münakafla ol-
mas›na mahal olmad›¤›n› izah etti.

Rauf Beyin, de¤il halifenin, sultan›n; bu makam›n hukukunu almak istida-
d›nda olan, herhangi bir makam›n aleyhindeyim; tarz›ndaki sözlerini, Yunus
Nadi Bey flu suretle izah etti: "Bu makam›n Rauf Beyce hukuku vard›r; sarihtir
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mutanlar›n, Millî Savunma komüsyonuna girmelerini sa¤lamaya çal›flmak, on-
lar›n; hükûmetten Meclise gelen, orduya iliflkin, her çeflit önerilerinin sonuç-
land›r›lmas›n› engellemek ve bunlardan yararlanarak hükûmeti düflürmek ve
Genelkurmay Baflkan›n› de¤ifltirmek gibi kötü heveslerini gerçeklefltirmek
amac›na yönelik olabilir.) Tanin yazar›n›n da, bundan baflka birfley için çal›fl-
t›¤›n› sanmak bofltur.

Amac›n›n, gerçekleflmemesinden "kayg›l› ve üzgün" olan yazar, "eski
Atina Cumhuriyetinde demokrasi ilkelerine o denli abart›l› olarak ba¤l› idiler
ki yönetim kollar›n›n hiçbirinde bilgi ve uzmanl›k yönünden olsun bir sivril-
me kural› kabul edememifllerdi." Demokrasideki bu abartmaya karfl›n "Atina
demokrasisinde Generallere bu kural uygulanmazd›."

Halk Partisinin demokratl›¤›n›n dudaklar›nda oldu¤unu, cumhuriyetin
mutlakiyetle eflit oldu¤unu millete anlatmaya çal›flan birinin, bu bofl sözlerini
gazetesinde yeni okunmakta bulundu¤u günlerde, iktidara geçirmek çabas›n-
da bulundu¤u Generallere, demokrasi kurallar›n›n bile uygulanamayaca¤› dü-
flüncesini ileri sürmesi, san›r›m, özü sözü do¤ru olan insanlardan beklenebile-
cek ifllerden de¤ildir.

Efendiler, öç alma duygusu ve politik tutku, bir insan›n kafas›n› ve gön-
lünü karartt›¤› zaman nas›l konuflur, buna bir örnek ister misiniz?

‹flte, buyurunuz, ayn› yazar›n, flu sözlerini dinleyiniz:
"Halk Partisinin, ‹smet Pafla Hükûmetinin, memlekete gösterdi¤i çirkin

yüz. Kiflisel tutkular›na bu denli tutsak kalan önderler, ulusal bir parti kurma-
ya, milleti temsil etmeye kalk›flamazlar."

"Gelecek günlere ba¤lad›klar› umutla kaynay›p coflan gençler, taze ve te-
miz canlar›n›: memleketi kurtarmak için ba¤›fllad›lar. Memleketi; kendilerin-
den ve tutkular›ndan baflka bir fley düflünmeyen politikac›lar elinde oyuncak
yapmak için de¤il."

Gerçe¤in tam tersini söyleyen bu yan›ltmac› bu kof yaz›n›n yazar›, kurdu-
¤umuz partiyi ve bizim hükûmet kurmakla görevlendirdi¤imiz ‹smet Paflan›n
ve hükûmetinin, yüzünü çirkin görüyor ve gösteriyor.

Efendiler, bizim yüzümüz, herzaman, ak ve temizdi ve herzaman ak ve
temiz kalacakt›r. Yüzü çirkin, olanlar vicdanlar› çirkinliklerle dolu olanlar, bi-
zim yurtsever, vicdanl› ve namuslu davran›fllar›m›z›, baya¤› ve çirkin tutkula-
r› yüzünden, çirkin gösterme¤e kalk›flanlard›r.

Efendiler, 8 Kas›m günü, Mecliste, gene gensoru görüflmeleri yap›ld›.
Feridun Fikri Beyin meclis soruflturmas›n›n kabul edilmesi için yapt›¤›

uzun konuflma, birçok konuflmac›lar›n, sözlerile kar›flarak epeyce sürdü. On-
dan sonra, Yunus Nadi Bey kürsüye ç›karak: "Efendiler – dedi – memleketin
rejimi sözkonusudur. Cumhuriyet rejimi sözkonusudur. Her fleyden önce, bu
ifli görüflmek gerekir." Yunus Nadi Bey, Rauf Beyin bir gün önceki sözlerine
de¤inerek, ulusal egemenlik mi cumhuriyetin geliflmifl biçimidir; cumhuriyet
mi ulusal egemenli¤in geliflmifl biçimidir? gibi bir kuram›n tart›flma konusu
yap›lmas›na yer olmad›¤›n› aç›klad›.

Rauf Beyin, halife, padiflah; flöyle dursun bu makam›n haklar›n› alabilecek
olan, herhangi bir makam›n bile karfl›s›nday›m; yolundaki sözlerini, Yunus Nadi
Bey flöyle aç›klad›: "Bu makam›n Rauf Beye göre haklar› vard›r; aç›kça söyle-
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ifade; mahfuz hukuku vard›r. Sak›n kimse almas›n. Günün birinde belki lâz›m
olacakt›r." "Halbuki Teflkilât› Esasiye ç›km›flt›r. Bütün makamlar tesbit olun-
mufltur. Bütün vaziyetler kanun haline konulmufltur. Hâlâ efsaneden, safsata-
dan bahseder."

Bundan sonra, Yunus Nadi Bey, flu sözleri söyledi: "..Cumhuriyeti be¤en-
miyen adamlar vard›r. ‹tiraf etmedikleri fleyi fikrinde besliyen mahlûkat vard›r
ve içimizdedirler." ".. Öyle adamlar›n kafas› ezilir, Efendiler!"

Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadafllar›n›n, nümayiflkâr vaziyetlerin-
den, müfettifl paflalar›n istifalar›ndan ve Meclisin içinde oyun oynan›lam›yaca-
¤›ndan bahsettikten sonra dedi ki: "Hususî ve gizli tertibat ile baz› makas›d› is-
tihsal ederiz zumunda bulunmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin köflesin-
de oturarak bu fleylerde bulunmak hürmetsizliktir. Kabul edemeyiz Efendim."

Yunus Nadi Bey, Refet Paflaya iliflerek flu beyanatta bulundu: "Refet Pafla
Hazretleri, malûmu âliniz oldu¤u veçhile, alt›, yedi ay mukaddem mutantan ve
manas›z.. baz› ilânat ve beyanat ile meb'usluktan istifa buyurmufllard›r. Garip
bir hâdisedir. Esbab› mucibe olarak ilâve etmifllerdi ki, meb'usluktan sebebi isti-
fa, karanl›k odada, yârân aras›nda bir ahdi millî mi? ne, bir fley varm›fl. Orada
toplanan arkadafllar› ifl bafl›na getirecekmifl. Efendim, çok merak ettim bu ifle."

Karahisar Meb'usu Ali Bey, yerinden söze kar›flt› ve: "Yani generaller hü-
kûmeti." dedi. Yunus Nadi Bey: "Çok merak ettim bu ifle" diyerek sözüne de-
vam etti ve dedi ki: "Teflkilât› Esasiye vard›r. Cumhuriyet teessüs etmifltir. Hü-
kûmet nas›l yap›lacakt›r, orada yaz›l›d›r. Bütün bunlar› idare eden bir Türkiye
Büyük Millet Meclisi vard›r. Hay›r, bunlar kâfi de¤ildir; Refet Pafla meb'usluk-
tan istifa etsin, lâz›md›r ve gitsin hükûmet yaps›n, yârân toplas›n, ne kanaattir
bu?"

"..Efendim da¤ bafl›nda m›y›z? Demirci Efeyi al›p gelip te, hükûmet mi
yapacakt›. Meclis yok mudur? Teflkilât› Esasiye yok mudur? Bu, ne mant›ks›z-
ca harekettir."

Refet Pafla, Yunus Nadi Beye cevap vermek üzere, kürsüye ç›kt›. Kendini
müdafaaya çal›fl›rken, Rauf Beyle aralar›nda mevcut fikir birli¤inden ve Rauf
Beyin söyledi¤i her fleyin onun hesab›na da kaydedilmesi icap edece¤inden
bahsettikten sonra: "‹ki asker meb'usun Meclise avdet etmesini arzu etmiflsem,
acaba Çinde oldu¤u gibi bir cumhuriyet mi yapmak istemifl olurum?" dedi. Re-
fet Paflan›n beyanat›na, muhtelif zevat, yerlerinden, k›sa cevaplar vermeye bafl-
lad›lar, adeta münakaflal› bir muhavere cereyan etti. Nihayet, kürsü baflka bir
muhalif hatibe terkolundu. Bundan sonra kürsüye ç›kan Mahmut Esat Bey (‹z-
mir): "..Günlerdenberi devam etmekte olan münakaflata ve henüz neticesi gel-
miyen müzakerata, ne ink›lâb›n ve ne de milletin tahammülü vard›r." dedikten
sonra izah etti ki, vaziyet ink›lâp nam›na, ink›lâb› ileri götürmek nam›na ›skat-
tan ibaret de¤ildir.

Mahmut Esat Bey, her fleyden evvel gidilecek yollar› tayin etmek lüzumunu
ve o takdirde daha samimî ve daha kat'î yürünebilece¤ini beyan etti ve Rauf Be-
yin nazariyesine temasla, flu tahlilâtta bulundu: "Hakimiyeti millîye baflka bir
meseledir. Cumhuriyet, meflrutiyet, mutlak›yeti idare, istibdat, yine baflka birer
meseledir. Bir k›sm› eflkâli hükûmettir. Di¤eri milletin iradesinin infaz ve tatbi-
k›d›r. Bu dört flekil içinde, muhtelif flekilde, hakimiyeti millîyenin, tatbik edildi¤i-
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mifltir; sakl› haklar› vard›r. Sak›n kimse almas›n. Günün birinde belki gereke-
cektir." "Oysa Anayasa kabul edilmifltir. Bütün makamlar saptanm›flt›r. Bü-
tün durumlar kanunla belirtilmifltir. Ama gene de masaldan, bofl fleylerden
söz eder."

Bundan sonra, Yunus Nadi Bey, flu sözleri söyledi: ".. Cumhuriyeti be-
¤enmiyen adamlar vard›r. Aç›kça söylemedikleri fleyi içlerinde besliyen yara-
t›klar vard›r ve içimizdedirler." ".. Öyle adamlar›n kafas› ezilir, Efendiler."

Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadafllar›n›n, gösteriflli durumlar tak›n-
malar›ndan, müfettifl paflalar›n görevden çekilmelerinden ve Meclisin içinde
oyun oynan›lam›yaca¤›ndan söz ettikten sonra dedi ki: "Özel ve gizli düzen-
lerle kimi amaçlar› elde ederiz kuruntusunda bulunmak ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinin köflesinde oturarak bunlar› yapmak sayg›s›zl›kt›r. Kabul
edemeyiz Efendim."

Yunus Nadi Bey, Refet Paflaya iliflerek flunlar› söyledi: "Refet Pafla Haz-
retleri, bildi¤iniz gibi, alt›, yedi ay önce gösteriflli ve anlams›z.. kimi yay›mlar ve
demeçlerle milletvekilli¤inden çekilmifllerdir. fiafl›lacak bir olayd›r. Gerekçe
olarak da eklemifllerdi ki, milletvekilli¤inden çekilmesinin nedeni, karanl›k
odada, yak›n arkadafllar aras›nda bir ulusal ant m›? ne, bir fley varm›fl. Orada
toplanan arkadafllar› ifl bafl›na getirecekmifl. Efendim, çok ilgi duydum bu ifle."

Afyon Meb'usu Ali Bey, yerinden söze kar›flt› ve: "Yani Generaller hükû-
meti." dedi. Yunus Nadi Bey: "Çok ilgi duydum bu ifle" konuflmas›n› sürdürdü
ve dedi ki: ".. Anayasa vard›r. Cumhuriyet kurulmufltur. Hükûmet nas›l kurula-
cakt›r, orada, yaz›l›d›r. Bütün bunlar› yöneten bir Türkiye Büyük Millet Mecli-
si vard›r. Hay›r, bunlar yeterli de¤ildir; isterler ki Refet Pafla milletvekilli¤inden
çekilsin ve gitsin hükûmet kursun, yak›n arkadafllar toplans›n, ne kafad›r bu?"

".. Efendim da¤ bafl›nda m›y›z? Demirci Efeyi al›p gelip te, hükûmet mi
kuracakt›. Meclis yok mudur? Anayasa yok mudur? Bu, ne mant›ks›zca dav-
ran›flt›r."

Refet Pafla, Yunus Nadi Beye karfl›l›k vermek için, kürsüye ç›kt›. Kendi-
ni savunmaya çal›fl›rken, Rauf Beyle aralar›nda bulunan düflünce birli¤inden
ve Rauf Beyin söyledi¤i her fleyin kendisi taraf›ndan da söylenmifl say›lmas›
gerekece¤inden söz ettikten sonra: "‹ki asker milletvekilinin Meclise dönme-
sini istemiflsem, acaba Çinde oldu¤u gibi bir cumhuriyet mi yapmak istemifl
olurum?" dedi. Refet Paflan›n sözlerine, birçok kifli, yerlerinden, k›sa karfl›l›k-
lar vermeye bafllad›, ifl tart›flmal› konuflmalara dönüfltü. En son, kürsü baflka
bir muhalif konuflmac›ya b›rak›ld›. Bundan sonra kürsüye ç›kan Mahmut Esat
Bey (‹zmir):". ".. Günlerdenberi sürmekte olan tart›flmalara ve hâlâ sonu gel-
miyen görüflmelere, ne devrim ve ne de millet dayanabilir." dedikten sonra,
durumun "devrim ad›na, devrimi ileri götürmek ad›na hükûmeti düflürmek"
ten ibaret olmad›¤›n› aç›klad›.

Mahmut Esat Bey, her fleyden önce gidilecek yollar› belirtmek gerekti¤ini
ve bu yap›l›rsa daha içtenlikle ve daha kesin yürünebilece¤ini söyledi ve Rauf
Beyin görüflüne de¤inerek, flu irdelemeyi yapt›: "Ulusal egemenlik baflka bir
fleydir. Cumhuriyet, meflrutiyet, mutlak›yet, zorba yönetim, bunlar da baflka fley-
lerdir. Kimisi hükûmet biçimidir. Kimisi millî iradenin yürütülmesi ve uygulan-
mas›d›r. Bu dört yöntem içinde, de¤iflik biçimde, ulusal egemenli¤in, uyguland›-



ni görmekteyiz. Hatta istibdatta bile bir parça vard›r. Meflrutiyetle biraz daha
fazla, cumhuriyette daha fazla, binaenaleyh bu noktadan bu iki fleyi kar›flt›rma-
mak lâz›md›r. Hakimiyeti millîye cumhuriyetin tekamülü demek de¤ildir. Çün-
kü hakimiyeti millîye flekil de¤ildir. Ruh ve esas meselesidir."

Mahmut Esat Bey, Rauf Beyin içtihat diye ortaya att›¤› sözler üzerinde lü-
zumu kadar tevakkuftan sonra: "Türk ink›lâb› yükseliyor." "Ancak, bu ink›lâ-
b› süratle, hedefine, milletçe beklenilen hedefine isal etmek için, bir an evvel ha-
kikî vaziyetin tavazzuh etmesi lâz›md›r. Türk milleti, ortada, demokrasi nam›-
na çekilmifl, bir k›l›ç gibi, bunu beklemektedir." sözlerile beyanat›na hitam ver-
di.

Bundan sonra Adliye Vekili Necati ve Maarif Vekili Vas›f Beyler, muhalif
hatiplerin istizahlar›na uzun beyanatta bulunarak cevap verdiler.

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey, izahat›na bafllamadan evvel, R›za
Nur Beyden, zab›ttaki sözlerinden baz›lar›n›n izah›n› istedi. R›za Nur Bey,
Yanyal›lar›n Türklü¤ünü meflkûk gösterecek tarzda ifadelerde bulunmufltu.
Abdülhalik Bey, R›za Nur Beyin, zehab›n› flu suretle tashih etti: Doktor bey,
"alt› yüz sene evvel, Arnavutlu¤un bir k›sm›ndan olan Yanyaya giden ecdad›-
m›z›n, orada, b›rakt›klar› ensali baflka bir töhmetle itham ediyor. Hem kim?
Maalesef öyle muhterem bir arkadafl›m ki, alt› senedenberi mutaass›p bir milli-
yetçi olmufltur. Daha evvel de¤ildi. Kendileri daha iyi bilirler. Ben, o Yanyal›
dedikleri adam, Türklük için silâhla mücadele ederken, kendileri bilâkis (Türk-
lük aleyhine) isyana teflvik etmifltir."

Filhakika R›za Nur Beyin siyasî hayat›nda, birçok mücadelâta ifltirak etti-
¤i malûm idi. Bu ifltirakleri, milliyetperver olarak Büyük Millet Meclisi devrin-
de ona hizmet ve faaliyet sahalar› gösterilmesine, mâni telâkki edilmemiflti. Fa-
kat, Türklerin Rumeliden ç›kar›lmas› gibi, her Türkün kalbinde ebedî ve elîm
bir hicran yaflatan büyük felâket hâdisesinde müfrit milliyetperver R›za Nur
Beyin Arnavut asileri ile beraber, Türkler aleyhinde, faaliyette bulundu¤unu
bilmiyorduk. Buna ›tt›la hâs›l olunca, Büyük Millet Meclisini, hakikî bir hayret
ve dehflet istilâ etti.

Bu bahisten sonra Maliye Vekili, di¤er izahat›n› verdi. Onu Z›raat Vekili
fiükrü Kaya Bey takip etti. fiükrü Kaya Bey, bilhassa Z›raat Vekâletini tenkit
eden bir hatibe cevap verdi ve z›raat ifllerinin güzel cümleler, güzel ifadeler, gü-
zel mant›klarla gizlenecek bir fley olmad›¤›n› izahtan sonra: "Bu, topra¤a yaz›-
lan bir eserdir. Onun sahifeleri aç›k ve herkes taraf›ndan okunmaktad›r" dedi
ve ilâve etti: "Kalk›p da Meclisi Alinin huzurunda, flöyle yap›ld›, böyle yap›ld›
gibi mugalâta yap›labilir mi? Bu ne cür'ettir?"

Ticaret Vekili Hasan Bey ve Naf›a Vekili merhum Süleyman S›rr› Beyden
sonra izahat vermek s›ras› Hariciyeye ve Baflvekâlete geldi.

Efendiler, Baflvekil ‹smet Pafla, istizah›n umumî olmas›n› teklif etti¤i gün-
den sonra, müzakerata ifltirak edemiyecek derecede hastalanm›fl, yat›yordu.
Müdafaai Millîye Vekili Kâz›m Pafla, ‹smet Paflaya vekâleten kürsüye ç›karak
icap eden beyanat ve izahatta bulundu.

Art›k istizah müzakeresine hitam vermek zaman› gelmiflti. Müzakere kâfi
görüldükten sonra, Feridun Fikri Beyin "anket parlamanter" takriri reddolun-
du.
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¤›n› görmekteyiz. Dahas› zorba yönetimde bile bir parça vard›r. Meflrutiyette
biraz daha çok, cumhuriyette daha çok, öyle olunca bu bak›mdan bu iki fleyi
kar›flt›rmamak gereklidir. Ulusal egemenlik cumhuriyetin geliflmifl biçimi de-
mek de¤ildir. Çünkü ulusal egemenlik biçim de¤ildir. Öz ve ilke iflidir."

Mahmut Esat Bey, Rauf Beyin kiflisel görüfl diye ortaya att›¤› sözler üze-
rinde gere¤i kadar durduktan sonra: "Türk devrimi yükseliyor" "Ancak, bu
devrimi, amac›na, milletçe beklenilen amac›na tezelden ulaflt›rmak için, ger-
çek durumun tezelden aç›klanmas› gereklidir. Türk milleti, ortada, demokra-
si ad›na çekilmifl, bir k›l›ç gibi, bunu beklemektedir." sözlerile konuflmas›na
son verdi.

Bundan sonra Adalet Bakan› Necati ve Millî E¤itim Bakan› Vas›f Bey-
ler, muhalif konuflmac›lar›n sorular›na uzun konuflmalarla yan›t verdiler.

Maliye Bakan› Mustafa Abdülhalik Bey, aç›klamalar›na bafllamadan ön-
ce, R›za Nur Beyin, tutanaklardaki kimi sözlerinin aç›klanmas›n› istedi. R›za
Nur Bey, Yanyal›lar›n Türklü¤ünü flüpheli gösterecek biçimde sözler söyle-
miflti. Abdülhalik Bey, R›za Nur Beyin, yanl›fl san›s›n› flöyle düzeltti: Doktor
bey, "Alt› yüz y›l önce, Arnavutlu¤un bir parças› olan Yanyaya giden atalar›-
m›z›n orada b›rakt›klar› torunlar›n› baflka bir soydanm›fl gibi gösteriyor. Hem
kim? Üzülerek söylüyorum öyle sayg›de¤er bir arkadafl›m ki, alt› y›ld›r ba¤-
naz bir milliyetçi olmufltur. Daha önceleri de¤ildi. Kendileri daha iyi bilirler.
Ben, o Yanyal› dedikleri adam, Türklük için silâhla savafl›rken, kendileri ter-
sine (Türklü¤e karfl›) ayaklanmaya k›flk›rtm›flt›r."

Gerçekten R›za Nur Beyin politik hayat›nda, birçok savafl›mlara kat›ld›-
¤› biliniyordu. Bu kat›l›fllar›, ulussever biri olarak Büyük Millet Meclisi döne-
minde ona çal›flma alanlar› tan›nmas›na, engel say›lmam›flt›. Ama, Türklerin
Rumeliden ç›kar›lmas› gibi, her Türkün kalbinde sonsuz ve onulmaz bir ac›
yaflatan büyük y›k›m olay›nda afl›r› ulussever R›za Nur Beyin ayaklanan Ar-
navutlarla birlikte, Türklere karfl›, çal›flt›¤›n› bilmiyorduk. Bu ö¤renilince, Bü-
yük Millet Meclisini, gerçek bir flaflk›nl›k kaplad›.

Bundan sonra Maliye Bakan›, öbür aç›klamalar›n› yapt›. Onu Tar›m Ba-
kan› fiükrü Kaya Bey izledi. fiükrü Kaya Bey, özellikle Tar›m Bakanl›¤›n›
elefltiren bir konuflmac›ya karfl›l›k verdi ve tar›m ifllerinin güzel cümleler, gü-
zel sözler, güzel mant›klarla gizlenecek bir fley olmad›¤›n› aç›klad›ktan sonra:
"Bu topra¤a yaz›lan bir yap›tt›r. Onun sahifeleri aç›kd›r ve herkes taraf›ndan
okunmaktad›r" dedi ve ekledi: "Kalk›p da Yüce meclisin önünde, flöyle yap›l-
d›, böyle yap›ld› gibi yan›ltmacalar yap›labilir mi? Bu kendisini bilmezliktir"

Ticaret Bakan› Hasan Bey ve Bay›nd›rl›k Bakan› rahmetli Süleyman S›r-
r› Beyden sonra aç›klama yapmak s›ras› D›fliflleri Bakanl›¤›na ve Baflbakanl›-
¤a geldi.

Efendiler, Baflbakan ‹smet Pafla, soruflturman›n genel olmas›n› önerdi¤i
günden sonra, görüflmelere kat›lamayacak kadar hastalanm›fl yat›yordu. Millî
Savunma Bakan› Kâz›m Pafla, ‹smet Pafla ad›na kürsüye ç›karak gerekti¤i gi-
bi konufltu ve aç›klamalar yapt›.

Art›k gensoru görüflmelerine son vermek zaman› gelmiflti. Görüflmeler
yeterli say›ld›ktan sonra, Feridun Fikri Beyin "Meclis soruflturmas›" önergesi
oyland› ve kabul edilmedi.
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19 reye karfl› 148 rey ile ‹smet Pafla Hükûmetine itimat edildi. Bir rey de
müstenkif idi.

Efendiler, Mecliste ma¤lûp olanlar›n, gazeteci arkadafllar›, bu neticeden, bit-
tabi, hiç memnun olmad›lar. Daha küskün ve anut bir surette hücumlara geçtiler.

9 Teflrinisani tarihli Vatan gazetesinin baflmakalesi: "Mevcut idare flekli,
lâf›z itibarile, millî hakimiyetin en yüksek derecesi olmufltur. Fakat, hükûmet-
çilerin zihniyeti, biraz kaz›lsa, hemen hiç de¤iflmemifl oldu¤u görülür." ve:

"Bugün, mürteci kelimesi yeniden revaç bulmufltur." tarz›nda tenkitlerle
malidir.

10 Teflrinisani tarihli Vatan›n "Meydan Muharebesinin Neticesi" serlevha-
l› baflmakalesi, Timurlengin fil hikâyesini tekrardan sonra hükûmeti ›skata ça-
l›flanlar›n, iyi hareket edemediklerinden flikâyeti tazammun eden, flu mütaleala-
r› ihtiva ediyordu: "Ankarada ilk istizah bafllad›¤› zaman, ortada münekkit,
azimkâr bir ekseriyet vard›." Münekkitler bu vaziyeti idare edemediler. Teflki-
lâts›z fertler halinde, münferit tenkitlerde bulundular. Münferit tenkitler bile,
esasl› bir surette idame edilemedi. ‹stizah umumîleflince, tatil zaman›ndaki not
defterlerini açan olmad›. En fliddetli münekkitler bile, dillerinin alt›ndakini söy-
lemekten çekindiler.

Sahibi makale vaziyete, politikac›l›k noktai nazar›ndan bakarak, diyor ki:
Hükûmetçilerin mükemmel bir sevk ve idare ve iptidadan sonuna kadar düflü-
nülmüfl bir plânla hareket ettikleri görülür."

Burada; insan›n sahibi makaleye, flöyle bir sual soraca¤› geliyor!
Milletin mukadderat› mes'uliyetini, ellerine ald›rmak istedi¤iniz zevat, ay-

larca ve aylarca haz›rland›ktan ve ‹stanbuldaki refiklerile dahi uzunboylu gö-
rüfltükten sonra, sizin de izah etti¤iniz gibi, dillerinin alt›ndakini söylemekten
çekinecek kadar, kendilerine itimat edemezlerse, en nihayet, on dokuz buçuk
kiflinin, Mecliste hareketini tevhit edemiyecek kadar âciz olurlarsa, bu zevat,
devletin resikâr›na geçmek liyâkatinde farzolunabilir mi?

Efendiler, Taninin "Mirsad› ‹bret" sütunundan da birkaç cümle okuya-
ca¤›m. Bu sütunu dolduran muharrir, bütün memlekete Meclis manzaras›n›
seyrettiriyor ve ona: "Eyvah! Bu da ötekiler gibi ç›kt›." dedirtiyor.

Pusuya yatan, bu muharrir, kula¤›na flu sözlerin f›s›ldand›¤›n› da iflitiyor:
"... Eski enkazla yap›lan bir binadan ne umars›n ki!..."

Acaba, bu yaz›lar› yazm›fl olan zat, hakikaten o gün, böyle mi mütehassis
idi? Yoksa, bu manas›z sözleri, milleti aleyhimize tahrik için bililtizam m› ya-
z›yordu? ‹ster öyle ve ister böyle olsun, her ikisi de do¤ru de¤ildi. Bu nevi, ka-
lem erbab›, cumhuriyete fenal›k etmifllerdir.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n da, bermutat "faydas›z ve k›ymetsiz bir zafer"
diye faydas›z ve k›ymetsiz yaz›lar› devam ediyordu.

Muhterem Efendiler, (komplo) bahsini izahda ve komplonun Meclis da-
hilindeki safhas›n› tasvirde, ehemmiyetsiz gibi telâkki olunabilecek baz› tefer-
ruata temas ettim. Bunda beni mazur görece¤inizi ümit ederim.

Hat›ra gelir ki, her hükûmetten, herzaman istizah yap›l›r; bir istizaha buka-
dar ehemmiyet vermek caiz midir? Arzetmeliyim ki, mevzuubahs olan istizah,
normal bir istizah de¤ildi. Komplonun bir safhai mahsusas› idi. Bu istizah sah-
nesinden sonrad›r ki, muhalifler maskelerini atmaya mecbur edildiler. Malûm
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19 oya karfl› 148 oyla ‹smet Pafla Hükûmetine güven bildirildi. Bir oy da
çekimser kalm›flt›.

Efendiler, Mecliste yenilgiye u¤rayanlar›n, gazeteci arkadafllar›, bu sonu-
cu, elbette, hiç be¤enmediler. Daha küskün ve inatç› bir biçimde sald›r›ya geç-
tiler.

9 Kas›m tarihli Vatan gazetesinin baflyaz›s›: "Bugünkü yönetim biçimi,
sözde, ulusal egemenli¤in en yüksek aflamas› olmufltur. Ama, hükûmetçilerin
anlay›fllar›, biraz deflilse, hemen hiç de¤iflmemifl oldu¤u görülür." ve:

10 Kas›m tarihli Vatan›n "Meydan Savafl›n›n Sonucu" bafll›kl› baflyaz›s›,
Timurlengin fil öyküsünü anlatt›ktan sonra hükûmeti düflürmeye çal›flanlar›n,
iyi ifl göremediklerinden yak›nan, flu düflünceleri içeriyordu: "Ankarada so-
ruflturma ilk bafllad›¤› zaman, ortada elefltirici, kararl› bir ço¤unluk vard›."
"Elefltiriciler ifli iyi yürütemediler. Örgütlenmemifl bireyler gibi, teker teker
elefltiriler yapt›lar." "Teker teker yap›lan elefltiriler bile, sa¤lam olarak sürdü-
rülemedi. Gensoru genelleflince, dinlenme günlerindeki not defterlerini açan
olmad›. En keskin elefltiriciler bile, dillerinin alt›ndakini söylemekten çekin-
diler."

Yazar duruma, politikac›l›k aç›s›ndan bakarak, diyor ki: "Hükûmetçile-
rin çok iyi bir yönetimle bafl›ndan sonuna kadar düflünülmüfl bir plânla çal›fl-
t›klar› görülür."

Burada; insan›n yazara, flöyle bir soru yöneltece¤i geliyor.
Milletin, kaderine iliflkin sorumlulu¤u, üzerine almalar›n› istedi¤iniz kifli-

ler, aylarca ve aylarca haz›rland›ktan ve ‹stanbuldaki arkadafllar›yla da uzun-
boylu görüfltükten sonra, sizin de aç›klad›¤›n›z gibi, dillerinin alt›ndakini söy-
lemekten çekinecek kadar, kendilerine güvenemezlerse, topu topu, on dokuz
buçuk kiflinin, Mecliste çal›flmalar›n› birlefltirmeye güçleri yetmezse, bu kiflile-
rin, devletin bafl›na geçmek yeterli¤inde olduklar› düflünülebilir mi?

Efendiler, Taninin "Mirsad› ‹bret"* sütunundan da birkaç cümle okuya-
ca¤›m. Bu sütunu dolduran yazar, bütün memlekete Meclisin genel görünü-
münü gösteriyor ve ona: "Eyvah! Bu da ötekiler gibi ç›kt›." dedirtiyor.

Pusuya yatan, bu yazar, kula¤›na flu sözlerin f›s›ldand›¤›n› da iflitiyor: "...
Eski y›k›nt›larla yap›lan bir binadan ne umars›n ki..."

Acaba, bu yaz›lar› yazm›fl olan kifli, gerçekten o gün, böyle mi düflünüyor-
du? Yoksa bu anlams›z sözleri, milleti bize karfl› k›flk›rtmak için bile bile mi
yaz›yordu? ‹ster öyle ve ister böyle olsun, her ikisi de do¤ru de¤ildi. Bu tür-
den, yazarlar, cumhuriyete kötülük etmifllerdir.

Efendiler, Tevhidiefkâr›n da, al›flkanl›¤› üzere "yarars›z ve de¤ersiz bir
zafer" diye yarars›z ve de¤ersiz yaz›lar› sürüp gidiyordu.

Muhterem Efendiler, "komplo" konusunu aç›klarken ve komplonun
Meclis içindeki evresini anlat›rken, önemsiz san›labilecek kimi ayr›nt›lara de-
¤indim. Bunda beni hakl› bulaca¤›n›z› umar›m.

Akla gelir ki, her hükûmet, herzaman gensoruya çekilebilir; bir gensoruya bu
kadar önem vermek do¤ru mudur? fiunu bilginize sunmal›y›m ki, sözkonusu olan
gensoru, ola¤an bir gensoru de¤ildi. Komplonun özel bir evresi idi. Bu genso-
ru oyunundan sonrad›r ki, muhalifler maskelerini atmak zorunda b›rak›ld›lar.
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* ‹bret almak için kullan›lacak gözetleme yeri (B.Y.)



oldu¤u veçhile "Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› diye bir f›rka teflkil ettiler.
Bu f›rkan›n, gizli eller taraf›ndan, çizilen program›n› da ortaya att›lar.

(Cumhuriyet) kelimesini telâffuzdan dahi içtinap edenlerin, cumhuriyeti,
do¤du¤u gün, bo¤mak istiyenlerin teflkil ettikleri f›rkaya (Cumhuriyet) ve hem
de (Terakkiperver Cumhuriyet) unvan›n› vermeleri, nas›l ciddî ve ne dereceye
kadar samimî telâkki olunabilir?

Rauf Bey ve arkadafllar›n›n teflkil ettikleri f›rka, muhafazakâr unvan› al-
t›nda meydana ç›ksayd›, belki manas› olurdu. Fakat, bizden daha ziyade cum-
huriyetçi ve bizden daha ziyade terakkiperver olduklar›n› iddiaya kalk›flmala-
r›, bittabi do¤ru de¤ildi.

"F›rka efkâr ve itikadat› dinîyeye hürmetkârd›r", düsturunu bayrak olarak
eline alan zevattan, hüsnüniyete intizar olunabilir midi? Bu bayrak, as›rlardan-
beri, cahil ve mutaass›plar›, hurafeperestleri i¤fal ederek hususî maksatlar temi-
nine kalk›flm›fl olanlar›n tafl›d›klar› bayrak de¤il midi? Türk milleti, as›rlardan-
beri, nihayetsiz felâketlere, içinden ç›kabilmek için, büyük fedakârl›klar istilzam
eden, mülevves batakl›klara, hep bu bayrak gösterilerek sevkolunmam›fl m›yd›?

Cumhuriyetçi ve terakkiperver olduklar›n› zannettirmek istiyenlerin; ayn›
bayrakla ortaya at›lmalar›, dinî taassubu galeyana getirerek, milleti, cumhuri-
yetin, terakki ve teceddüdün tamamen aleyhine teflvik etmek de¤il midi? Yeni
f›rka, efkâr ve itikadat› dinîyeye hürmetkârl›k perdesi alt›nda; biz hilâfeti tek-
rar isteriz; biz yeni kanunlar istemeyiz; bizce mecelle kâfidir; medreseler, tek-
keler, cahil softalar, fleyhler, müritler, biz, sizi himaye edece¤iz; bizimle bera-
ber olunuz. Çünkü Mustafa Kemalin f›rkas› hilâfeti lâ¤vetti. ‹slâmiyeti rahne-
der ediyor. Sizi gâvur yapacak, size flapka giydirecektir diye ba¤›rm›yor m›yd›!
Yeni f›rkan›n kulland›¤› formül, bu irticakârane feryatlarla dolu de¤ildir deni-
lebilir mi?

Bak›n›z Efendiler, bu formül taraftarlar›ndan birinin daha çok evvel (10
Mart 1339 tarihinde) maslup Cebranl› Kürt Halit Beye yazd›¤› mektuptaki flu
cümlelere: "Alemi islâm›n mabihilbekas› olan esasata hücum" ediyorlar. "Bu
husustaki teflrihat›n›z› arkadafllara da okudum. Hepsinde tezyidi gayreti mucip
oldu." Garba temessül etmek, tarihimizi, medeniyetimizi kaybeylemey› zarurî
k›lar." ... Hilâfet müessesesini y›kmak, lâdinî bir hükûmet tesisini düflünmek,
hep istikbali islâm› tehdit edecek amilleri vücuda getirmekten baflka bir netice
veremez."

Efendiler, vakayi ve hadisat dahi izhar ve ispat etti ki, "Terakkiperver
Cumhuriyet F›rkas›" program› en hain dima¤lar›n mahsulüdür; bu f›rka, mem-
lekette suikastçilerin; mürtecilerin tahassun¤âh›, ümidi istinad› oldu; haricî düfl-
manlar›n, yeni Türk Devletini, taze Türk Cumhuriyetini mahvetmeye matuf
plânlar›n›n sühuleti tatbikat›na hizmete çal›flt›. Tarih; (mürettep, umumî, irti-
caî) olan fiark ‹syan›, esbab›n› tetkik ve taharri etti¤i zaman, onun mühim ve
bariz sebepleri meyan›nda Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n dinî mevaidi-
ni ve flarka gönderdikleri kâtibi mes'ullerinin teflkilât ve tahrikat›n› bulacakt›r.

Hat›rat defterini (nafile ve teheccüt namazlar›n›n) sevab›ndan bâhis hadis-
lerle dolduran, bu kâtibi mes'ul, flark vilâyetlerimizde tahrikât› diniyede bulu-
nurken, f›rkas›n›n program›n› tatbik etmiyor muydu? Masum halka, befl vak›t
namazdan maada, geceleri de fazla namaz k›lmay› vaiz ve nasihat etmek, belki
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Bilindi¤i gibi "Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›"* diye bir parti kurdular.
Bu partinin, gizli eller taraf›ndan, çizilen program›n› da ortaya att›lar.

"Cumhuriyet kelimesini a¤›za almaktan bile kaç›nanlar›n, cumhuriyeti, do¤-
du¤u gün, bo¤mak istiyenlerin, kurduklar› partiye "cumhuriyet" ve hem de "ileri-
ci cumhuriyet" ad›n› vermeleri, inan›l›r ve içten gelme bir davran›fl say›labilir mi?

Rauf Bey ve arkadafllar›n›n kurduklar› partiye, "tutucu" ad› verilmifl ol-
sayd›, belki anlam› olurdu. Ama, bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden da-
ha çok ilerici olduklar›n› söylemeye kalk›flmalar›, elbette do¤ru de¤ildi.

"Parti dinsel düflünce ve inançlara sayg›l›d›r." kural›n› bayrak olarak eline
alan kiflilerden, iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzy›llardanberi, cahil
ve ba¤nazlar›, kafalar› bofl fleylere saplanm›fl olanlar› aldatarak özel amaçlar
sa¤lamaya kalk›flm›fl olanlar›n tafl›d›klar› bayrak de¤il miydi? Türk milleti, yüz-
y›llardanberi, sonsuz y›k›mlara, içinden ç›kabilmek için, büyük özveriler gerek-
tiren, pis batakl›klara, hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemifl miydi?

Kendilerini cumhuriyetçi ve ilerici olarak yutturmak istiyenlerin; gene o
bayrakla ortaya at›lmalar›, dinsel ba¤nazl›¤› coflturarak, milleti, cumhuriyetin,
ilerlemenin ve yenilenmenin tam tersine k›flk›rtmak de¤il miydi? Yeni parti,
dinsel düflünce ve inançlara sayg›l› olmak perdesi alt›nda; biz halifeli¤i yeniden
isteriz; biz yeni kanunlar istemeyiz; bizce mecelle** yeterlidir; medreseler, tek-
keler, cahil softalar, fleyhler, müritler, biz sizi koruyaca¤›z; bizimle birlik olu-
nuz. Çünkü Mustafa Kemalin partisi halifeli¤i kald›rd›. Müslümanl›¤› zedeli-
yor. Sizi gâvur yapacak, size flapka giydirecektir diye ba¤›rm›yor muydu? Ye-
ni partinin kulland›¤› formül, bu gerici ç›¤l›klarla dolu de¤ildir denilebilir mi?

Bak›n›z Efendiler, bu formülden yana olanlardan birinin çok daha önce
(10 Mart 1923 tarihinde) as›larak idam edilen Cebranl› Kürt Halit Beye yaz-
d›¤› mektupdaki flu cümlelere: "Müslümanl›k dünyas›n›n kalmas›n› sa¤layan
ilkelere sald›r›yorlar". "Bu konudaki aç›mlamalar›n›z› arkadafllara da oku-
dum. Hepsinin çabalar›n› artt›rd›." "Bat›l›laflmak, tarihimizi, uygarl›¤›m›z› yi-
tirmemiz"i zorunlu k›lar. "...Halifeli¤i y›kmak, din ifllerine kar›flmayan bir hü-
kûmet kurmay› düflünmek, bunlar hep Müslümanl›¤›n gelece¤ini tehlikeye
atacak etmenleri yaratmaktan baflka bir sonuç veremez."

Efendiler, olup bitenler de gösterdi ve kan›tlad› ki, "‹lerici Cumhuriyet
Partisi"nin program› en hain kafalar›n ürünüdür; bu parti, memlekette suikast-
çilerin; gericilerin s›¤›na¤›, umut dayana¤› oldu; d›fl düflmanlar›n, yeni Türk
Devletini, körpe Türk Cumhuriyetini yok etmeye yönelik plânlar›n›n kolayl›k-
la uygulanabilmesine yard›m etmeye çal›flt›. Tarih; "gizli amaçlarla düzenlen-
mifl, genel, ve gerici" olan Do¤u Ayaklanmas›n›n, nedenlerini aray›p inceledi-
¤i zaman, onun önemli ve aç›kça görünen nedenleri aras›nda "‹lerici Cumhu-
riyet Partisi"nin dinsel konularda verdi¤i sözleri ve do¤uya gönderdikleri so-
rumlu yazmanlar›n›n kurdu¤u örgütleri ve yapt›klar› k›flk›rtmalar› bulacakt›r.

An› defterini "nafile ve teheccüt namazlar›n›n"*** hay›rl› oldu¤unu anlatan ha-
dislerle**** dolduran, bu sorumlu yazman, do¤u illerimizde dinsel k›flk›rtmalar ya-
parken, partisinin program›n› uygulam›yor muydu? Temiz yürekli suçsuz halka, befl
* ‹lerici Cumhuriyet Partisi
** Din kurallar› biliminin muameleyle ilgili bölümü üzerine Tanzimattan sonra yaz›lm›fl

ünlü yap›t
*** Nafile namaz›: Farz de¤ilken k›l›nan namaz. Tecehhüt namaz›: Geceliyin uyunup k›l›-

nan namaz
****Peygamberimizin kutsal sözleri



de ömründe namaz k›lmam›fl olan bir politikac› taraf›ndan vaki olursa, bu ha-
reketin hedefi anlafl›lmaz, olur mu?

Efendiler, yapt›¤›m›z ink›lâb›n vüs'at ve azameti karfl›s›nda, eski hurafat ve
müessesat›n birer birer sukutunu gören mutaass›p ve irticakâr anas›r, "efkâr ve iti-
kadat› diniyeye hürmetkâr" oldu¤unu ilân eden bir f›rkaya ve bahusus bu f›rka-
n›n içinde isimleri flöhret bulmufl zevata dört el ile sar›lmaz m›? Yeni f›rka yapan
zevat bu hakikati müdrik de¤il midirler? O halde, ellerine ald›klar›, din bayra¤›
ile, millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlard›? Böyle bir suale verilmesi lâ-
z›mgelen cevap da, hüsnüniyet, gaflet, kay›ts›zl›k gibi sözler; memleketi terakkiye
isal edece¤im diye ortaya at›lan bir f›rka rüesas› için mazeret teflkil edemez!

Efendiler, yeni f›rka, unvan ittihaz etti¤i "terakki" ve "cumhuriyet" nam-
lar›n›n z›dd› tamlarile inkiflaf etmifltir. Bu f›rkan›n rüesas›, hakikaten mürteci-
lere ümit ve kuvvet vermifltir. Buna misal olarak arzedeyim; Erganide, ussat›n
valili¤ini kabul eden maslup Kadri, fieyh Saide yazd›¤› bir mektupta: Millet
Meclisinde, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n f›rkas›, ahkâm› fler'iyeye riayetkâr ve
dindard›r. Bize muzaheret edeceklerine flüphe etmem. Hatta fieyh Eyip* nez-
dinde bulunan kâtibi mes'ulleri, f›rkan›n nizamnamesini getirmifltir.. diyor.
fieyh Eyip de, muhakemesi s›ras›nda: "Dini kurtaracak yegâne f›rkan›n, Kâz›m
Kara Bekir Paflan›n teflkil etti¤i f›rka olup, ahkâm› fler'iyeye riayet edilece¤inin,
f›rka nizamnamesinde ilân edildi¤ini" söylemifltir.

Efendiler, "terakkiperver" ve "cumhuriyet" kelimelerini kullanarak, bize
ve münevveran› millete karfl› din bayra¤›n› gizlemek tedbirinde bulunanlar,
memlekette umumî irtica ve isyan yapmak için, dahil ve hariçte, tertipler ve tefl-
vikler yapmakla meflgul olanlar›n mevcudiyetinden bihaber farzolunabilirler
mi? Yeni f›rkaya dahil olanlar›n, tekmil azas› mevzuubahs olmasa bile, dinî
mevaidi, muvaffak›yet için, müessiri âmil kabul eden ve buna dair formülü ni-
zamnamelerine ithal eden kimseler, memlekete müteveccih, flah›slar›m›za mü-
teveccih suikastlerden bihaber kabul edilemezler!

‹syan›n vukuundan aylarca mukaddem, memleketin fluras›nda buras›nda,
yap›lan hafî içtimalardan ve "Cemiyeti Hafiyei ‹slâmiye" teflkilât›ndan, ‹stan-
bulda nakfl›bendî meflayihinin yapt›¤› içtimada, ihzar edilecek k›yama muzahe-
ret vadedildi¤inden ve nihayet millî hudutlar›m›z›n haricinde bulunup, fiark ‹s-
yan›n› tahrik edenlerin beyannamelerinde Kâz›m Kara Bekir Paflan›n f›rkas›n-
dan ümit ile bahsolundu¤undan** haberdar olmad›klar›n› farzedelim. Fakat,
Fethi Bey hükûmeti zaman›nda, bizzat Fethi Bey vas›tasile, kendilerine, f›rka-
lar›n›n muz›r ve isyan ve irticaa müflevvik vaz› ve mahiyetinde oldu¤u bildiril-
di¤i zaman olsun, hakikati mütalea ve müflahede etmeleri lâz›mgelmez miydi?
Hükûmetin ve benim, pek halisane olarak bu ihtarat›m›zdan sonra olsun haki-
kati anlamalar› ve ona göre hareket eylemeleri icap ederdi. Onlar, bilâkis, bu
defa da "efkâr ve itikadat› dinîyeye riayetkâr›z," kliflesini, büsbütün aksi mana-
da tefsire kalk›flt›lar. Gûya, malûm formül ile, nazarlar›nda, her dinin ve her
din salikinin efkâr ve itikadat›na riayetkâr oldu¤unu ifade etmek.. genifl hürri-
yetperver olduklar›n› anlatmak istiyorlarm›fl.. Efendiler, bu tarz› harekete dü-
rüst, samimî denemez!
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vak›t namazdan baflka, geceleri de fazla namaz k›lmay› vaaz edip ö¤ütlemek,
belki de ömründe namaz k›lmam›fl olan bir politikac› taraf›ndan yap›lm›fl
olursa, böyle davran›fl›n amac› anlafl›lmaz, olur mu?

Efendiler, yapt›¤›m›z devrimin geniflli¤i ve büyüklü¤ü karfl›s›nda, eski bofl
inanç ve kurumlar›n birer birer y›k›ld›¤›n› gören ba¤naz ve gerici kimseler, "din-
sel düflünce ve inançlara sayg›l›" oldu¤unu duyuran bir partiye ve özellikle bu
partinin içinde isimleri ün yapm›fl kiflilere dört el ile sar›lmaz m›? Yeni parti ku-
ranlar bu gerçe¤i anlam›fl de¤il midirler? Öyleyse, ellerine ald›klar›, din bayra-
¤› ile, millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlard›? Böyle bir soruya veril-
mesi gereken yan›tta, iyiniyet, aymazl›k, umursamazl›k gibi sözler; memleketi
ilerletece¤im diye ortaya at›lan bir partinin ileri gelenleri için özür say›lamaz.

Efendiler, yeni parti, ad›ndaki "ileri" ve "cumhuriyet" sözcüklerinin tam
karfl›t› olan kavramlarla geliflmifltir. Bu partinin bafl›ndakiler, gericilere ger-
çekten umut ve güç vermifltir. Buna örnek vereyim; Erganide, baflkald›ranla-
r›n valisi olmay› kabul eden as›larak idam edilen Kadri, fieyh Saide yazd›¤› bir
mektupta: "Millet Meclisinde, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n partisi, din kuralla-
r›na sayg›l› ve dinseverdir. Bize yard›m edeceklerinde kuflkum yoktur. fieyh
Eyip’in* yan›nda bulunan sorumlu yazmanlar›, partinin tüzü¤ünü getirmifl-
tir.." diyor. fieyh Eyip de, duruflmas›nda: "Dini kurtaracak tek parti, Kâz›m
Kara Bekir Paflan›n kurdu¤u parti olup, dinsel kurallara sayg› gösterilece¤i-
nin, partinin tüzü¤ünde ilân edildi¤ini" söylemifltir.

Efendiler, "ilerici" ve "cumhuriyet" kelimelerini kullanarak, bize ve ulu-
sun ayd›nlar›na karfl› din bayra¤›n› gizlemek önlemini alanlar›n, memlekette
genel bir gerilemeye ve baflkald›r›ya yol açmak için, içte ve d›flta, düzen ve k›fl-
k›rtmalarla u¤raflanlar›n bulundu¤unu bilmedikleri düflünülebilir mi? Yeni
partiye girenlerin, tümü de¤ilse bile, dinsel konularda verdikleri sözleri, bafla-
r› için yararl› etmen sayan ve bununla ilgili formülü tüzüklerine alan kiflilerin,
memlekete karfl›, bize karfl› suikastlerden habersiz olduklar› kabul edilemez.

Varsayal›m ki ayaklanman›n bafllamas›ndan aylarca önce, memleketin
fluras›nda buras›nda, yap›lan gizli toplant›lardan ve "Cemiyeti Hafiyei ‹slâmi-
ye"** örgütünden, ‹stanbulda nakfl›bendî fleyhlerinin yapt›¤› toplant›da, ayak-
lanmaya yard›m sözü verildi¤inden ve en sonu millî s›n›rlar›m›z›n d›fl›nda bu-
lunup, Do¤u Ayaklanmas›n› k›flk›rtanlar›n bildirilerinde Kâz›m Kara Bekir
Paflan›n partisinden umutla söz edildi¤inden*** haberleri yoktur. Ama, Fethi
Bey hükûmeti zaman›nda, ve gericili¤i k›flk›rt›c› tutum ve nitelikte oldu¤u
Fethi Beyin kendisi taraf›ndan bildirildi¤i zaman olsun, gerçe¤i görüp anlama-
lar› gerekmez miydi? Hükûmetin ve benim, çok temiz yürekli uyar›lar›m›zdan
sonra olsun gerçe¤i anlamalar› ve ona göre davranmalar› gerekirdi. Onlar,
tersine, bu defa da "dinsel düflünce ve inançlara sayg›l›y›z" kliflesini, büsbütün
ters anlamda yorumlamaya kalk›flt›lar. Sanki, bilinen bu sözlerle, onlara göre,
her dinin ve türlü dinden olanlar›n düflünce ve inançlar›na sayg›l› oldu¤unu
söylemek.. genifl özgürlükten yana olduklar›n› anlatmak istiyorlarm›fl.. Efen-
diler, bu davran›fla do¤ru ve içtenlikli denemez.

* Rüesay› ussattan olup idam edilmifltir
** Halepte tab’olunarak Kürdistana tevzi olunan fiahin Paflazadelerin beyannamesi

* Baflkald›ranlar›n elebafllar›ndan olup idam edilmiflti
** Gizli Müslüman Derne¤i
*** Halepte bast›r›larak, do¤u illerimizde da¤›t›lan fiahinpafla o¤ullar›n›n bildirisi



Politika âleminde, birçok oyunlar görülür. Fakat, mukaddes bir mefkûre-
nin, tecellisi olan cumhuriyeti idareye, asrî harekete karfl› cehil ve taassup ve her
nevi husumet aya¤a kalkt›¤› zaman bilhassa terakkiperver ve cumhuriyetçi
olanlar›n yeri, hakikî terakki ve cumhuriyetçi olanlar›n yan›d›r; yoksa mürteci-
lerin ümit ve faaliyet memba› olan saf de¤il...

Ne oldu Efendiler?! Hükûmet ve Meclis, fevkalâde tedbirler almaya lü-
zum gördü. Takriri Sükûn Kanununu ç›kard›. ‹stiklâl Mahkemelerini faaliyete
geçirdi. Ordunun sekiz, dokuz, seferber f›rkas›n›, uzun müddet tedibata hasret-
ti. "Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›" denilen muz›r teflekkülü siyasîyi sed-
detti.

*
*   *

Netice, bittabi, cumhuriyetin muvaffak›yetile tecelli etti. Asiler imha edildi.
Fakat, cumhuriyet düflmanlar›, büyük komplonun safahat› hitam buldu¤unu
kabul etmediler. Namerdane, son teflebbüse girifltiler. Bu teflebbüs ‹zmir suikas-
ti suretinde tezahür etti. Cumhuriyet mahkemelerinin kahhar pençesi, bu defa
da, cumhuriyeti, suikastçilerin elinden kurtarmaya muvaffak oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler, ciddî icabat üzerine, hükûmetçe fevkalâde tedbirler
al›nmas› lüzumuna dair ilk izhar› kanaat etti¤imiz zaman, bunu hüsnü telâkki
etmiyenler vard›.

Takriri Sükûn Kanununu ve ‹stiklâl Mahkemelerini, vas›tai istibdat olarak
kullanaca¤›m›z fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine çal›flanlar oldu.

fiüphe yok ki, zaman ve vakayi, bu flayan› nefret fikri telkine çal›flanlar›,
elbette hacil mevkie düflürmüfltür.

Biz, fevkalâde ittihaz olunan ve fakat kanunî olan tedbirleri, hiçbir vak›t
ve hiçbir suretle, kanunun fevkine ç›kmak için, vas›ta olarak kullanmad›k; bi-
lâkis, memlekette sükûn ve asayifl tesisi için tatbik ettik; devletin hayat ve istik-
lâlini, temin için kulland›k. Biz, o tedbirleri, milletin medenî ve içtimaî inkifla-
f›nda istifadeli k›ld›k.

Efendiler, ald›¤›m›z fevkalâde tedbirlerin tatbik›na lüzum kalmad›¤› gö-
rüldükçe, onlar›n tatbik›ndan sarf›nazar edilmekte, tereddüt gösterilmemifltir.
Nitekim, ‹stiklâl Mahkemeleri, zaman›nda tatili faaliyet eyledikleri gibi, Takri-
ri Sükûn Kanunu da, müddeti mer'iyeti hitam›nda, tekrar Büyük Millet Mecli-
sinin huzuru tetkik›ne arzolundu. Meclis, kanunun bir müddet daha idamei
mer'iyetini lüzumlu görmüfl ise, elbette, bu; millet ve cumhuriyetin âli menfaat-
leri icab› oldu¤undand›r; Meclisi Alinin bu karar›, bize, vas›tai istibdat vermek
maksad›na matuf tasavvur olunabilir mi?

Efendiler, Takriri Sükûn Kanununun cari ve ‹stiklâl Mahkemelerinin ha-
li faaliyette bulundu¤u müddet zarf›nda, yap›lan iflleri, göz önüne getirecek
olursan›z; Meclisin ve milletin emniyet ve itimad›n›n, tamamen mahalline mas-
ruf oldu¤u kendili¤inden anlafl›l›r.

Memlekette ika edilen, büyük isyan ve suikastler bertaraf edilerek, temin
olunan asayifl ve huzur, elbette, umumca mucibi memnuniyet olmufltur.
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Politika dünyas›nda, birçok oyunlar görülür. Ama, kutsal bir ülkünün,
simgesi olan cumhuriyet yönetimine, ça¤dafllaflmaya karfl› cahillik ve ba¤naz-
l›k ve her türden düflmanl›k aya¤a kalkt›¤› zaman özellikle ilerici ve cumhuri-
yetçi olanlar›n yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanlar›n yan›d›r; yoksa ge-
ricilerin umut ve çal›flma kayna¤› olan cephe de¤il...

Ne oldu Efendiler? Hükûmet ve Meclis, ola¤anüstü önlemler almay› ge-
rekli gördü. Takriri Sükûn Kanununu ç›kard›. ‹stiklâl Mahkemelerini çal›flt›r-
d›. Ordunun savafla haz›r sekiz, dokuz, tümenini, uzun süre ayaklananlar› yo-
la getirme ifline ba¤lad›. "‹lerici Cumhuriyet Partisi" denilen zararl› politik
kuruluflu kapatt›.

*
*   *

Sonunda elbette, cumhuriyet baflar› kazand›. Ayaklananlar yok edildi.
Ama, cumhuriyet düflmanlar›, büyük komplonun evrelerinin son buldu¤unu
kabul etmediler. Alçakça, son bir giriflim yapt›lar. Bu giriflim ‹zmir suikastidir.
Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi, bu defa da, cumhuriyeti, suikastçi-
lerin elinden kurtarmakta baflar›l› oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler, a¤›r gereksinimler olup da, hükûmet taraf›ndan
ola¤anüstü önlemler al›nmas› gerekti¤i yolundaki görüflümüzü ilk belirtti¤i-
miz zaman, bunu iyi karfl›lamayanlar vard›.

Takriri Sükûn Kanunu ve ‹stiklâl Mahkemelerini, zorbal›k arac› olarak
kullanaca¤›m›z düflüncesini ortaya atanlar ve bu düflünceyi afl›lamaya çal›flan-
lar oldu.

Kuflkusuz, zaman ve olaylar, bu tiksindirici düflünceyi afl›lamaya çal›flan-
lar›, elbette utançl› duruma düflürmüfltür.

Biz, ola¤anüstü ama kanuna uygun olarak ald›¤›m›z önlemleri hiçbir za-
man ve hiçbir biçimde, kanun d›fl›na ç›kmak için, araç olarak kullanmad›k;
tersine, memlekette dinginlik ve düzen kurmak için uygulad›k; devletin varl›-
¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n›, sa¤lamak için kulland›k. Biz, o önlemleri, milletin uy-
garca ve sosyal geliflmesine yararl› k›ld›k.

Efendiler, ald›¤›m›z ola¤anüstü önlemlerin uygulanmas›na gereksinim
kalmad›¤› görüldükçe, onlar›n uygulanmas›ndan vazgeçilmekte, duraksanma-
m›flt›r. Nitekim, ‹stiklâl Mahkemeleri, iflleri bitince kald›r›ld›¤› gibi, Takriri
Sükûn Kanunu da, yürürlük süresi sonunda, yeniden Büyük Millet Meclisinin
incelemesine sunuldu. Meclis, kanunun bir süre daha yürürlükte kalmas›n› ge-
rekli görmüfl ise, elbette, bu; millet ve cumhuriyetin yüksek ç›karlar› gere¤i ol-
du¤undand›r; Yüce Meclisin bu karar›n›n, bize zorbal›k arac› vermek amac›-
na yönelik oldu¤u düflünülebilir mi?

Efendiler, Takriri Sükûn Kanununun yürürlükte ve ‹stiklâl Mahkemele-
rinin çal›flmakta oldu¤u süre içinde, yap›lan iflleri, göz önüne getirecek olursa-
n›z; Meclisin ve milletin inan ve güveninin, tam yerinde kullan›ld›¤› kendili-
¤inden anlafl›l›r.

Memlekette giriflilen, büyük ayaklanma ve suikastler ortadan kald›r›la-
rak, sa¤lanan dirlik ve düzenlik, elbette, herkesi sevindirmifltir.
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Efendiler, milletimizin bafl›nda, cehil, gaflet ve taassubun ve terakki ve te-
meddün düflmanl›¤›n›n, alâmeti farikas› gibi telâkki olunan fesi atarak onun
yerine bütün medenî âlemce serpufl olarak kullan›lan flapkay› giymek ve bu su-
retle, Türk milletinin, medenî hey'at› içtimaiyeden, zihniyet itibarile de, hiçbir
fark› olmad›¤›n› göstermek bir lâzime idi. Bunu, Takriri Sükûn Kanunu, cari
oldu¤u zamanda yapt›k. Bu kanun cari olmasayd›, yine yapacakt›k. Fakat,
bunda, kanunun mer'iyeti de, sühuletbahfl oldu denirse, bu, çok do¤rudur. Fil-
hakika, Takriri Sükûn Kanununun mer'iyeti, baz› mürtecilerin, milleti vâsi
m›kyasta tesmim etmesine meydan b›rakmam›flt›r. Gerçi, bir Bursa meb'usu,
bütün hayat› teflriiyesinde, hiçbir vak›t kürsüye ç›kmam›fl ve hiçbir vak›t Mec-
liste, millet ve cumhuriyet menfaatlerini müdafaa için, bir tek kelime dahi telâf-
fuz etmemifl olan Bursa Meb'usu Nurettin Pafla, yaln›z flapka iksas› aleyhinde,
uzun bir takrir vermifl ve bunu müdafaa için kürsüye ç›km›flt›r. fiapka iksas›n›n
"hukuku esasiye ve hakimiyeti millîye ve masuniyeti flahsîye hilâf›nda muame-
le" oldu¤unu iddia etmifl ve bunun "halka ademi tatbik›n›n temin ve teyid"
olunmas›na çal›flm›flt›r. Fakat, Nurettin Paflan›n, Millet kürsüsünden galeyana
getirmeye muvaffak oldu¤u taassup ve irtica hisleri, nihayet birkaç yerde, yal-
n›z birkaç mürteciin, ‹stiklâl Mahkemelerinde, hesap vermelerile söndü.

Efendiler, tekke ve zaviyelerle, türbelerin fleddi ve alelûmum tarikatlerle
fleyhlik, dervifllik, müritlik, çelebilik, falc›l›k, büyücülük ve türbedarl›k ve ilâ...
gibi birtak›m unvanlar›n men ve ilgas› da Takriri Sükûn Kanunu devrinde ya-
p›lm›flt›r. Bu husustaki icraat ve tatbikat, heyeti içtimaîyemizin, hurafeperest,
iptidaî bir kavm olmad›¤›n› göstermek noktai nazar›ndan, nekadar elzem idi;
bu, takdir olunur.

Birtak›m fleyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babalar›n, emîrlerin
arkas›ndan sürüklenen ve falc›lara, büyücülere, üfürükçülere, nüshac›lara tali
ve hayatlar›n› emniyet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medenî bir mil-
let nazarile bak›labilir mi? Milletimizin hakikî mahiyetini, yanl›fl manada gös-
terebilen ve as›rlarca göstermifl olan bu gibi anas›r ve müessesat, yeni Türkiye
Devletinde, Türk Cumhuriyetinde idame edilmeli miydi? Buna atf› ehemmiyet
etmemek, terakli ve teceddüt nam›na, en büyük ve gayr›kabili telâfi hata olmaz
m›yd›? ‹flte, biz, Takriri Sükûn Kanununun mer'iyetinden istifade ettik ise, bu
tarihî hatay› irtikâp etmemek için; milletimizin nasiyesini oldu¤u gibi aç›k ve
pak göstermek için; milletimizin mutaass›p ve Kurunu Vustaî zihniyette olma-
d›¤›n› isbat etmek için istifade ettik.

Efendiler, milletimizin içtimaî, iktisadî, hulâsa bilcümle medenî muamelât
ve münasebat›nda feyizli neticelerin zamini olan yeni kanunlar›m›z da.. Hürri-
yeti nisvan› temin ve hayat› aileyi tarsin eden Kanunu Medenî de bu bahsetti¤i-
miz devrede vücuda getirilmifltir. Binaenaleyh, biz her vas›tadan, yaln›z ve
ancak, bir noktai nazardan istifade ederiz. O noktai nazar fludur: Türk mil-
letini, medenî cihanda, lây›k oldu¤u mevkie is'at etmek ve Türk Cumhuri-
yetini sars›lmaz temelleri üzerinde, hergün, daha ziyade takviye etmek.. ve
bunun için de, istibdat fikrini öldürmek..

*
*   *
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Efendiler, milletimizin bafl›nda, cehalet, aymazl›k ve ba¤nazl›¤›n ve iler-
leme ve uygarlaflma düflmanl›¤›n›n, simgesi olan fesi atarak onun yerine bütün
uygar dünyaca bafll›k olarak kullan›lan flapkay› giymek ve böylece, Türk mil-
letinin, uygar toplumlardan, anlay›fl yönünden de, hiçbir fark› olmad›¤›n› gös-
termesi gerekiyordu. Bunu, Takriri Sükûn Kanunu, yürürlükte oldu¤u s›rada
yapt›k. Bu kanun yürürlükte olmasayd›, yine yapacakt›k. Ama, bunda, kanu-
nun yürürlükte oluflu, kolayl›k sa¤lad› denirse, bu, çok do¤rudur. Gerçekten,
Takriri Sükûn Kanununun yürürlükte bulunuflu, kimi gericilerin, milleti genifl
ölçüde zehirlemelerine olanak b›rakmam›flt›r. Gerçi, bir Bursa meb'usu, bü-
tün yasama hayat› boyunca, hiçbir vak›t kürsüye ç›kmam›fl ve hiçbir vak›t
mecliste, millet ve cumhuriyet ç›karlar›n› savunmak için, bir tek kelime bile
söylememifl olan Bursa Meb'usu, Nurettin Pafla, yaln›z flapka giyilmesine kar-
fl› ç›kan, uzun bir önerge vermifl ve bu önergeyi savunmak için kürsüye ç›km›fl-
t›r. fiapka giymenin "Temel haklara ve ulusal egemenli¤e ve kiflinin dokunul-
mazl›¤›na ayk›r› ifl" oldu¤unu ileri sürmüfl ve bunun "halka* uygulanmamas›-
n› sa¤lamaya" çal›flm›flt›r. Ama, Nurettin Paflan›n, Millet kürsüsünden alev-
lendirebildi¤i ba¤nazl›k ve gericilik duygular›, en sonu birkaç yerde, yaln›z
birkaç gericinin, ‹stiklâl Mahkemelerinde, hesap vermelerile söndü.

Efendiler, tekke ve zaviyelerle, türbelerin kapat›lmas› ve bütün tarikat-
larla fleyhlik, dervifllik, müritlik, çelebilik, falc›l›k, büyücülük ve türbe bekçili-
¤i ve vb. gibi birtak›m sanlar›n yasaklan›p kald›r›lmas› da Takriri Sükûn Ka-
nunu döneminde yap›lm›flt›r. Bu konudaki yürütüm ve uygulamalar›n, toplu-
mumuzun, bofl inanlara ba¤l›, ilkel bir halktan oluflmad›¤›n› göstermek bak›-
m›ndan, ne denli gerekli oldu¤unu çok iyi bilirsiniz.

Birtak›m fleyhlerin, dedelerin, seyitlerin,** çelebilerin,** babalar›n, emir-
lerin arkas›ndan sürüklenen, kaderlerini ve canlar›n› falc›lar›n, büyücülerin,
üfürükçülerin, nüshac›lar›n eline b›rakan insanlardan oluflan bir toplulu¤a,
uygar bir millet denebilir mi? Milletimizin gerçek niteli¤ini, yanl›fl bir yolda
gösterebilen ve yüzy›llar boyunca göstermifl olan bu gibi adamlar›n ve kurum-
lar›n, Yeni Türkiye Devletinde, Türk Cumhuriyetinde çal›flmalar›na göz yu-
mulmal› m›yd›? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileflme ad›na, en bü-
yük ve giderilemez yan›lg› olmaz m›yd›? ‹flte, biz, Takriri Sükûn Kanununun
yürürlükte oluflundan yararland›ksa, bu tarihsel yan›lg›ya düflmemek için, mil-
letimizin aln›n› oldu¤u gibi aç›k ve temiz göstermek için; milletimizin ba¤naz
ve Orta Ça¤lara yarafl›r kafada olmad›¤›n› kan›tlamak için yararland›k.

Efendiler, milletimizin, sosyal, ekonomik, k›sacas› bütün uygarca ifl ve
iliflkilerinde ulaflm›fl oldu¤u verimli aflamalar›n güvencesi olan yeni kanunlar›-
m›z da.. Kad›n özgürlü¤ünü güvence alt›na alan ve aileyi sa¤lamlaflt›ran Me-
denî Kanun da sözünü etti¤imiz bu zaman içinde yap›lm›flt›r. Bundan dolay›,
biz her araçtan, yaln›z ve ancak, bir bak›mdan yararlan›r›z. Bu bak›fl aç›m›z
fludur: Türk milletini, uygarl›k dünyas›nda, kendisine yaraflan konuma yük-
seltmek ve Türk Cumhuriyetini sars›lmaz temelleri üzerinde, hergün, daha
çok güçlendirmek.. ve bunun için de, zorbal›k düflüncesini öldürmek..

*
*   *

* Önceleri flapka giyilmesi, sadece belirli görevlerde bulunanlar için zorunlu k›l›nm›flt›. (B.Y.)
** Seyid: Peygamber soyundan olanlar. Çelebi: a- Mevlâna soyundan olan b- Bektâfli bü-

yü¤ü



Muhterem Efendiler, sizi, günlerce iflgal eden, uzun ve teferruatl› beyana-
t›m, en nihayet, mazi olmufl bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müs-
takbel evlâtlar›m›z için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, baz› noktalar, te-
barüz ettirebilmifl isem kendimi bahtiyar addedece¤im.

Efendiler, bu beyanat›mla, millî hayat› hitam bulmufl farzedilen büyük bir
milletin; istiklâlini nas›l kazand›¤›n› ve ilim ve fennin en son esaslar›na müste-
nit, millî ve asrî bir devleti, nas›l kurdu¤unu ifadeye çal›flt›m.

Bugün vâs›l oldu¤umuz netice, as›rlardanberi çekilen millî musibetle-
rin intibah› ve bu aziz vatan›n, her köflesini sulayan kanlar›n bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençli¤ine emanet ediyorum.
Ey Türk gençli¤i. Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini,

ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en

k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek istiye-
cek, dahilî ve haricî, bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n
vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmiyeceksin! Bu imkân ve flerait; çok namü-
sait bir mahiyette tezahür edebilir. ‹stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düfl-
manlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilir-
ler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri zaptedilmifl, bütün tersane-
lerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal
edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta h›yanet
içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri flahsi menfaatlerini, müstevli-
lerin siyasî emellerile tevhit edebilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bi-
tap düflmüfl olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd›! ‹flte; bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen;
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç oldu¤un kudret, damarla-
r›ndaki asil kanda, mevcuttur!
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Muhterem Efendiler, sizi, günlerce ifllerinizden al›koyan, uzun ve ayr›n-
t›l› sözlerim, en sonunda, tarihe mal olmufl bir ça¤›n öyküsüdür. Bunda, mil-
letim için ve yar›nki çocuklar›m›z için dikkat ve uyan›kl›k sa¤layabilecek, ki-
mi noktalar›, belirtebilmiflsem, kendimi mutlu sayaca¤›m.

Efendiler, bu sözlerimle, ulusal varl›¤› sona ermifl san›lan büyük bir mil-
letin; ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l kazand›¤›n› ve bilim ve tekni¤in en son verilerine da-
yanan, millî ve ça¤dafl bir devleti, nas›l kurdu¤unu anlatmaya çal›flt›m.

Bugün ulaflt›¤›m›z sonuç, yüzy›llardanberi çekilen ulusal y›k›mlar›n yarat-
t›¤› uyan›kl›¤›n ve bu aziz vatan›n, her köflesini sulayan kanlar›n karfl›l›¤›d›r.

Ey Türk gençli¤i. Birinci ödevin, Türk ba¤›ms›zl›¤›n›, Türk cumhuriyeti-
ni, sonsuzadek, korumak ve savunmakt›r.

Varl›¤›n›n ve gelece¤inin tek temeli budur. Bu temel, senin, en de¤erli
hazinendir. Gelecekte de, seni bu hazineden yoksun etmek istiyecek, iç ve d›fl,
düflmanlar›n olacakt›r. Bir gün, ba¤›ms›zl›¤›n› ve cumhuriyetini savunmak zo-
runda kal›rsan, ödeve at›lmak için, içinde bulunaca¤›n durumun olanak ve ko-
flullar›n› düflünmiyeceksin. Bu olanak ve koflullar, çok elveriflsiz olabilir. Ba-
¤›ms›zl›¤›na ve cumhuriyetine k›ymak isteyecek düflmanlar, bütün dünyada
benzeri görülmedik bir zaferin temsilcisi olabilirler. Zorla ve aldat›c› düzen-
lerle aziz vatan›n, bütün kaleleri al›nm›fl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün
ordular› da¤›t›lm›fl ve memleketin her köflesi edimli olarak iflgal edilmifl olabi-
lir. Bütün bu koflullardan daha ac› ve daha korkunç olmak üzere, yurdun için-
de, iktidarda bulunanlar aymazl›k, sapk›nl›k ve hatta hainlik içinde bile bulu-
nabilirler. Üstelik bu iktidar sahipleri kiflisel ç›karlar›n›, yurduna girip yay›l-
m›fl olanlar›n politik emelleriyle birlefltirebilirler bile. Millet, yoksulluk içinde
ezgin ve bitkin düflmüfl olabilir.

Ey Türk gelece¤inin gençli¤i. ‹flte; bu durumda ve bu koflullarda bile,
ödevin; Türk ba¤›ms›zl›¤›n› ve cumhuriyetini kurtarmakt›r. Bunun için sana
gereken gücü, damarlar›ndaki soylu kanda, bulacaks›n!

Türk genç-
li¤ine b›rak-
t›¤›m ema-
net

Türk genç-
li¤ine b›-
rakt›¤›m
kutsal ema-
net
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VES‹KA, 1
Gayet mahrem tutulacakt›r Erzurum, 22/8/1335

TAM‹M
Pek mevsuk elde edilen malûmata göre ‹stanbul Rum Patrikhanesinde Mavri Mira is-

minde bir heyet teflekkül etmifltir. Bunun reisi Patrik Vekili Droteos, azalar›: Atinegora, Inoz
Metropolidi, Yunan Kaymakam› Giritli Katehakis, Katelopolos, Dipasimas, Ayinpa, Polimi-
tis, Siyari ismindeki zevatt›r.

Heyet do¤rudan do¤ruya Venizelosdan talimat al›yor. Rumlar›n ve Yunan Hükûmeti-
nin muaveneti nakdiyesile pek azîm bir sermayesi vard›r.

Vazifesi, Osmanl› vilâyetleri dahilinde çeteler teflkil ve idare eylemek, mitingler ve propa-
ganda yapmakt›r. Yunan Salibiahmeri de bu Mavri Mira heyetine merbuttur. Vazifesi suretâ
muhacirlere bakmak gibi insanî bir perde alt›nda çete teflkilât› yapmak, ihtilâliyeyi ihzar eyle-
mektir. Bu suretle eczay› t›bbîye ve levaz›m› s›hhîye nam› alt›nda silâh, cephane ve teçhizat› me-
maliki Osmanîyeye ithaldir. Hatta resmî muhacirin komisyonu da Mavri Mira heyetine tâbidir.

‹stanbul Patrikhanesi ve Yunan Konsoloshanesi esliha ve cephane deposu halini alm›fl-
t›r ve hatta kiliseler ibadet yerinden ziyade askerî ambarlar gibi kullan›lmaktad›r.

Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de Mavri Mira heyeti taraf›ndan sat›nal›nm›flt›r.
Rum mekteplerinin evvelce bizim yap›p da tam flimdi s›ras› iken maalesef terketti¤imiz

izci teflkilâtlar› tamamen Mavri Mira heyeti taraf›ndan idare olunmaktad›r. ‹stanbul, Bursa,
Band›rma, K›rkkilise, Tekirda¤ ve mülhakat›nda izci teflkilât› itmam olunmufltur. ‹zciler yal-
n›z çocuklar de¤ildir. Yirmi yafl›n› mütecaviz gençler de dahildir. Anadoluda Samsun ve
Trabzon cephane tevzi muhaldir. Müsait bir halde bir yelkenli Yunan sefinesi istasyon halin-
de cephane ve eslihay› hamilen bu mahallerde bulundurulacakt›r. Ermeni haz›rl›¤› da tama-
men Rum haz›rl›¤› gibidir.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 2.
fiifre halli Kastamonu, 24/2/1336

SURET
Trabzondan numara 182 adi mektup (Kastamonuda Muhacirin Komisyonuna)
Size rica ederiz ki Pontus Cemiyetimiz hakk›nda herne müsdet'iyat›n›z varsa bize mü-

racaat etmelisiniz. Bize tâbi oluyorsunuz. fiehrî taahhüdal›n›z› bize göndereceksiniz. Biz de
size makbuz gönderece¤iz ve ihtiyacat›n›z› göndermek üzere bu babda cemiyetimizin merke-
zine öyle malûmat verdik.

Eski Meb'us Reis Kokidis, Aza Anderyadis, Kâtip (okunm›yor)
D‹⁄ER SURET

Taahhütlüdür. Numara 190 (‹neboluda Rum Muhacir Cemiyetine)
Efendiler,
30 Kânunuevel 1335 tarihli mektubunuzu ald›k. M›ntakalar do¤rudan do¤ruya ve ‹s-

tanbuldaki Merkezi Umumîye merbuttur. Böylece Merkezi Umumîden bize tebligat olundu.
Size tavsiye ederiz. Hemen Merkezi Umumîye müracaat ediniz. Anlar mübrem ifller için si-
ze.....bulunacaklard›r. Lâz›mgelen paralar için de malûmat vereceklerdir. Bunlar için bugün
Merkez Cemiyetine yazd›k ve bir de yazd›k ki size muhtaç olan talimat› versinler. Bize gön-
derdi¤iniz mektubun bir suretini de Merkeze gönderdik.

Reis, Aza, Kâtip
Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na

Heyeti Temsilîyeye
1 - Trabzon Pontus Cemiyeti taraf›ndan ‹nebolu ve Kastamonu flubelerine yaz›lan mek-

tuplar›n meal tercümeleri balâya ç›kart›ld›.
2 - Mektuplar›n asl›n› ‹nebolu postanesinden Vali Bey do¤ruca Kastamonuya gönderil-

mesini emir verdikleri beray› malûmat maruzdur.
M›ntaka Kumandan›

Osman
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BELGE, 1.
Çok gizli tutulacakt›r Erzurum, 22/8/1919

GENELGE
Pek güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ‹stanbul Rum Patrikhanesinde

Mavri Mira ad›nda bir kurul kurulmufltur. Bunun baflkan› Patrik Vekili Droteos, üyeleri:
Atinegora, ‹noz Metropolidi, Yunan Kaymakam› Giritli Katehakis, Katelopolos, Dipasi-
mas, Ayinpa, Polimitis, Siyari ismindeki kiflilerdir.

Kurul do¤rudan do¤ruya Venizelos'dan direktif al›yor. Rumlar›n ve Yunan Hükûme-
tinin para yard›m›yla pek büyük bir sermayesi vard›r.

Görevi, Osmanl› illerinde çeteler kurup yönetmek, mitingler ve progaganda yapmak-
t›r. Yunan K›z›lhaç› da bu gibi insanc›l bir perde alt›nda çete örgütü kurmak, ayaklanma ön-
lemlerini haz›rlamaktad›r. Böylece ilâç ve sa¤l›k gereçleri ad› alt›nda silâh cephane ve do-
nan›mlar› Osmanl› ülkelerine sokmakt›r. Dahas› resmî göçmenler komüsyonu da Mavri Mi-
ra kurulunun emrindedir.

‹stanbul Patrikhanesi ve Yunan Konsoloslu¤u silâh ve cephane deposu halini alm›flt›r
ve dahas› kiliseler tap›naktan çok askerî ambarlar gibi kullan›lmaktad›r.

Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de Mavri Mira kurulu taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r.
Rum mekteplerinin önce bizim yap›p da tam flimdi s›ras› iken ne yaz›k ki b›rakt›¤›m›z

izci örgütleri tümüyle Mavri Mira kurulu taraf›ndan yönetilmektedir. ‹stanbul, Bursa, Ban-
d›rma, Bal›kesir, Tekirda¤ ve bunlara ba¤l› yerlerdeki izci örgütleri tamamlanm›flt›r. ‹zciler
yaln›z çocuklar de¤ildir. Yirmi yafl›n› aflk›n gençler de vard›r içlerinde. Anadoluda Samsun
ve Trabzon cephane da¤›t›m yeridir. Elveriflli bir durumda bir yelkenli Yunan teknesi istas-
yon olarak cephane ve silâhlarla yüklü olarak bu yerlerde bulundurulacakt›r. Ermeni haz›r-
l›¤› da tümüyle Rum haz›rl›¤› gibidir.

Mustafa Kemal
BELGE, 2.
Çözülmüfl flifre Kastamonu, 24/2/1920

ÖRNEK
Trabzondan say› 182 adi mektup (Kastamonuda Göçmenler Komüsyonuna) 
Size rica ederiz ki Pontus Derne¤imizle ilgili ne dilekleriniz varsa bize baflvurmal›s›-

n›z. Bize ba¤l› oluyorsunuz. Ayl›k ödentinizi bize göndereceksiniz. Biz de size al›nd› gönde-
rece¤iz ve gereksinimlerinizi göndermek üzere derne¤imizin merkezine bu yolda bilgi ver-
dik. Eski Meb'us Baflkan Kokidis, Üye Anderyadis, Kâtip (okunmuyor)

ÖTEK‹ ÖRNEK
Taahhütlüdür. Say› 190 (‹neboluda Rum Göçmen Derne¤ine)
Efendiler,
30 Aral›k 1919 tarihli mektubunuzu ald›k. Bölgeler do¤rudan do¤ruya ‹stanbuldaki

Genel Merkeze ba¤l›d›r. Genel Merkezden bize böyle bildirildi. Size öneririz. Hemen Ge-
nel Merkeze baflvurunuz. Onlar zorunlu ifller için size... bulunacaklard›r. Gereken paralar
için de bilgi vereceklerdir. Bunlar için bugün Merkez Kuruluna yazd›k ve bir de yazd›k ki
size gerekli olan direktifleri versinler. Bize gönderdi¤iniz mektubun bir örne¤ini de Merke-
ze gönderdik.

Baflkan, Üye, Kâtip
Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na

Temsilci Kurula
1 - Trabzon Pontus Derne¤i taraf›ndan ‹nebolu ve Kastamonu flubelerine yaz›lan

mektuplar›n Türkçe çevirileri yukar›ya ç›kart›ld›.
2 - Mektuplar›n asl›n›n ‹nebolu postanesinden do¤rudan do¤ruya Kastamonuya gön-

derilmesini Vali Beyin emretti¤i bilgi olarak sunulur.
Bölge Komutan›

Osman



VES‹KA, 3.
‹stihbarat 1 Haziran 1335
Adet
44 
fiifre

Diyarbekir, Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretülâziz, S›vas Vilâyetlerine 
Erzincan, Kayseri Müstakil Mutasarr›fl›¤›na

Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyetinin vilâyet merkezlerile livalar›nda ve mül-
hakat›nda teflkilât› var m›d›r? Bellibafll› müessis ve mümessilleri kimlerdir? Civar vilâyetler-
deki teflkilât› ile haizi irtibat ve muhabere midir? Baflka cemiyat var m›d›r? Bittahkik ifl'ar›-
na inayetlerini rica ederim.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 4.
2732/187 Elâzizden, 18/6/1335

Vürudu 20
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

C: 1 Haziran 1335, ‹stihbarat 44
Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyetinin burada bir flubesi mevcut olup ve müte-

hayyizan› memleket ve eflraf da bu (B maiyet zara) s›ra Erzurum, S›vas, Diyarbekir ile mu-
habere etmektedir. Bundan baflka ‹tilâf ve Hürriyet, Sulh ve Selâmet F›rkalarile Kürdistan
Teali Cemiyetinin birer flubeleri ve Muallimin Cemiyeti namile de ayr›ca teflekkül etmifl bir
cemiyet bulundu¤u maruzdur.

Elâziz Vali Vekili
Hulûsi

VES‹KA, 5.
‹stihbarat 1 Haziran 1335
Adet 
44 
fiifre

Trabzon Vilâyeti Aliyesine
1 - Trabzonda müteflekkil Ademi Merkeziyet Cemiyetinin tarihi teessüsü ve program›

nedir? Hükûmetin müsaadesine mazhar m›d›r? Müessisleri kimlerdir? fiimdiye kadar hükû-
metçe mazbut olan ef'alile hatt› hareketleri nedir?

2 - Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Trabzondaki merkez ve mümessille-
ri kimlerdir?

3 - Her iki cemiyetin merkez ve mülhakat› vilâyetteki teflkilât› ne derecededir? Bu iki ce-
miyetten baflka cemiyat var m›d›r? Müsaraaten imba buyurulmas›n› rica ederim.

Mustafa Kemal 
VES‹KA 6.
434 Trabzon, 9/6/1335

Vürudu 10
Havzada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine 

C: 1 Haziran 1335 ve 44 flifreye:
Trabzonda Ademi Merkeziyet Cemiyeti yoktur. Dersaadette müteflekkil Trabzon

ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti taraf›ndan birkaç ay evvel gelip, geçenlerde av-
det eden Nazmi Nuri Efendi isminde bir murahhas›n teflebbüsü üzerine Of kazasile Lâ-
zistan livas› dahilinde Ademi Merkeziyet flubeleri aç›lm›flt›r. Trabzon Muhafazi Huku-
ku Millîye Cemiyeti memleketin ilerigelen eflraf ve mütehayyizan› meyan›ndan münte-
hap ve Murat Hanzade Ziya ve Nemlizade Sabri ve Çulhazade Kadri ve Hac› Ali Haf›z-
zade Mehmet Salih ve Kazazzade Hüseyin ve Abanoszade Hüseyin ve Hatipzade Emin
Efendilerden mürekkeptir ve bu heyetin ikdamat›, rab›tai Osmanîyenin muhafaza-
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BELGE, 3.
Haber alma 1 Haziran 1919
Say› 
44 
fiifre

Diyarbak›r, Erzurum, Van, Bitlis, Elaz›¤, S›vas ‹llerine 
Erzincan, Kayseri Ba¤›ms›z Mutasarr›fl›klar›na

Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin il merkezlerile sancaklar›nda ve bunlara
ba¤l› yerlerde örgütleri var m›d›r? Bellibafll› kurucu ve temsilcileri kimlerdir? Komflu iller-
deki örgütleriyle ba¤lant› ve haberleflme sa¤lanm›fl m›d›r? Baflka dernekler var m›d›r?
Araflt›r›larak bildirilmesine yard›m›n›z› rica ederim.

Mustafa Kemal
BELGE, 4.
2732/187 Elaz›¤dan, 18/6/1919

Gelifli 20
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

K: 1 Haziran 1919, Haber alma 44
Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin burada bir flubesi olup bu yerin ileri gelen

ve hat›r› say›l› kifliler de bu (B maiyet zara) s›ra Erzurum, S›vas, Diyarbak›r ile haberlefl-
mektedir. Bundan baflka ‹tilâf ve Hürriyet, Sulh ve Selâmet Partileriyle Kürdistan Yüksel-
me Derne¤inin birer flubeleri ve Ö¤retmenler Derne¤i ad›yla da ayr›ca kurulmufl bir dernek
bulundu¤u bilginize sunulur.

Elaz›¤ Vali Vekili 
Hulûsi

BELGE, 5.
Haber alma 1 Haziran 1919
Say›
44 
fiifre

Yüksek Trabzon Valili¤ine
1 - Trabzonda kurulmufl Merkezden Ba¤›ms›zl›k Derne¤inin kurulufl tarihi ve progra-

m› nedir? Hükûmetin iznini alm›fl m›d›r? Kurucular› kimlerdir? fiimdiye kadar hükûmetçe
saptanm›fl olan davran›fl ve tutumlar› nedir?

2 - Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤inin Trabzondaki merkez üyeleriyle temsilci-
leri kimlerdir?

3 - Her iki derne¤in il merkezinde ve ba¤l› yerlerdeki örgütlenmesi ne aflamadad›r? Bu
iki dernekten baflka dernekler var m›d›r? Tezelden bildirilmesini rica ederim

Mustafa Kemal
BELGE, 6.
434 Trabzon, 9/6/1919

Gelifli 10
Havzada Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

K: 1 Haziran 1919 ve 44 flifreye:
Trabzonda Merkezden Ba¤›ms›zl›k Derne¤i yoktur. ‹stanbulda kurulmufl Trab-

zon ve Yöresi Merkezden Ba¤›ms›zl›k Derne¤i taraf›ndan birkaç ay önce gelip, geçen-
lerde geri dönen Nazmi Nuri Efendi ad›nda bir delegenin giriflimi üzerine Of kazasile
Rize sanca¤› içinde Merkezden Ba¤›ms›zl›k flubeleri aç›lm›flt›r. Trabzon Ulusal Hakla-
r› Savunma Derne¤i memleketin ileri gelen ve hat›r› say›l›r kifliler aras›ndan seçilmifl
ve Murat Hanzade Ziya ve Nemlizade Sabri ve Çulhazade Kadri ve Hac› Ali Haf›zza-
de Mehmet Salih ve Kazazzade Hüseyin ve Abanoszade Hüseyin ve Hatipzade Emin
Efendilerden oluflmaktad›r ve bu kurulun çal›flmalar›, Osmanl› birli¤inin koruma-



s› gibi bir hissi vatanperveraneden mülhemdir. Bu cemiyetin bütün mülhakatta birer flubesi
bulunuyor. Bundan maada Trabzonda bir de ‹htiyat Zabitan Cemiyeti oldu¤unu arzeyle-
rim.

Vali
Mehmet Galip

VES‹KA, 7.
Deraliye, 19 Mart 1335

Erzurumda Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Millîye Cemiyeti fiube Reisli¤ine 
Cemiyetimizin maksad› teflekkül ve gayei mesaisi evelce bertafsil ifl'ar olunmufltu. Mu-

ayyen bir azim ile bu gayeyi takip eden Cemiyetimiz mesaisini daha müsmir bir flekle ifra¤la
müslüman anas›r›n hukukunu müdafaa etmek için Le Pays namile Frans›zca yevmî bir ga-
zete neflrine bafllanm›fl oldu¤u gibi Hâdisat gazetesinin imtiyaz›n› da deruhde eylemifltir, Vi-
lâyat› fiark›yenin ‹darei Osmanîyede kalmas› ve birtak›m müfteriyatla müslüman anas›r›n
hukukunun mahv›na meydan verilmemesi için bitaraf bu iki yevmî gazetelerle neflriyatta bu-
lunan cemiyet di¤er taraftan da ‹stanbuldaki Düveli Mütelife mümessillerine ve ‹tilâf Devlet-
leri baflvekillerine bir sureti gönderilecek olan muht›ray› vermifl ve müdafaai hukuku millîye
için Avrupaya bir heyeti murahhasa gönderilmesini de taht› karara.. 

VES‹KA, 8.
Diyarbekirden, 8/6/1335

Vürudu 14
Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine

C: 1/6/1335 ve 44 flifreye:
Burada Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuk Cemiyeti teflekkül etmemifltir. Ancak bu ya-

k›nlarda Erzurum ve Trabzondan vilâyet belediyesine keflide olunan Kürdistan hakk›ndaki
heyecanamiz telgrafnamelerden telâfla düflen ahalii h›ristiyaniyenin? Bu bapta baz› teflebbü-
satta bulunduklar› meflhuttur. Maamafih bu hususta vilâyetçe tenvir ve irfladet sureti yaz›lm›fl-
t›r. Diyarbekirde baz›..............gençlerden teflekkül eden Kürt Cemiyeti ‹ngiliz himayesinde
bir Kürdistan istiklâliyetini takip eden propaganda yapmas› üzerine buraya gelen Süleyma-
niye hâkimi siyasîsi Mister Nowilin efkâr›na kap›larak beynelahali bunun fliddetle reddi ve
bu teflebbüsat›n Cemiyetler Kanununa ademi mutabakat› hasebile mezkûr cemiyet set ve vi-
lâyetçe takibat› kanunîye yap›lmakta bulunmufltur. Elyevm Diyarbekirde ‹tilâf ve Hürriyet
F›rkas› mevcut olup bundan baflka cemiyet yoktur Efendim.

Vali Vekili
Mustafa

VES‹KA, 9.
‹stihbarat Amasya, 15/6/1335
fiifre

Diyarbekir Vilâyeti Vekâleti Aliyesine
C: 8/6/1335
Bütün milletin beka ve istiklâlini kurtarmak için birleflti¤i flu tarihî günlerde bir ecnebî

devletin himayesine s›¤›narak zelil ve esir yaflamay› tercih eden her türlü içtihadat›n, memle-
keti tefrikaya düflürecek her nevi cemiyat›n da¤›t›lmas› pek vatanî ve zarurî bir vazife olmak-
la Kürt Kulübü hakk›ndaki tarz› hareket âcizlerince de pek muvaf›k görülmüfltür. fiukadar
ki, ‹tilâf Devletlerinin hakflikenane muamelât› ‹zmirin Yunanl›lara iflgal ettirilmesi tesirile
memleketin en ücra köflesinde bile husule gelen intibah› azîm her türlü ihtirasat› siyasîye ve
maksad› menfaatcuyaneden münezzeh olmak üzere "Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹l-
hak" Cemiyetlerini tevlit etmifl, ve bu cemiyetlere hangi zümrei siyasîyeye mensup olursa ol-
sun her Türk, her müslüman ifltirak etmifl ve vicdan› millînin tezahürat› filîyesi bütün cihana
bu suretle ilân edilmekte bulunmufltur. Binaenaleyh Diyarbekir ve mülhakat›nda da Müda-
faai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerinin teflekkül ve teessüsüne delâlet buyurul-
masm› ehemmiyetle tavsiye eylerim. Ve bilhassa Kürt Kulübünün azasile bugünkü telgrafna-
mei âcizî dairesinde müzakere ederek uzlaflmak muvaf›kt›r Efendim.

Üçüncü Ordu Müfettifli Fahrî
Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal
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s› gibi bir yurtseverlik duygusundan esinlenmektedir. Bu derne¤in ile ba¤l› tüm yerlerde bi-
rer flubesi bulunuyor. Bundan baflka Trabzonda bir de Yedek Subaylar Derne¤i oldu¤unu
bilginize sunar›m.

Vali
Mehmet Galip

BELGE, 7.
‹stanbul, 19 Mart 1919

Erzurumda Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤i fiube Baflkanl›¤›na
Derne¤imizin kurulufl amac› ve çal›flma ere¤i daha önce ayr›nt›l› olarak bildirilmiflti.

Belirli bir kararl›l›kla bu amac› güden derne¤imiz çal›flmalar›n› daha verimli bir biçime so-
karak Müslüman halk›n haklar›n› savunmak için Le Pays ad›nda Frans›zca günlük bir gaze-
te yay›mlanmaya bafllanm›fl oldu¤u gibi Hâdisat gazetesinin imtiyaz›n› da kendi üstüne al-
m›flt›r. Do¤u illerinin Osmanl› yönetiminde kalmas› ve birtak›m karaçalmalarla Müslüman
halk›n haklar›n›n yok edilmesine olanak b›rak›lmamas› için yans›z olan bu iki günlük gaze-
teyle yay›mlar yapan dernek öbür yandan da ‹stanbuldaki ‹tilâf Devletleri temsilcilerine ve
‹tilâf Devletleri baflbakanl›klar›na bir örne¤i gönderilecek olan protestoyu vermifl ve ulusal
haklar›m›z›n savunulmas› için Avrupaya bir delege kurul gönderilmesini de karar alt›na..

BELGE, 8.
Diyarbak›rdan, 8/6/1919

Gelifli 14 
Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine

K: 1/16/1919 ve 44 flifreye:
Burada Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤i kurulmam›flt›r. Ancak bu yak›nlarda Er-

zurum ve Trabzondan il belediyesine çekilen Kürdistan konusundaki gerginlik yarat›c› telgraf-
lardan telâfla düflen h›ristiyan halk›n? Bu konuda baz› giriflimlerde bulunduklar› görülmekte-
dir. Bununla birlikte bu konuda valilik taraf›ndan ayd›nlat›c› ve yol gösterici yaz› yaz›lm›flt›r.
Diyarbak›rda baz› ..........gençlerden oluflan Kürt Derne¤i ‹ngiliz koruyuculu¤unda bir Kürdis-
tan ba¤›ms›zl›¤› amac›n› güden propaganda yapmas› üzerine buraya gelen Süleymaniye poli-
tik yöneticisi Mister Nowil in k›flk›rtmalar›na kap›larak yap›lanlara halk taraf›ndan sertçe kar-
fl› ç›k›ld›¤›ndan bu giriflimlerin Dernekler Kanununa uymamas› nedenile sözü edilen dernek
kapat›lm›fl ve valilik taraf›ndan kanunî kovuflturmalar yap›lmakta bulunmufltur. fiimdi Diyar-
bak›rda ‹tilâf ve Hürriyet Partisi bulunmakta olup bundan baflka dernek yoktur Efendim.

Vali Vekili
Mustafa

BELGE, 9.
Haber alma Amasya, 15/1/1919
fiifre

Diyarbak›r Vali Vekilli¤ine
K: 8/6/1919
Bütün milletin varl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› kurtarmak için birleflti¤i flu tarihsel günlerde

bir yabanc› devletin koruyuculu¤una s›¤›narak afla¤›l›k durumda ve tutsak olarak yaflamay›
ye¤ tutan her türlü düflünce ve görüflün, memleketi kargaflaya düflürecek her türden dernek-
lerin da¤›t›lmas› pek vatanseverce ve zorunlu bir ödev oldu¤undan Kürt Klübüne iliflkin tu-
tum ve davran›fl›n›z bence de çok uygun görülmüfltür. fiukadar ki, ‹tilâf Devletlerinin haks›z
davran›fllar› ‹zmirin Yunanl›lara iflgal ettirilmesinin etkisiyle memleketin en uzak köflesinde
bile do¤an büyük uyan›fllar her türlü politik tutku ve ç›kar amac›ndan ar›nm›fl olarak "Ulu-
sal Haklar› Savunma" ve "Merkezden Ba¤›ms›zl›k" derneklerini do¤urmufl, ve bu dernekle-
re hangi politik zümreden olursa olsun her Türk, her Müslüman kat›lm›fl ve ulusal vicdan›n
edimli olarak böylece aç›klanmas› bütün dünyaya duyurulmakta bulunmufltur. fiu halde Di-
yarbak›r ili ve ona ba¤l› yerlerde de Ulusal Haklar› Savunma ve Merkezden Ba¤›ms›zl›k der-
neklerinin kurulup oluflmas›na yard›mc› olman›z› önemle öneririm. Ve özellikle Kürt Klübü-
nün üyeleriyle bugünkü telgraf›n çerçevesinde görüflerek uzlaflmak uygundur Efendim.

Üçüncü Ordu Müfettifli 
Onursal Padiflah Yaveri

Tu¤general
Mustafa Kemal



VES‹KA, 10.
fiifre 21 May›s 1335
Zatîdir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Pafla Hazretlerine
Ahvali umumîyemizin almakta oldu¤u flekli vahimden pek müteellim ve müteessirim.

Millet ve memlekete medyun oldu¤umuz en son vazifei vicdanîyeyi yak›ndan mesaii müflte-
reke ile en iyi ifa etmek mümkün olaca¤› kanaatile bu son memuriyeti kabul ettim. Bir an ev-
vel zat› âlinize mülâki olmak arzusunday›m. Ancak Samsun ve havalisinin vaziyeti asayiflsiz-
lik yüzünden fena bir ak›bete duçar olmak mahiyetindedir. Bu sebeple burada birkaç gün
kalmak zarureti vard›r. Bendenizi flimdiden tenvire medar olacak hususat var ise ifl'ar›n› ri-
ca eder ve gözlerinizden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 11.
fiube 1 Ankaradan, 26/5/1335
1327
Gayet aceledir

Havzada Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
C: 23/5/1335 tarih ve 105/3 numaral› flifreyedir.
Birçok ihtimama ra¤men ‹zmirden muntazam malûmat alam›yoruz. Oradaki kuman-

danl›kla henüz irtibat temin edilemedi. 25 May›sta Manisan›n da iflgal edildi¤i ve muhabere-
nin münkati oldu¤u telgraf memurlar›ndan haber al›nd›. Maamafih Manisa istikametinde bir
irtibat zabiti gönderdik. Henüz malûmat gelmedi. Kolordunun Ere¤lide bulunan aksam›n›n
flimendiferle nakline kâmilen muvaffak olamad›k. Karadan yürüyüfle bafllad›lar. Mesafenin
uzakl›¤› hasebile ne vak›t muvasalat edecekleri malûm de¤ildir. Burada elimize geçen efrad›
Afyon Karahisar›nda Yirmi Üçüncü F›rkaya gönderiyoruz. Çünkü bu f›rkan›n mevcudu pek
azd›r.... ve Kastamonu vilâyetlerile Kayseri Mutasarr›fl›¤›ndan baz› muhilli asayifl vakayi
hakk›nda malûmat verilmeye bafllanm›flt›r. Henüz mahiyetleri tahkik edilmektedir. Emri
devletleri veçhile peyderpey arz› malûmat edece¤im.

26/5/1335 tarih ve 1 fiube 1327 numaral› olup saat 6:25 sonrada Ankara telgrafhanesine
verilmifltir.

K.O. 20 Kumandan› 
Mirliva 

Ali Fuat
VES‹KA, 12.
‹stihbarat Havza, 27/5/1335
fiifre

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Fuat Pafla Hazretlerine
C: 26/5/1335 flifre.
Afyon Karahisar›ndaki Yirmi Üçüncü F›rka mevcudu haz›r› nedir? Bunu takviye için

hangi menabiden istifade edilmektedir? Bugünkü vaziyeti umumîyemize nazaran mezkûr
f›rkaya nas›l bir vazifenin tevcihini tasavvur buyuruyorsunuz? Konyada filhakika iflitildi¤i
gibi bir vatan ordusu müteflekkil midir? Vali ile tan›flt›n›z m›? Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 13.
‹stihbarat Havzadan, 27/5/1335
fiifre

Konyada Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤ine
Düveli ‹tilâfiye kuvvetlerinin Manisay› iflgal ettikleri haber al›nm›flt›r. Bu baptaki malû-

mat› devletlerini rica ederim.
Afyon Karahisar›nda bulunan f›rkan›n tezyidi kuvvetine imkân› maddî bulunabilecek midir?

Bu f›rkaya bugünkü ahval karfl›s›nda nas›l bir vazife tevcihi ihtimali oldu¤u; Konyada bir vatan
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BELGE, 10.
fiifre 21 May›s 1919
Kifliye özeldir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Pafla Hazretlerine
Genel durumumuzun almakta oldu¤u tehlikeli durumdan çok ac› ve üzüntü duyuyo-

rum. Millet ve memlekete borçlu oldu¤umuz en son vicdan ödevini yak›ndan ve birlikte ça-
l›flarak en iyi yerine getirme olana¤› bulunaca¤› inanc›yla bu son görevi kabul ettim. Bir an
evvel sizinle buluflmak istiyorum. Ancak Samsun ve yöresinin durumu içdüzensizlik yüzün-
den kötü bir sonuca u¤rayabilecek niteliktedir. Bu nedenle burada birkaç gün kalmak zo-
runlu¤u vard›r. Beni flimdiden ayd›nlatmaya yarayacak noktalar varsa bildirilmesini rica
eder ve gözlerinizden öperim kardeflim.

Mustafa Kemal
BELGE, 11.
fiube 1 Ankaradan, 26/5/1919
1327 
Çok ivedidir

Havzada Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
K: 23/5/1919 tarih ve 105/3 say›l› flifreyedir.
Çok u¤rafl›ld›¤› halde ‹zmirden düzenli bilgi alam›yoruz. Oradaki komutanl›kla daha

ba¤lant› sa¤lanamad›. 25 May›sta Manisan›n da iflgal edildi¤i ve haberleflmenin kesildi¤i
telgraf memurlar›ndan haber al›nd›. Bununla birlikte Manisa do¤rultusunda bir ba¤lant› su-
bay› gönderdik. Daha bilgi gelmedi. Kolordunun Ere¤lide bulunan birliklerinin demiryo-
luyla tafl›nmas›nda tam baflar›l› olamad›k. Karadan yürüyüfle bafllad›lar. Yolun uzakl›¤›nda
ne vak›t varabilecekleri bilinmiyor. Burada elimize geçen erleri Afyonda Yirmi Üçüncü Tü-
mene gönderiyoruz. Çünkü bu tümendeki erlerin say›s› çok azd›r..............Ve Kastamonu il-
leriyle Kayseri Sanca¤›ndan iç güvenli¤i bozucu kimi olaylarla ilgili bilgi verilmeye bafllan-
m›flt›r. fiu ara nitelikleri araflt›r›lmaktad›r. Yüksek emrinize uygun olarak sürekli bilgi vere-
ce¤im.

26/5/1919 tarih ve 1 fiube 1327 say›l› olup saat 6:25 sonrada Ankara telgrafhanesine ve-
rilmifltir.

K.O. 20 Komutan›
Tu¤general

Ali Fuat
BELGE, 12.
Haber alma fiifre Havza, 27/5/1919

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Fuat Pafla Hazretlerine
K: 26/5/1919 flifre.
Afyondaki Yirmi Üçüncü Tümenin bugünkü mevcudu nedir? Bunu güçlendirmek için

hangi kaynaktan yararlan›lmaklard›r? Bugünkü genel durumumuza göre o tümene ne gibi
bir görev vermeyi düflünüyorsunuz? Konyada kula¤›m›za geldi¤i gibi bir vatan ordusu ger-
çekten kurulmufl mudur? Vali ile tan›flt›n›z m›? Gözlerinizden öperim.

Mustafa Kemal
BELGE, 13.
Haber alma Havzadan, 27/5/1919
fiifre 

Konyada Y›ld›r›m Birlikleri Müfettiflli¤ine
‹tilâf Devletleri kuvvetlerinin Manisay› iflgal ettikleri haber al›nm›flt›r. Bu konudaki

bilginizi rica ederim.
Afyonda bulunan tümenin gücü artt›r›labilecek inidir? Bu tümene bugünkü durumlar kar-

fl›s›nda nas›l bir görev verilebilece¤i; Konyada bir vatan ordusu kurulmakta oldu¤una iliflkin baz›



ordusu teflkil edilmekte oldu¤una dair baz› havadisler flayi oldu¤undan bunun mahiyet v tefl-
kilât› esasîyesi hakk›nda tenvir buyurulmakl›¤›m› hassaten rica ederim.

Dokuzuncu Ordu K›taat Müfettifli 
Mustafa Kemal

VES‹KA, 14.
Ankara, 28/5/1335

Ankaradan: Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
Mevrut 547 numaral› flifredir 
C: 27/7/1335 flifreye:
Yirmi Üçüncü F›rkan›n efrat mevcudu ancak dokuz yüze iblâ¤ edilebildi. Ankara ka-

lemi tahsis edilmifltir. Mahallinden de ihzar› için teflebbüsatta bulundum. Henüz bir cevap
alamad›m. Yirmi Üçüncü F›rka Tarsusta malûmu âlileri olan f›rkad›r. Yeni emrime girmifl-
tir. Kabiliyetli bir hale girmesine çal›fl›lmaktad›r. Burdur ve Isparta ve Kasabada bir taburu
vard›r. Mütebaki kuvveti Afyon Karahisar›ndad›r. Bir iflgal vaziyeti karfl›s›nda ordugâhlar›n-
da kuvvet ço¤al›nc›ya kadar mevkilerini terketmiyecek ve duçar› tecavüz olursa ahalii mahal-
lîyeden alacaklar› takviye ile mevkilerini müdafaa edeceklerdir. Konyada vatan ordusunun
teflkilinden haberdar de¤ilim. Vali ile tan›flmaya çal›fl›yorum. Maatteessüf Yunan askeri Ma-
nisay› da iflgal etmifl. Ahali iflgali ret için bir miting yapm›fl. Arz› ihtiram eylerim.

K.O. 20 Kumandan› 
Mirliva 

Ali Fuat
VES‹KA, 15.
Zat› Devletlerine mahsustur Konya, 30/5/1335
259

Havzada Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
C: 27 ve 29 May›s 1335 tarihli flifreye:
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n civarlar›n› iflgal etmifl ve Afyon Karahisar›ndaki f›r-

kan›n civardan takviyei kuvvetine çal›fl›l›yor. Rum olan mutasarr›f›n›n tebdili müyesser oldu.
F›rka oradaki asayifli muhafaza ile beraber her türlü iflgal hâdisesine her türlü vesaitle muka-
vemet edecektir. Bu vesait haz›rlan›yor. Konyadan orduya zahîr olabilecek bir kuvvet ihza-
r›na çal›fl›yoruz. Ancak maddî bir isim ve unvana malik de¤ildir.

2 - ‹zmir Müdafaai Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyeti Denizlide bulunmaktad›r Efen-
dim.

Y›ld›r›m K›taat› Müfettifli
Cemal

VES‹KA, 16.
Zata mahsustur Havza, 1/6/1335
fiifre
Adet
38 hususî

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Samsunda Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na

Diyarhekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n civarlar›n› da iflgal eylemifltir.
2 - Afyon Karahisar›ndaki Frans›z müfrezesinden bir müslüman çavufl Karahisar ve ci-

var›n›n ‹talyanlar taraf›ndan iflgal edilece¤ini, bunu müteakip Frans›z müfrezesinin oradan
çekilece¤ini söylemifl. Karahisardan on saat mesafede bulunan bir flimendifer köprüsünün
Frans›z askeri taraf›ndan muhafaza olundu¤u, Karahisar içinde ve ordugâhta bulunan cepa-
neliklerimizin ecnebî askerlerinin daimî surette taht› tarassudunda bulundu¤u Yirmi Üçüncü
F›rkan›n raporuna atfen Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›ndan bildirilmifltir.
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haberler yay›ld›¤›ndan bunun gerçek niteli¤i ve kurulufl düzeni hakk›nda ayd›nlat›lmakl›¤›-
m› özellikle rica ederim.

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 14.
Ankara, 28/5/1919

Ankaradan: Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
Gelen 547 say›l› flifredir 
K: 27/7/1919 flifreye:
Yirmi Üçüncü Tümenin er say›s› ancak dokuz yüze yükseltilebildi. Ankara birli¤i ora-

ya ayr›lm›flt›r. Yerinden de haz›rl›k yap›lmas› için giriflimlerde bulundum. Daha bir karfl›l›k
alamad›m. Yirmi Üçüncü Tümen Tarsusta sizce bilinen tümendir. Yeni emrine girmifltir.
Yetenekli bir duruma girmesine çal›fl›lmaktad›r. Burdur ve Isparta ve Kasabada bir taburu
vard›r. Kuvvetlerinin geri kalan› Afyondad›r. Bir iflgal durumu karfl›s›nda birliklerinde kuv-
vet ço¤al›ncaya kadar yerlerini b›rakmayacak ve sald›r›ya u¤rayacak olursa ora halk›ndan
alacaklar› destekçi güçlerle bulunduklar› yerleri savunacaklard›r. Konyada vatan ordusu-
nun kuruluflundan haberim yok. Vali ile tan›flmaya çal›fl›yorum. Yaz›k ki Yunan askeri Ma-
nisay› da iflgal etmifl. Halk iflgale karfl› ç›kmak için bir miting yapm›fl. Sayg› sunar›m.

K.O. 20 Komutan›
Tu¤general

Ali Fuat
BELGE, 15.
Yüksek kifliye özeldir Konya, 30/5/1919
259 

Havzada Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
K: 27 ve 29 May›s 1919 tarihli flifreye:
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n yörelerini iflgal etmifl ve Afyondaki tümenin o yö-

reden güçlendirilmesine çal›fl›l›yor. Rum olan mutasarr›f›n› de¤ifltirebildik. Tümen oradaki
düzeni korumakla birlikte her türlü iflgal olay›na her türlü araçla dayanacakt›r. Bu araçlar
haz›rlan›yor. Konyada orduya yard›mc› olabilecek bir kuvvet haz›rlamaya çal›fl›yoruz. An-
cak bunun belirli bir ad› ve san› yoktur.

2 - ‹zmir Ulusal Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i Denizlide bulunmak-
tad›r Efendim.

Y›ld›r›m Birlikleri Müfettifli
Cemal

BELGE, 16.
Kifliye özeldir Havza, 1/6/1919
fiifre
Say›
38 özel

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Samsunda Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
1 - Yunan ordusu Manisa ve Ayd›n yörelerini de iflgal etmifltir.
2 - Afyondaki Frans›z birli¤inden bir Müslüman çavufl Afyon ve yöresinin ‹talyanlar

taraf›ndan iflgal edilece¤ini, bunun ard›ndan Frans›z birli¤inin oradan çekilece¤ini söylemifl.
Afyondan on saat uzakl›kta bulunan bir demiryolu köprüsünün Frans›z askeri taraf›ndan
korunmakta olundu¤u, Afyon içinde ve ordu merkezinde bulunan cephaneliklerimizin ya-
banc› askerlerinin sürekli olarak gözetimi alt›nda bulundu¤u Yirmi Üçüncü Tümenin rapo-
runa dayan›larak Yirminci Kolordu Komutanl›¤›ndan bildirilmifltir.



3 - Afyon Karahisar›ndaki f›rkam›z›n takviyesine çal›fl›ld›¤›, her türlü iflgal hâdisesine
mukavemete haz›rlan›ld›¤› ve Konyada orduya zahîr olabilecek millî bir kuvvet ihzar›na u¤-
rafl›ld›¤›, ‹zmir Müdafaai Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyeti merkezinin Denizlide bulundu¤u
Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤inden bildirilmifltir. Arz› malûmat eylerim.

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal

VES‹KA, 17.
Müstaceldir. 16/6/1335
fiifre zatî

Erkân›harbîyei Umumîye Reisi Cevat Pafla Hazretlerine
Halen Edirnede kolordu kumandan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin elyevm

nerede bulundu¤unu lûtfen ifl'ar buyurman›z› rica ederim
Mustafa Kemal

VES‹KA, 18.
597 17/6/1335

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine
C: 16/6/1335 dir.
Cafer Tayyar Bey Birinci Kolordu Kumandan› olarak Edirnededir Efendim.

Erkân›harbîyei Umumîye Reisi
Cevat

VES‹KA, 19.
Acele flifredir. Amasyadan, 18/6/1335

Edirnede Birinci Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar Beyefendiye

‹stiklâli millîmizi bo¤an ve ink›sam› vatan tehlikelerini ihzar eden Düveli ‹tilâfiyenin icraat›
ve hükûmeti merkezîyenin esir ve âciz vaziyeti malûmunuzdur. Milletin mukadderat›n› bu mahi-
yette bir hükûmete teslim etmek maazallah ink›raza münkat olmak demektir. Tekmil Anadolu
ahalisi istiklâli millîyi tahlis için bafltan afla¤› yekvücut bir hale getirilmifl ve bilaistisna tekmil ku-
manda heyetleri ve arkadafllar›m›z yüksek bir fedakârî ile müfltereken ittihaz› karar eylemifltir.

Vali ve mutasarr›flar›n hemen kâffesi de bu halka etraf›na al›nm›flt›r. Bu âli hedef için
Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetinin unvan› flâmil kabul edilmifltir. Anado-
ludaki Reddi ‹lhak Cemiyetinin unvan› flâmili kabul edilmifltir. Anadoludaki teflkilât kaza ve
nahiyelere kadar tevessü ediyor. ‹ngiliz himayesinde bir müstakil Kürdistan teflkili hakk›ndaki
‹ngiliz propagandas› ve bunun taraftaran› da bertaraf edildi. Kürtler de Türklerle birleflti.

Trakya Cemiyeti ve Edirne Vilâyeti Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti ile de elele ver-
mek ve umum Anadolu ve Trakya Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerini
tevhit etmek ve Anadolu ve Rumeli umum vilâyat›n›n murahhaslar›ndan mürekkep kuvvetli
bir heyeti merkeziye teflkil etmek takarrür etti. Bu heyetin ‹stanbulun murakabesinden ve ec-
nebî devletlerinin nüfuz ve tesirinden tamamile azade kalacak ve saday› millîyi gür bir sesle
cihana duyuracak veçhile Anadolunun merkezinde ve en münasip olarak S›vasta in'ikad›
münasip görülmüfltür. Lüzumuna göre ‹stanbulda haizi salâhiyet olmamak üzere bir heyeti
mümessile bulundurulabilir. Ben ‹stanbulda iken Trakya Cemiyeti azasile teatii efkâr etmifl
idim. fiimdi zaman› geldi, icap edenlerle mahremane görüflerek derhal teflkilâtta bulunulma-
s›n› ve buraya k›ymettar bir iki zat›n murahhas olarak ve fakat ketmi hüviyetle Samsun veya
flimendifer tarik›yle yola ç›kar›lmas›n› ve onlar gelinciye kadar da Edirne vilâyetinin vekil ve
müdafaii olmak üzere Anadoluda beni tevkil ettiklerine dair imzalar› taht›nda bir vesikan›n
imzay› âlinizle ve flifreli telgrafla bildirilmesini rica ederim.

Bu gayei istiklâl tahsil olununc›ya kadar tamamile milletle birlikte fedakârane çal›flaca-
¤›m› mukaddesat›m nam›na yemin ve bunun gördü¤üm arzuyu millî üzerine her tarafa ta-
mim ettim. Art›k benim için Anadoludan hiçbir yere gitmemek katî’dir. Bu karar umum ar-
kadafllar›m›z›n karar ve kanaatine tamamile müstenittir. Gözlerinizden öperim. Telgraf›n vu-
sulünün de sürati ifl'ar›na muntaz›r›m.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal

886 887

3 - Afyondaki tümenimizin güçlendirilmesine çal›fl›ld›¤›, her türlü iflgal olay›na karfl›
direnmeye haz›rlan›ld›¤› ve Konyada orduya yard›mc› olabilecek millî bir kuvvet haz›rlama-
ya u¤rafl›ld›. ‹zmir Ulusal Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i merkezinin Deniz-
lide bulundu¤u Y›ld›r›m Birlikleri Müfettiflli¤inden bildirilmifltir. Bilginize sunar›m.

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri Tu¤general

Mustafa Kemal
BELGE, 17.
‹vedidir 16/6/1919
fiifre kifliye özel

Genelkurmay Baflkan› Cevat Pafla Hazretlerine
fiimdi Edirnede kolordu komutan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin bugün ne-

rede bulundu¤unu bildirmek iyili¤inde bulunman›z› rica ederim.
Mustafa Kemal

BELGE, 18.
597 17/6/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine 
K: 16/6/1919 dur. 
Cafer Tayyar Bey Birinci Kolordu Komutan› olarak Edirnededir Efendim.

Genelkurmay Baflkan›
Cevat 

BELGE, 19.
‹vedi flifredir Amasyadan, 18/6/1919

Edirnede Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar Beyefendiye

Ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› bo¤an ve ülkenin bölünmesi tehlikelerini haz›rlayan ‹tilâf
Devletlerinin yapt›klar›n› ‹stanbul hükûmetinin tutsak ve güçsüz durumunu bilirsiniz. Mil-
letin kaderini bu nitelikte bir hükûmete b›rakmak Allah esirgesin bat›fla boyun eymek de-
mektir. Tüm Anadolu halk› ulusal ba¤›ms›zl›¤› kurtarmak için bafltan afla¤› tek beden duru-
ma getirilmifl ve ayr›ks›z tüm komuta kurallar› ve arkadafllar›m›z yüksek bir özveriyle bir-
likte karar alm›fllard›r.

Vali ve mutasarr›flar›n hemen hepsi de bu halkan›n içine al›nm›flt›r. Bu yüce erek için
Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤inin kapsaml› san› kabul edil-
mifltir. Anadoludaki örgütler ilçe ve bucaklara kadar yay›l›yor. ‹ngiliz korumac›l›¤›nda ba-
¤›ms›z bir Kürdistan kurulmas› konusundaki ‹ngiliz propagandas› ve bunun yandafllar› da
ortadan kald›r›ld›. Kürtler de Türklerle birleflti.

Trakya Derne¤i ve Edirne ‹li Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i ile de elele vermek ve
bütün Anadolu ve Trakya Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Dernekle-
rini birlefltirmek ve Anadolu ve Rumelinin tüm illerinin delegelerinden oluflan kuvvetli bir
merkez kurul kurmak kararlaflt›r›ld›. Bu kurulun ‹stanbulun denetiminden ve yabanc› dev-
letlerinin s›zma ve etkisinden tümüyle uzak kalacak ve milletin sesini gür bir biçimde dün-
yaya duyuracak yolda Anadolunun merkezinde ve en elveriflli olarak S›vasta toplanmas› uy-
gun görülmüfltür. Gerekirse ‹stanbulda yetkili olmamak üzere bir temsilci kurul bulundu-
rulabilir. Ben ‹stanbulda iken Trakya Derne¤i üyeleriyle görüfl al›fl veriflinde bulunmufltum.
fiimdi zaman› geldi, gerekenlerle gizlice görüflerek hemen örgütlenilmesini ve buraya
de¤erli bir iki kiflinin delege olarak ve ama kimliklerini gizliyerek Samsun üzerinden veya
demiryoluyla yola ç›kar›lmas›n› ve onlar gelinceye kadar da Edirne ilinin Anadolu vekil ve
savunucusu olmak üzere bana vekâlet verdiklerini bildirir imzalar› alt›nda bir belgenin si-
zin imzan›zla ve flifreli telgrafla bildirilmesini rica ederim.

Bu ba¤›ms›zl›k amac› elde edilinceye kadar bütün milletle birlikte özveriyle çal›flaca-
¤›ma kutsal inançlar›m üzerine and içtim ve bunu gördü¤üm ulusal istek üzerine her yana
genelge ile bildirdim. Art›k benim için Anadoludan hiçbir yere gitmemek kesindir. Bu ka-
rar tüm arkadafllar›m›z›n karar ve kan›lar›na dayanmaktad›r. Gözlerinizden öperim. Telg-
raf›n geldi¤inin de tez bildirilmesini beklemekteyim.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Tu¤general
Mustafa Kemal



VES‹KA, 20.
Zata mahsustur. Bursa, 27 Haziran 1335

S›vas Vas›tasile Dokuzuncu Ordu Müfettiflli¤ine
1 - On Yedinci Kolordu Kumandanl›k vekâletinin nez'ile esasen kumandan› oldu¤um

Elli Alt›nc› F›rkan›n ‹zmirden Mudanya tarik›yle B››rsaya naklolunmufl olan bak›yetüssüyu-
funun tanzim ve teflkili için emri ald›¤›m andan nihayet yirmi dört saat sonra bulundu¤um
mahalden hareketim hakk›nda aç›k olarak yaz›lan telgraf üzerine makas›d› millîyeyi hayyi-
zi file isal edecek vesaiti kâfiye ... bulamad›¤›mdan f›rkam› tanzim ve tensika muvaffak olur-
sam daha iyi hidemat›n icras›n› kabil gördü¤ümden 21/6/1335 sabah› Kuladan Bursa istika-
metine harekete mecbur oldum. Maamafih hükûmeti merkezîyenin evamiri müekkedesini te-
lâkki ve infaza sâyeden memurîni mülkiyenin ayk›r› vaziyetine ve mesaime engel olan bütün
mukabil vaziyetlere ra¤men tekmil Ayd›n vilâyetinin muhtelif mahallerinde bir hareketi mil-
lîyenin bafllang›c›n› temin, donmufl ve sönmüfl ruhlar›n heyecan› millî ile k›p›rdanmas› mem-
leketin istihlâs› için elzem oldu¤u fikrini her tarafa yaymaya muvaffak oldum.

2 - 22 Haziran 1335 tarihli iki emirnamelerini bugünkü 27 Haziran 1335 günü Bursaya
muvasalatla ald›m. Kanaat ve icraat› sâmileri››i vatan ve milletin kuvvet almas› için yegâne
yol oldu¤una iman› kavim oldu¤unu bittabi zât› devletleri de bilirler. Binaenaleyh bu husus-
ta hemen teflebbüsata bafllad›m. Neticesini arzedece¤im. Ayn› zamanda bu hususta do¤ruca
benim yazmakl›¤›ma ra¤men Çinede Elli Yedinci F›rkaya da emir buyurulmas›n› muvaf›k
bulurum.

3 - K›sa zamanda f›rkam› her türlü gösterilen mümanaat› resmîyelere ra¤men ikmale
çal›flarak amali millîyenin tatmini için buraca tevessülü mümkün olan icraat› icraya çal›flaca-
¤›m.

4 - Din ve milletimizin istihlâs› yolunda att›¤›n›z büyük ad›mlarda muvaffak olaca¤›n›-
za tamamen kaniim. Evamiri sâmilerinin devam›n› istirham eylerim.

F›rka 56 Kumandan›
Miralay Bekir Sami

VES‹KA, 21.
Numara Erzurumdan, 9/6/1335
663 Vürudu 13

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
‹zmirin iflgali hakk›nda al›nan ilk malûmat üzerine beray› protesto baz› zevat "......"

toplanm›flt›r. Eflraf ve mütehayyizan ile gazete mümessilleri dairei mülkiyede toplanm›fllar ve
birçok müzakere cereyan ettikten sonra umum millet nam›na protesto telgraf› yaz›lmas›na
karar verilmiflken mitingin Rumlar›n belki münasebetsizliklerine maruz kal›nmas› ve hiç
yoktan baflka bir hâdise olur düflüncesine binaen kararlar›n›n mevkii file konulmad›¤› ve te-
flebbüsat›n icab›nda yap›lmak üzere gizli haz›rl›ktan ibaret kald›¤›, içtimada haz›r bulunan
‹stirati Polidinin Rumlar taraf›ndan hiçbir suretle tezahürat icras›na müsaade edilmiyece¤i
vadinde bulundu¤u, ahalinin son derece heyecanl›, hususile Trabzon hakk›nda böyle bir te-
flebbüs halinde son damlaya kadar müdafaa azminde olduklar›, Rumlarla islâmlar›n aras›-
n›n gergin bulundu¤u, muhilli asayifl bir vak’a olmad›¤› Üçüncü F›rka Kumandanl›¤› Vekâ-
letinden bildirilmektedir.

K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m Karabekir 

VES‹KA, 22.
Müstaceldir S›vastan, 3/6/1335

Vürudu 5
Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine 

C: 3 Haziran 1335 flifreye:
Vilâyet dahilinde hiçbir mahalde hiçbir gûna daii endifle ahval mevcut de¤ildir ve Er-

menileri tethifl edecek hâdise dahi vukubulmam›flt›r. Yaln›z son ‹zmir hâdisesi dolay›sile vu-
kubulan tezahürattan müteessiren ve bunu kendi emellerinin husulüne bir mâni addederek
nazar› dikkati celp ve ecnebî askeri celp için bililtizam teflebbüsatta ve hilâf› hakikat iflaat ve
ihbaratta bulunduklar› muhakkakt›r. Bunlar›n cümlesinin biesas oldu¤unu arzeylerim Efen-
dim.

Vali Vekili
Hasbi

888 889

BELGE, 20.
Kifliye özeldir. Bursa, 27 Haziran 1919

S›vas (Vailisi) Eliyle Dokuzuncu Ordu Müfettiflli¤ine
1 - On Yedinci Kolordu Komutanl›k Vekilli¤inin benden al›narak ayn› zamanda ko-

mutan› oldu¤um Elli Alt›nc› Tümenin ‹zmirden Mudanya yoluyla Bursaya tafl›nm›fl olan k›-
l›çart›klar›n›n örgütlenip düzenlenmesi için emir ald›¤›m andan ençok yirmi dört saat son-
ra bulundu¤um yerden yola ç›kmak için aç›k olarak yaz›lan telgraf üzerine ulusal amaçlar›
gerçeklefltirecek yeterli araçlar..........bulamad›¤›mdan tümenimi düzene sokmay› baflar›r-
sam daha iyi görev yapabilece¤imi gördü¤ümden 21/6/1919 sabah› Kuladan Bursa do¤rul-
tusunda yola ç›kmak zorunda kald›m. Bununla birlikte ‹stanbul hükûmetinin birbiri ard›n-
ca gelen emirlerini alan ve uygulamaya çal›flan sivil görevlilerin ayk›r› tutumlar›na ve çal›fl-
malar›na engel olan tüm karfl› durumlara karfl›n tüm Ayd›n ilinin de¤iflik yerlerinde bir ulu-
sal davran›fl›n bafllang›c›n› sa¤lamay›, donmufl ve sönmüfl ruhlar›n ulusal coflku ile k›p›rdan-
mas› memleketin kurtar›lmas› için çok gerekli oldu¤u düflüncesini her tarafa yaymay› baflar-
d›m.

2 - 22 Haziran 1919 tarihli iki emir yaz›n›z› bugünkü 27 Haziran 1919 günü Bursaya
geldikte ald›m. Yüksek düflüncelerinizi ve yapt›klar›n›z› vatan ve milletin kuvvet almas› için
tek yol oldu¤una sa¤lam güvenim oldu¤unu elbette siz de bilirsiniz. Bundan dolay› bu ko-
nuda gecikmeden giriflimlere bafllad›m. Sonucunu bilginize sunaca¤›m. Ayn› zamanda bu
konuda do¤ruca benim yazmamla birlikte sizin de Çinede Elli Yedinci Tümene emir ver-
menizi uygun bulurum.

3 - K›sa zamanda tümenimi gösterilen her türlü resmî engellere karfl›n tamamlamaya
çal›flarak ulusal amaçlar›n elde edilmesi için buraca yap›labilecek iflleri yapmaya çal›flaca-
¤›m.

4 - Din ve milletimizin kurtar›lmas› yolunda att›¤›n›z büyük ad›mlarda baflar›l› olaca-
¤›n›za kesin olarak inan›yorum. Yüksek emirlerinizin sürdürülmesini rica ederim.

Tümen 56 Komutan›
Albay

Bekir Sami
BELGE, 21.
Say› Erzurumdan, 9/6/1919
663 Gelifli 13

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
‹zmirin iflgali ile ilgili al›nan ilk bilgiler üzerine protesto etmek için kimi kifliler "......"

toplanm›flt›r. ‹leri gelenlerle etkin kimseler ve gazete temsilcileri hükûmet binas›nda top-
lanm›fllar ve birçok görüflmeler yap›ld›ktan sonra tüm millet ad›na protesto telgraf› yaz›lma-
s›na karar verilmiflken mitingin Rumlar›n belki uygunsuz davran›fllar›na u¤ramas› ve hiç
yoktan baflka bir olay ç›kar düflüncesi nedeniyle kararlar›n›n uygulanmad›¤› ve giriflimlerin
- gerekti¤inde yap›lmak üzere - gizli haz›rl›ktan ibaret oldu¤u, toplant›da bulunan ‹stirati
Polidinin Rumlar taraf›ndan hiçbir yolda gösteri yap›lmas›na izin verilmeyece¤ini söyledi-
¤i, halk›n son kertede ateflli, özellikle Trabzon hakk›nda böyle bir giriflim olursa son dam-
laya kadar savunma karar›nda olduklar›, Rumlarla Müslümanlar›n aras›n›n gergin bulundu-
¤u, iç düzeni bozucu bir olay olmad›¤› Üçüncü Tümen Komutan› Vekilli¤inden bildirilmek-
tedir.

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 22. 
‹vedidir S›vastan, 3/6/1919

Gelifli 5
Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine

K: 3 Haziran 1919 flifreye:
‹l içinde hiçbir yerde kayg› yaratacak durum yoktur ve Ermenileri ürkütecek olay da

olmam›flt›r. Yaln›z son ‹zmir olay› nedenile yap›lan gösterilere üzülerek ve bunu kendi
ereklerinin elde edilmesine bir engel sayarak dikkati çekmek ve yabanc› askeri getirmek
için bilerek giriflimlerde bulunduklar› ve gerçek olmayan haberler yayd›klar› kesindir Bun-
lar›n tümünün as›ls›z oldu¤unu bilginize sunar›m Efendim.

Vali Vekili
Hasbi



VES‹KA, 23. 
Gayet aceledir S›vas, 3/6/1335
560

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
C: 3/6/1335 ve 12, 15 flifreye:
S›vas ve civar›nda evelce bulunan Ermenileri ve bilâhare gelen mültecileri tethifl edecek

bir hâdise olmam›flt›r. Ne S›vasta ve ne de civar›nda daii endifle hiçbir hal yoktur. Herkesin
sakitane ifl ve güçlerile meflgul olmakta bulunduklar› ve ‹zmirin iflgali haberi müessifi üzeri-
ne ahalii islâmiyece yap›lan ve h›ristiyanlar hakk›nda hiçbir fikri husumet tazammun etmi-
yen içtimalardan mütevahhifl olmalar›n›n varidi hat›r bulundu¤u.

K.O. 3 Vekili
Fikri

VES‹KA, 24.
S›vas, 2/6/1335

Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
Bugün Adanadan Miralay Demange imzasile al›nan telgrafnamede (Aziziyede ‹zmirin

iflgali üzerine h›ristiyanlar›n katil ile tehdit edildi¤i ve bu ise muvaf›k olmay›p size vaziyeten
haber veriyorum ki "bu haller müttefik askerleri taraf›ndan vilâyetinizin iflgaline sebep
olur.") mealinde ifl'aratta bulunulmaktad›r. Hususu mezkûrun Harbiye Nezareti Celilesin-
den istifsar olunarak icap eden cevaplar›n verildi¤i ve yaln›z mitingde ahalii islâmiyenin faz-
la içtima etmesinden gûya h›ristiyanlar›n tevahhufl ederek duçar› telâfl olduklar› ve k›tale
kat'iyyen meydan verilmiyece¤i gibi usulen dahi (...) olmak icap edenlere mükerreren yaz›l-
d›¤› gibi ihtarat› fledidede bulunulmufltur. Ancak müdahaleyi celb için h›ristiyanlar taraf›n-
dan iflaa olunmakta idü¤ü Haçinden Aziziyeye gelen Ermeni jandarmalar› etrafa tecavüzat-
ta bulunduklar›ndan (...) üzerine (...) olmas›na yahut tebdilleri hususunun Adana vilâyetine
yaz›ld›¤› (...) oldu¤u maruzdur.

Vali Vekili
Hasbi

VES‹KA, 25.
‹stihbarat Havzadan, 1/6/1335
305 tel.

TAM‹M
Trabzon, Erzurum, S›vas, Van, Diyarbekir, Bitlis, Mamuretülâziz, Ankara, 

Kastamonu vilâyetlerine,
Erzincan, Canik, Kayseri, Marafl mutasarr›fl›klar›na,

Erzurumda K.O. 15 Kumandanl›¤›na
Sait Molla imzasile belediye riyasetlerine keflide edilmifl olan malûm telgrafnamenin ef-

kâr› gayr› muttarit ve muhtelif siyasî mecralara tevcihindeki mahzuru ve istiklâli millî ve si-
yasîmizin tahlisi ancak milletin yekvücut olarak müdafaas› ile kabil olaca¤›n› 26/5/1335 tari-
hinde arz ve tamim eylemifl idim.

27/5/1335 tarihli Dersaadetten gelen Türkiye-Havas-Reuter ajans› zât› hazretipadiflahî-
nin Y›ld›z saray› humayununda küflad buyurduklar› fiûray› Saltanatta heyeti umumîyenin
fikri, Türkiyenin tamamiyeti mülkîyesini muhafaza flartile düveli muazzamadan birinin mu-
zaheretini temin merkezinde oldu¤unu zikrediyordu. 27 May›s 1335 tarihli ‹stanbul gazetele-
ri ise fiûray› Saltanat müzakerat›n› fas›l fas›l ve ‹tilâf Hükûmetlerinin sansörünce baz› me-
vadd› tayyedilmesine ra¤men sarahati kâfiye ile neflrediyor. Bu neflriyat mezkûr ajans ihba-
rat›n›n hakikate tamamile muhalif ve muharref oldu¤unu gösteriyor. Neflriyat› mezkûreye
nazaran fiûray› Saltanatta vükelâ, âyan, süfera ve firak› muhtelife ve cemiyat› millîye ve mat-
buat heyetleri nam›na bilfiil söz alan yirmi befl kadar zevat›n hemen kâffesinin beyanat› istik-
lâli tamme mazhariyet ve efrad› milletten âcilen bir flûray› milletin teflkilile mukadderat› mil-
letin iflbu flûray› fevkalâdeye havalesi zemininde olup yaln›z bir zat›n k›raat edilen ifadesin-
de ‹ngiliz himayesi teklif olunmaktad›r. Bu neflriyat ile ajans ihbarat› aras›ndaki tezat esba-
b›n› Bab›aliden istizah eyledim. Arz› malûmat olunur.

Mustafa Kemal

890 891

BELGE, 23.
Çok ivedidir S›vas, 3/6/1919
560

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
K: 3/6/1919 ve 12, 15 flifreye:
S›vas ve yöresinde daha önce bulunan Ermenileri ve sonradan s›¤›nanlar› ürkütecek

bir olay olmam›flt›r. Ne S›vasta ve ne de o yak›nlarda kayg› yaratacak hiçbir durum yoktur.
Herkesin sessizce ifl ve güçlerile u¤raflmakta oldu¤u ve ‹zmirin iflgal edildi¤ine iliflkin ac› ha-
ber al›n›nca Müslüman halk taraf›ndan yap›lan ve h›ristiyanlara karfl› hiçbir düflmanca dü-
flünce içermeyen toplant›lardan korkmufl olmalar› hat›ra gelmektedir.

K.O. 3 Vekili
Fikri

BELGE, 24.
S›vas, 2/6/1919

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettiflli¤ine
Bugün Adanadan Albay Demange imzasile al›nan telgrafda (Aziziyede ‹zmirin iflgali

üzerine h›ristiyanlar›n öldürülmekle tehdit edildi¤i ve bu ise uygun olmay›p size durumdan
haber veriyorum ki" bu davran›fllar müttefik askerleri taraf›ndan ilinizin iflgaline neden
olur.") yollu bildirimlerde bulunulmaktad›r. Bu konunun Savafliflleri Bakanl›¤›na sorularak
gereken yan›tlar›n verildi¤i ve yaln›z çok say›da Müslüman halk›n toplanmas›ndan sözde h›-
ristiyanlar›n ürkerek telâflland›klar› ve k›r›ma kesinlikle meydan verilmiyece¤i gibi yöntemin-
ce de (...) olmak gerekenlere bir kaç kere yaz›ld›¤› gibi sert uyar›larda bulunulmufltur. Ancak
yabanc›lar›n ifle kar›flmas›n› sa¤lamak için h›ristiyanlar taraf›ndan yay›ld›¤› Haçinden Aziziye-
ye gelen Ermeni jandarmalar› yöreye sald›r›larda bulunduklar›ndan (...) üzerine (....) olmas›-
na ya da de¤ifltirilmeleri konusunun Adana valili¤ine yaz›ld›¤› (....) oldu¤u bilginize sunulur.

Vali Vekili
Hasbi

BELGE, 25.
Haber alma Havzadan, 1/6/1919
305 Tel.

GENELGE
Trabzon, Erzurum, S›vas, Van, Diyarbak›r, Bitlis, Elaz›¤, Ankara, 

Kastamonu illerine,
Erzincan, Samsun, Kayseri, Marafl mutasarr›fl›klar›na,

Erzurumda K.O. 15 Komutanl›¤›na
Sait Molla imzasile belediye baflkanl›klar›na çekilmifl olan bilinen telgraf›n kamu oyu-

nu, düzensiz ve birbirinden ayr› politik do¤rultulara yöneltmesindeki sak›ncay› ve ulusal ve
politik ba¤›ms›zl›¤›m›z›n kurtar›lmas› ancak milletin tek beden olarak savunmas›yla olabi-
lece¤ini 26/5/1919 tarihinde bildirmifl ve genelgeyle duyurmufltum.

‹stanbuldan gelen 27/5/1919 tarihli Türkiye-Havas-Reuter ajans› padiflah›n Y›ld›z sa-
ray›nda toplad›klar› Padiflahl›k Dan›flma Kurulunda herkesin düflüncesinin, Türkiyenin ül-
ke bütünlü¤ünün korunmas› kofluluyla büyük devletlerden birinin yard›m›n› sa¤lamak do¤-
rultusunda oldu¤unu bildiriyordu. 27 May›s 1919 tarihli ‹stanbul gazeteleri ise Padiflahl›k
Dan›flma Kurulunun görüflmelerini bölüm bölüm ve ‹tilâf Hükûmetlerinin sansörünce baz›
maddelerin silinmesine karfl›n yeter aç›kl›kla yay›ml›yor. Bu yay›mlar o ajanslar›n haberle-
rinin tümüyle gerçe¤e ayk›r› ve de¤ifltirilmifl olarak verildi¤ini gösteriyor. Bu yay›mlara gö-
re Padiflahl›k Dan›flma Kurulunda bakanlar, senatörler, elçiler ve türlü parti ve ulusal der-
nekler ve bas›n kurullar› ad›na söz alan yirmi befl kadar kiflinin hemen tümünün sözleri tam
ba¤›ms›zl›k ve tezden millet bireylerinden oluflacak bir dan›flma kurulu kurularak millet ka-
derinin bu ola¤anüstü dan›flma kuruluna b›rak›lmas› do¤rultusunda olup yaln›z bir kiflinin
okunan sözlerinde ‹ngiliz korumac›l›¤› önerilmektedir. Bu yay›mlarla ajans haberleri ara-
s›ndaki tutars›zl›k nedenlerini ‹stanbul Hükûmetinden sordum. Bilginize sunulur.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 26.
fiifre 2/6/1335
194

TAM‹M
1 - Vatan›n tamamîyeti, milletin istiklâli tehlikededir. Hükûmeti merkeziyemiz ‹tilâf

Devletlerinin tesir ve murakabesi alt›nda mahsur bulundu¤undan deruhde etti¤i mes’uliyetin
icabat›n› ifa edememektedir. Bu hal milletimizi madum tan›tt›r›yor. Milletin istiklâlini gene
milletin azmü karar› kurtaracakt›r. Milletin halü vaz'›n› derpifl etmek ve saday› hukukunu ci-
hana iflittirmek için her türlü tesir ve murakabeden azade bir heyeti millîyenin vücudu elzem-
dir. Bunun için bilmuhabere her taraftan vaki olan teklif ve arzuyu millî üzerine Anadutu-
nun bilvücuh en emin mahalli olan S›vasta millî bir kongrenin serian in'ikad› takarrür etmifl-
tir. Bunun için tekmil vilâyat› Osmanîyenin her livas›ndan ve f›rka ihtilâfat› nazar› dikkate
al›nmaks›z›n muktedir ve milletin itimad›na mazhar üç kadar zat›n sürati mümkine ile yetifl-
mek üzere hemen yola ç›kar›lmas› icap etmektedir. Her ihtimale karfl› bunun bir s›rr› millî ha-
linde tutularak da¤da¤aya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin müte-
nekkiren icras› lâz›md›r.

2 - Vilâyat› fiarkîyemiz nam›na on Temmuzda Erzurumda in'ikad› mukarrer kongre
için vilâyat› mezkûrenin Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Cemiyetlerinden münte-
hap azalar zâten Erzuruma müteveccihen yola ç›kar›lm›fllard›. O vakte kadar vilâyat› saire-
mizin murahhaslar› da S›vasa vâs›l olabileceklerinden Erzurum Kongresinin azas› da tensip
edece¤i zamanda içtima› umumîye dahil olmak üzere S›vasa hareket edecektir.

3 - ‹flbu mevadda göre murahhaslar›n Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetleri ve beledi-
ye riyasetleri ve suveri saire ile intihab› ile tahrikleri hakk›ndaki delâleti aliyyei vatanperveri-
lerini ve isimlerile zaman› hareketlerinin ifl'ar›n› istirham eylerim.

4 - Bu telgraf›n vusulünün hemen ifl ar buyurulmas› rica olunur.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 27.
21/6/1335

‹stanbulda baz› zevata hususî mektup
Vatan›n tehlikei ink›sam›n› aynen gösteren safhan›n hunîn icraat›, vicdan› millîye bir

emeli halâs etraf›nda ve Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak Teflkilât› nam› alt›nda se-
ri bir surette toplamaya bafllam›flt›r. Yaln›z mitingler ve saire gibi tezahürat, büyük gayeleri
hiçbir vakitte kurtaramaz ve ancak sinei milletten bilfiil do¤an kudreti müflterekeye istinat
ederse rehakâr olur. Fakat flüphe götürmiyen bir hakikattir ki, bu ac› safhay› bu kadar müh-
lik bir flekilde ihzar eden en müessir amil maaalesef Payitaht›m›zdaki muhalif cereyanlar ve
Anadolunun saf ve mukaddes amali millîyesini muz›r bir flekilde infirada u¤ratan siyasî ve
gayrimillî propagandalard›r. Kuvayi Millîyeyi bugün için böyle yanl›fl yollara sevk ile da¤›t-
man›n mücazat›n› vatan›m›z aleyhinde ve pek mebzul bir surette görmekteyiz. Binaenaleyh
‹stanbulun iflbu muhalif cereyanlar› art›k Anadoluya ve amal ve hissiyat› millîyeye hâkim de-
¤il tâbi olmak mecburiyeti vatanîyesindedir. Ve Payitaht Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan tahliye
edilinciye kadar bu mecburiyetin mutlak oldu¤u kanaatindeyim. Bu hal bittabi zat› âlilerince
de takdir olunur. Arizamda tasvir edilen vaziyet bugün seri ve umumî bir millî kongrenin
in'ikad›n› icap ettirmektedir. Bu davet her tarafa tamim ve ifa k›l›nm›flt›r. Devletin ink›sam›
mevzuubahs oldu¤u bir s›rada ‹ngiliz propangadasile baflveren Kürdistan istiklâli gibi cere-
yanlar dahi bilmuhabere taraftaran›n› celp ve hilâfet ve saltanat etraf›ndaki gayeyi müfltere-
kemize davat ve tamamii mutabakat suretile lehülhamt lehimize dönmüfl ve kongreye davet
olunmufltur. Bu millî ve hayatî mesele için ‹stanbulda "zât› samileri, zât› devletleri, zât› âlile-
ri"* gibi vatanperver ve sahibi kelâm mütefekkirine teveccüh eden fedakârl›k bilhassa pek bü-
yüktür. Bu gayei salâh ve millî istihsal edilinciye kadar âcizleri Anadoludan ve sinei millet-
ten ayr›lam›yaca¤›m ve bu noktada nihayete kadar bir ferdi millet gibi çal›flaca¤›m› millete
karfl› mukaddesat›m nam›na söz verdim ve hiçbir kuvvet bu azmi millîye mâni olam›yacak-
t›r. Bu karar› âcizanem umum Anadoluda resikârda bulunan mes'ul ve k›ymettar umum ar-
kadafllar›m›n içtihat ve kanaat› müflterekesine istinat etmekte oldu¤unu da ilâveten arz ile ih-
tiramat› muhsusai kalbiyemi teyit eylerim Efendim Hazretleri.

Mustafa Kemal
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BELGE, 26.
fiifre 2/6/1919
194

GENELGE
1 - Vatan›n bütünlü¤ü, milletin ba¤›ms›zl›¤› tehlikededir. ‹stanbul Hükûmeti ‹tilâf

Devletlerinin etki ve denetimi alt›nda kalm›fl bulundu¤undan yüklendi¤i sorumlulu¤un ge-
reklerini yapamamaktad›r. Bu durum milletimizi yok olmufl, gibi gösteriyor. Milletin ba-
¤›ms›zl›¤›n› gene milletin kararl›l›¤› kurtaracakt›r. Milletin durumunu görüflmek ve hakk›-
n›n sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurumun
varl›¤› zorunludur. Bunun için yap›lan haberleflmeler sonucu her taraftan yap›lan öneri ve
ulusal istek üzerine Anadolunun her bak›mdan en güvenilir yeri olan S›vasta millî bir kong-
renin tezelden toplanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bunun için bütün Osmanl› illerinin her sanca-
¤›ndan ve parti farkl›l›klar›na bak›lmaks›z›n yetenekli ve milletin güvenini kazanm›fl üç ka-
dar kiflinin olabildi¤ince çabuk yetiflmek üzere hemen yola ç›kar›lmas› gerekmektedir. Her
olas›l›¤a karfl› bunun bir ulusal giz olarak saklanmas› ve telâfla meydan verilmemesi ve ge-
rekli görülen yerlerde yolculu¤un kimlikler de¤ifltirilerek yap›lmas› gereklidir.

2 - Do¤u illerimizin ad›na on Temmuzda Erzurumda toplanmas› kararlaflt›r›lm›fl olan
kongre için sözü geçen illerin Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Dernek-
lerinden seçilmifl üyeler önceden Erzuruma do¤ru yola ç›kar›lm›fllard›. O vakta kadar öte-
ki illerimizin delegeleri de S›vasa eriflebileceklerinden Erzurum Kongresinin üyeleri de uy-
gun bulacaklar› zamanda genel toplant›ya kat›lmak üzere S›vasa hareket edecektir.

3 - Bu maddelere göre delegelerin Ulusal Haklar› Savunma Dernekleri ve belediye
baflkanl›klar› ve baflka yolllarla seçilmesiyle yola ç›kar›lmalar› konusundaki de¤erli yurtsever
yard›mlar›n›z ve delegelerin adlar›yla yola ç›k›fl tarihlerinin bildirilmesini sayg›yla dilerim.

4 - Bu telgraf›n al›nd›¤›n›n gecikmeden bildirilmesi rica olunur.
Mustafa Kemal

BELGE, 27.
21/6/1919

‹stanbulda baz› kimselere özel mektup
Vatan›n parçalanmas› tehlikesini aç›kça gösteren flu evredeki kanl› ifller, millî vicdan›

bir kurtulufl emeli etraf›nda ve Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabuletmeme Örgü-
tü ad› alt›nda h›zla toplamaya bafllam›flt›r. Yaln›z mitingler ve benzerleri gibi gösterilerle,
büyük ereklere hiçbir zaman var›lamaz ve ancak do¤rudan do¤ruya milletin ba¤r›ndan do-
¤an birleflik güce dayan›rsa kurtar›c› olur. Ama kuflku götürmiyen bir gerçektir ki, bu ac›
evreyi bu kadar tehlikeli bir biçimde haz›rlayan en etkin etmen yaz›k ki Baflkentimizdeki
y›k›c› ak›mlar ve Anadolunun temiz ve kutsal ulusal emellerini zararl› bir biçimde yaln›zl›-
¤a u¤ratan politik ve bize yabanc› propagandalard›r. Ulusal güçleri bugün için böyle yanl›fl
yollara sürerek da¤›tman›n cezas›n› vatan›m›z›n zarar›na olarak bol bol çekmekteyiz. Bu
nedenle ‹stanbulun y›k›c› ak›mlar› art›k Anadoluya ve ulusal emel ve duygulara egemen de-
¤il ona ba¤l› olmak vatan zorunlu¤udur. Ve Baflkent ‹tilâf Devletleri taraf›ndan boflalt›l›n-
caya kadar bu zorunlu¤un kesin oldu¤u kan›s›nday›m. Bu durum elbette sizce de kabul edi-
lir. Mektubumda tan›mlanan durum bugün genel nitelikli ulusal bir kongrenin tezelden top-
lanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ça¤›r› her tarafa yap›l›p yaz›lm›flt›r. Devletin bölünmesi
sözkonusu oldu¤u bir s›rada ‹ngiliz propagandasile baflveren Kürdistan ba¤›ms›zl›¤› gibi
ak›mlar da yaz›flmalarla yandafllar›n› ça¤›r›lmas› ve halifelik ve padiflahl›k etraf›ndaki ortak
ere¤imize ça¤›rmak ve bunda tam bir anlaflma meydana gelmek yoluyla Allaha flükür biz-
denyana dönmüfl kongereye ça¤›r›lm›fllard›r. Bu ulusal nitelik ve ölüm kal›m sorunu için ‹s-
tanbulda "yüksek kiflili¤iniz*" gibi yurtsever ve sözsahibi düflünürlere düflen özveri özellik-
le çok büyüktür. Bu ulusal amaç bu kurtulufl amac› elde edilinciye kadar ben Anadoludan
ve milletin ba¤r›ndan ayr›lam›yaca¤›m ve bu noktada sonuna kadar ulusun bir bireyi olarak
çal›flaca¤›m› millete karfl› kutsal bildi¤im de¤erler üzerine söz verdim ve hiçbir kuvvet bu
ulusal kararl›l›¤a engel olam›yacakt›r. Bu karar›m›n bütün Anadoluda ifl bafl›nda bulunan
sorumlu ve de¤erli bütün arkadafllar›m›n ortak görüfl ve düflünüfllerine dayanmakta oldu¤u-
nu da ekleyerek içten ve özel sayg›lar›m› yinelerim Efendim Hazretleri.

Mustafa Kemal

* “Zat› afifaneleri gibi milletin mefhari bulunan vatanperver ve sahibei kelâm”

* Burada “Ve sizin gibi temiz ve ulusun övüncü olmufl bulunan üstün konuflmac› han›mla-
ra” vb. gibi mektubun gönderilece¤i kimselerin özel durumlar›na uygun olarak kullan›la-
bilecek de¤iflik sayg› terimleri gösterilmifltir



VES‹KA, 28.
Ali Kemal Beyin Sadarete istifas›

Bilâd› Osmanîyenin mehali muhtelifesinde serzedei zuhûr olan asar› ihtilâl ve i¤tiflafl›
teskin ve itfa hakk›nda ifas› icab eden tedabir munhas›ran ve do¤rudan do¤ruya memuriyeti
âcizaneme mahsur olup bundan tevellüt edecek bar› mes'uliyet dahi gene makam› âcizane-
min duflu mukavemetine tahmil edilmifltir. Pek az bir müddet devam eden Dahilîye Nezare-
tindeki memuriyeti âcizanem esnas›nda makam› muallây› hilâfet ile millet ve memleketim
hakk›nda arzetti¤im hidemat›n derecesini nazargâh› hakayik iktinah› sadaretpenahilerinde
tevsik ve teyit edecek birçok asar mevcuttur ki, bu bapta tatvili mekali, zait ve bilüzum görü-
rüm. Binaenaleyh tahammül etti¤im bar› azîmi mes'uliyet, istiklâli vazife ve ademi müdaha-
le ile mümkün olaca¤›na ve aksi takdirde ise hilaf› marzii âli ve vicdan, edâyi hizmetin im-
kâns›zl›¤› gayet tabii ve bu suretle nezaretten çekilmek ›zt›rar›n›n husulü de bedihî bulunmufl
olmas›na mebni istifanamei âcizanemin takdimindeki ›zt›rar›n hüsnü telâkkisile ikt›zay› ka-
nunînin ifas›n› istirham ederim, olbapta.

26/6/1335, Perflembe
Ali Kemal Beyin saraya azimetle takdim etti¤i istifaname

Süddei seniyei mülûkânelerine bütün varl›¤ile rapt› mevcudiyet etmifl olan bu bendei es-
daklar›n›n r›zayi meyamin irtizay› cenab› mülûkânelerinden serimu inhiraf› ne büyük bir fe-
ciai mevcudiyet ad ve telâkki edece¤i, zât› kutsiyet s›fat› flahanelerine arzu izahtan müsta¤ni
olan hakayiktendir. Bendei esdaklar›n›n iflbu merbutiyetle mazhar buyruldu¤u emnü itimat
ve iltifat› flahaneyi çekemiyen rüfekay› çakeranemden baz› zevat›n ademi muvaffak›yet tevli-
dile hüsnü nazar› flehriyarîden mahrumiyeti intaç edecek baz› vakayiihdas›na sarf› mahasali
makdur etmekte olduklar›na ve bundan ne suretle istifade edeceklerine muntaz›r ve müterak-
kip iken Anadolunun baz› mevakiinde serzedei zuhûr olan nairei ihtilâlin derhal ve mevzian
teskinü itfa ve imhas› maksadile ittihaz› tedabir ve bu icraat›n ifas› s›rf makam› memuriyeti
ubeydaneme mahsur ve münhas›r iken bu bapta birçok azar› vahiye ve indiye serdü ityanile
ihtilâlin tevsii dairei flümul etmesine ve binnetice bu bapta ademi muvaffak›yete duçar edile-
rek r›zayi meyamin irtizay› cenab› veliyünniamilerinin istihsalinden dûr ve mehcur kalmak-
l›¤›ma vesilecû olmakta bulunduklar›na ve beyanat› çakeranemi ademi terviç ile müdahalâta
bafllamalar›na mebni istiklâli reyü tedbirdeki mahrumiyetten mütevellit hasar ve mazar› ma-
nevîyi derk ve teferrüs ile bugün makam› sadaret kaymakaml›¤›na istifay› katîi bendegânemi
ita eyledim.

Muar›zlar›m›n bu baptaki efkârü amaline zaten vâk›f bulunmakl›¤›m hasebile kendile-
rinin menviyat›n› hariçten ve biraz uzaktan tetkik ve tafahhus ve binaenaleyh zat› akdesi hi-
lâfetpenahîlerini mingayrihaddin ikazda devam etmek üzere memuriyeti resmîyemden he-
men affime müsaadei merhametadei hazreti padiflahîlerinin flayan ve erzan buyurulmas›n›
hakipayi flahanelerine vaz'› cephei rukiyet ve daraatle istirhama cür'et ederim, her halde.

26 Haziran 1335, Perflembe
Ali Kemal Beyin balâdaki tarihte saraya azimetle istifas›n›

bizzat takdimi ve maruzat› flifahîyesi
Padiflah›m, bilirsiniz ki Dahiliye Nezaretini kabulüm yaln›z flahs› humayunlar›na arz›

hizmet maksad›ndan ibaretti. Meclisi Vükelâda menfi bir siyaset tedvirindin rüfekam› men'e
muvaffak oldum. Fakat en nihayet hidemat› sad›kanemi duçar› inhilâl edecek baz› vakayi ta-
haddüs etti. Bunda da muvaffak olaca¤›m› hissedenler icraat›ma mâni olabilecek her türlü
müflkülât› ikadan çekinmediler. Muvaffak›yetsiz edâyi hizmetten ise resmen vazifeden mufa-
rekati tercih ettim. Maddiyat ve maneviyat›m zat› seniyelerine merbuttur. Sureti husus›yede
arz› hizmet ve sadakatten çekinmiyece¤im. Yaln›z bir fley istirham ederim vazifei resmiyeden
tecerrüdü nimelvesile addeden bütün husemam›n tehacümünden kulunuzu muhafaza buyu-
runuz.

Cevap
Devletin tarihî anlar yaflad›¤› flu feci devrinde beni büsbütün yaln›z b›rakm›yaca¤›n›za

eminim. Sadakatiniz beni büyük ümit ve tesellilere sevketmiflti. Yine vazifei sadakati ifa yo-
lundaki vadinize memnununm. Saray her dakika ve bilâkaydüflart size aç›kt›r. Refik Beyle
beraber teflriki mesaiden ayr›lmay›n›z. Ben her ikinizin sadakatine güvenerek irfladat ve tel-
kinat›n›z› sab›rs›zl›kla bekliyece¤im.
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BELGE, 28.
Ali Kemal Beyin Baflbakana Verdi¤i Görevden Çekilme Yaz›s›

Osmanl› beldelerinin türlü yerlerinde baflgösteren ayaklanma ve kar›fl›kl›klar› bast›r›p
söndürmek konusunda önlemler alarak sadece ve do¤rudan do¤ruya benim görevim olup,
bundan do¤acak sorumluluk yükü de benim bulundu¤um makam›n s›rt›na yüklenmifltir.
Çok k›sa süren ‹çiflleri Bakanl›¤›m s›ras›nda yüce Halifelikle, milletim ve vatan›m için yap-
t›¤›m hizmetlerin ölçüsünü, gerçekleri iyi bilen Baflbakanl›kta belgeleyip do¤rulayacak nice
kan›t vard›r ki, bu konuda sözü uzatmay› gereksiz ve yarars›z sayar›m. Durum bu olunca,
s›rt›mdaki a¤›r sorumluluk yükünü kald›rman›n, görevde ba¤›ms›z çal›flmak ve buna kar›fl›l-
mamakla mümkün olabilece¤ine ve e¤er böyle olmazsa kendi istek ve vicdan›ma ayk›r› ça-
l›flman›n olanaks›zl›¤› pek do¤al ve böylece bakanl›ktan çekilme zorunlu¤unun do¤mas› da
aç›k bulundu¤una göre, çekilme dilekçemi sunmaktaki zorunlu¤a anlay›fl gösterilerek yasal
gere¤inin yap›lmas›n› rica ederim. Emir sizindir.

Perflembe, 26/6/1919
Ali Kemal Beyin saraya giderek sundu¤u görevden çekilme yaz›s›

Yüce Padiflahl›¤›n›za bütün varl›¤› ile kendisini adayan ve en sâd›k duygularla dolu
olan bu kulunuzun, siz Padiflah›m›z›n u¤urlu sevgi ve be¤enisini az›c›k bile yitirmeyi kendi
varl›¤› için ne büyük bir y›k›m sayaca¤›, kutsal Padiflah›m›za aç›klanmas› bile gerekli olma-
yan gerçeklerdendir. En sad›k kulunuzun bu ba¤l›l›kla sizden gördü¤ü güven ve sevgiyi çe-
kemeyen kimi arkadafllar›m, baflar›s›zl›klar oluflturup Padiflah›m›z›n sevgisinden yoksun
kalmakl›¤›m sonucunu do¤uracak baz› olaylar yaratmak için bütün güçleriyle çabalad›kla-
r›n› bilmekte ve bundan ne yolda yararlanacaklar›n› beklemekteyken, Anadolunun bâz›
yerlerinde baflgösteren ayaklanma ateflinin gecikmeden ve oldu¤u yerde bast›r›l›p söndürül-
mesi ve yok edilmesi amac›yla önlem al›nmas› gerekmekte ve bu iflleri yapmak yaln›z kulu-
nuzun görevi içinde bulunmaktayken, bu konuda birçok bofl ve keyfî nedenler ileri sürerek,
ayaklanman›n çok genifllemesine meydan vermeleri ve böylece beni baflar›s›zl›¤a u¤rat›p
Padiflah›m›z›n sevgi ve be¤enisinden uzak ve yoksun b›rak›lmam amac›n› gütmeleri ve söy-
lediklerimi onaylamay›p görevime kar›flmaya bafllamalar›, dolay›s›yla kendi bafl›ma önlem
almaktan yoksunlu¤umun do¤urdu¤u y›k›nt›y› ve tinsel zarar› görüp düflünerek bugün Bafl-
bakan Vekilli¤ine görevden kesin olarak çekildi¤imi bildiren yaz›m› verdim.

Bana karfl› olanlar›n düflünce ve amaçlar›n› zaten bildi¤imden, kendilerinin iç yüzleri-
ni d›flar›dan ve biraz uzaktan incelemek ve irdelemek ve böylece haddim olmayarak siz Pa-
diflah›m›za yapt›¤›m uyar›lar› sürdürmek üzere resmî görevimden gecikmeden ayr›lmakl›¤›-
ma izin vermenizi, kulluk ve aya¤›n›za kapanmak duygular›yla dilemek cesaretinde bulunu-
yorum.

26 Haziran 1919, Perflembe
Ali Kemal Beyin yukar›daki tarihte saraya gidip görevden çekildi¤ini

bildirmesi ve orada söyledi¤i sözler
Padiflah›m, bilirsiniz ki ‹çiflleri Bakanl›¤›n› üzerine almakl›¤›m salt yüce kiflili¤inize

hizmet amac›yla olmufltu. Bakanlar kurulunda olumsuz politika gütmelerini önlemeyi ba-
flard›m. Ama en sonunda ba¤l›l›kla yapt›¤›m hizmetleri sarsacak bâz› olaylar meydana gel-
di. Bunlar›n da üstesinden gelece¤imi sezenler, alaca¤›m önlemlere engel olabilecek her
türden güçlü¤ü ç›karmaktan çekinmediler. Baflar›s›z çal›flmaktansa resmî görevden çekil-
meyi ye¤ledim. Nesnel ve tinsel varl›¤›mla size ba¤l› olmaktan ve hizmet sunmaktan çekin-
miyece¤im. Yaln›z birfley rica ederim, resmî görevden ayr›lmam› f›rsat sayacak olan tüm
düflmanlar›m›n sald›r›lar›ndan kulunuzu koruyunuz.

Karfl›l›k
Devletin tarihsel anlar yaflad›¤› flu ac›kl› döneminde beni büsbütün yaln›z b›rakmaya-

ca¤›n›za inan›yorum. Ba¤l›l›¤›n›z bana büyük umut ve teselli vermiflti. Ba¤l›l›k ödevinizi yi-
ne yerine getirece¤iniz yolundaki sözlerinize sevindim. Saray herzaman ve kay›ts›z flarts›z
size aç›kt›r. Refik Beyle her ikinizin ba¤l›l›¤›na güvenerek ayd›nlatma ve yol göstermeleri-
nizi sab›rs›zl›kla bekliyece¤im.



VES‹KA, 29.
fiifre 5/7/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Hükûmeti Merkezîyenin tazyik neticesi olarak menafii millet ve memlekete mugayir

yapmas› muhtemel tebligat› kontrol veya tevkif için muhabere kanal› olan mühim merkezler-
de icab›nda tatbik edilmek üzere hemen tedabir ve tertibat al›nmal›d›r. Bu noktay› ne hükû-
mete ve ne de telgraf memurlar›na hissettirmemek lâz›md›r. ‹flbu telgraf›n vusulü bildirilecek-
tir. Üçüncü Kolordu Yirminci Kolorduya ve bu da On ‹kinci ve On Dördüncü Kolorduya ve
o da Bekir Sami Beye, On Beflinci Kolordu On Üçüncü Kolorduya isal edecektir. ‹flbu telg-
raf›n vusulü ayn› suret ve tarik ile bildirilecektir. ‹mza: Üçüncü Ordu Müfettifli Fahrî Yaveri
Hazreti fiehriyarî Mirliva Mustafa Kemal.

VES‹KA, 30.
‹stihbarat
fiifre Erzurum, 5/7/1335
Gayet müstaceldir.

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan›
Miralay Salâhattin Beye

1 - Cemal Paflan›n on gün müddetle Dersaadete hareketinin sebebi hakikîsini vaz›han
ve serian ifl'ar buyurman›z›.

2 - Zat› âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvan›n bafl›ndan infikâkiniz caiz de¤il-
dir. Bu bapta Fuat Pafla ile muhabere ederek en menfi ihtimale karfl› tedabir alman›z elzem-
dir. Hergün vaziyetiniz hakk›nda k›sa malûmat vermenizi rica ederim.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mustafa Kemal
VES‹KA, 31.
‹stihbarat Erzurum, 5/7/1335
fiifre 
Gayet aceledir

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Salâhattin Beye yazd›¤›m flifre sureti aynen berveçhiatidir:

Üçüncü Ordu Müfettifli
Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî

Mirliva
Mustafa Kemal 

SURET
Gayet aceledir.

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan› Miralay Salâhattin Beye:
1 - Cemal Paflan›n on gün müddetle Dersaadete hareketinin sebebi hakikîsini vaz›han

ve serian ifl'ar buyurman›z›.
2 - Zat› âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvan›n bafl›ndan infikâkiniz caiz de¤il-

dir. Bu bapta Fuat Pafla ile de muhabere ederek en menfi ihtimale karfl› tedabir alman›z el-
zemdir. Hergün vaziyetiniz hakk›nda k›sa malûmat vermenizi rica ederim. Üçüncü Ordu
Müfettifli, Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî Mustafa Kemal.

VES‹KA, 32.
7/7/1335

K.O. 12 Kumandan› Salâhattin Beyefendiye
Cemal Pafla Hazretleri hakk›ndaki telgrafnamemin cevab›na makina bafl›nda muntaz›-

r›m.
Üçüncü Ordu Müfettifli

Fahrî Yaveri Hazreti fiehriyarî
Mustafa Kemal
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BELGE, 29.
fiifre 5/7/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
‹stanbul Hükûmetinin bask› sonucunda milletin ve memleketin ç›karlar›na ayk›r› ola-

rak yapmas› olas› bulunan bildirimleri kontrol etmek ya da al›koymak için haberleflme ka-
nal› olan önemli merkezlerde gerekti¤inde uygulanmak üzere gecikmeden önlemler al›n-
mal› ve düzenlemeler yap›lmal›d›r. Bu noktay› ne hükûmete ve ne de telgraf memurlar›na
sezdirmek gerekir. Bu telgraf›n ulaflt›¤› bildirilecektir. Üçüncü Kolordu Yirminci Kolordu-
ya ve bu da On ‹kinci ve On Dördüncü Kolorduya ve o da Bekir Sami Beye, On Beflinci
Kolordu On Üçüncü Kolorduya ulaflt›racakt›r. Bu telgraf›n ulaflt›¤› da ayn› yöntem ve yol-
la bildirilecektir. ‹mza: Üçüncü Ordu Müfettifli Padiflah›n Onursal Yaveri Tu¤general Mus-
tafa Kemal. 

BELGE, 30.
Haber alma Erzurum, 5/7/1919
fiifre
Çok ivedidir

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan›
Albay Salâhattin Beye

1 - Cemal Paflan›n on gün süreyle ‹stanbula gitmesinin gerçek nedenini aç›kça ve tez
elden bildirmenizi.

2 - Sizin hiçbir neden ve yolla oradaki kuvvetlerin bafl›ndan ayr›lman›z uygun de¤ildir.
Bu konuda Fuat Pafla ile haberleflerek en kötü olas›l›¤a karfl› önlem alman›z çok gereklidir.
Hergün durumunuz hakk›nda k›sa bilgi vermenizi rica ederim.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Mustafa Kemal
BELGE, 31.
Haber alma Erzurum, 5/7/1919
fiifre 
Çok ivedidir

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Salâhattin Beye yazd›¤›m flifrenin örne¤i afla¤›ya oldu¤u gibi al›nm›flt›r:

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Tu¤general
Mustafa Kemal

ÖRNEK
Çok ivedidir.

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan› Albay Salâhattin Beye:
1 - Cemal Paflan›n on gün süreyle ‹stanbula gitmesinin gerçek nedenini aç›kça ve te-

zelden bildirmenizi.
2 - Sizin hiçbir neden ve yolla oradaki kuvvetlerin bafl›ndan ayr›lman›z uygun de¤ildir.

Bu konuda Fuat Pafla ile de haberleflerek en kötü olas›l›¤a karfl› önlem alman›z çok gerek-
lidir. Hergün durumunuz hakk›nda k›sa bilgi vermenizi rica ederim. Üçüncü Ordu Müfetti-
fli, Padiflah›n Onursal Yaveri Mustafa Kemal.

BELGE, 32.
7/7/1919

K.O. 12 Komutan› Salâhattin Beyefendiye
Cemal Pafla Hazretleri hakk›ndaki telgraf›m›n karfl›l›¤›n› makina bafl›nda bekliyorum.

Üçüncü Ordu Müfettifli
Padiflah›n Onursal Yaveri

Mustafa Kemal



VES‹KA, 33.
Hususî Konya, 6-7/7/1335
150 Vusulü: 7-8/7/1335

Saat, evvel. 1:10
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

C: 5/7/1335 ve 33 flifreye:
1 - Cemal Pafla ‹stanbula bâz› zevat ile temas etmek ve ailesile görüflmek üzere on gün

müddetle ve kendi arzusile mezunen Dersaadete gitmifltir.
2 - Fuat Pafla ile görüflmek üzere kendisine yazm›flt›m. Henüz cevap alamad›m. Mahal-

li mülâkat›n Eskiflehir olaca¤›n› zannediyorum. Kolordu m›ntakas›ndaki vaziyete dair bade-
ma hergün arz› malûmat edilecektir.

3 - Evvelce de arzetti¤im veçhile burada vezaifi esasîye biraz güçlükle ve bataetle icra
edilmektedir. Maahaza az da olsa semerât› nafia elde edilmektedir. Arz› ihtiram eder ve te-
mennii muvaffak›yat eylerim Efendim.

K.0.12 Kumandan›
Salâhattin

VES‹KA, 34.
fiifre 15 Temmuz 1335
fiimdi keflidesi
Zata mahsustur
106

Canik Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Ethem Beyin tayin olundu¤unu haber ala-

rak Refete yazd›m. Ve birleflerek beraberce dahile do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi
mülâhazai emniyet size ‹stanbula gitmek fikirin telkin ediyor. Refetin bafl›na gelecek size de
ayn›d›r. Yani gidece¤iniz yerin Malta oldu¤u muhakkakt›r. Bundan maada biz k›ymetli ar-
kadafllar›m›z›n Dersaadetten Anadoluya çekip ç›karmaya ve bu veçhile ciddî vatanperveran›
mahrumu amal etmemeye çal›fl›rken siz bu hareketle lâekal mahsur bir muhite giriyorsunuz.
Biz hiç caiz görmedik. Salâhattin Beyle programda mutabakat has›l olmufltur. Refete mülâ-
ki olmak üzere bilmuhabere Amasyaya hareket ederek oradan birlikte verece¤iniz karara gö-
re ya S›vas havalisinde birlikte kal›rs›n›z, veyahut müreffehen bizim nezdimize gelirsiniz. Ce-
vab› kat’î bekleriz.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 35.
Asayifle mütealliktir Amasyadan, 19/7/1335
Adet 71

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
C: 18/7/1335 flifreye:
Salâhattin Bey el'an Samsundad›r. fiimdiye kadar kendisile temas edemedi¤im gibi hiç-

bir muhaberei ciddîye ve mühimme cereyan etmemifl oldu¤undan mîri mumaileyhin fikir ve
kanaatinin ne merkezde oldu¤unu bilemiyorum. Ancak Refet Beyle burada görüfltü¤üm za-
man bana Salâhattin Beyin bizimle hemfikir oldu¤unu ve fakat icab›nda ‹ngilizlere mukave-
met edecek kadar cür'et gösteremiyece¤ini ihsas etmiflti. Binaenaleyh Salâhattin Beyin Kâz›m
Karabekir Paflaya verece¤i cevap hakk›nda ve flimdiye kadar zât› samilerile cereyan etmifl ve
edecek olan muhaberat›n aksam› mühimmesinden vaktü zamanile tenvir buyurulmakl›¤›m›
hassaten istirham eylerim. Refet Bey ile Amasyada üç gün bulunduk. Dün 18 Temmuz 1335
de S›vasa hareket etti. ‹stifas›n›n kabulüne dair Harbiye Nezaretinden henüz bir cevap gel-
memifltir. Ünye ile Niksar aras›nda iki taburumuz hali harekettedir. ‹cab›nda mezkûr istika-
metin seddi için tedabiri lâzime ittihaz k›l›naca¤›n› arz ile takdimi ihtiramat eylerim.

Beflinci F›rka Kumandan Vekili
Mehmet Arif
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BELGE, 33.
Özel Konya, 6-7/7/1919
150 Gelifli: 7-8/7/1919

Saat, ö¤leden evvel 1:10
Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine

K: 5/7/1919 ve 33 flifreye:
1 - Cemal Pafla ‹stanbulda bâz› kimselerle iliflki kurmak ve ailesile görüflmek üzere on

gün süreyle ve kendi iste¤iyle izinli olarak ‹stanbula gitmifltir.
2 - Fuat Pafla ile görüflmek üzere kendisine yazm›flt›m. Daha karfl›l›k alamad›m. Bu-

luflma yerinin Eskiflehir olaca¤›n› san›yorum. Kolordu bölgesindeki durumla ilgili bilgi bun-
dan böyle hergün sunulacakt›r.

3 - Daha önce de bilginize sunmufl oldu¤um gibi burada temel görevler biraz güçlük-
le ve yavafl yap›lmaktad›r. Bununla birlikte az da olsa yararl› sonuçlar elde edilmektedir.
Sayg›lar ve baflar› dilekleri sunar›m Efendim.

K.O. 12 Komutan› 
Salâhattin

BELGE, 34.
fiifre 15 Temmuz 1919
fiimdi çekilmelidir
Kifliye özel
106

Samsun Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Kardeflim Hamit Bey, sizin yerinize ‹brahim Ethem Beyin atand›¤›n› ö¤renerek Refe-

te yazd›m. Ve birleflerek beraberce içerilere do¤ru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi gü-
venlik düflüncesi size ‹stanbula gitmek fikrini afl›l›yor. Refetin bafl›na gelecek sizin de bafl›-
n›za gelecektir. Yani gidece¤iniz yerin Malta oldu¤u kesindir. Üstelik biz k›ymetli arkadafl-
lar›m›z› ‹stanbuldan Anadoluya çekip ç›karmaya ve böylece gerçekten yurtseverleri çal›fl-
maktan yoksun etmemeye çal›fl›rken siz bu gidiflinizle en az›ndan kuflat›lm›fl bir ortama gi-
riyorsunuz. Biz hiç uygun görmedik. Salâhattin Beyle programda anlaflma olmufltur. Refet-
le buluflmak üzere haberleflip Amasyaya do¤ru yola ç›kman›z› oradan birlikte verece¤iniz
karara göre ya S›vas yöresinde birlikte kal›rs›n›z, ya da rahatl›kla bizim yan›m›za gelirsiniz.
Kesin yan›t bekleriz.

Mustafa Kemal
BELGE, 35.
Güvenlikle ilgilidir Amasyadan, 19/7/1919
Say›
71

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na
K: 18/7/1919 flifreye:
Salâhattin Bey flimdi Samsundad›r. Bugüne de¤in kendisile iliflki kuramad›¤›m gibi

hiçbir ciddî ve önemli haberleflme de olmam›fl bulundu¤undan onun düflünce ve görüflünün
ne oldu¤unu bilemiyorum. Ancak Refet Beyle burada görüfltü¤üm zaman bana Salâhattin
Beyin bizimle ayn› düflüncede oldu¤unu ve ama gerekti¤inde ‹ngilizlere karfl› koyacak ka-
dar ileri gidemiyece¤ini sezdirmiflti. Bu nedenle Salâhattin Beyin Kâz›m Karabekir Paflaya
verece¤i yan›t hakk›nda ve flimdiye kadar sizinle yap›lm›fl ve yap›lacak olan haberleflmele-
rin önemli bölümlerinden zaman›nda bana bilgi vermenizi özellikle dilerim. Refet Bey ile
Amasyada üç gün bulunduk. Dün 18 Temmuz 1919 da S›vasa do¤ru yola ç›kt›. Görevden
çekilme dile¤inin kabul edildi¤ine iliflkin Savafliflleri Bakanl›¤›ndan daha bir yan›t gelme-
mifltir. Ünye ile Niksar aras›nda iki taburumuz yürüyüfl halindedir. Gerekti¤inde o yönün
kapat›lmas› için gerekli önlemlerin al›naca¤›n› bilginize sunar›m, sayg›lar›mla.

Beflinci Tümen Komutan Vekili 
Mehmet Arif


