
1 - Ahmet ‹zzet Pafla, Sadrazam, Harbiye Naz›r›, Erkân›harbiye Reisi, Naf›a Nâz›r› ve
programlara bihakk›n sad›k ve hadim olan fakat maatteessüf baz› kardefllerimizin suizann›-
na duçar olan ve sadakatile beraber mühim de bir kufleti bulunan Göz Tabibi Esat Pafla ile
ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve sair zevatla gerek talepleri ve gerek münasebet itibarile görüfltüm.
Bütün efkâr›n ittihat etti¤i noktalar berveçhiatidir:

a) Meclisi meb'usan›n sureti mutlakada ‹stanbulda içtima› zarureti mücbirei siyasîye ve
mukadderat› memleket icab›d›r. Ben de buna inand›m. Yaln›z Pafla, Rauf, Bekir Sami Bey-
ler ‹stanbula gelmemelidir. Çünkü sak›t hükûmet te evelce Paflan›n ‹stanbula celbi halinde
kendisine katiyyen iliflilmemesini vait etmesini ‹ngilizden talep etmifl iken söz vermediler. Son
vakayi ise garezlerini teyit etti. Sadrazam Pafla meclisin ‹stanbulda huzuru vicdan ile kavaidi
meflrutiyete muvaf›k ittihaz› karar etmelerini ecanibe karfl› söz alarak vadetti. Fakat üç zat›n
temini mümkün olamayaca¤›ndan meb'us olurlarsa mezun olarak hariçte kalmalar› veyahut
meb'us olmayarak daha âli mahbubu kulüp kalmalar›, vazifelerine devam eylemeleri.

b) Zaten hükûmet aktedilecek muahedede temsili nisbiyi ekalliyetlerin hukuku nam›na
kabule mecburdur, flu halde meclisi millinin ekalliyetlerin de yeniden ifltiraki için da¤›t›l›p
tekrar toplanmas› mahafilce kat'iyetle ümit edildi¤inden (a y t n) (h r a. t) kal›nmas› reyinize
vabestedir.

c) Hükûmeti devirmek yeniden eski soydan getirmek için ‹ngiliz yardakç›lar› çok çal›-
fl›yor. Hükûmet hakikaten hüsnüniyet sahibi ve müsta¤nidir binaenaleyh istifas› halinde mu-
haliflerin mevkii iktidara geçmesi muhakkakt›r. fiu halde umumen (......)

2 - ‹ntihabatta en güzide insanlar› ç›karmak, lekeli veya maruf ‹ttihatç›lar ihmal olun-
mak, mümkün mertebe sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve ‹tilâfç› ilâ... ç›karmak ve intihabat-
ta bunlar›n gürültülerini hakl› gösterecek tazyik ve müdahaleler göstermemek,

3 - Hükûmeti müflkülâta düflürmemek,
4 - Bize zarar› dokunacaklar› her suretle temin ederek elde etmek istiyorum. Her taraf

ta bunu bana tavsiye ediyor. Meselâ Refi Cevat ve sosyalistler gibi, hürmet. ‹mza: Vas›f
Çanakkale Mevkii Müstahkem K.

Miralay fievket
VES‹KA, 181.
fiifre S›vas, 1/11/1335

Dersaadet: Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beyefendiye

C: 20/10/1335 tarih 108/812 numaraya.
1 - Meb'usan›n Dersaadette içtima› tamamen tehlikeli ve mahzurludur. Çünkü mukadde-

rat› millet ve memleket hakk›nda söz söyliyecek meb'uslar›n emniyeti mutlaka olan bir mahal-
de içtimalar› flartt›r. Halbuki ahalisine alelade bir miting yapma¤a bile müsaade olunmayan,
camilerinde tazallümü hale mecbur olan bir flehirde bahusus ‹ngilizlerin her türlü tesiri alt›nda
olan ‹stanbulda hür bir Meclisi Meb'usan in'ikad› adimülimkân görülmektedir. Avrupal›lar
milletimizi meflrutiyeti müdrik, reflit bir millet olarak tan›m›fl olsalard› o zaman Meclisi Millî-
ye karfl› bir tecavüz ve taarruz belki memul bulunmazd›. Halbuki ‹tilâf Devletleri milletimizi
insan yerine saymamakta, mütarekedenberi envai hakflikenliklerile, Türke karfl› verilen aht ve
sözün tutulmamas›n› bir namussuzluk addeylemediklerini filen ispat eylemektedirler. Vak›a
hariçte içtima›n birtak›m propagandalara yol açaca¤› bedihidir. Fakat bunu yapacaklar baflta
Venizelos olmak üzere heyeti meb'usan›n emin bir mahalde ittihaz› mukarrcrat›ndan endifle-
nak olan itilâfç›lar olacakt›r. Buna mukabil hariçte içtima ile millet, makam hilâfet ve taht› sal-
tanat› taht› tehlikede addeyledi¤ini ve oradaki iflgali vakii asla kabul eylemcdi¤ini ve tan›mad›-
¤›n› bütün efkâr› umumiyei cihana ve âlemi islâma filen göstermifl ve protesto eylemifl olacak-
t›r. Bu bapta vaki olan müracaat üzerine Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine müdellelen
ve mufassalan vaki olan cevabî ifl'arat›m›z hututu mühimmesinin hulâsas› berveçhiatidir.

a) Düflman donanma toplar› tesirinde, kuvayi iflgaliyesi ayaklar› alt›nda, polis ve jandarma-
s›n›n müflterek müdahale ve tahakkümü içinde, matbuat› düflmanlar›n kontrolü alt›nda, kabine
erkân›na var›ncaya kadar giren ç›kanlar düflman murakabe ve teftifl ve mümanaat› karfl›s›nda
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1 - Ahmet ‹zzet Pafla, Baflbakan, Savafliflleri Bakan›, Genelkurmay Baflkan›, Bay›nd›r-
l›k Bakan› ve programlara tam ba¤l› ve yard›mc› olan ama ne yaz›k ki baz› kardefllerimizce
kuflku ile karfl›lanan ve ba¤l›l›¤›yla birlikte büyük bir gücü de bulunan Göz Doktoru Esat
Pafla ile ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve öbür kimselerle kendileri istedi¤i ve iliflki gere¤i görüfl-
tüm. Bütün düflüncelerin birleflti¤i noktalar flunlard›r:

a) Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› politik zorunluklar ve ülke kaderi bak›-
m›ndan gereklidir. Be›, de buna inand›m. Yaln›z Pafla,* Rauf, Bekir Sami Beyler ‹stanbula gel-
memelidir. Çünkü düflük hükûmet de daha önce Paflan›n ‹stanbula getirilmesi durumunda
kendisine kesinlikle iliflilmemesine söz vermesini ‹ngilizden istemiflken söz vermediler. Son
olaylar ise kinlerini artt›rd›. Baflbakan Pafla meclisin ‹stanbulda vicdan rahatl›¤› ile ve meflru-
tiyet kurallar›na uygun karar alabilece¤ine yabanc›lardan söz alarak söz verdi. Fakat üç kifli
için güvence al›namayaca¤›ndan meb'us olurlarsa izinli olarak d›flar›da kalmalar› ya da meb'us
olmayarak daha yüksek gönüllerin sevgilisi durumunda kalmalar›, görevlerini sürdürmeleri.

b) Esas›nda hükûmet yap›lacak antlaflmada nisbî temsil yöntemini az›nl›klar›n hakla-
r› aç›s›ndan kabul etmek zorundad›r. fiu durumda Ulusal Meclisin az›nl›klar›n da yeniden
kat›lmalar› için da¤›t›l›p tekrar toplanmas› çevrelerce kesin say›lmaktad›r.

c) Hükûmeti devirmek, yeniden eski soydan getirmek için ‹ngiliz yardakç›lar› çok ça-
l›fl›yor. Hükûmet gerçekten iyi niyetlidir ve istekli de¤ildir. Böyle olunca çekilirse muhalif-
lerin iktidara gelmesi kesindir.

2 - Seçimlerde en seçkin insanlar› seçtirmek, lekeli veya tan›nm›fl ‹ttihatç›lar› bir yana
b›rakmak, olabildi¤ince sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve ‹tilâlç› ve benzerlerini seçtirmek
ve seçimlerde bunlar›n gürültülerini hakl› gösterecek bask›lar yapmamak ve kar›flmamak,

3 - Hükûmeti güç duruma düflürmemek,
4 - Bize zarar› dokunacak olanlar› ne yoldan olursa olsun güvence vererek elde etmek

istiyorum. Her taraf da bana bunu sal›k veriyor. Örne¤in Refi Cevat ve sosyalistler gibi, say-
g›. ‹mza: Vas›f.

Çanakkale Müstahkem Mevki K.
Albay fievket

BELGE, 181.
fiifre S›vas, 1/11/1919

‹stanbul: Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket Beyefendiye

K: 20/10/1919 tarih 108/812 numaraya.
1 - Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas› büsbütün tehlikeli ve sak›ncal›d›r. Çünkü mil-

let ve memleketin kaderi hakk›nda söz söyliyecek meb'uslar›n tam güven içinde olan bir
yerde toplanmalar› zorunludur. Oysa halk›na s›radan bir miting yapmak için bile izin veril-
meyen, camilerine durumlar›ndan Allaha yakarmak zorunda kal›nan bir flehirde özellikle
‹ngilizlerin her türden etkisi alt›nda olan ‹stanbulda ba¤›ms›z Meb'uslar Meclisi toplanma-
s› olanaks›z görülmektedir. Avrupal›lar milletimizi meflrutiyete al›flm›fl, ergin bir millet ola-
rak tan›m›fl olsalard› o zaman Millî Meclise karfl› bir sald›r› ve el uzatma belki beklenmez-
di. Oysa ‹tilâf Devletleri milletimizi insan yerine koymamakta, ateflkesten bu yana çeflitli
haks›zl›klar›yla, Türke karfl› anlaflmalara ve verilen sözlere uyulmamas›n› bir namussuzluk
saymad›klar›n› edimli olarak kan›tlamaktad›rlar. Gerçi taflrada toplan›lmas›n›n birtak›m
propagandalara yol açaca¤› aç›kça bellidir. Ama bunu yapacaklar, baflta Venizelos olmak
üzere, meb'uslar meclisinin güvenli bir yerde kararlar almas›nan tasaya düflen ‹tilâfç›lar ola-
cakt›r. Buna karfl›l›k millet, taflrada toplanmakla, halife ve padiflah›n bulundu¤u yeri tehli-
keli sayd›¤›n› ve oradaki edimli iflgali hiçbir zaman kabul etmedi¤ini ve tan›mad›¤›n› tüm
dünya kamu oyuna ve islâm dünyas›na edimli olarak göstermifl ve bunu protesto etmifl ola-
cakt›r. Bu konuda yap›lan baflvuru üzerine Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine ka-
n›tlar›yla ve ayr›nt›lar›yla verdi¤imiz yan›t›n ana çizgileri özet olarak flöyledir:

a) Düflman donanmas›n›n toplar›n›n etkisinde, iflgalci güçlerin ayaklar› alt›nda, polis ve
jandarmas›n›n ortaklafla yapt›¤› kar›flmalar› ve bask›s› alt›nda, bas›n› düflmanlar›n denetimi alt›n-
da, kabine üyelerine var›ncaya kadar giren ç›kanlar düflman denetim ve teftifl ve engellemesi kar-
fl›s›nda bulunan baflkent bugün tam anlam›yla kuflat›lm›fl durumdad›r. Burada Osmanl› egemen-

* Mustafa Kemal Pafla



bulunan payitaht› saltanat› seniye tam manasile bugün mahsurdur. Hakimiyeti Osmanîye bura-
da imanen ve filen gayricaridir. Buna Rum, Ermenilerin vaziyeti isyaniyelerini ilâve edersek ‹s-
tanbulda Millet Meclisinin emin olamayaca¤›n›, ifl göremiyece¤ini anlamakta tereddüt edilmez.

b) Birkaç kiflinin flah›slar›na vaki olacak ecnebî taarruzu, ayni ruh ve kanaatte bulunan
di¤er meb'usana da vaki olabilece¤i muhakkakt›r. Hatta tekmil meclisin ayni ak›bete u¤ram›-
yaca¤›na dair bizi temin edecek elimizde hiçbir fley yoktur. Hüsnüzan, tehlikenin bertaraf
edilmesine kâfi gelmez.

c) Baz› nâz›rlar›n gidip gelmesi veya komiser b›rakmas› mümkündür. Esasen mukad-
derat› meflkûk olan ‹stanbul, mukadderat› malûm ve emin bir mahalden kurtar›labilir. Veni-
zelosun Selânikte kuvvei icraiyeyi bile teflkil eylemesi Atinay› tahlis etmifl ve hiçbir vak›t pa-
yitaht›n nakli manas›n› tazammun eylememifltir.

d) Zat› padiflahinin makam hilâfetleri ‹stanbul olmak itibarile s›rf milleti temsil eden he-
yetin taflrada toplanm›fl bulunmas› iftirak manas›n› tazammun edemez. Zat› humayun küflat
için arzu ederlerse bir vekil de tayin buyurabilirler.

e) Firak› sairei siyasîyemizden bir k›sm›n›n harici istememeleri Kuvayi Millîye tesirin-
de kalmak endiflesinden ibarettir. Halbuki as›l milletin mümessilleri olarak k›sm› azîmi
meb'usan da ecnebî tesirinde kalmamak için taflray› istemektedirler. Ekseriyeti kahire nerede
ise nisap oradad›r. Fazla zan ve tereddüde düflecek ve kabil meb'uslar›n menafii mülk ve mil-
let nam›na istifa eylemeleri memul ve muntazard›r.

2 - Meclisi Meb'usan var iken ayr›ca bir kuvvei millîyenin hali faaliyette olmas› mena-
fii memlekete muz›r olur. Meclisin Dersaadette içtima etti¤i faraziyesine göre taht› tesirde bu-
lunacak meb'uslar›n menafii memlekete mugayir bir karar› tasdik eyledikleri halde, taflrada-
ki Kuvayi Millîye bunu tabiî tan›mayacak ve bu suretle milletin kendi vekillerine karfl› isyan
etmifl bulunmas› gibi garip ve mant›ks›z bir flekil hâs›l olacakt›r. Vatan›m›z›n tahlisi ancak
meflru ve meflrut bir tarzda mümkündür. Bu ise milletin istiklâlini, vatan›n tamamisini gaye
edinmifl zevat›n bilaistisna meb'us olmas› ve sarf› mesai eylemesi ile kabildir. Bugün vatana
ve millete yap›lacak en son ve büyük iyilik memleketi kurtarma¤a azmetmifl eflhas›n emin bir
mahalde, meflru bir vaziyetle meclisi millîye girmelerine sarf› mesai etmektir. Bunu bilhassa
Dersaadette sizler gibi hamiyetli, münevver rüfekam›zdan bekleriz.

3 - Teflkilât›n›z›n tevsi ve tarsini hususundaki mesaii cemileleri flayan› fahrü flükrand›r.
Vaziyetin hâs›l eyledi¤i f›rsat pek büyüktür. Bundan bilistifade sars›lmaz, y›k›lmaz, kuvvetli te-
miz bir millî teflkilât›n Dersaadette kökleflmesi hayati bir meseledir. Harekât› millîyeyi idare
edenler ve bizler gibi flevki talile bunun resikârmda bulunmak mazhariyeti ilâhiyesine nail olan-
lar hakk›ndaki fikrinize bidayette cümleten ifltirak edilmekte idi. Yanl›z, vakayiin do¤urdu¤u
vaziyeti ahire Heyeti Temsilîyenin bu kanaatini muhik olarak tamamen de¤ifltirmifltir. Akli sul-
he kadar ‹stanbula ayak basmamak de¤il bizim için hatta yukarda arzeyledi¤imiz veçhile bü-
tün millet vekilleri için nazar› dikkate al›nacak bir meseledir. Fakat bir ferdi millet olarak
meb’us olmak ve mecliste ayni ruh ve kanaatin hâkim olmas›na çal›flmak hakimiyeti millîye ve
istiklâli vatan için iktitaf› semerat olunacak bir zamanda azamî gayret ve fedakârl›¤› sarfeyle-
mek bugün için Heyetimizce farz› ayin telâkki olunmaktad›r. Bunda yegâne saik endiflei vatan
ve istikbali millettir. Çünkü Heyeti Temsilîye yukarda arzetti¤imiz veçhile meclisi millînin fev-
kinde bir kuvvel tan›mamakta ve bunu vatan için tehlikeli addey temektedir. Binaenaleyh hal
böyle iken yine âcizleri ile Rauf Beyefendi ve Refet Beyin ve daha kimler varsa bu zevat›n se-
yirci mevkiinde kalmas› behemehal arzu buyuruluyor ve hassaten selâmeti millet bu noktada
görülüyorsa icab› teemmül olunmak üzere esbab› mucibesile ifl'ar›n› hassaten rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 182. 
fiifre S›vas, 4/11/1335

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beyefendiye

C: 30/10/1335 tarih 230 numaral› flifre:
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li¤i tinsel ve nesnel olarak geçersizdir. Buna Rum, Ermenilerin ayaklanm›fl durumlar›n› ek-
lersek ‹stanbulda Millet Meclisinin güvenli olamayaca¤›n›, ifl göremiyece¤ini anlamakta du-
raksanamaz.

b) Birkaç kifliye yap›lacak yabanc› sald›r›s›n›n, ayn› ruh ve inanc› tafl›yan öteki meb'us-
lara da yap›labilece¤i kesindir. Dahas› bütün meclisin ayn› ak›bete u¤ram›yaca¤›na dair bi-
zi güvendirecek elimizde hiçbir fley yoktur. Bir fleyin iyi oldu¤unu sanmak tehlikenin yok
edilmesine yetmez.

c) Baz› bakanlar›n gidip gelmesi veya komiser* b›rakmas› olabilir. Temelde kaderi bi-
linmeyen ‹stanbul, kaderi bilinen ve güvenli bir yerden kurtar›labilir. Venizelos'un Selânik-
te hükûmet bile kurmas› Atinay› kurtarm›fl ama hiçbir zaman baflkentin baflka yere tafl›n-
mas› anlam›na gelmemifltir.

d) Padiflah›n halifelik yapt›¤› yer ‹stanbul'dur diye salt milleti temsil eden kurulun tafl-
rada toplanm›fl bulunmas› ayr›l›k anlam›na gelemez. Padiflah isterse meclisi açmak için bir
vekil atayabilir de.

e) Öteki siyasî partilerimizin bir bölümünün taflray› istememeleri Ulusal Güçlerin et-
kisi alt›nda kalmak kuflkusundan baflka birfley de¤ildir. Oysa milletin gerçek temsilcileri
olan meb’uslar›n büyük ço¤unlu¤u da yabanc› etkisinde kalmamak için taflray› istemekte-
dir. Büyük ço¤unluk nerede ise yeter say› oradad›r. Aflk›n kuflku ve duraksamaya kap›lacak
bu gibi meb’uslar›n yurt ve ülke yarar› için görevden çekilmeleri umulur ve beklenir.

2 - Meb'uslar Meclisi varken ayr›ca bir millî gücün edimli olarak ifl görmesi memleket
yararlar›na zararl› olur. Meclisin ‹stanbulda topland›¤› varsay›m›na göre etki alt›nda kala-
cak meb'uslar›n ülke yararlar›na ayk›r› bir karar› onaylamalar› durumunda, taflradaki Ulu-
sal Güçler bunu elbette tan›mayacak ve böylece milletin kendi vekillerine karfl› isyan etmifl
bulunmas› gibi tuhaf ve mant›ks›z bir durum ortaya ç›kacakt›r. Vatan›m›z›n kurtar›lmas› an-
cak kanunî ve meflrutî bir yöntemle olabilir. Bu ise salt milletin ba¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n bö-
lünmezli¤ini amaç edinmifl kiflilerin meb'us olmas› ve çabas›yla olabilir. Bugün vatan ve mil-
lete yap›lan en son ve büyük iyilik memleketi kurtarmaya kesin kararl› kiflilerin güvenli bir
yerde, yasal bir durumda ulusal meclise girmelerine çal›flmakt›r. Bunu özellikle ‹stanbulda
bulunan sizler gibi yurtsever, ayd›n arkadafllar›m›zdan bekleriz.

3 - Örgütünüzün geniflletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda güzel çal›flmalar›n›z övgü
ve teflekküre de¤er. Durumun yaratt›¤› f›rsat çok büyüktür. Bundan yararlanarak sars›lmaz,
y›k›lmaz, güçlü temiz ulusal bir örgütün ‹stanbulda kökleflmesi yaflamsal bir ifldir. Ulusal Sa-
vafl›m› yönetenler ve bizler gibi kader güdüsüyle bunun bafl›nda bulunmak tanr›sal mutlulu-
¤una eriflmifl olanlar hakk›ndaki düflüncenize bafllang›çta herkes kat›lmakta idi. Ancak, olay-
lar›n yaratt›¤› son durumlar Temsilci Kurulun bu kan›s›n› hakl› olarak büsbütün de¤ifltirmifl-
tir. Bar›fl yap›lana de¤in ‹stanbula ayak basmamak de¤il bizim için yukarda belirtti¤imiz gibi
bütün millet vekilleri için bile göz önünde bulundurulacak bir sorundur. Ama bir millet bire-
yi olarak meb'us olmak ve mecliste ayn› ruh ve düflüncenin egemen olmas›na çal›flmak ulusal
egemenlik ve yurdun ba¤›ms›zl›¤› yolunda sonuç al›nacak bir zamanda çaba ve özverinin en
yücesini harcamak bugün için Kurulumuzca vazgeçilmez bir görev say›lmaktad›r. Bunda tek
itici güç vatan kayg›s› ve milletin gelece¤idir. Temsilci Kurul yukarda belirtti¤imiz gibi millî
meclisin üstünde bir kuvvet tan›mamakta ve bunu vatan için tehlikeli saymaktad›r. Bu duru-
ma göre benimle Rauf Beyefendi ve Refet Beyin ve daha kimler varsa bu kiflilerin seyirci du-
rumunda kalmam›z kesinlikle isteniyorsa ve özellikle ulusun esenli¤i buna ba¤l› görülüyorsa
gere¤i düflünülmek üzere gerekçeli olarak bildirilmesini özellikle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 182.
fiifre S›vas, 4/11/1919

‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket Beyefendiye

K: 30/10/1919 tarih 230 say›l› flifre:

* Temsilci



1 - Vas›f Beyefendiye: a) Görüflüldü¤ü ifl'ar buyurulan zevattan Rauf Ahmet ve Ferit
Beylerin ‹stanbulun ancak ‹stanbuldan kurtulaca¤› fikrinde bulunduklar›n› zannederiz. Ah-
met ‹zzet Pafla Hazretleri de esasen harekât› millîyenin de ‹stanbulda katliama sebep olabi-
lece¤i zann›nda idi. Sözlerinin mesmu olmas› evelemirde bu itikatlar›n›n tebeddül edip etme-
di¤ini bilmekle kaimdir. Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine gelince, müflarileyhin de
mütereddit oldu¤u meçhulünüz de¤ildir. Abuk Pafla da ayni evsafve haleti ruhiyededir. Göz
Tabibi Esat Pafla hakk›nda ise kat’î bir fikrim yoktur. Yaln›z kendisini yak›ndan tan›yan bir
k›s›m rüfekam›z bu zat› son derce mahdudülfikir, pek fazla harisi flan ve flöhret gösteriyor-
lar. Velhas›l azim ve fikirlerinde istikrar ve isabet mevcut olmayan ve ‹stanbulda düflman taz-
yiki alt›nda düflünen rical ve zevat müflar ve mumaileyhimin nasayihi flayan› tetkiktir. Tekra-
ren arzedelim ki, Meclisi Meb’usan›n her noktai nazardan flayan› emniyet bir mahalde top-
lanmas›, flart› evel ve esasidir. ‹stanbulda emniyet olmad›¤›n› ve olam›yaca¤›n› gerek Harbi-
ye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine ve gerekse Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine mufassalan ve
hatta fievket Dey biraderimize de telhisen izah ettik zannederiz. Vak›a birçok mehazir gayri-
kabili inkârd›r. Fakat zarureti kat'iye ve karfl›s›nda bunlar›n ne dereceye kadar nazar› dikkat
ve hesaba al›nmas› lâz›mgelece¤ini efkâr› selime ve muhakemei mant›k›yenize havale ederiz.
As›l flayan› isti¤rap nokta malûmülesami üç kifliyi teminde izhar› aczeden hükûmetin di¤er
meb'uslar› nas›l vikaye edebilece¤i meselesidir. Bizde yavafl, yavafl hâs›l olma¤a bafllayan fi-
kir ve kanaat maalesef ecnebiler de¤il belki onlardan ziyade hükûmet ricali haz›ras› ile, ze-
vat› saireden baz›lar›n›n marülarz üç kifliyi mahzurlu addeylemekte olmalar›d›r. Hakk›m›z-
da salifen gayrikanunî, gayrimeflru ittihaz k›l›nm›fl mukarrerat ve evamirin el'an tashihi cihe-
tine gidilmemifl olmas› da bu fikir ve kanaatimizi takviye eylemektedir. Maahaza meclisin
mahalli içtima› hakk›ndaki mütaleat Heyeti Temsilîyenin efkâr› olup bu bapta heyeti merke-
ziye vas›tasile efkâr› umumiyei millet istimzaç edilmekte bulundu¤undan muhassalai efkâra
ve bundan tevellüt edecek karara göre hareket tabiidir. Siz de pek iyi biliyorsunuz ki bütün
gayret ve mesaimiz hükûmeti haz›ray›, mevkiinde tutmak, onu haricen ve dahilen kuvvetli
k›lmakt›r. Aksi hat›r›m›zdan geçmedi.

b) Temsili nisbinin kabulü zarureti karfl›s›nda meclisin da¤›t›lmas›n› flimdiden düflünen
bir muhitte ve avamil taht› tesirinde Meclisi Meb'usan›n içtimada beyan› mazeret edece¤i de
tabiî görülmek iktiza eder zann›nday›z. Temsili nisbiyi bizim esasat›m›z›n dördüncü madde-
si kabul etmedi¤inden bizim prensiplerimizi müdafaa edecek meb'uslar›n evleviyetle da¤›t›-
laca¤› meydandad›r.

c) Hükûmetin hüsnüniyetinden flüphe etmek istemeyiz. Ve dileriz ki icraat› ile bizim bu
arzumuzu tarsin ve takviye eylesin. Fakat müsta¤ni bulundu¤u kayd›ndan bir fley anlayama-
d›k, gaye müttehiden ve müttefikan bu vatana hakiki hizmet etmek midir, yoksa müflkül za-
manlarda bizi yaln›z b›rakmak m›d›r? Bunun flimdiden tavazzuh eylemesi lâz›md›r. Muha-
liflerin mevkii iktidara geçmesinden korkmak faide vermez. Binaenaleyh bundan dolay› teb-
dili meslek ve meflrep edilemez.

2 - ‹ntihabat hakk›nda tuttu¤umuz mesleki bitaraf› birlikte çal›flt›¤›n›z için sizce malûm-
dur. Arz› hürmet ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 183.
fiifre mahlülü Harbiye, 6/11/1335
Müstacel 193/31

S›vasta K.O. 3 K.
Heyeti Temsilîyeye: Meclisi Millînin hariçte içtima› mehazirini arzetmifltim. Tabiî o me-

hazir meyan›nda imkân› içtima da nazar› dikkatinize arzedilmiflti. Malûmu âlileri olan meha-
ziri siyasiye var. Saniyen mehaziri idariye var. Salisen de imkân› içtima yoktur. Çünkü
meb'uslar›n büyük bir k›sm› bu fikre taraftar olsa da ehemmiyetli bir k›sm› da muhalif olacak
ve kanuna ve mehaziri siyasiye ve idariyeye istinaden ‹stanbulda içtima› mus›rran istiyecektir.

Hükûmet ve ayan da umumen bilaistisna bu fikirdedir. O halde hariçte kim ve ne flekilde iç-
tima edebilir. Malûmu âlileridir ki meclisin serbestisini temin endiflesi de benim en çok yüre¤imi
s›zlat›yor. Fakat zaruret hisse hâkim oluyor. Pek istirham ederim, bu bapta muvaf›k cevab›n›z›
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1 - Vas›f Beyefendiye: a) Görüflüldü¤ü bildirilen kiflilerden Rauf Ahmet ve Ferit Bey-
lerin ‹stanbulun ancak ‹stanbuldan kurtulaca¤› düflüncesinde bulunduklar›n› san›r›z. Ah-
met ‹zzet Pafla Hazretleri de asl›nda ulusal savafl›m›n da ‹stanbulda k›y›ma neden olabile-
ce¤ini san›yordu. Sözlerine uyulmas› herfleyden önce bu inan›fl›n›n de¤iflip de¤iflmedi¤ini
bilmeye ba¤l›d›r. Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine gelince, onun da karars›z ol-
du¤unu bilirsiniz. Abuk Pafla da ay›n nitelik ve ruhsal durumdad›r. Göz Doktoru Esat Pa-
fla hakk›nda ise kesin bir görüflüm yoktur. Yanl›z kendisini yak›ndan tan›yan bir k›s›m ar-
kadafllar›m›z onu son derecede k›s›r düflünceli, pek fazla ün düflkünü gösteriyorlar. K›saca-
s› kararl›l›klar›nda ve düflüncelerinde oturmuflluk ve tutarl›l›k bulunmayan ve ‹stanbulda
düflman bask›s› alt›nda düflünen bu devlet adamlar› ve kiflilerin ö¤ütleri incelenmek gerekir.
Yine bildirelim ki, Meb'uslar Meclisinin her bak›mdan güvenli bir yerde toplanmas›, ilk ve
temel kofluldur. ‹stanbulda güven olmad›¤›n› ve olam›yaca¤›n› hem Savafliflleri Bakan› Ce-
mal Pafla Hazretlerine hem de Ahmet ‹zzet Pafla Hazretlerine ayr›nt›l› olarak ve dahas› fiev-
ket Bey kardeflimize de özetliyerek aç›klad›k san›r›z. Gerçi birçok sak›nca bulundu¤u yad-
s›namaz. Ama kesin zorunluk karfl›s›nda bunlar›n ne ölçüde dikkate al›nmas› ve hesaba ka-
t›lmas› gerekece¤ini sa¤duyunuza ve mant›kl› düflüncenize b›rak›r›z. As›l flafl›lacak fley isim-
leri bilinen üç kiflinin güvenli¤ini sa¤lamaya gücünün yetmeyece¤i belirlenen hükûmetin
öteki meb'uslar› nas›l koruyabilece¤i sorunudur. Bizde yavafl, yavafl oluflmaya bafllayan dü-
flünce ve kan› ne yaz›k ki yabanc›lar›n de¤il belki onlardan çok flimdiki hükûmet üyeleri ile,
baflka kiflilerden baz›lar›n›n bildirilen üç kifliyi sak›ncal› saymakta olmalar›d›r. Hakk›m›zda
eskiden yasaya ayk›r› ve haks›z olarak al›nm›fl olan kararlar›n ve verilen emirlerin hâlâ dü-
zeltilmesine giriflilmemifl olmas› da bu düflünce ve kan›m›z› güçlendirmektedir. Bununla bir-
likte meclisin toplant› yeri konusundaki görüfller Temsilci Kurulun düflüncesi olup bu ko-
nuda merkez kurulu arac›l›¤›yla ulusun kamu oyu sorulmakta bulundu¤undan oylar›n sonu-
cuna ve bundan do¤acak karara göre davran›lmas› do¤ald›r. Siz de pek iyi biliyorsunuz ki
bütün çaba ve çal›flmalar›m›z bugünkü hükûmeti yerinde tutmak, onu d›flar›ya ve içeriye
karfl› güçlü k›lmakt›r. Tersi akl›m›zdan geçmedi.

b) Nisbî temsilin kabulü zorunlulu¤u karfl›s›nda meclisin da¤›t›lmas›n› flimdiden düflü-
nen bir çevrede ve olaylar›n etkisi alt›nda Meb'uslar Meclisinin toplanmak istemiyece¤ini
de do¤al saymak gerekir san›r›z. Nisbî temsili bizim ilkelerimizin dördüncü maddesi kabul
etmedi¤inden bizim ilkelerimizi savunacak meb'uslar›n öncelikle da¤›t›laca¤› bellidir.

c) Hükûmetin iyi niyetinden kuflkulanmak istemeyiz. Ve dileriz ki yapt›klar›yla bizim
bu iste¤imizi pekifltirsin ve güçlendirsin. Fakat "istekli de¤ildir" sözlerinden bir fley anlaya-
mad›k, amaç birlikte ve elele bu vatana gerçekten hizmet etmek midir yoksa s›k›fl›k zaman-
larda bizi yaln›z b›rakmak m›d›r? Bunun flimdiden ayd›nlanmas› gerekir. Karfl› görüfllü
olanlar›n iflbafl›na geçmesinden korkmak yarar sa¤lamaz. Böyle olunca tutum ve gidifl de-
¤ifltirilemez.

2 - Seçim konusundaki yans›z tutumumuz, bizimle birlikte çal›flt›¤›n›z için sizce bilin-
mektedir. Sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 183.
Çözülmüfl flifre Harbiye, 6/11/1919
‹vedi 193/31

S›vasta K.O. 3 K.
Temsilci Kurula: Millî Meclisin taflrada toplanmas›n›n sak›ncalar›n› bilginize sunmufl-

tum. Elbette o sak›ncalar aras›nda toplanma olana¤› da dikkatinize sunulmufltu. Bildi¤iniz
politik sak›ncalar var. ‹kinci olarak yönetim sak›ncalar› var. Üçüncü olarak da toplanma
olana¤› yoktur. Çünkü meb'uslar›n büyük bir k›sm› bu düflünceden yana olsa da önemli bir
k›sm› da buna karfl› olacak ve kanuna ve politik ve yönetsel sak›ncalara dayanarak ‹stan-
bulda toplanmay› istemekte direnecektir.

Hükûmet ve senato üyeleri de genellikle ayr›ks›z olarak bir düflüncededir. O halde taflrada
kim ve nas›l toplanabilir? Bilirsiniz ki meclisin özgürlü¤ünü sa¤lama kayg›s› da benim yüre¤imi
pek çok s›zlat›yor. Ama zorunluk duyguya üstün oluyor. Çok rica ederim, bu konuda olumlu
yan›t›n›z› ivedilikle kabineye bildiriniz. Japon R›za Bey ile pek yak›nda iyi haberlerle yan›n›za



kabineye acilen ifl'ar buyurunuz. Japon R›za Bey ile pek yak›nda iyi haberler ile size mülâki
olaca¤›m. Rauf Bey isterse Haflim Beyi de alay›m. Sulh ve Selâmeti tamamen kazand›k de-
mektir. Millî Türk keza bizim Millî Ahrar› y›k›yoruz. Millî Kongre yola gelecek cümleye de-
rin hürmet. Vas›f

6/11/1335 tarih ve 73 numaral›d›r.
Harbiye Naz›r›

Cemal
VES‹KA, 184.

Pangalt›, 19/11/1335 
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Meb’usan›n ‹stanbulda içtima›nda meb’uslar›n dermeyan edece¤i efkâr dolay›sile hiçbir

tehlike mutasavver de¤ildir. Meb'usandan en müfritini sulh meselesi mevzuubahs oldukta hü-
kûmeti Ermenistan teflkilinden, Arabistana istiklâl vermekten, Iraktan feragat etmekten, Ana-
doluda menat›k› nüfuz tefrikinden tahzir edecek diyelim. ‹ngiltere, Fransa, ‹talyay› gücendir-
mek lâz›mgelen bu mütaleat ‹stanbul gazetelerinin dahi hükûmetin salâhiyettar, mes'ul a¤›zla-
r› taraf›ndan yüzlerce defa söylenmifl ve söylenmekte bulunmufltur. Bilâmuhaberat tasavvurat
vadisinde kald›¤›ma düflmanlar›m›z›n kimseyi düflünmediklerini söylemekten menetmiyecek-
leri münakaflaya bile de¤mez. Fakat yine bilfarz Arabistan›n mutlaka bizden ayr›lmas› konfe-
ransça takarrür ederse hükûmetimize vaki olacak böyle bir teklifi hükûmet ya kabul veya mu-
halefetin kuvvei teyidiyesini haz›rlayarak reddedecektir. Padiflah, Avrupa muhalefet taraf›n› il-
tizam etmeyip uyuflmak cihetini ihtiyar eder ve meclis buna karfl› giderse meclis ister burada is-
ter Anadoluda olsun Padiflah an› fesheyler, fikrine muvaf›k bir kabineyi resikâra getirir ve Ku-
vayi Millîye ile hemfikir olan meclis padiflaha karfl› ilân› husumet eylerse Anadolu kimin arka-
s›ndan gider. Sulhü iltizam eyliyen halife ile (m y y s y v r a s d s b a l y n h a v r n h ) olsun
halen kendisini fedakârl›¤a mecbur tutan Kuvayi Millîyeye mi tâbi olsun. Bunu iyice tart›p ana
göre hareket zarurî olaca¤›na ve takdirde ç›kaca¤› muhik bulundu¤una nazaran meclisi Ana-
doluda toplamak fikrinden feragat bir farizai vataniyedir fikrindeyiz.  Kara Vas›f

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket

VES‹KA, 185. 
fiifre S›vas, 29/10/1335
Zata mahsustur 
Gayet müstaceldir

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan› Cevdet Beyefendiye

Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan› Fahri Beyefendiye
Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima›, badeliçtima Heyeti Temsilîye ve teflkilât› millîyenin

alaca¤› flekil ve tarz› faaliyeti, Paris Sulh Konferans›n›n hakk›m›zda müspet veya menfi bir
karar vermesi haline karfl› tarz› hareket gibi mühim mukarrerat hakk›nda 15, 13, 12, 20 ve 3
üncü Kolordu Kumandanlarile müdavelei efkâr edilmesi görüflülmüfltür. Sizce bir mahzur
görülmedi¤i takdirde m›ntakai âlilerini teftifl bahanesile merkezden ayr›larak teflrinisaninin
yedisi ile onuncu günü aras›nda S›vasta bulunmak üzere hareketinizini ifl'ar›n› rica ederiz.
(Yaln›z Cevdet Beye; vaziyeti ahireden dolay› Diyarbekirden ayr›lmak imkân› mevcut olma-
d›¤› takdirde Erkân›harbiye Reisinizin gönderilmesi reyi âlilerine menuttur). Telgraf›n vâs›l
oldu¤unun ifl'ar› müsterhamd›r.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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gelece¤im. Rauf Bey isterse Haflim Beyi de alay›n›, Sulh ve Selâmeti* tümüyle kazand›k de-
mektir. Millî Türk* gibi bizim Millî Ahrar›* y›k›yoruz. Millî Kongre yola gelecek herkese
derin sayg›. Vas›f

6/11/1919 tarih ve 73 say›l›d›r.
Savafliflleri Bakan›

Cemal
BELGE, 184.

Pangalt›, 19/11/1919
S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas›nda meb'uslar›n ileri sürece¤i düflünceler bak›m›n-

dan, hiçbir tehlike düflünülemez. Meb'uslardan en afl›r›s› bar›fl sorunu sözkonusu oldukta
hükûmeti Ermenistan kurulmas›ndan, Arabistana ba¤›ms›zl›k vermekten, Iraktan vaz geç-
mekten, Anadoluda söz geçirme bölgeleri ayr›lmas›ndan dolay› sak›nd›racak diyelim. ‹ngil-
tere, Fransa, ‹talyay› gücendirecek bu düflünceler ‹stanbul gazetelerinin ve hükûmetin yet-
kili, sorumlu a¤›zlar› taraf›ndan yüzlerce defa söylenmifl ve söylenmekte bulunmufltur. Ya-
z›flma yapmadan varsay›mlar ortas›nda kald›¤›ma düflmanlar›m›z›n kimseyi düflünmedikle-
rini söylemekten al›koymayacaklar› tart›flmaya bile de¤mez. Fakat yine bir varsay›m olarak
Arabistan›n kesinlikle bizden ayr›lmas› konferansça kararlaflt›r›l›rsa hükûmetimize yap›la-
cak böyle bir öneriyi hükûmet ya kabul edecektir ya da buna karfl› olman›n gerekçesini ha-
z›rlayarak geri çevirecektir. Padiflah, Avrupaya karfl› gelmek düflüncesini tutmay›p uyufl-
mak, yolunu ye¤ler ve meclis buna karfl› durursa meclis ister burada, ister Anadoluda olsun
Padiflah onu da¤›t›r ve düflüncesine uygun bir kabineyi iflbafl›na getirir ve Ulusal Güçlerle
ayn› düflüncede olan meclis padiflaha karfl› düflmanl›¤›n› aç›¤a vurursa Anadolu kimin arka-
s›ndan gider. Bar›fltan yana olan halife flimdi kendisinin özveriye zorlayan Ulusal Güçlere
mi ba¤l› olsun? Bunu iyice tart›p ona göre davranmak zorunlu olaca¤›na ve iflin de¤erlen-
dirmesinden ç›kacak sak›ncalar yerinde oldu¤una göre meclisi Anadoluda toplamak düflün-
cesinden vazgeçmek bir vatan borcudur düflüncesindeyiz. Sayg› sunar›z.  Kara Vas›f

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket

BELGE, 185.
fiifre S›vas, 29/10/1919
Kifliye özeldir
Çok ivedidir
Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Pafla Hazretlerine

Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine
Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan› Cevdet Beyefendiye

Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan› Fahri Beyefendiye
Meb'uslar Meclisinin toplanma yeri, toplant›dan sonra Temsilci Kurulla Ulusal Örgüt-

lerin alaca¤› biçim ve çal›flma yöntemi, Paris Bar›fl Konferans›n›n hakk›m›zda olumlu veya
olumsuz bir karar vermesi üzerine nas›l davranrfaca¤› gibi önemli kararlar konusunda
15,13, 12, 20 ve 3 üncü Kolordu Komutanlar›yla düflünce al›flveriflinde bulunulmas› görüflül-
müfltür. Sizce bir sak›nca görülmezse bölgenizi denetleme görüntüsü alt›nda merkezden ay-
r›larak Kas›m›n yedisi ile onuncu günü aras›nda S›vasta bulunmak üzere yola ç›kt›¤›n›z›n
bildirilmesini rica ederiz. (Yaln›z Cevdet Beye; son durum nedeniyle Diyarbak›rdan ayr›l-
mak olana¤› bulunmazsa Kurmay Baflkan›n›z›n gönderilmesi sizin karar›n›za ba¤l›d›r).
Telgraf›n vard›¤›n›n bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

* Parti



VES‹KA, 186.
fiifre

K. O. 15 Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Fuat Pafla geldi. Gözlerinizden öper. Hasretle hareketiniz haberine muntaz›r›z. Yeni ve

pek mühim bir vaziyet karfl›s›nday›z. Cümleten takdimi hürmet ederiz.
Mustafa Kemal 

fiifre
Edirnede Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye

Bal›kesirde Kumandan Yusuf ‹zzet Pafla Hazretlerine
Band›rmada F›rka Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye

Diyarbekirde K.O. 13 Kumandan› Cevdet Beyefendiye
Halit Beyefendiye

Berayi müzakere Ali Fuat Pafla S›vasa geldi. Kaz›m Kara Bekir Pafla geliyor. Zat› âli-
lerini budiyeti mesafeden ve m›ntakan›z›n ehemmiyetinden nafli davete cesaret edemedik, gö-
rüflece¤imiz hususat› birer, birer zat› âlinize de arzederek k›ymettar mütaleantz› istifsar ede-
ce¤iz. Cümleden arz› hürmet ederiz. Kardeflim.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 187.
Kara Hasan O¤lumuza

Selâm eder gözlerinizden öperim. Millet ve devlet için en mühim vazife inzibat oldu¤u
cümlece malûmdur. Zira nerede asayifl berkemal olursa adaleti islâmiye oradad›r. Senin ile
Savafltepeyi çevirdi¤im zaman cuma namaz› k›lmayan Çerkezlerden birçoklar›n› gördük ne
hal ile gezdi¤imi bil. ‹flte Koca Süleyman mahsulü bugün k›yam eden müslümanlar firkai
Muhammediyeden baflka f›rkalar›n umumuna lânet ederek sevgili padiflah›m›z›n hilâfeti ba-
fl›na toplanarak ittihatç› ve farmason mel'unlar›n on senedenberi bu muazzam hükûmeti is-
lâmiyeyi çetecilik ve haydutlukla ne hallere getirdiklerini en âdil ak›l sahibi anlar. Ve bunla-
ra lânet eder. Cümlenizi eflk›ya diyerek ne fliddetli hallere koydular. Hakk›n›zda istimal ettik-
leri kuvveti unutma. fiüheda evlâtlar›, kad›nlar› ot, toprak yedikleri vak›t, açl›kla flehit ettik-
leri vak›t anlar›n hanesinde hükûmet memurlar› ve flube hainleri helvalar, kuzu ziyafetleri ve
ahali üç yüz kurufla bir arfl›n basma ald›klar› vak›t kendilerinin evinde Musevî Nesim ve sa-
irenin rüflvet olarak ald›klar› kumafllar denklerini haneleri için idi o¤lum, bunlar› Cenab› Ha-
ka hesap verecek olan befl vak›t namaz› k›lanlar› muhakemesile hüküm vermek isterim bu-
nun için o koca,....rahmane secde etmiyen Suphi ve Kara ‹brahim ve Con Mehmetlerin ve sa-
irenin fikrilasidelerine kap›lmayarak bu katil, hain güruhundan hükûmette ve sair mahalde
bulduklar›na aman verme mallar› size helâldir. Müftiye müracaat et do¤ru fetvas›n› al bun-
lardan daha eflet müslümanlar için bir fert yâr olmam›flt›r. Rica ederim müslümanlar›n k›b-
legâh› olan Kâbei muazzamadan ve huzuru hazreti risaletpenah efendimiz hazretlerinden,
mukaddesat› diniyemizden bizi mahrum eden Çanakkale Bo¤az›ndan milletin islâm evlâtla-
r›n› denize dökeni ve Kafkas da¤lar›nda Arabistan çöllerinde Acemistanda ve Yanya ve Ro-
manya da¤lar›nda helak eden ve bugün ‹stanbulda yüz bin islâm kad›nlar›n› ve k›zlar›n› ve-
sika verip fahifle eden bu canlar farmason de¤ildir de kimdir. Allah ve resulullah aflk›na müs-
lüman ve dini Muhammedi kardefllerimiz firkai naciyei Muhammediden baflka bir f›rka bi-
zim için kat'iyyen caiz olamaz bu mel'unlardan bu beldei islâm halifemizin bafl›na toplana-
rak bunlar› defedelim. Adil olan fleriatimizin ahkâm›na göre kul ve hükûmet sahibi olal›m.
‹flte bunlar olmak için senin befl vak›t namaz k›lan silâhflor büyük Türklerin ve müslümanla-
r›n gayretlerine mütevakk›ft›r. Bu hainlerin k›rk gündenberi benim ve arkadafllar›n müslü-
manlar›n mahv›na tam iki kolordunun toplar› ve mitralyözleri k›rk dört saat fliddetli muha-
rebe ettikleri iki flehit ve iki mecruhtur. Ziyade yapmayarak Cenab› Hak lûtfu keremini ruha-
niyeti hazreti risaletpenahi ve bayra¤›n duasile kendileri münhedim ve yedi yüzü mütecaviz
asker de ellerinden al›n›p memleketlerine gönderilmifltir. Oralarda da bu mel'unlar›n cebren
toplad›klar› masum askercikleri toplayarak memleketlerine gönderiniz hükûmette bu
mel'unlardan b›rakmay›n. Hele jandarma zabitlerinden kuyru¤u kesik namzetler denilen
kazlar› hemen gebertiniz bu yoldaki müslümanlar›n ittifak ettiklerine dair hilâfete telgraf
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BELGE, 186.
fiifre

K.O. 15 Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Fuat Pafla geldi. Gözlerinizden öper. Yola ç›kt›¤›n›z haberini hasretle bekliyoruz. Ye-

ni ve çok önemli bir durum karfl›s›nday›z. Hepimiz sayg› sunar›z.
Mustafa Kemal

fiifre
Edirnede Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye

Bal›kesirde Komutan Yusuf ‹zzet Pafla Hazretlerine
Band›rmada Tümen Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye

Diyarbak›rda K.O. 13 Komutan› Cevdet Beyefendiye
Halit Beyefendiye

Görüflmek üzere Ali Fuat Pafla S›vasa geldi. Kâz›m Kara Bekir Pafla geliyor. Sizi yo-
lun uzakl›¤›ndan ve bölgenizin öneminden ötürü ça¤›rmay› göze alamad›k, görüflece¤imiz
konular› birer, birer size de bildirerek de¤erli düflüncelerinizi soraca¤›z. Hepimiz sayg› su-
nar›z. Kardeflim.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 187.
Kara Hasan O¤lumuza

Selâm eder gözlerinizden öperim. Millet ve devlet için en önemli görevin güvenlik ol-
du¤u herkesçe bilinmektedir. Çünkü nerede güvenlik tam olursa islâm adaleti oradad›r. Se-
nin ile Savafltepeyi çevirdi¤im zaman Cuma namaz› k›lmayan Çerkezlerden birçoklar›n› gör-
dük. Ne durumda gezdi¤imi bil. ‹flte Koca Süleyman kufla¤› bugün ayaklanan Müslümanlar
Muhamediye Partisinden baka partilerin tümüne lânet ederek sevgili padiflah›m›z›n halife-
li¤i çevresinde toplanarak ittihatç› ve farmason mel'unlar›n on senedenberi bu yüce islâm
devletini çetecilik ve haydutlukla ne durumlara getirdiklerini en adaletli ak›l sahibi anlar. Ve
bunlara lânet eder. Hepinizi eflk›ya diyerek ne kötü durumlara koydular. Size karfl› kullan-
d›klar› kuvveti unutma. fiehit çocuklar›, kad›nlar› ot, toprak yedikleri vak›t, açl›kla flehit et-
tikleri vak›t onlar›n evlerinde hükûmet memurlar› ve flube hainleri helvalar, kuzu ziyafetle-
ri ve halk üç yüz kurufla bir arfl›n basma ald›klar› vak›t kendilerinin evinde Musevî Nesim ve
benzerlerinin rüflvet olarak ald›klar› kumafl denkleri evleri için idi o¤lum, bunlar› Yüce Tan-
r›ya hesap verecek olan befl vak›t namaz› k›lanlar›n yarg›lanmas›yla mahkûm etmek isterim
bunun için o koca,...Tanr›ya secde etmeyen Suphi ve Kara ‹brahim ve Con Mehmetlerin ve
öbürlerinin kötü düflüncelerine kap›lmayarak bu katil, hain güruhundan hükûmette ve bafl-
ka yerde bulduklar›na aman verme mallar› size helâldir. Müftüye baflvur do¤ru fetvas›n› al
bunlardan daha afl›r› Müslümanlar için kimse yâr olmam›flt›r. Rica ederim Müslümanlar›n
k›blesi olan yüce Kâbeden ve Tanr›n›n elçisi Peygamberimiz efendimiz hazretlerinin huzu-
rundan, dinimizin kutsal de¤erlerinden bizi yoksun eden Çanakkale Bo¤az›ndan milletin
Müslüman çocuklar›n› denize dökeni ve Kafkas da¤lar›nda Arabistan çöllerinde Acemistan-
da ve Yanya ve Romanya da¤lar›nda yere seren ve bugün ‹stanbulda yüz bin ‹slâm kad›n-
lar›n› ve k›zlar›n› vesika verip fahifle yapan bu conlar farmason de¤ildir de kimdir. Allah ve
Peygamber aflk›na Müslüman ve Muhammed dininden olan kardefllerimiz Muhammedin
kurtar›c› partisinden baflka bir parti bizim için kesinlikle yasakt›r. ‹slâm halifemiz etraf›nda
toplanarak bu Müslüman flehrinden bu mel'unlar› koval›m. Adaletli olan fleriatimizin kural-
lar›na göre kul ve hükûmet sahibi olal›m. ‹flte bunlar olmak için senin befl vak›t namaz k›lan
silâhflor büyük Türklerin ve Müslümanlar›n çabalar›na ba¤l›d›r. Bu hainlerin k›rk günden-
beri benim ve arkadafllar›n Müslümanlar›n yok edilmesi için tam iki kolordunun toplar› ve
makineli tüfekleri k›rk dört saat sert savaflt›lar iki flehit ve iki yaral› var. Daha çok yapma-
yarak Tanr›n›n iyilik ve yard›m› peygamber hazretlerinin manevî deste¤i ve bayra¤›n duasi-
le kendileri periflan olmufl ve yedi yüzü aflk›n asker de ellerinden al›n›p memleketlerine gön-
derilmifltir. Oralarda bu mel'unlar›n zor kullanarak toplad›kl›r› suçsuz askercikleri toplaya-
rak memleketlerine gönderiniz hükûmette bu mel'unlardan b›rakmay›n. Hele jandarma su-
baylar›ndan kuyru¤u kesik adaylar denilen kazlar› hemen gebertiniz bu yoldaki Müs-



yazd›r gayretli müslüman mahsulü Cenab› Hak muinimiz olsun. Amin bihürmeti seyyidül
mürselin. 

30 Teflrinisani 1335
Bunun aksini zinhar iflleme o¤lum sonra milletin huzurunda hesap vereceksin.

‹zmit Mutasarr›f› Sab›k› ve Muhammedi
F›rkas› Kumandan›

Ahmet Anzavur
Di¤er mektup

Orada baz› ‹ttihatç› Çerkezler vard›r. Zinhar bunlar›n size söyliyece¤i ifadei kâzibele-
rine kat'iyyen sem'i itibar etme di¤er size yazd›¤›m uzun mektuptaki hakikati anlat›p biribi-
rinizden ayr›lm›yaca¤›n›za ve bu dinü devlete ve padiflah›m›z›n u¤runda fedai can edece¤i-
mize birleflerek bunlara sen riyaset et veyahut ulemadan birini reis yap herhalde oradaki hal-
k›n huzur ve rahat›na son derecede dikkat ediniz o¤lum icraat ve muvaffak›yetinize dair telg-
raflar›n›z› Kirmasti ve Karacabey ve Bursa cihetlerinde intizar ederim.

Ahmet Anzavur
VES‹KA, HAF‹, MÜH‹M, 188.

MÜDAFAA‹ HUKUK CEM‹YET‹ TEfiK‹LAT
N‹ZAMNAMES‹NE LAH‹KT‹R (1)

Yaln›z alâkadarana mahsus ve mahremdir
1 - ‹stiklâllerini muhafaza u¤runda teflekkül ve taazzuv etmifl olan millî kuvvetler her

türlü müdahale ve tecavüzden masundur. Devlet ve milletin mukadderat›nda iradei millîye
amil ve hâkimdir. Ordu makam› muallây› hilâfetin masuniyetini dahi kâfil olan iflbu iradei
millîyenin tâbi ve hadimidir.

2 - Ordu bir tecavüz vukuunda plân›na tevfikan harekât›n› idare edece¤inden ayr›ca
berveçhiati teflkilât yap›l›r.

3 - Teflkilât› millîyemizle ordu aras›ndaki irtibat› Heyeti Temsilîye muhafaza eder. An-
cak bir tehlike an›nda her merkez mücavirinde bulunan k›t'a kumandanlarile dahi irtibatta
bulunur.

Millî müfrezeler
4 - Millî müfrezeler Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti ‹dare ve Heyeti Merkeziyele-

ri taraf›ndan teflkil olunur. Bu hususta icap eden muaveneti ahz› asker rüesas› ve m›ntaka ku-
mandanlar› ifa ederler. Bu teflkilâtta atideki hususat nazar› dikkate al›n›r:

a) Anas›r› gayrimüslimenin kesreti;
b) Harekât› ihtilâliyede mahsus kuvvetleri;
c) S›rf soygunculuk ve intikamc›l›k ve saire gibi esbap ile ika› cinayat ve icray› flekavet

eyleyen müslim ve gayrimüslim çetelerin azl›¤› ve çoklu¤u.
5 - Millî müfrezeler sabit ve seyyar olmak üzere iki türlüdür. Umumiyetle mücadele ve

emniyet ve asayifli temin ve idame icab›nda ordunun harekât›n› teshil maksadile seyyar müf-
rezeler teflkil olunur. Bundan baflka eflk›yan›n taarruzundan ve anas›n gayrimüslimenin ihti-
lâl ve tecavüzat›ndan kasaba ve köyleri muhafaza ve müdafaa için mahalle, köy ve m›ntaka-
larda sabit müfrezeler vücuda getirilir.

6 - Seyyar müfrezeler silâh alt›nda ifay› vazife eden efrattan maada bütün milletin eli si-
lâh tutan gençlerinden teflkil olunur. Bir tehlike an›nda vukubulacak davet üzerine orduyu se-
ferber edecek olanlar orduya iltihak eder.

Mütebaki kuvvet mahalli tehlikelere karfl› olup bunlara lüzumunda makineli tüfek ve
top dahi ilhak olunur. Efrad›n muharebe görmüfl olmas› müreccaht›r. Amir zaptü rapta ka-
dir ve meharetli ve müfrezeler flekavetkâr bir kuvvet olmay›p selâmeti mülkü millete vakf›
hizmet ve hayat etmifl kanaatkâr, hamiyetperver zevattan mürekkep olmal›d›r. Müfrezelerin
teflkili ve emri kumanda ve idaresi t›pk› askerî manga, tak›m ve bölük gibidir.

Mükâfat, mücazat› dahi t›pk› askerlikteki gibi olur.
7 - Müfrezeler yaln›z kendi m›ntakalar›nda de¤il ledelicap mücavir m›ntaka müfrezele-

rile tevhidi mesai için di¤er m›ntakalara da geçerler.
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lümanlar›n birlefltiklerine iliflin halifeli¤e telgraf yazd›r gayretli Müslüman çocu¤u Tanr›
yard›mc›m›z olsun. Amin.

30 Kas›m 1919 
Bunun tersini hiçbir zaman yapma o¤lum sonra milletin karfl›s›nda hesap vereceksin.

Eski ‹zmit Mutasarr›f› ve Muhamedi
Tümeni Komutan›

Ahmet Anzavur
Öteki Mektup

Orada baz› ‹ttihatç› Çerkezler vard›r. Bunlar›n size söyliyece¤i yalan sözlere hiçbir za-
man kesinlikle kulak verme ve size yazd›¤›m öteki uzun mektuptaki gerçe¤i anlat›p birbiri-
nizinden ayr›lm›yaca¤›n›za ve bu din ve devlet ve padiflah›m›z u¤runda can vermek için bir-
leflerek bunlara sen baflkanl›k et ya da din bilginlerinden birini bafl yap herhalde oradaki
halk›n huzur ve rahat›na son derecede dikkat ediniz o¤lum yapt›klar›n›za ve baflar›n›za ilifl-
kin telgraflar›n›z› Kirmasti ve Karacabey ve Bursa yörelerinde beklerim.

Ahmet Anzavur
BELGE, G‹ZL‹, ÖNEML‹, 188.

MÜDAFAA‹ HUKUK DERNE⁄‹
ÖRGÜT TÜZÜ⁄ÜNE EKT‹R (1)

Yaln›z ilgililere özel ve gizlidir
1 - Ba¤›ms›zl›klar›n› koruma u¤runda kurulmufl ve örgütlenmifl olan ulusal güçler her

türlü kar›flmaya ve sald›r›ya karfl› korunmufltur. Devlet ve milletin kaderinde ulusun iste¤i
etken ve egemendir. Ordu yüce halifelik makam›n›n dokunulmazl›¤›n›n da güvencesi olan
bu ulusal iste¤e ba¤l› ve onun hizmetindedir.

2 - Ordu bir sald›r› olunca kendi plân›na göre ifllerini yönetece¤i için ayr› olarak afla-
¤›daki örgütler kurulur.

3 - Ulusal örgütlerimizle ordu aras›ndaki ba¤lant›y› Temsilci Kurul sa¤lar. Ancak bir
tehlike an›nda her merkez yak›n›nda bulunan birlik komutanlar›yla da ba¤lant› kurar.

Ulusal Birlikler
4 - Ulusal birlikler Haklar› Savunma Derne¤inin yönetim kurullar› ve merkez kurul-

lar› taraf›ndan oluflturulur. Bu konuda gereken yard›m› askerlik flubeleri baflkanlar› ve böl-
ge komutan› yapar. Bu örgütlenmede afla¤›daki noktalar dikkate al›n›r:

a) Müslüman olmayan unsurlar›n bollu¤u;
b) Baflkald›rma eylemlerinde etkisi duyulan güçler;
c) Salt soygunculuk ve öç almac›l›k yapan ve bu gibi baflka nedenlerle cinayeti iflleyen

ve eflkiyal›k yapan Müslüman ve Müslüman olmayan çetelerin azl›¤› ve çoklu¤u.
5 - Ulusal birlikler durucu ve gezginci olmak üzere iki türlüdür. Genellikle çat›flmak

ve güven ve düzen sa¤lay›p sürdürmek ve gerekti¤inde ordunun iflini kolaylaflt›rmak ama-
c›yla gezginci birlikler kurulur. Bundan baflka eflk›yan›n sald›r›s›ndan ve Müslüman olma-
yan unsurlar›n baflkald›rmalar›ndan ve sald›r›lar›ndan kasaba ve köyleri koruyup savunmak
için mahalle, köy ve bölgelerde durucu birlikler oluflturulur.

6 - Gezginci birlikler silâh alt›nda görev yapan erlerden baflka bütün milletin eli silâh
tutan gençlerinden oluflturulur. Bir tehlike an›nda yap›lacak ça¤›n üzerine orduyu seferber
duruma getirecek olanlar orduya kat›l›r.

Geri kalan güçler yerel tehlikelere karfl› olup bunlara gerekti¤inde makineli tüfek ve
top da verilir. Erlerin savafl görmüfl olmas› ye¤lenir. Komutan disiplin kurmaya yetenekli ve
becerikli olmal› birlikler eflk›yal›k yapacak kuvvetler olmay›p hizmetini ve hayat›n› ülkenin
ve ulusun esenli¤ine adam›fl azla yetinen, yurtsever kiflilerden oluflmal›d›r. Birliklerin kuru-
lufl, emir ve komuta iflleri ve yönetimi t›pk› askerî manga, tak›m bölük gibidir. Ödüllendir-
me ve cezaland›rma da t›pk› askerlikteki gibi olur.

7 - Birlikler sade kendi bölgelerinde de¤il gerekti¤inde yak›n bölge birliklerile iflbirli-
¤i için öteki bölgelere de geçerler.



Bu vazaif mahallî heyeti idare ve merkeziyelerin emrile olur. Ancak ahvali mühimme-
de müfrezeler kendiliklerinden muavenete koflmakla mükelleftirler. "Yaln›z bu halde men-
sup olduklar› heyeti idare ve merkezler haberdar ederler. Mühim görülen mevak›a icab›nda
bir k›t'ai askeriye dahi kuvvelüzzahr olarak gönderilir.

8 - Vilâyet heyeti merkeziyelerile Heyeti Temsilîye lüzum gördü¤ü m›ntakalarm müfre-
zelerini muhatarada bulunan herhangi bir mücavir m›ntakaya sevk ve cemi ile ifay› vazifeye
davet edebilir. Bu halde m›ntakalar kendilerine mensup müfrezelerin noksanlar›n› ikmal ve
sevketmekle mükelleftir.

9 - Sabit müfrezeler, seyyar müfrezeleri teflkil edenlerden maadas›ndan teflekkül eder ve
bunlar taraf›ndan lüzum görülen köylerde, nahiyelerde; kasabalarda kasaba ve flehirlerin her
mahallesinde müdafaa tertibat› yap›larak h›ristiyanlar›n katliam yapmak ve asayifli ihlâl gibi
mel’unca maksatlar›na ve eflk›ya çetelerinin taarruz ve cinayetlerine karfl› tedabir al›n›r.

10 - Sabit ve seyyar millî müfrezelere muktazi eslihai mütenevvian›n teminin tedariki
mühimdir, eflk›yadan al›nan silâhlar, zenginler taraf›ndan para, tedariki mümkün olan tüfek,
rovelver bomba teslihata medar olabilir. Bu hususta ordunun dahi muaveneti talep olunur.
Hayatlar›n› ve iaflelerini temin dahi ayni tarzda olur.

11 - Her nevi fazla esliha mühimmat ve malzeme münasip mahallere depo edilir. Eca-
nip eline, düflman yedine geçmesi melhuz depolar muhataral› m›ntakalarda hafiyyen nakil
veya mecburiyet an›nda, ya¤ma halinde kald›r›l›p emin mahallere depo edilir veyahut muha-
taral› m›ntakalarda ahaliye tevzi edilir.

12 - Esliha daima milletin mal› ve z›ya› hazinei milletin zarar› demek oldu¤udan esliha
tevziat› k›taat› askeriyedeki usule tevfikan icra olunaca¤› gibi seyyar ve sabit müfrezeler tev-
ziatta kefaletle ve muntazam numara taht›nda kuyut ile müfreze âmirlerinin mes’uliyeti tah-
t›nda icra olunur.

13 - Millî müfrezeleri teflkil edecek her fert Kuran› azimüflflan üzerine el basarak tahlif
olunur.

14 - Müfrezelerin s›hhiye umuru için evelce askerlikte ders görmüfl olanlardan istifade
olunmal›d›r. ‹cap eden silâh ve sarg› tak›mlar› ordudan talep olunur.

15 - ‹flbu lahika bir talimatname mahiyetinde olup mahallin icap ve fleraitine tevfikan
tatbik olunur.

VES‹KA, 189.
fiifre S›vas, 5/11/1335
Seryaver Salih Bey taraf›ndan küflat olunacakt›r.

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Atideki hususat, mahza zat› devletleri kabinede Heyeti Temsilîyemiz Murahhas› bulun-

malar› itibarile arz ve istifsar k›l›n›r. Ahmet Fevzi Pafla Riyasetinde Mahkemei Temyiz Aza-
s›ndan Cafer ‹lhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden mürekkep bir heyetin Ankara, S›-
vas, Erzurum vilâyetlerine izam edilmifl olduklar›na dair Heyeti Temsilîye, taraf› devletlerin-
den haberdar edilmemifltir. Bu heyetin maksad› izam› ve bilhassa Fetva Emini ile Kâmil Pa-
fla Kabinesi zaman›nda polis müdürü olan zevat›n böyle bir heyetteki hikmeti vücutlar› anla-
fl›lamam›flt›r. Daha bu gibi heyetler izam olumufl veya olunacak m›d›r? Tenvir buyurulmak-
l›¤›m›z› istirham ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 190.
Gayet aceledir Bab›ali, 8/11/1335
Adet
8084

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
"Dahiliye Nâz›r›n›n flüphe celbedebilecek tarz›ndaki muamelelerine nazar› dikkatinizi

celbe lüzum görürüz" f›kras›ndan maksat ne oldu¤u anlafl›lamad›. Buras›n›n acilen, muvaz-
zahan iflar›.

Harbiye Nâz›r›
Cemal
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Bu görevler oran›n yönetim kurullar›n›n ve merkez kurullar›n›n emrile yap›l›r. Ancak
önemli durumlarda birlikler kendiliklerinden yard›ma koflmakla yükümlüdürler. Ancak bu
durumda ba¤l› bulunduklar› yönetim ve merkez kurullar›na bilgi verirler. Önemli say›lan
yerlere gerekti¤inde yard›mc› güç olarak bir ordu birli¤i de gönderilir.

8 - ‹l merkez kurullar›yla Temsilci Kurul gerekli gördü¤ü bölgelerin birliklerini tehli-
ke alt›nda bulunan herhangi bir komflu bölgeye gönderip orada toplayarak görev yapmaya
ça¤›rabilir. Bu durumda bölgeler kendilerine ba¤l› birliklerin noksanlar›n› tamamlay›p gön-
dermekle yükümlüdür.

9 - Durucu birlikler, gezginci birlikleri oluflturanlar›n d›fl›nda kalanlardan kurulur ve
bunlar taraf›ndan gerekli görülen köylerde, bucaklarda; kasabalarda kasaba ve flehirlerin
her mahallesinde savunma düzeni kurarak H›ristiyanlar›n k›y›m yapmak ve iç güvenli¤i
bozmak gibi mel'unca amaçlar›na ve eflk›ya çetelerinin sald›r› ve cinayetlerine karfl› önlem-
ler al›n›r.

10 - Durucu ve gezginci ulusal birliklere gerekli çeflitli silâhlar›n sa¤lanmas› önemlidir,
eflkiyadan al›nan silâhlar, zenginler taraf›ndan para ile elde edilebilecek olan tüfek, rovel-
ver bomba silahlanmaya yard›mc› olabilir. Bu konuda ordunun da yard›m› istenir. Hayatla-
r›n› ve beslenmelerini sa¤lamak da ayn› yoldan olur.

11 - Her türden fazla silâhlarla cephaneli erle araç ve gereçler elveriflli yerlerde depo
edilir. Yabanc›lar›n eline, düflman eline geçmesi olas›l›¤› bulunan depolar tehlikeli bölgeler-
den gizlice baflka yere tafl›n›r ya da zorunluk do¤arsa, ya¤ma biçiminde kald›r›l›p güvenli
yerlerde depo edilir ya da tehlikeli bölgelerde halka da¤›t›l›r.

12 - Silâhlar herzaman milletin mal› ve bunlar›n yitirilmesi millet varl›¤›n›n kayb› de-
mek oldu¤undan silâh da¤›t›m› askerî birliklerdeki yönteme göre yap›laca¤› gibi gezginci ve
durucu birlikler da¤›t›mda kefillikle ve düzgün numara alt›nda kay›tlarla birlik komutanla-
r›n›n sorumlulu¤u alt›nda yap›l›r.

13 - Ulusal birlikleri oluflturacak herkese Yüce Kuran'a el bast›r›larak yemin ettirilir.
14 - Birliklerin sa¤l›k iflleri için daha önce askerlikte ders görmüfl olanlardan yararla-

n›lmal›d›r. Gereken silâh ve sarg› tak›mlar› ordudan istenir.
15 - Bu ek de bir yönetmelik niteli¤inde olup yerin gerekleri ve koflullar› gözetilerek

uygulan›r.
BELGE, 189.
fiifre S›vas, 5/11/1919
Baflyaver Salih Bey taraf›ndan aç›lacakt›r

Savafliflleri Bakan› Cemla Pafla Hazretlerine
Afla¤›daki noktalar, salt sizin kabinede Temsilci Kurulumuzun delegesi bulunman›z

dolay›s›yla sunulup sorulmufltur. Ahmet Fevzi Pafla Baflkanl›¤›nda Yarg›tay üyelerinden
Cafer ‹lhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden oluflan bir kurulun Ankara, S›vas, Erzu-
rum illerine gönderilmifl olduklar›na iliflkin Temsilci Kurula sizin taraf›n›zdan bilgi verilme-
mifltir. Bu kurulun gönderilmesindeki amaç özellikle Fetva Emini ile Kâmil Pafla Kabinesi
zaman›nda polis müdürü olan kiflilerin böyle bir kurulda bulunmalar›n›n anlam› anlafl›lama-
m›flt›r. Bu gibi daha baflka kurullar gönderilmifl ya da gönderilecek midir? Ayd›nlat›lmakl›-
¤›m›z› rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 190.
Çok ivedidir Bab›ali, 8/11/1919
Say› 
8084

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
"‹çiflleri Bakan›n›n kuflku uyand›rabilecek davran›fllar›na dikkatinizi çekmeyi gerekli

görürüz" sözleriyle ne demek istendi¤i anlafl›lamad›. Bu noktan›n ivedi olarak aç›kça bildi-
rilmesi.

Savafliflleri Bakan›
Cemal



VES‹KA, 191. 
Numara 325 Harbiyeden, 9/11/1335

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - ‹ntihabat›n dairei selâmette cereyan› ve Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›

ve teflkilât› millîye nam›na umuru hükûmete müdahale edilmemesi hakk›nda hükûmetin ta-
raf›n›za evvel ve âhir vaki olan tebligat› kat’îdir. Nerelerde ne yolda müdahalât vaki oldu¤u
istifsar olunmakta ise de müdahalâtt vak›a misal irad›na ihtiyaç göstermiyecek derecede afli-
kâr ve müteaddit telgrafnamelerimizde dermeyan olunan metalibin de ayni mahiyette oldu¤u
derkârd›r. Hükûmet beyannamesinde tespit ve ilân edilen bitarafl›ktan ayr›lm›yaca¤› cihetle
teflkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar›n tazyik ve tecziyesi cihetine gidemez. Fakat
bunlar meyan›nda birtak›m kimselerin muhalifi kanun ef'ale cür'et edecekleri sabit olursa
haklar›nda lâz›mgelen muamelei kanuniyeyi de bilâ tereddüt tatbik eder. Maahaza teflkilât›
millîyeye mensup olanlar›n müdahalât›na nihayet verilemedi¤i halde yaln›z muhaliflerle u¤-
raflmak hükûmetin taht› tesir ve nüfuzda oldu¤una delâlet edece¤inden evelemirde teflkilât›
millîyenin itilâf› vaki mucibince kabineye tamamen itimat ve icraat› hükûmete ink›yat eyle-
mesi zaruridir. Zaten bu maksat temin olunmad›kça ve memlekette yaln›z bir hükûmet mev-
cut oldu¤una kanaat husule gelmedikçe Sulh Konferans›na davet olunmakl›¤›m›z mümkinat-
tan de¤ildir. Düveli Mütelife mümessillerinin beyanat› da bunu müeyyittir. fiimdiki hal bir
müddetçik daha devam edecek olursa heyeti vükelân›n çekilece¤i muhakkakt›r.

2 - Kabinenin fikrini berveçhibalâ arzederim Efendim.
Harbiye Nâz›r›

Cemal
VES‹KA, 192.
fiifre S›vas, 12/13,11, 1335
Müstacel
Seryaver Salih Bey taraf›ndan
Aç›lacakt›r

Harbiye Nâz›r› Camal Pafla Hazretlerine
C: 9/11/1335 tarih ve 325 numara.
Teflkilât› millîyenin memleket ve millet için hayat ve memat meselesi oldu¤u pek muhik

olarak hükûmeti seniyece de tasdik ve kabul buyurulmufl ve hatta Meclisi Millînin içtima›n-
dan sora dahi baka ve devam› arzusu ile endiflei vatana matuf hissiyat› millîyetperverane ve
efkâr› flaibe ve durbinane izhar k›l›nm›flt›r.

‹ntihabat mücadelesi o derece serbest cereyan etmektedir ki en müterakki ve medenî
memleketlerde bile bu suretle müdahalesiz bir intihap vaki olmam›flt›r zann›nday›m. Müda-
faai Hukuk Cemiyetinin ve Heyeti Temsilîyemizin gayrimeflru bir tesir ve müdahalesi al›n-
m›flt›r ve al›nacakt›r. Her flah›s namzetli¤ini kendisi vazetmektedir.

Meclisi Meb'usan hakk›ndaki mütaleat›m›z› arzetmifltik. Bu mütalean›n kabul ve ade-
mi kabulünde bittabi hükûmet tamamen serbesttir. Heyeti merkeziyeler vas›tasile efkâr› umu-
miyei milletin istimzaç k›l›nd›¤› ve neticesinin arzedilece¤i evelce bildirilmiflti. Bundan sona
da hükûmeti seniyece karar›nda sebat etmek veya etmemek yine hükûmete ait bir husustur.

Asayifl ve inzibat›n teminine, vahdeti millîyeyi ihlâl ve teflkilât› millîyeyi imhaya çal›flan
‹ngilizler ve muhipleri, Nigehbanc›lar ve Hürriyet ve ‹tilâf gibi milletin mahv›na teflebbüs
edenlere dair kabine nezdinde murahhas›m›z olan zat› devletleri vas›tasile vukubulmakta
olan maruzat›m›z›n müdahale mahiyetinde telâkki buyurulmas› her halde hulûbu niyetimiz-
le kabili telif görülmemektedir.

Teflkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar ancak memleket ve millete düflman
olanlard›r. Hükûmeti seniyenin bunlar›n menafii memleketi ›zrar eden içtihatlar›n› hüsnüte-
lâkki etmemesi pek tabii ve lâz›md›r. fiüphesizdir ki bu içtihadat ef'ale geçmedikçe müdaha-
le edilemez. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r hadiselerinin ef'ali cürmiyeden olduklar› müsta¤-
nii arzd›r.

Müdafaai Hukuk Cemiyetine ve teflkilât›na gelince; hükûmeti seniye ile yapt›¤› itilâfa sad›k
ve amali hükûmete her hususta müzahirdir. Hükûmetin flayan› itimat göremedi¤i ef'alinin önünü
alma¤a teflebbüs etmesini ink›yats›zl›kla ittiham pek haks›zl›k olur. Meselâ Ni¤deden ahali tara-
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BELGE, 191.
Say› 325 Harbiyeden, 9/11/1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Seçimlerin iyi ve dürüst yap›lmas› ve Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›

ve ulusal örgütler ad›na hükûmet ifllerine kar›fl›lmamas› yolunda hükûmetin size öteden be-
ri yapt›¤› bildiriler kesindir. Nerelerde ne yolda kar›flmalar yap›ld›¤› sorulmakta ise de ya-
p›lan kar›flmalar örnek göstermeyi gerektirmiyecek ölçüde aç›k ve birçok telgraflar›m›zda
ileri sürülen isteklerin de ayn› nitelikte oldu¤u bellidir. Hükûmet belirtilip ilân edilen taraf-
s›zl›ktan ayr›lm›yaca¤› için ulusal örgütlere karfl› görüflte olanlara bask› yap›lmas› ve bunla-
r›n cezaland›r›lmas› yönüne gidemez. Ama bunlar aras›nda birtak›m kimselerin kanuna ay-
k›r› ifller yapmaya kalk›flacaklar› saptan›rsa haklar›nda gereken yasal ifllemi de duraksama-
dan uygular. Bununla birlikte ulusal örgütlere ba¤l› olanlar›n ifllere kar›flmalar›na son veril-
mezse yaln›z örgütlere karfl› olanlarla u¤raflmak hükûmetin etki alt›nda bulundu¤unu gös-
terece¤inden önce ulusal örgütlerin yap›lm›fl anlaflma uyar›nca kabineye tam güven göster-
mesi ve hükûmetin yapt›klar›na uymas› zorunludur. Asl›nda bu amaç sa¤lanmad›kça ve
memlekette yaln›z tek bir hükûmet bulundu¤u inanc› do¤mad›kça Bar›fl Konferans›na ça-
¤›r›lmakl›¤›m›z olabilecek fleylerden de¤ildir. ‹tilâf Devletlerinin temsilcilerinin demeçleri
de bunun do¤rulamaktad›r. fiimdiki kurum birazc›k daha sürecek olursa hükûmetin çekile-
ce¤i kesindir.

2 - Kabinenin görüflünü yukar›da belirttim Efendim.
Savafliflleri Bakan›

Cemal
BELGE, 192.
fiifre S›vas, 12-13/11/1919
‹vedi
Baflyaver Salih Bey taraf›ndan 
Aç›lacakt›r

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
K: 9/11/1919 tarih ve 325 say›.
Ulusal örgütlerin memleket ve millet için ölüm kal›m sorunu oldu¤u pek hakl› olarak

yüksek hükûmetçe de onaylanm›fl ve kabul edilmifl ve dahas› Ulusal Meclisin toplanmas›n-
dan sonra da kal›p sürmesi iste¤i ile vatan kayg›s›na yönelik milliyetçi duygular ve yerinde
ve uzak görülü düflünceler aç›klanm›flt›r.

Seçim mücadelesi o kadar serbest yap›lmaktad›r ki en iyi ve uygar ülkelerde bile böy-
le kar›flmas›z bir seçim yap›lmam›flt›r san›r›m. Haklar› Savunma derne¤inin ve Temsilci Ku-
rulumuzun yasaya ayk›r› bir etki ve kar›flmas› olmam›flt›r ve olmayacakt›r. Herkes adayl›¤›-
n› kendisi koymaktad›r.

Meb'uslar Meclisi ile ilgili görüflümüzü bilginize sunmufltuk. Bu görüflleri kabul edip
etmemekte elbette hükûmet tamamiyle serbesttir. Merkez kurullar› arac›l›¤›yla ulusun ka-
mu oyunun soruflturuldu¤u ve sonucunun bilginize sunulaca¤› daha önce bildirilmiflti. Bun-
dan sonra da yüksek hükûmetin karar›nda durup durmamas› yine hükûmeti ilgilendiren bir
konudur.

‹ç güvenlik ve disiplin sa¤lanmas›na, ulusal birli¤i bozmaya ve ulusal örgütleri yok et-
meye çal›flan ‹ngilizler ve ‹ngiliz Muhipleri Derne¤i, Nigehbanc›lar ve Hürriyet ve ‹tilâf gi-
bi milletin y›k›m›na giriflenlere iliflkin olarak kabinede delegemiz sizin arac›l›¤›n›zla yap›l-
makta olan baflvurular›m›z›n ifle kar›flma niteli¤inde say›lmas› her halde iyi niyetimizle ba¤-
dafl›r görülmemektedir.

Ulusal örgütlere karfl› görüflte bulunanlar ancak memleket ve millete düflman olanlar-
d›r. Yüce hükûmetin bunlar›n ülke yararlar›na zarar veren düflüncelerini iyi karfl›lamamas›
çok do¤al ve gereklidir. Kuflku yoktur ki bu düflünceler eylemlere dönüflmedikçe kar›fl›la-
maz. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r olaylar›n›n suç eylemi olduklar›n› aç›klamaya de¤mez
bile.

Haklar› Savunma derne¤ine ve örgütlerine gelince; yüce hükûmetle yapt›¤› anlaflmaya ba¤l›
ve hükûmetin isteklerine her konuda destekçidir. Güvenilir saymad›¤› hükûmet eylemlerinin önü-



f›ndan tardolunmufl Mutasarr›f Cavit Beyin Ayd›n Mutasarr›fl›¤›na tayin edilmifl olmas›n›
do¤ru görmemek binaenaleyh bu pek sakim ve hatarnâk muamelenin tashihini istirham ey-
lemek bu zat›n gitti¤i yerde halk taraf›ndan ademi kabulü suretile tahassul edecek vaziyeti eli-
menin hudusuna mümanaat kaygusundan baflka bir fley de¤ildir.

Beyanat› vak›alar›ndan anlad›¤›m›za göre hükûmeti seniye teflkilât› millîyenin mevcu-
diyetini ihtimal ki zait görüyor. Filhakika keyfiyet bu merkezde olup teflkilât› millîyeye ihti-
yaç olmaks›z›n memleketi tahlis edecek kuvvete malik bulunuluyorsa ana nazaran esbab›na
tevessül edilmek üzere vaz›han emrü ifl'ar›n› arada her türlü suitefehhümün izalesi için arz ve
istirham eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 193.
Harbiye Nezareti

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine mahsustur
Maruzu âcizidir.
Bu âne kadar vukubulan muhaberat, serdedilen mütaleat atideki nikata münhas›rd›r:
1 - Meclisi Meb’usan ‹stanbuldan baflka bir mahalde tecemmü etmeli,
2 - Kuvayi Millîye ruhile mütehassis olmayan memurlar tebdil edilmeli,
3 - Hürriyet ve ‹tilâfa mensup sab›k kabine erkân›ndan bâz›lar› ile bâz› zevat› saire mü-

cazat edilmeli.
a) Bu birinci mesele kabinenin müteaddit müzakerat günlerini tamamen iflgal etti. Me-

hafili ecnebîye Paris Konferans›n›n Rumeli ile ‹stanbul m›ntakas›n›n beynelmilel bir hale if-
ra¤› tasavvurlar›n› ihtar ederek tehlikeyi ihsas ettiler. Muhaliflerin ‹stanbulda bile meclise ifl-
tirak etmezlerken harice gitmiyecekleri gün gibi aflikâr ve bu hali nelere vesile ittihaz›ndan çe-
kinmiyecekleri ise derkâr görüldü.

Zât› flahanenin bu meseleye r›za gösteremiyecekleri tamamen anlafl›ld›.
Kuvayi iflgaliyenin Meclisi Meb'usana taarruzlar›n›n belki devleti aliye için hay›rl› neti-

celer verebilece¤ini Amerikal›lar ihsas ve hatta izhar ettiler. Ve bu taarruzu ihtimal dairesin-
de göremediler.

b) Kuvayi Millîye ruhile mütehassis olm›yan memurlar›n kodamanlar› iflgal ordular›na
adeta istinat etmifl vaziyettedirler. Derhal bunlar hakk›nda yap›lacak muamele mümanaata
maruz kalacak, hükûmet fena bir vaziyete girecekti. Zaten intikam siyaseti bu vatan› seneler-
ce ne hale koymufl idi. fiahsî içtihatlara hürmetle beraber asayifle taallûk edecek derecedeki
ef'alin men'i delâilin vücudile beraber kabil ve nâfi olacakt› ve kabine bu bapta tedricî bir sil-
sile takibini düflünmüfl ve tatbik›na teflebbüs etmifl idi.

Ne çare ki birinci maddede arzetti¤im gibi Kuvayi Millîye itilâf esaslar›n› kabul etti¤i
halde Ankara valisini kabul etmemekle, Bozk›r hâdisesindeki muvaffakiyeti kendi vatandafl-
lar›m›za karfl› müntekim ve kahir bir muvaffak›yet halinde ilân etmesile, Antalya Mutasarr›-
f› hakk›nda, merhum Kemal aleyhine flehadet etmek cürmünü esas tutarak tebdilinde ›srar
göstermekle ve bilhassa ve en mühim hususiyetle Meclisi Millînin ‹stanbulda ademi in'ikad›
fikrinde devam etmekle kabineyi günlerce bu ifllerin müzakeresine mecbur ve icraat›nda te-
enniye sevketti.

Heyeti Temsilîye hariçteki memurlar için resmî memurlar›n flikâyetlerini usul kabul
ederse hükûmet hâkim veyahut iki hükûmet mevcut oldu¤u fikirin tadil etmifl olur. Meclisi
Millînin mahalli içtima›na çabuk karar vermekle muzaheret vadeyledi¤i kabineyi bütün müfl-
külâttan kurtarm›fl olur. fiimdi hükûmet hiçbir kuvvete müstenit de¤ildir ve bu hali umum
hissetmifltir.

c) Sab›k kabine erkân›n›n derhal tecziyesi de¤il delâili kanunîye bularak usulü kanunî
dairesinde muameleleri muvaf›k olaca¤›n›n zaruri bulundu¤unu arzetmifltim. Çünkü ekseri
müstenittir. Meselâ polis müdürünün tebdilinde bu hal tamamile tezahür etti. Ayd›n valisinin
tebdili halinde yerine tayin olunacak zat›n kabul ettirilmesi gibi bir mesele karfl›s›nda kal›na-
ca¤› anlafl›ld›. Nitekim Adanada bu hal görüldü.

Zaten kabineyi müflkül vaziyete sokmak için ecanip ve muhalifler fledit çal›flmaktalarken ka-
binenin Kuvayi Millîye taraf›ndan da müflkülâta u¤rat›lmas› baflka bir flekilde neticeler veremezdi.
Çünkü Mütelifin mümessilleri de bunu böylece his ve kabul etmifllerdir ve hatta memleketi normal
bir vaziyette görmedikçe sulh müzakerat›na bafllanamayaca¤› da ihsas ve hatta ihtar ettiler. Kabi-
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nü almaya giriflmesini hükûmeti saymamak diye suçlamak büyük haks›zl›k olur. Örne¤in
halk taraf›ndan Ni¤deden kovulmufl olan Mutasarr›f Cavit Beyin Ayd›n Mutasarr›fl›¤›na
atanm›fl olmas›n› do¤ru görmemek bu nedenle de bu pek sakat ve tehlikeli ifllemin düzeltil-
mesini dilemek bu kiflinin gitti¤i yerde halk taraf›ndan kabul edilmemesi yüzünden do¤acak
ac› durumu önleme kayg›s›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Sözlerinizden anlad›¤›ma göre hükûmet ulusal örgütlerin varl›¤›n› belki gereksiz görü-
yor. Gerçekten durum böyle olup, ulusal örgütlere gereksinim olmaks›z›n memleketi kur-
tarma gücüne sahip bulunuluyorsa ona göre gere¤i yap›lmak üzere aç›kça bildirilmesini ara-
da her türlü yanl›fl anlamalar›n ortadan kald›r›lmas›n› çok rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 193.
Savafliflleri Bakanl›¤›

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine özeldir
Bilginize sunuyorum.
Bu ana kadar geçen yaz›flmalar ve ileri sürülen görüfllerin içeri¤i afla¤›daki noktalar-

dan ibarettir:
1 - Meb'uslar Meclisi ‹stanbuldan baflka bir yerde, toplamal›,
2 - Ulusal Güçler ruhu tafl›mayan görevliler de¤ifltirilmeli,
3 - Hürriyet ve ‹tilâfa ba¤l› eski kabine üyelerinden bazdan ile öbür kifliler cezaland›-

r›lmal›.
a) Bu birinci sorun kabinenin birçok görüflme günlerini bafldan bafla doldurdu. Yaban-

c› çevreler Paris Konferans›n›n Rumeli ile ‹stanbul bölgesinin uluslararas› bir duruma ge-
tirmeyi tasarlad›klar›n› hat›rlatarak tehlikeyi duyurdular. Muhaliflerin ‹stanbulda bile mec-
lise kat›lmazken taflraya gitmiyecekleri gün gibi aç›k ve bu durum nelere bahane yapmak-
tan çekinmiyecekleri ise kuflkusuz görüldü.

Padiflah›n buna raz› olmayaca¤› kesin olarak anlafl›ld›.
‹flgal kuvvetlerinin Meb’uslar Meclisine sald›rmalar›n›n belki de Osmanl› devleti için

hay›rl› sonuçlar verebilece¤ini Amerikal›lar sezinlediler ve dahas› aç›klad›lar. Ve böyle bir
sald›r›y› olas›l›k içinde görmediler.

b) Ulusal Güçler ruhu tafl›mayan görevlilerin kodamanlar› sanki iflgal ordular›na da-
yanm›fl durumdad›rlar. Bunlarla ilgili olarak yap›lacak ifllem hemen engelenmeye u¤raya-
cak ve hükûmet kötü bir duruma düflecekti. Zaten öç alma politikas› bu vatan› senelerce ne
duruma sokmufltu. Kiflisel görüfllere sayg›l› olmakla birlikte iflgüvenli¤i ilgilendirecek ölçü-
deki davran›fllar›n önlenmesi kan›tlar›yla birlikte olas› ve yararl› olacakt› ve kabine bu ko-
nuda yavafl yavafl ve dizi biçiminde uygulamaya geçmeyi düflünmüfl ve buna giriflmifl idi.

Neye yarar ki birinci maddede bildirdi¤im gibi Ulusal Güçler anlaflma ilkelerini kabul
etmifl olmas›na karfl›n Ankara valisini kabul etmemekle, Bozk›r olay›ndaki baflar›y› kendi va-
tandafllar›m›za karfl› öç al›c› ve ezici bir baflar› olarak duyurmas›yla, Antalya Mutasarr›f›n›n -
rahmetli Kemal'e karfl› tan›kl›k etmek suçunu ele alarak - de¤ifltirilmesinde direnmekle ve
özellikle en önemli olarak Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmamas› düflüncesini sürdürmek-
le kabineyi günlerce bu ifllerin görüflülmesine zorlad› ve ifllerini a¤›rdan almaya yöneltti.

Temsilci Kurul taflradaki memurlar için resmî memurlar›n flikâyetlerini yöntem olarak
kabul ederse hükûmetin egemen oldu¤u ya da iki hükûmet bulundu¤u konusundaki görü-
flünü de¤ifltirmifl olur. Ulusal Meclisin toplanaca¤› yer konusunda çabuk karar verirse des-
tekleyece¤ine sözverdi¤i kabineyi bütün güçlüklerden kurtarm›fl olur. fiimdi hükûmet hiç-
bir güce dayanmamaktad›r ve bu durumu herkes sezmifltir.

c) Eski kabine üyelerinin hemen cezaland›r›lmalar›n›n de¤il yasal kan›tlar bularak ka-
nunî yöntemler uyar›nca ifllem görmelerinin uygun olaca¤›n›n zorunlu oldu¤unu bildirmifl-
tim. Çünkü ço¤u belli oldu. Ayd›n valisinin de¤ifltirilmesi dorumunda yerine atanacak ola-
n›n kabul ettirilmesi gibi bir sorun karfl›s›nda kal›naca¤› anlafl›ld›. Nitekim Adanada bu du-
rum görüldü.

Zaten kabineyi güç duruma sokmak için yabanc›lar ve muhalifler yo¤un olarak çal›flmakta
iken kabinenin Ulusal Güçler taraf›ndan da zora sokulmas› baflka bir flekilde sonuçlar veremezdi.
Çünkü ‹tilâf Devletlerinin temsilcileri de bunu böyle sezmifl ve kabul etmifllerdir ve dahas› mem-
leketi normal bir durumda görmedikçe bar›fl görüflmelerine bafllanamayaca¤›n› da sezdirdiler ve
bu konuda uyard›lar bile. Kabine polis müdürüne iliflkin bu güçlükleri, örne¤in yan›na bir yard›m-



ne polis müdürü hakk›ndaki bu müflkülât› meselâ yan›na bir muavin tayin etmek, ‹stanbul
muhaf›zl›¤›n›n fleklini tan› bir idarei örfiye haline muvaf›k bir flekle sokarak ‹stanbulun asa-
yiflini tamamen muhaf›zl›k uhdesine vermek suretlerile ‹stanbul zab›tas›n› eline almak çare-
lerini de düflündü. Fakat arzetti¤im gibi esasl› bir teflebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyeti-
ne hâlâ inanamad›.

Meselâ Dahilîye Nâz›r› bu kuvvete ihtiyaç gösterenlerin bafl›nda desem mübalâ¤a ol-
maz. Ancak bu zatta hükûmetçilik hissi galiptir. Bu his okflanmak suretile bu zat›n azmin-
den, fikrinden pek mühim istifadeler temin olunabilece¤ine ben kaniim.

d) Anadoluya gönderilen Fevzi ve Hurflit Paflalar heyetleri Bozk›r hâdisesi ve hatta in-
tihabat gürültüleri hakk›ndaki flikâyetleri behane ile tahkikata k›yam eden Mütelifinin hare-
ketlerine mümanaat maksad›ndan tevellüt etmifltir.

Zat› devletlerile rüfekayi muhteremeye takdimi ihlâs ve ihtiramat eyler ve ‹stanbul mu-
hitindeki mesainin maruz bulundu¤u müflkülât› adide derpifl buyurularak ana nazaran aza-
mî muavenet ve muzahereti devletlerini rica eylerim Efendim.

10 Teflrinisani 1335 Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 194.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Harbiye, 24/11/1335
1 - Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesi kat'iyyen ifltirak kabul etmez. Evvel ve âhir

mevrut telgrafnamelerinden bu bapta müdahalâtta bulunulmad›¤› ifl'ar k›l›nmakta ise de hü-
kûmetçe tayin olunan baz› memurînin mahalli memuriyetlerine gidememesi ve Mentefle mu-
tasarr›f› gibi kanunen taht› muhakemeye al›nmas› lâz›mgelenlerin mahalli memuriyetlerinde
ipkas›nda ›srar olunmakla beraber murahhas s›fatile S›vasa gönderilmesi ve Antalya muta-
sarr›f›n›n Nazilliye azimete icbar k›l›nmas› Ayd›n vilâyetinden Haricîye, Dahilîye Nezaretle-
rine çekilecek flifre telgrafnamelerin telgrafhanece ademi kabulüne dair Nazilli Kuvayi Millî-
ye kumandan› taraf›ndan emrolunmas› gibi hadisat umuru hükûmete müdahaleden gayr›
manay› tazammun edemez.

fiu ahval taahhüdat ve teminat› vak›an›n icap eden mahallere tebli¤ olunmad›¤›na veya-
hut tebligat› vak›an›n mahallerince ›sga edilmiyerek istenildi¤i veçhile hareket olundu¤una
delâlet edece¤inden hakikati madde herneden ibaret ise sürati mümkine ile ifl'ar buyurulma-
s›.

2 - Kabinenin noktai nazar› berveçhibalâd›r. Suitefehhümat› izale edecek tatminkâr ce-
vab› âlilerine muntaz›r›m Efendim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 195.
fiifre S›vas, 27/11/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Kabinenin noktai nazar›n› müfl'ir 24/11/1335 tarihli telgrafname Heyetimizce müta-

lea olundu. Bugünü kadar arada cereyan etmifl olan muhaberata nazaran vaziyetin; he-
yeti haz›rai hükûmetçe tamamen anlafl›lm›fl ve Heyeti Temsilîyenin yegâne emelini hükû-
metin takviyei nüfuzuna ve bu baptaki mesaii masrufemizin hükûmeti sak›tadan mevrus
intizams›zl›klar›n düzeltilmesine matuf bulundu¤una kanat getirilmifl oldu¤u ümidinde
idik.

Vatan ve milletin halâs ve necat› u¤runda hükûmeti seniyeye kemali samimiyetle muza-
heret ve muavenet düsturulharekât›m›z oldu¤undan her türlü suitefehhümat›n izalesi maksa-
dile ita k›l›nan berveçhiati cevab›m›z›n heyeti celîleye arz›na tavassutu devletlerini istirham
eyleriz:

1118 1119

c› atamak, ‹stanbul muhaf›zl›¤›n›n biçimin tam s›k› yönetim durumuna uygun bir biçime so-
karak ‹stanbulun iç güvenlik iflini tümüyle muhaf›zl›k yönetimine vermek yollar›yla ‹stan-
bul güvenlik ifllerini eline almak yollar›n› da düflündü. Ama söyledi¤im gibi köklü bir giri-
flim için dayand›¤› gücün sa¤laml›¤›na hâlâ inanamad›.

Örne¤in ‹çiflleri Bakan› bu güce gereksinim gösterenlerin bafl›nda desem abartma ol-
maz. Ancak bu kiflide yöneticilik duygusu üstündür. Bu duygu okflanarak bu kiflinin kesin
kararl›l›¤›ndan, düflüncelerinden çok önemli yararlar sa¤lanabilece¤ine ben inan›yorum.

d) Anadoluya gönderilen Fevzi ve Hurflit Paflalar kurullar› Bozk›r olay› ve seçim gü-
rültülerine iliflkin yak›nmalar› bile ileri sürerek soruflturma yapmaya kalk›flan ‹tilâf Devlet-
lerinin yapt›klar›n› engellemek amac›ndan do¤mufltur.

Size ve sayg›de¤er arkadafllara içten ba¤l›l›k ve sayg›lar›m› sunar ve ‹stanbul çevresin-
deki çal›flmalar›n karfl› karfl›ya bulundu¤u güçlü¤ü gözönünde bulundurarak ona göre ola-
bildi¤ince çok yard›m ve deste¤inizi rica ederim Efendim.

10 Kas›m 1919 Savafliflleri Bakan›
Cemal

Özet: Kabine düflerse gelecek kabinenin biçim ve rengi flimdiden saptanamaz. O da
bizden önceki kabine biçim ve renginde olursa vatan kesinlikle zarar görür ve hep y›k›ma
sürüklenir ve bu durumu bekliyenler çoktur.

Vatan›n bar›fl›n çabuk yap›lmas›na gerçekten gereksinimi vard›r. Sürüp gitmesi en
az›ndan ekonomi aç›s›ndan y›k›m getirir. Dize göre ise bar›fl Ulusal Güçlerin hükûmetle
tam anlaflmas›yla elde edilecektir. ‹kinci olarak da seçimlerin yap›l›fl› ve meb’uslar›n kiflilik-
leri memlekette dinginlik sa¤layacakt›r. Muhalifler ve yabanc›lar meclisin aç›lmas›n› engel-
lemeye karar vermifllerdir. Temsilci Kurul da bu engellemeyi seçim yeri çekiflmesiyle sür-
dürürse iflimiz Allaha kal›yor demektir.

Hepinize sayg›m büyük içtenlikle sürmektedir Efendim.
10 Kas›m 1919 Savafliflleri Bakan›

Cemal
BELGE, 194.

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Harbiye, 24/11/1919

1 - Devletin iç iflleri ve siyaset iflleri hiç ortakl›k kabul etmez. Önce ve sonra gelen telg-
raflar›n›zdan bu konuda kar›flmalar yapmad›¤›n›z bildirilmekte ise de hükûmetçe atanan
baz› memurlar›n görev yerlerine gidememesi ve Mu¤la mutasarr›f› gibi kanun gere¤i muha-
kemeye verilmesi gerekenlerin görev yerlerinde al›konmalar› için direnmekle birlikte dele-
ge kimli¤iyle S›vasa gönderilmesi ve Antalya mutasarr›f›n›n Nazilliye gitmeye zorlanmas›
Ayd›n ilinden D›fliflleri ve ‹çiflleri Bakanl›klar›na çekilecek flifre telgraflar›n telgrafhane ta-
raf›ndan kabul edilmemesi için Nazilli Ulusal Güçler komutan› taraf›ndan emir verilmesi gi-
bi olaylar hükûmetin ifllerine kar›flmaktan baflka anlam tafl›yamaz.

Bu olaylar verilen söz ve güvencelerin gereken yerlere bildirilmedi¤ini ya da yap›lan
bildirinin o yerlerce yerine getirilmiyerek istenildi¤i gibi davran›lmakta oldu¤unu göstere-
ce¤inden gerçek durum ne ise olabildi¤ince çabuk bildirilmesi.

2 - Kabinenin görüflü yukar›da belirtildi¤i gibidir. Yanl›fl anlamalar› giderecek doyu-
rucu yan›t›n›z› beklerim Efendim.

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 195.
fiifre S›vas, 27/11/1919

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Kabinenin görüflünü belirten 24/11/1919 tarihli telgraf Heyetimizce incelendi. Bugüne

kadar arada geçmifl olan yaz›flmalara göre durumun bugünkü kabine taraf›ndan iyice anla-
fl›lm›fl ve Temsilci Kurulun tek iste¤inin hükûmetin etkisinin güçlendirilmesi ve bu yolda
harcad›¤›m›z çabalar›n düflük hükûmetten kalma düzensizliklerin düzeltilmesine yönelik
bulundu¤una inanm›fl oldu¤unuz umusundayd›k.

Vatan ve milletin kurtuluflu ve esenli¤i u¤runda hükûmete bütün içtenli¤imizle destek
ve yard›mc› olmak ilkemiz oldu¤undan her türlü yanl›fl anlamalar›n giderilmesi amac›yla ve-
rilen bu karfl›l›¤›m›z›n yüksek kabineye sunulmas›na arac›l›k etmenizi dileriz:



1 - Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesinin kat'iyyen ifltirak kabul etmedi¤i bir hakikat
olmakla beraber emsali namesbuk vaziyeti hâzarada, vatan ve milletin mukadderat›n› ancak
temin edecek olan ve hükûmeti seniyenin de lüzumu mevcudiyetini takdir ve vücubu temadi-
sini tasdik eyledi¤i teflkilât› millîyeyi bilerek bilmiyerek zâfa duçar eyliyecek ve vahdeti millî-
yeyi ihlâl edecek hiçbir muameleye milletin muvafakat edemiyece¤i de pek meflru ve tabiidir.

2 - Evvel ve âhir arzolundu¤u veçhile umuru hükûmete müdahale olunmamaktad›r.
Mahalli memuriyetine gidemiyen yaln›z Ankara valisidir ki bunun da sebep ve illeti ...tarih...
numaral› flifre ile mufassalan arzedilmiflti.

Milletin, esasen kendisi ile hemefkâr oldu¤unu ve istinatgah›n› azim ve iradei millîye tefl-
kil eyledi¤ini ilân eden hükûmeti hâz›radan her fleyden evvel hükûmeti sak›ta taraf›ndan ha-
rekât› meflruai millîye aleyhinde tatbik edilmifl olan gayr›kanunî muamelât›n tashihini bekler
iken aleyhtar› oldu¤undan dolay› tamimen teflhir ve Ni¤deden tard eyledi¤i Mutasarr›f Cavit
Beyin... mahalle, Kayseride iflten el çektirdi¤i Ali Ulvi Beyin tayin edildi¤ini görmesi velhas›l
baz› ikinci tabaka memurînin flekli sab›k›n› muhafaza ile Ferit Pafla zihniyetini el'an yaflat-
makta oldu¤unu hisseylemesi Heyeti Temsilîyenin aradaki vifak ve itilâf› tamme dair tebliga-
t› mükerreresine ra¤men milleti müteessir etmekte ve Heyeti Temsilîyemizi müflkül bir vaziye-
te sokmaktad›r. Bu yüzden vaki olacak müdahalâtla nüfuzu hükûmetin kesredilmemesi için
her f›rsatta istirahamatta bulunulmufl, Dahilîye Nezaretinin vaziyeti müdrik olarak bir hatt›
hareket tayin eylemesini s›rf selâmeti millet ve vatan endiflesi ile mükerreren arzeylemifltik.

Ayn› sebebe müpteni olmak üzere Antalya mutasarr›f›n›n da...tarih... numara ile kald›-
r›lmas› lüzumunu istirham eylemifltik. Halbuki bu zat da el'an makam›nda ipka ediliyor.
Ahiren Antalya heyeti millîyesinden mevrut raporla mutasarr›f› mumaileyhin mel'anetiyü-
zünden ‹talyanlar›n nihayet emellerine nail olarak Antalyada "Banko di Roma" flubesini kü-
flat eyledikleri, dairei aidesinden tohumluk ihtiyac› defedilmedi¤inden ahalinin meyusiyeti ve
hükûmeti mahallîyenin lâkaydisi yüzünden yirmi sene müddetle, faizle, bedeli icarla ahalii
müslimenin arazisini kableliflgal Trablusgarpta oldu¤u gibi ellerinden almakta olduklar› bil-
dirilmektedir. Tabiî bu hal böyle devam ederse Antalya mutasarr›f›n›, hayat ve memat› için
düflmanla pençeleflmekte bulunan Ayd›n Kuvayi Millîyesi pek hakl› olarak Nazilliye celbe-
der ve buna Heyeti Temsilîyece de art›k itiraz imkân› kalmaz.

3 - Demirci Mehmet Efe taraf›ndan S›vasa gönderilmifl olup avdet eyliyen Hilmi Beyin
mahkûmiyeti ve memuriyeti sab›kas› bizce meçhuldür. Hükûmeti sak›tan›n aciz ve ihaneti
yüzünden kendi ›rz ve namuslar›n› bilfiil ve bizzat müdafaaya mecbur olan Ayd›n cephesi
Kuvayi Millîyesinin makam› akdesi hilâfete sâd›k ve vahdeti millîyeye kaviyen merbut olan
fedakâr bir cüz'ü taraf›ndan gönderilen murahhasa bizce gayr›malûm esbapdan dolay› bir
fley yap›lamayaca¤› da aflikârd›r. Mumaileyhin kanunen taht› muhakemeye al›nmas› icab edi-
yorsa hükûmet icraat ve harekât›nda bittabi muhtard›r.

4 - Ayd›n vilâyetinin flifreli telgrafnamelerinin ademi kabulüne dair malûmat yoktur.
Tahkik ediyoruz. Neticeye göre hareket edece¤iz.

Hulasaten arzedelim ki Heyetimiz imzas› taht›ndaki taahhüdat›na tamamile sâd›kt›r. Ve
bu taahhüdat› aynen ifa etmektedir. fiu kadar ki taahhüdat mütekabil olmak gerekir. Halbu-
ki hükûmeti celileleri Salih Pafla Hazretlerinin imzas› taht›ndaki taahhüdat ve notlar›n henüz
hiçbirisi ifa eylememifl ve varsa esbab› mania dahi bildirilmemifltir. Arz› tazimat eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 196.
S›vas, 17/11/1335

Çürüksulu Mahmut Pafla Hazretlerine
31 Teflrinievel 1335 tarihli Tasviri Efkâr gazetesinde "Bosphore" gazetesi muharrirlerinden

birine vaki beyanat› devletlerinde "Ermenilerin fazla mutalebat›na hak vermeksizin hudutlarda
baz› tashihat›n icraas›na raz› oluruz" denildi¤ini okuduk. fiarkî Anadoluda Ermenistan lehine ta-
vizat› arziyede bulunulaca¤› vadini mutazamm›n olan bu cümlenin sulh komisyonu azas›ndan
bir recülü devlet taraf›ndan sarfedilmifl bulunmas›n›n fiarkî Anadolu ahalisinin pek muhik olarak

1120 1121

1 - Devletin iç iflleri ve siyaset ifllerinin hiç ortakl›k kabul etmedi¤i bir gerçek olmakla
birlikte benzerine rastlanmam›fl bugünkü durumda, vatan ve milletin kaderini sa¤lama ala-
cak olan ve hükûmetin de varl›¤›n›n gereklili¤ini anlay›p sürmesi zorunlu¤unu kabul etti¤i
Ulusal Örgütleri bilerek bilmiyerek zay›flatacak ve ulusal birli¤i bozacak hiçbir ifli milletin
kabul edemiyece¤i de çok hakl› ve do¤ald›r.

2 - Ötedenberi bildirildi¤i gibi hükûmet ifllerine kanfl›lmamaktad›r. Görev yerine gide-
miyen yaln›z Ankara valisidir ki bunun da neden ve etkeni ....tarih ve ....say›l› flifre ile ay-
r›nt›l› olarak bildirilmiflti.

Milletin, gerçekte kendisi ile ayn› görüflte oldu¤unu ve dayana¤›n›n milletin kararl›l›-
¤› ve iradesinden olufltu¤unu ilân eden bugünkü hükûmetten her fleyden önce düflük
hükûmet taraf›ndan ulusun hakl› davran›fllar›na karfl› uygulanm›fl olan yasad›fl› ifllemlerin
düzeltilmesini bekler iken ona karfl› olmas› nedenile genelgeyle teflhir edilen ve Ni¤deden
kovdu¤u Mutasarr›f Cavit Beyin...yere, Kayseride iflden el çektirdi¤i Ali Ulvi Beyin atand›-
¤›n› görmesi k›sacas› baz› ikinci derecedeki memurlar›n eski durumlar›n› koruyarak Ferit
Pafla kafas›n›n flimdi de yaflamakta oldu¤unu sezinlemesi Temsilci Kurulun aradaki tam
uyum ve anlaflma oldu¤una iliflkin arka arkaya bildirimlere karfl›n milleti üzmekte ve Tem-
silci Kurulumuzu zor bir duruma sokmaktad›r. Bu yüzden yap›lacak kar›flmalarla
hükûmetin etkisinin k›r›lmamas› için her f›rsatta ricalarda bulunulmufl, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
durumu anlay›flla karfl›lay›p ona göre bir tutum saptamas›n› salt milletin ve vatan›n esenli-
¤i kayg›s›yla arka arkaya bildirmifltik.

Ayn› nedene ba¤l› olmak üzere Antalya mutasarr›f›n›n kald›r›lmas› gereklili¤ini ....ta-
rih...say› ile rica etmifltik. Oysa bu kifli de hâlâ koltu¤unda tutuluyor. Sonralar› Antalya ulu-
sal kurulundan gelen raporla o mutasarr›f›n mel'unlu¤u yüzünden ‹talyanlar›n sonunda
amaçlar›na kavuflarak Antalyada "Banco di Roma" flubesini açt›klar›, ilgili daire taraf›ndan
tohumluk gereksinimi giderilmedi¤inden halk›n büyük üzüntüsü ve yerel hükûmetin ald›r-
mazl›¤› yüzünden yirmi sene süreyle, faizle, kira ile Müslüman halk›n topraklar›n›, iflgalden
önce Libyada oldu¤u gibi ellerinden almakta olduklar› bildirilmektedir. Elbette bu durum
böyle sürerse Antalya mutasarr›f›n›, ölüm ve kal›m› için düflmanla pençeleflmekte bulunan
Ayd›n Ulusal Güçleri çok hakl› olarak Nazilliye getirtir ve buna Temsilci Kurul taraf›ndan
karfl› ç›kma olana¤› da kalmaz.

3 - Demirci Mehmet Efe taraf›ndan S›vasa gönderilmifl olup geri dönen Hilmi Beyin
hükümlülü¤ü ve eski görevi bizce bilinmektedir. Düflük hükûmetin güçsüzlü¤ü ve hainli¤i
yüzünden kendi ›rz ve namuslar›n› edimli olarak ve kendi elleriyle savunmak zorunda ka-
lan Ayd›n cephesi Ulusal Güçlerinin en kutsal halifelik makam›na sâd›k ve ulusal birli¤e s›-
k› s›k›ya ba¤l› olan özverili bir bölümünce gönderilen delegeye bilmedi¤imiz nedenlerden
dolay› bir fley yap›lamayaca¤› da aç›kça bellidir. Onun kanun gere¤i yarg›lanmas› gerekiyor-
sa hükûmet yapaca¤› iflde ve davran›fl›nda do¤al olarak serbesttir.

4 - Ayd›n ilinin flifreli telgraflar›n›n kabul edilmemesine iliflkin bilgi yoktur. Araflt›r›-
yoruz. Sonuca göre davranaca¤›z.

Özet olarak bildirelim ki Kurulumuz imzas› alt›ndaki yüklenimleriyle yüzdeyüz ba¤l›-
d›r. Ve bu yüklenimleri eksiksiz yerine getirmektedir. fiu da unutulmamal›d›r ki yüklenim-
ler karfl›l›kl› olmak gerektir. Oysa hükûmetiniz Salih Pafla Hazretlerinin imzas› alt›ndaki
yüklenim ve notlar›n hâlâ hiçbirisini yerine getirmemifl ve varsa engelleyici nedenler bile
bildirilmemifltir. Sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 196.
S›vas, 17/11/1919

Çürüksulu Mahmut Pafla Hazretlerine
31 Ekim 1919 tarihli Tasviri Efkâr gazetesinde "Bosphore" gazetesi yazarlar›ndan birine ver-

di¤iniz demeçte "Ermenilerin afl›r› isteklerine hak vermeksizin s›n›rlarda bir tak›m düzeltmeler ya-
p›lmas›na raz› oluruz" denildi¤ini okuduk. Do¤u Anadoluda Ermenistan yarar›na toprak b›rak›la-
ca¤›na söz verme anlam›na gelen bu cümlenin bar›fl komüsyonu üyelerinden bir devlet büyü¤ü ta-
raf›ndan söylenmifl bulunmas›n›n Do¤u Anadolu halk›n› pek hakl› olarak son derece k›zd›rd›¤›n›



son derece mucibi infial ve teessüfü oldu¤unu beyan eyleriz. Milletin Erzurum ve S›vas
Kongreleri mukarrerat› ile Ermenistana bir kar›fl toprak bile terketmiyece¤ini ve hatta hükû-
met bu kabil bir mecburiyeti elîmeye serfüru eylemek ›zt›rar›nda bulundu¤u cihana ilân edil-
mifl oldu¤undan bu azim ve karar› millînin herkesten evvel ihzarat› sulhîye komisyonu aza-
y› kiram›nca malûm ve muta bulunmas› lüzumunu arzederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal
31 Teflrinievel 1335 tarih ve 2887 numara

Çürüksulu Mahmut Paflan›n beyanat›
Ayan azas›ndan Çürüksulu Mahmut Pafla "Bosphore" gazetesi muharrirlerinden biri-

sine vaziyeti siyasîyemiz hakk›nda berveçhiati beyanatta bulunmufltur: Sulh haz›rl›klar›:
- fiimdilik konferans›n davetine intizar ediyoruz. Bu davetin yak›nda vukuunu ümit

edelim. Memleketin o kadar halecanla bekledi¤i bu zamana kadar aradaki vak›ttan istifade
etmeye çal›fl›yoruz. Sulh komisyonu bütün mesaili tetkik etmektedir. Komisyonda en iyi mü-
tehass›slar vard›r ve mesaisini teshil için tâli encümenler de teflkil etmifltir.

Türkiyeye b›rak›lacak arazi:
- Türkiyeye b›rak›lacak arazinin nelerden ibaret olaca¤›na ihtimal veriyorsunuz?
- Bunu söylemek öyle bir faraziye olur ki, herzaman do¤ru ç›kmaz. Yaln›z Arap vilâ-

yetlerinin imparatorluktan fekkine dair ecnebî matbuat›n›n bafll›ca bize verdi¤i umumî ifl'ara-
ta vâk›f›z. Erivan payitaht olmak üzere müstakil bir Ermenistan ise art›k teflkil edilmifltir. Er-
menilerin fazla mutalebat›na hak vermeksizin hudutlarda baz› tashihat›n icras›na raz› olu-
ruz. Batum serbest liman oldukça, Ermenistan için denize iyi bir mahreç olur. Ayn› suretle
Azerbaycan ve Gürcü hükûmetleri de istifade ederler. Mutedilâne idare edilecek bir tarz› hal,
bu memleketlerden bir cemahiri müttefika meydana getirebilir.

Trakya ve ‹zmir meseleleri:
Trakyaya gelince, Bulgarlardan al›nan arazi üzerinde bir (état tampon) vücuda getiril-

mifl olmas› hoflumuza gider. Trakya Türktür. Wilson prensiplerine nazaran da bugünkü gibi
Türk kalmas› lâz›md›r.

‹zmir ve Ayd›n vilâyeti için haklar›m›z gayr›kabili münakaflad›r. ‹zmire malikiyet,
memleketimiz için bir ihtiyac› hayatidir. Kat'iyyen ecnebîlere karfl› bir hareketi hasmane ma-
hiyeti haiz olmayan harekât› millîyenin Yunan iflgalinin neticei tabiîyesi oldu¤unu temin ede-
rim.

Türkiyenin müstakbel idaresi:
- Türkiyenin müstakbel idarei siyasîyesi hakk›nda kanaatiniz nas›ld›r?
- Emelimiz, düveli muazzama taraf›ndan istenilen teminat› ita etmekle beraber onlar›n

müflaveret ve muavenetlerinden istifadedir. Konferans, kendili¤inden bir manda meselesinin
ciheti tatbik›yesini düflündü¤ü için bunun derecei imkân›n› tetkik ettik. Fransa veyahut ‹ngil-
tere bu vazifenin icras›na muktedir olamad›klar›ndan veya istemediklerinden konferans, ge-
riye kalan Amerikaya müracaat etmifltir. Bize göre Amerika mandas› tayin edilecek baz› fle-
rait dahilinde kabili kabuldür. Fakat Washington Kongresinin bu bapta bir karar itas›ndan
evvel bir fley kestirmek kabil de¤ildir. Beynelmüttefikin bir kontrol meselesine gelince, gerek
iktisaden, gerek hukukan bunun keyfiyeti tatbiki müflküldür.

VES‹KA, 197.
Pangalt›, 20/11/1335

S›vas ta K.O. 3 K.
‹zmit ve havalisine giden memurumuzun bak›yei raporu: Gebze kaymakam› muhalif olarak

ötedenberi tan›nm›flt›r. Sak›t kabine zurnamda Gebzeye Kuvayi Millîye gelince korkusundan kaç-
m›fl ve bilâhare gelmifl ise de kaza kaymakam vekili ve müftü sab›k›n da bir mevki sahibi olmas›
arzusu, hakk›nda flikâyet etmelerini mucib olmufltu. Bilâhare kaymakam›n da fl›mar›kl›¤›ndan do-
lay› enva› fecayie cür’et eden Yahya Kaptan›n fenal›klar›n› örtmeye ve evelce Gebzeye gelen ve
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ve üzdü¤ünü bildiririz. Erzurum ve S›vas Kongreleri kararlar› uyar›nca milletin Ermenista-
na bir kar›fl toprak bile b›rakmayaca¤›n› ve hükûmet bu yolda ac› bir zorunlu¤a boyun e¤-
se bile milletin, kendi meflru haklar›n› kendi savunmaya kesin karar verdi¤ini ve bunun
dünyaya ilân edilmifl oldu¤unu milletin bu kesin kararl›l›¤›n›n herkesten önce Bar›fl Haz›r-
l›klar› Komüsyonunun soylu üyelerince bilinmesi ve buna uymalar› gerekti¤ini bildiririz.

Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na

Mustafa Kemal
31 Ekim 1919 tarih ve 2887 say›

Çürüksulu Mahmut Paflan›n demeci
Senato üyelerinden Çürüksulu Mahmut Pafla "Bosphore" gazetesi yazarlar›ndan biri-

ne politik durumumuzla ilgili olarak afla¤›daki demeci vermifltir: Bar›fl haz›rl›klar›:
- fiimdilik konferans›n ça¤›rmas›n› bekliyoruz. Bu ça¤›r›n›n yak›nda yap›laca¤›n› uma-

l›m. Memleketin o kadar yürek çarp›nt›s›yla bekledi¤i bu ça¤›r›n›n gekce¤i zamana kadar,
aradaki vak›ttan yararlanmaya çal›fl›yoruz. Bar›fl komüsyonu tüm sorunlar› incelemektedir.
Komüsyonda en iyi uzmanlar vard›r ve çal›flmas›n› kolaylaflt›rmak için altkomüsyonlar da
kurmufltur.

Türkiyeye b›rak›lacak topraklar: - Türkiyeye b›rak›lacak topraklar›n neler olabilece-
¤ini düflünüyorsunuz?

- Bunu söylemek öyle bir varsay›m olur ki, herzaman do¤ru ç›kmaz. Yaln›z Arap ille-
rinin imparatorluktan ayr›lmas›yla ilgili olarak yabanc› bas›n›n bize verdi¤i bafll›ca genel bil-
giler var elimizde. Erivan baflkent olmak üzere ba¤›ms›z bir Ermenistan ise art›k kurulmufl-
tur. Ermenilerin afl›r› isteklerine hak vermeksizin s›n›rlarda birtak›m düzeltmeler yap›lma-
s›na raz› oluruz. Batum serbest liman oldukça, Ermenistan için denize iyi bir ç›k›fl olur. Böy-
lece Azerbaycan ve Gürcistan devletleri de yararlan›r. Il›ml› yönetilecek bir çözüm yolu, bu
memleketlerden bir birleflik cumruriyetler oluflturabilir.

Trakya ve ‹zmir sorunlar›:
Trakyaya gelince, Bulgarlardan al›nan topraklar üzerinde bir tampon devlet oluflturul-

mufl olmas› hoflumuza gider. Trakya Türktür. Wilson ilkelerine göre de bugünkü gibi Türk
kalmas› gereklidir.

‹zmir ve Ayd›n illeri için haklar›m›z tart›fl›lamaz. ‹zmire sahip olmak, memleketimiz
için kesin bir gereksinimdir. Kesinlikle yabanc›lara karfl› düflmanca davran›fl niteli¤i olma-
yan ulusal savafl›m›n Yunan iflgalinin do¤al sonucu oldu¤unu kesinlikle bildiririm.

Türkiyenin gelecekteki yönetimi:
- Türkiyenin gelecekteki siyasal yönetimi ile ilgili olarak ne düflünüyorsunuz?
- Amac›m›z, büyük devletler taraf›ndan istenilen güvenceyi vermekle birlikte onlar›n

dan›flmanl›klar›ndan ve yard›mlar›ndan yararlanmakt›r. Konferans, kendili¤inden bir man-
da sorununun uygulanabilirli¤i konusunu düflündü¤ü için bunun ne ölçüde uygulanabilece-
¤ini inceledik. Fransa veya ‹ngiltere bu görevi yapamayacaklar›ndan ya da istemediklerin-
den konferans, geriye kalan Amerikaya baflvurmufltur. Bize göre Amerika mandas› sapta-
nacak bir tak›m koflullarla kabul edilebilir. Ama Washington'daki Kongre bu konuda karar
vermeden önce bir fley kestirilemez. ‹tilâf devletleri aras›nda ortaklafla denetim konusuna
gelince, gerek ekonomi aç›s›ndan, gerek hukuk aç›s›ndan bunun uygulanabilmesi güçtür.

BELGE, 197.
Pangalt›, 20/11/1919

S›vasta K.O. 3 K.
‹zmit ve yöresine giden görevlimizin raporunun devam›: Gebze kaymakam› ötedenberi bize

karfl› olarak tan›nm›flt›r. Düflük kabine zaman›nda Gebzeye Ulusal Güçler gelince korkusundan
kaçm›fl ve sonradan gelmifl ise de kaza kaymakam vekili ve eski müftünün de bir görev sahibi ol-
mak istemeleri, kaymakam› flikâyet etmelerine neden olmufltu. Sonradan kaymakam›n da fl›mar›k-
l›¤›ndan dolay› türlü ac› olaylara kar›flan Yahya Kaptan›n kötülüklerini örtmeye ve daha önce



Nigehbanc›l›¤› tevatür derecesini bulan ahlâks›z Mülâz›m Hakk› Efendi ile teflriki mesaiye ve
Üsküdar Mutasarr›fl›¤› ile gizli muhaberata bafllayarak Kuvayi Millîyeye leke sürmeye sai ol-
du¤u anlafl›lm›fl olmakla becayiflinin ezhercihet müfit olaca¤› kanaati dairesindedir Efendim.
(Kara Vas›f).

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay
fievket

VES‹KA, 198.
fiifre S›vas, 24/11/1335

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay fievket Beyefendiye

C: 20/11/1919
Gebze kaymakam› hakk›ndaki teklif bizce de pek muvaf›k görülmektedir. Harbîye Na-

z›r› Cemal Pafla Hazretleri vas›tasile icab edenlere anlat›n›z ve yerine sahibi namus ve flaya-
n› itimat bir zat›n tayin ve izam›n› temin buyurunuz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 199.
Mühim ve gayet müstaceldir

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Bendeniz size iki gün evvel ‹zmitten tavsiye edilen Yahyay›m. Emriniz üzerine telgraf

bafl›nda emirlerinizi telâkki etmeye geldim. Nihayet yar›n akflama kadar Kuflçal› telgrafhane-
sindeyim.

Yahya
VES‹KA, 200.

‹zmit merkezi vasat›sile Kuflçal› telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz havalide kuvvetli bir teflkilât yap›n›z. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey

vas›tasile bizim ile tesis ve temini irtibat eyleyiniz. fiimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Cemiyeti Reisi
Mustafa Kemal

VES‹KA, 201.
Gayet müstaceldir Kartal, 24/11/1335

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Köy içinde bilâ kabahat katil, nahiye müdürünü alâmeleinnas darp, köylerde gasp me-

selesinden dolay› Yahya Kaptan› hükûmete teslime mecburiyet elvermifltir. Dahilîye Nezare-
ti ehemmiyetle bu meseleyi takip ediyor. Hükûmetin müflkül vaziyette kalmamas› Yahya
Kaptan›n teslimini iktiza ettiriyor. Emri Devletlerinize makine bafl›nda muntaz›r›m.

Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Heyeti Temsilîyesi Reisi Binbafl›

Ahmet Necati
VES‹KA, 202.
fiifre S›vas, 8/12/1335
Müstaceldir

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Kartal ve Gebze havalisinde ötedenberi devam edegelmekte olan asayiflizlik son derece cali-

bi dikkat görülmüfl ve keyfiyetin tahkik ve ifl'ar› sureti hususîyede Birinci F›rka Kumandan› Rüfl-
tü Beyden rica edilmiflti. Miri mumaileyhten al›nan cevabî flifrede; Maltepe endaht mektebinde mu-
vazzaf bir memur oldu¤u halde Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi s›fat›n› tak›nan Binbafl›
Necati Beyin Kuvayi Millîye namile bafl›na toplad›¤› Arnavut Küçük Aslan çetesile halk› soydur-
makta oldu¤u ve Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin de mumaileyhin fleriki cürmü bulun-
du¤una flüphe kalmad›¤›; Dar›ca Rum bekçilerinin katli, ‹stelyanos isminde bir zenginin da¤a kal-
d›r›lmas› vakayiinin tamamen Aslan çetesine ait oldu¤u halde hükûmeti seniyeye sâd›k ve tefl-
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Gebzeye gelen ve Nigehbanc›l›¤› herkesçe bilinen ahlâks›z Te¤men Hakk› Efendi ile iflbir-
li¤i yapmaya ve Üsküdar Mutasarr›fl›¤› ile gizli haberleflmelere bafllayarak Ulusal Güçlere
leke sürmeye çal›flt›¤› anlafl›lm›fl olmakla de¤ifltirilmesinin her bak›mdan yararl› olaca¤›
inanc› vard›r Efendim. (Kara Vas›f).

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay fievket

BELGE, 198.
fiifre S›vas, 24/11/1919

‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› 
Albay fievket Beyefendiye

K: 20/11/1919
Gebze kaymakam› ile ilgili öneri bizce de çok uygun görülmektedir. Savafliflleri Baka-

n› Cemal Pafla Hazretleri arac›l›¤›yla gerekenlere anlat›n›z ve yerine namuslu ve güvenilir
birinin atan›p gönderilmesini sa¤lay›n›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 199. 
Önemli ve çok ivedidir Kuflçal›, 24/11/1919

S›vasat Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Ben kulunuz size iki gün önce ‹zmitten sal›k verilen Yahya'y›m. Emretti¤iniz için telgraf

bafl›nda emirlerinizi almaya geldim. En geç yar›n akflama kadar Kuflçal› telgrafhanesindeyim.
Yahya 

BELGE, 200.
24/11/1919

‹zmit merkezi arac›l›¤›yla Kuflçal› telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz bölgede güçlü bir örgüt oluflturunuz. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey

kanal›yla bizimle ba¤lant› kurunuz. fiimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Haklar›

Savunma Derne¤i Baflkan›
Mustafa Kemal

BELGE, 201.
Çok ivedidir Kartal, 24/11/1919

S›vasta Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Köy içinde suçsuz adamlar› öldürmek, bucak müdürünü herkesin gözü önünde döv-

mek, köylerde zorla para ve mal almaktan ötürü Yahya Kaptan›n hükûmete teslim edilme-
si zorunlu olmufltur. ‹çiflleri Bakanl›¤› bu konuyu önemle izliyor. Hükûmetin güç durumda
kalmamas›, Yahya Kaptan›n teslimini gerektiriyor. Emrinizi makine bafl›nda bekliyorum.

Kartal Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Temsilci Kurulu Baflkan›

Binbafl› Ahmet Necati
BELGE, 202.
fiifre S›vas, 8/12/1919
‹vedidir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Kartal ve Gebze yöresinde ötedenberi süregelmekte olan içgüven yoklu¤u çok dikkat çekici

görülmüfl ve durumun araflt›r›l›p bildirilmesi özel olarak Birinci Tümen Komutan› Rüfltü Beyden
rica edilmiflti. Ondan al›nan karfl›l›k flifrede; Maltepe at›fl okulunda muvazzaf bir görevli oldu¤u
halde Kartal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› kimli¤ini tak›nan Binbafl› Necati Beyin Ulusal
Güçler ad›yla bafl›na toplad›¤› Arnavut Küçük Aslan çetesile halk› soydurmakta oldu¤u ve Gebze
Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin de onun suç orta¤› oldu¤una kuflku kalmad›¤›; Dar›ca Rum
bekçilerinin öldürülmesi, ‹stilyanos ad›nda bir zenginin da¤a kald›r›lmas› olaylar›n›n tümüyle As-
lan çetesinin ifli oldu¤u halde hükûmete ba¤l› ve Ulusal örgütlerin temiz bir üyesi olan Yahya



kilât› millîyenin nezih bir uzvu olan Yahya Kaptana muamileyhim taraf›ndan bu vakayii ca-
niyanenin atfü isnat edilmekte amas›n›n ve bu iki zabitin hükûmet için tehlikeli birer unsur
oldu¤u ve Gebze kaymakaml›¤›n›n bu baptaki ifl'arat› resmîyesinin de bu fikri müeyyit bu-
lundu¤u bildirilmektedir. Necati Efendinin bir yerden aras›ra para almakta olmas› Sait Mol-
la tavassutu ve ‹ngilizlerin tertibi ile alâkadar oldu¤u hissini vermektedir. Binaenaleyh bu iki
zabitin bir an evvel mahallerinden kald›r›larak mazarrat edemiyecek mahallere tayin olun-
mas› ehemmiyetle maruzdur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 203.
fiifre S›vas, 8/12/1335
Zata mahsustur

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay fievket Beyefendiye
Kartal ve Gebze havalisindeki asayiflsizli¤i Maltepe endaht mektebinde memur iken

kendisine Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi s›fat›n› veren Binbafl› Necati Beyle, Gebze
Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin himaye ve idaresi alt›ndaki Arnavut Küçük Aslan çetesi
taraf›ndan ika edilmekte oldu¤u ve Binbafl› Necati Beyin ‹stanbul ile muhabere etti¤i ve bir
yerden para almakta bulundu¤u mevsuken istihbar edilmifltir. Keyfiyet kemali ehemmiyetle
Harbiye Nâz›r› Cemal Paflaya bildirildi. Ve bu zabitlerin hemen mahallerinden kald›r›larak
mazarrat ika edemiyecek bir mahalle tayinleri istirham olundu. Taraf›n›zdan da keyfiyetin
mahrem olarak takip olunmas› ve bunlar›n Kartal ve Gebzeden kald›r›lmas›n› müteak›p mefl-
ru ve nezih bir tarzda teflkilât› millîyenin o havalide taazzuv ve teflmili için icab›na flimdiden
tevessül buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 204.
Befliktafl, 27/12/1335 

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Kartal ve Gebze havalisindeki asayiflsizli¤in bafll›ca müsebbibi Gebzedeki Yahya Kap-

tanla refiki Kara Aslan ve Alemda¤› cihetinde dolaflan Sâd›k çeteleridir. Bizim flimdiye ka-
dar yapt›¤›m›z tahkikat ve gönderdi¤imiz en müstakim zevat›n raporlar› bunu müeyyittir.
Esasen evvelce yapt›¤› cüz’î hizmete mukabil flimdiki halde Gebze heyeti idaresini tan›mayan
ve hükûmetin nüfuzunu suistimal ile ahaliye zulüm yapmaya kalkan Yahyah›n son zaman-
larda gönderilen muhtelif zevat›n nasayihini dinlememesi ötedenberi Kuvayi Millîye aleyhin-
de bulunmakla flöhret kazanan Üsküdar mutasarr›f› ile pek s›k› münasebeti olan Gebze kay-
makam›n›n kuca¤›na at›lmas› bizi art›k bu fleriri ika› mazarrat edemiyecek bir hale getirme-
sine teflebbüs ettirmiflti. Son zamanlarda bunu iflitmesi ve ötedenberi aralar› iyi olm›yan Kü-
çük Aslan çetesinin teveccühte olmas› kendisini muhtelif vas›talarla böyle setri kabay›ha sev-
ketmifltir. Yüzbafl› Nail Yahyan›n aleyhindedir. Necati Beye gelince hükûmeti sak›ta zama-
n›nda Kartal kazas›nca reis intihap olunarak Kuvayi Millîye nam›na merkezle kat'› alâka et-
mifl ve flimdiye kadar Kartal Gebze civar›nda ve Üsküdar müttehiden Ömerli ve fiile civar›n-
da teflkilât› millîyeyi esasland›r›n›fl ve nizamnameyi takip etmifltir. Yeniköy Rumlar›n›n etra-
fa sark›nt›l›klar› üzerine Küçük Aslan çetesini dolaflt›rma¤a bafllam›fl ve bunlar›n da flimdiye
kadar hiçbir fenal›klar› duyulmam›fl ve hatta köylüye barolmamalar› için de Necati Bey va-
sat›sile taraf›n›zdan para dahi verilmifltir. De¤il bu memurlar›, her f›rsattan bilistifade Kuva-
yi Millîyeyi lekeleme¤e ve fedakâr ve çal›flkan olan Üsküdar Jandarma Tabur Kumandan›
Binbafl› Remzi Beyi bir behane ile azletme¤e çal›flan Üsküdar mutasarr›f› flimdiye kadar fe-
dakârl›¤› ve Rum eflk›yas›na karfl› fedakârl›¤› görülen ve son defa Üsküdar köylerinde teflki-
lâtta bulunan endaht mektebindeki Yüzbafl› Hulûsi Efendiyi de Sad›k çetesinin da¤a kald›r›p
para ald›¤› bir Rumu katletti. Para ald›¤› behanesile lekelemeye dolay›sile teflkilât› büsbütün
bozmaya ve bu veçhile her teflebbüsü akim b›rakmak manevras›na müracaat etmektedirler.

Hulâsa:
l - Üsküdar livas›nca teflkilât meflru ve nezih bir tarzda yap›lm›flt›r. Binbafl› Necati biraz

idaresiz ise de cezaya müstahak de¤ildir.
2 - Teflkilât yapmaya çal›flarak birer birer lekelenmemesi teflkilât›m›z›n müsmir olmas› için
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Kaptan›n onlar taraf›ndan bu canice olaylarla haks›z olarak suçlan›lmakta olmas›n›n ve bu
iki subay›n hükûmet için tehlikeli birer kifli oldu¤u ve Gebze kaymakaml›¤›n›n bu konuda-
ki resmî bildirisinin de bu düflünceyi do¤rulad›¤› bildirilmektedir. Necati Efendinin bir yer-
den aras›ra para almakta olmas› Sait Molla arac›l›¤› ve ‹ngilizlerin düzenlemesi ile ilgili ol-
du¤u izlenimi vermektedir. Bu duruma göre bu iki subay›n bir an önce yerlerinden al›narak
zarar veremiyecekleri yerlere atanmalar›n› önemle sunar›m.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal 

BELGE, 203.
fiifre S›vas, 8/12/1919
Kifliye özeldir

‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› Albay fievket Beyefendiye
Kartal ve Gebze yöresindeki içgüvenlik yoklu¤unun Maltepe at›fl okulunda görevli

iken kendisine Kartal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkan› niteli¤ini veren Binbafl› Necati
Beyle, Gebze Jandarma Yüzbafl›s› Nail Efendinin korumas› ve yönetimi alt›ndaki Arnavut
Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yarat›lmakta oldu¤u ve Binbafl› Necati Beyin ‹stanbul ile ha-
berleflti¤i ve bir yerden para almakta bulundu¤u inan›l›r kaynaklardan ö¤renilmifltir. Du-
rum Savafliflleri Bakan› Cemal Paflaya önemle bildirildi. Ve bu subaylar›n hemen yerlerin-
den al›narak zarar veremiyecekleri bir yere atanmalar› rica edildi. Taraf›n›zdan da duru-
mun gizlice izlenmesi ve bunlar›n Kartal ve Gebzeden al›nmalar›ndan sonra o yörede Ulu-
sal Örgütün hukuka uygun ve temiz bir yoldan kurulup yay›lmas› için gerekenin yap›lmas›-
na flimdiden bafllan›lmas› rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 204.
Befliktafl, 27/12/1919

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Kartal ve Gebze yöresindeki güvensizli¤in bafll›ca yarat›c›lar› Gebzedeki Yahya Kap-

tanla arkadafl› Kara Aslan ve Alemda¤› yönünde dolaflan Sad›k çeteleridir. Bizim flimdiye
kadar yapt›¤›m›z soruflturma ve gönderdi¤imiz en namuslu kiflilerin raporlar› bunu do¤ru-
lamaktad›r. Zaten önceleri yapt›¤› pek küçük hizmete karfl›l›k flimdi Gebze yönetim kuru-
lunu tan›mayan ve hükûmetin etkisini kötüye kullanarak halka zulüm yapmaya kalkan
Yahyan›n son zamanlarda gönderilen birçok kiflinin ö¤ütlerini dinlememesi ötedenberi
Ulusal Güçlere karfl› olmakla ün kazanan Üsküdar mutasarr›f› ile pek s›k› iliflkisi olan Geb-
ze kaymakam›n›n kuca¤›na at›lmas› bizi art›k bu haydutu kötülük yapam›yacak bir duruma
getirmeye giriflmek zorunda b›rakm›flt›. Son zamanlarda bunu iflitmesi ve ötedenberi arala-
r› iyi olmayan Küçük Aslan çetesine güler yüz verilmesi kendisini türlü yollarla böylece ka-
bahatlar›n› örtmeye yöneltmifltir. Yüzbafl› Nail Yahya'ya karfl›d›r. Necati Beye gelince dü-
flük hükûmet zaman›nda Kartal ilçesine baflkan seçilerek Ulusal Güçler ad›na ‹stanbulla
iliflki kesmifl ve flimdiye kadar Kartal Gebze yöresinde ve Üsküdarda birlikte Ömerli ve fii-
le yöresinde Ulusal Örgütleri köklcfltirmifl ve tüzü¤e uymufltur. Yeniköy Rumlar›n›n sark›n-
t›l›k yapmalar› üzerien Küçük Aslan çetesini dolaflt›rmaya bafllam›fl ve bunlar›n da flimdiye
kadar hiçbir fenal›klar› duyulmam›fl ve dahas› köylüye yük olmamalar› için de Necati Beyin
arac›l›¤›yla taraf›n›zdan para da verilmifltir. Yanl›z bu görevlileri, her uygun durumdan ya-
rarlanarak Ulusal Güçleri lekelemeye ve özverili ve çal›flkan olan Üsküdar Jandarma Ta-
bur Komutan› Binbafl› Remzi Beyi sözde nedenle görevden ç›karmaya çal›flan Üsküdar mu-
tasarr›f› flimdiye kadar özverisi ve Rum eflkiyas›na karfl› özvesiri görülün ve son defa Üskü-
dar köylerinde örgütte bulunan at›fl okulundaki Yüzbafl› Hulusi Efendiyi de Sad›k çetesinin
da¤a kald›r›p para ald›¤› bir Rumu öldürdü. Para ald› diye sözde bir nedenle lekelemek do-
lay›sile örgütü büsbütün bozmak ve bölece her giriflimi sonuçsuz b›rakmak manevras›na
baflvurmaktad›rlar.

Özet:
l - Üsküdar sanca¤›nca örgüt yasal ve dürüst bir yolda yap›lm›flt›r. Binbafl› Necati bi-

raz idaresiz ise de cezay› hak etmemifltir.
2 - Örgüt kurmaya çal›flarak birer birer lekelenmemesi örgütümüzün verimli olmas› için



Nail, Necati, Hulûsi Efendiler aleyhinde verilen raporlar›n bilâtetkik nazar› dikkate al›nma-
mas›, hükûmetçe yap›lmaya bafllan›lan tebdil ve tevkif muamelesinden sarf› nâz›r olunmas›-
n›n temin buyurulmas›.

3 - Gebze kaymakam›n›n, Üsküdar mutasarr›f›n›n bir an evvel memuriyetinden kald›-
r›larak tevvirata ve Rum, ecnebî entrikalar›na nihayet verilmesi.

4 - Yahya Kaptan ve refiki Büyük Aslan›n evvelce verilen silâhlar› vermek ve cepheye
gitmek flartile aff› ile fenal›k yapamayacak bir hale getirilmesi aksi halde tedibi ve keza Sad›-
k›n tedibi lâz›m ve muvaf›kt›r fikrindeyiz Efendim. Maruzdur. (Vas›f)

Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket

VES‹KA, 205.
fiifre Ankara, 2/1/1336
Zata mahsustur

‹zmit, Birinci F›rka Kumandan› Rüfltü Beyefendiye
Kartal Müdafaai Hukuk Reisi Binbafl› Necati Bey hakk›nda Dersaadet heyeti merkezi-

yesinden verilen malûmatta Üsküdar livas›nca teflkilât› millîyenin meflru ve nizamnameye
muvaf›k yap›ld›¤›, Binbafl› Necati Beyin biraz idaresizli¤i varsa da asla müstahakk› ceza ol-
mad›¤›, Necati Beyle Nail, Hulûsi Efendiler hakk›ndaki verilen raporlar›n muhtac› tetkik ol-
du¤u, Gebze kaymakam› ve Üsküdar mutasarr›f›n›n flahsen muz›r olduklar›, Yahya Kaptan
ve Büyük Aslan›n ve Sad›k›n müstahakk› tedip olduklar› zikrolunmaktad›r. Bu bapta evvel-
ce vaki olan istilâmata cevaben Yahya Kaptan ve Necati Bey hakk›nda ...tarihli flifrelerile ita
buyurulan izahat ile marüzzikir ifl'arat aras›nda tezat görülmektedir. Keyfiyetin bir kere da-
ha flayan› emnü itimat zevat vas›tasile tahkik ve tetkik ettirilerek heyeti umumîyesi hakk›nda-
ki kanaati âlilerinin muvazzahan ifl'ar›n› ehemmiyet ve müstaceliyetle rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 206.
fiifre Ankara, 7/1/1336
Makine bafl›nda

‹zmitte Birinci F›rka Kumandanl›¤›na
Yahya Kaptan›n Tavflanc›lda taht› muhasaraya al›nd›¤› havadisinin derecei s›hhati ne

mertebededir. Keyfiyet filhakika bu merkezde ise oradaki ‹stanbuldan geldi¤i bildirilen k›t'a
kumandan›na mumaileyhin bizim adam›m›z oldu¤u ve e¤er bir kusur ve kabahati varsa ta-
raf›m›zdan icab›n›n yap›lmas› tabiî bulundu¤u, hiçbir suretle Yahya Kaptan›n muhasara ve
tevkif edilmesine raz› olmad›¤›m›z›n ifl'ar›n› ve neticenin bize sürati iblâ¤›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 207.
fiifre halli Düzce, 7/1/1336
Mühim ve müstaceldir. Tehiri Mucibi mes'uliyettir

Ankara K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîye Riyasetine:
Bu gece saat dokuzda iki bin kiflilik bir kuvvetin Tavflanc›la ç›karak Yahya Kaptan›

muhasara ettikleri ‹zmitten Birinci F›rka Vekâletinden bildirilmektedir. Ç›kan kuvvetin cinsi
‹zmitten istifsar edilmifl ise de cevap al›n›p oraya ifl'ar› vakte muhtaç idü¤ünden icab ederse
yap›lacak muamele için do¤ruca ‹zmitle muhabere edilmesi mercudur.

Birinci F›rka Bolu ve havalisi Kumandan›
Rüfltü
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Nail, Necati, Hulusi Efendilere karfl› verilen raporlar›n incelenmeden dikkate al›nmamas›,
hükûmetçe yap›lmaya bafllan›lan de¤ifltirme ve tutuklama iflinden vazgeçilmesinin sa¤lan-
mas›.

3 - Gebze kaymakam›n›n, Üsküdar mutasarr›f›n›n bir an önce görevden al›narak ya-
lan dolana Rum ve yabanc› entrikalar›na son verilmesi.

4 - Yahya Kaptan ve arkadafl› Büyük Aslan›n evvelce kendilerine verilmifl olan silâh-
lar› geri vermek ve cepheye gitmek kofluluyla ba¤›fllamalar› ve kötülük yapamayacak bir
duruma getirilmeleri söz dinlemezlerse usland›r›lmalar› ve Sad›k'›n cezaland›r›lmas› gerek-
li ve uygundur düflüncesindeyiz Efendim. Sunulur. (Vas›f)

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
fievket

BELGE, 205.
fiifre Ankara, 2/1/1920
Kifliye özeldir

‹zmit, Birinci Tümen Komutan› Rüfltü Beyefendiye
Kartal Haklar› Savunma Baflkan› Binbafl› Necati Bey ile ilgili olarak ‹stanbul merkez

kurulundan verilen bilgilerde Üsküdar sanca¤›nca ulusal örgütün yasa ve tüzü¤e uygun ola-
rak kuruldu¤u, Binbafl› Necati Beyin biraz idaresizli¤i varsa da cezay› hiç hak etmedi¤i, Ne-
cati Beyle Nail, Hulûsi Efendilerle ilgili olarak verilen raporlar›n incelenmek gerekti¤i,
Gebze kaymakam› ve Üsküdar mutasarr›f›n›n kendilerinin zararl› olduklar›, Yahya Kaptan
ve Büyük Aslan›n ve Sad›k›n cezaland›r›lmay› hak ettikleri bildirimektedir. Bu konuda da-
ha önce yöneltilen sorulara yan›t olarak Yahya Kaptan ve Necati Bey hakk›nda... tarihli flif-
relerinizle verdi¤iniz aç›klamalarla yukar›da bildirilen bilgiler aras›nda çeliflki görülmekte-
dir. Durumu bir kere daha güvenilir kifliler arac›l›¤›yla soruflturup inceleterek konunun tü-
mü ile ilgili düflüncelerinizin aç›kça bildirilmesini önemle ve ivedilikle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 206.
fiifre Ankara, 7/1/1920
Makine bafl›nda

‹zmitte Birinci tümen Komutanl›¤›na
Yahya Kaptan›n Tavflanc›lda kuflatma alt›na al›nd›¤› haberi ne ölçüde do¤rudur. Du-

rum gerçekten böyle ise oradaki ‹stanbuldan geldi¤i bildirilen birlik komutan›na onun bi-
zim ad›m›m›z oldu¤u ve e¤er bir kusur ve suçu varsa taraf›m›zdan gere¤inin yap›lmas› do-
¤al bulundu¤u, hiçbir türlü Yahya Kaptan›n kuflat›lmas›na ve tutuklanmas›na raz› olmad›-
¤›m›z›n bildirmesini ve sonucun bize h›zla iletilmesini rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 207.
Çözülmüfl fiifre Düzce, 7/L/I920
Önemli ve ivedidir.
Geciktirilmesi sorumluluk do¤urur

Ankara K.O. 20 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na:
Bu gece saat dokuzda iki bin kiflilik bir kuvvetin Tavflanc›la ç›karak Yahya Kaptan›

kuflatt›klar› ‹zmitten Birinci Tümen Komutan Vekilince bildirilmektedir. Ç›kan kuvvetin
türü ‹zmitten sorulmufl ise de yan›t al›n›p oraya bildirilmesi zaman alaca¤›ndan gerekirse
yap›lacak ifl için do¤ruca ‹zmitle haberleflilmesi rica olunur.

Birinci Tümen Bolu ve Yöresi Komutan›
Rüfltü



VES‹KA, 208.
‹zmit, 7/8, 1, 1336

K.O. 20 K.
C: 7/1/1336 flifreye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Müfreze, Umum Jandarma Kumandan Muavini Hilmi Beyin Kumandas›ndad›r. Gerçi

kuvvet iki bin oldu¤u bir köylüden istihbar edilmifl ise de Hereke Müfreze Kumandanl›¤›n-
dan ald›¤›m raporda tahminen üç yüz oldu¤u bildirilmifltir. Yahya Kaptan henüz ele geçme-
mifltir. Mevkii meçhul oldu¤u gibi Tavflanc›l›n taht› muhasaraya al›nd›¤› ve bu gece kendi
maiyetindeki Kuvayi Millîye ile müfreze aras›nda bir musademe olaca¤› muhtemel bulundu-
¤u ve miri mumaileyhe bermucibi emir icab eden müracaatte bulunulaca¤› maruzdur,

F›rka 1 Kumandan Vekili
Kaymakam Fevzi

VES‹KA, 209. 
Müstaceldir. ‹zmit, 9/1/1336

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Mesmuat› âcizaneme nazaran Tavflanc›lda dün Yahya Bey maiyetile jandarmalar ara-

s›nda müsademe vukua gelmifl ve gerek bura hükûmetinde gerek Dersaadette mühim tertibat
al›nm›fl ve Yahya Bey ve maiyeti efrad›n›n kâmilen derdestine sarf› gayret edilmekte bulunul-
du¤u berayi malûmat arzolunur.

Birinci F›rka Kumandan Vekili
Fevzi

‹zmit, 10/1/1336
K.O. 2O Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Müfreze ile edilen iki müsademeden sonra Yahya Kaptan›n meyyiten istisal edildi¤i ar-

zolunur Efendim.
F›rka 1 Kumandan Vekili

Fevzi
VES‹KA, 210.
fiifre Ankara, 11/1/1336
C: 9 ve 10/1/1336
Yahya Kaptan›n harekât› millîyeye hadim oldu¤u evvelce F›rka Kumandan› Rüfltü Be-

yin tahkikatile tebeyyün etmifl idi. Bu defa meyyiten istisal olundu¤u ifl'ar edilmektedir. Sebe-
bi takip ve muhasaras› ne oldu¤unun ve taraf›n›zdan takip müfrezesi kumandan›na tebligat-
ta bulunulup bulunulmad›¤›n› sürati ifl'ar›n› rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 211.
‹zmit, 14/1/1336

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Yahya Kaptan›n sureti katli hakk›nda flimdiye kadar rapor ve haberler kâmilen yekdi-

¤erini mütenak›zd›r. Bizzat icra etti¤im tahkikattan Yahya Kaptan taraf›ndan müfrezeye ve
müfreze taraf›ndan bunlara atefl edilmedi¤i ve yaln›z Yahya Kaptan›n bilmecburiye teslimin-
den sonra köy haricinde aleti cariha ile katledildi¤i ve kafatas›n›n olmamas› bunun müeyyit
oldu¤u anlafl›lm›fl ise de bu hususta tamik› tahkikat edilmekte bulunuldu¤undan istihsal k›l›-
nacak netayiç arzedilecektir Efendim.

F›rka 1 Kumandan Vekili
Kaymakam

Fevzi

1130 1131

BELGE, 208.
‹zmit, 7-8/1/1920

K.O. 20 K. 
K: 7/1,1920 flifreye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Birlik, Genel Jandarma Komutan Yard›mc›s› Hilmi Beyin Komutas›ndad›r. Herneka-

dar kuvvetin iki hin oldu¤u bir köylüden ö¤renilmifl ise de Hereke Birlik Komutanl›¤›ndan
ald›¤›m raporda yaklafl›k üç yüz oldu¤u bildirilmifltir. Yahya Kaptan daha ele geçmemifltir.
Yeri bilinmedi¤i gibi Tavflanc›l›n kuflatmaya al›nd›¤› ve bu gece kendi emrindeki Ulusal
Güçler ile birlik aras›nda bir çat›flma olabilece¤i ve ona emrinize uygun olarak gerekli bafl-
vuruda bulunulaca¤› bilginize sunulur.

Tümen 1 Komutan Vekili 
Yarbay Fevzi

BELGE, 209.
‹vedidir ‹zmit, 9/1/1920

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Duydu¤uma göre Tavflanc›lda dün Yahya Beyin emrindekilerle jandarmalar aras›nda

çat›flma olmufl ve iki ölü ve dört yaral›, befl de canl› olarak ele geçirilmifl ve gerek bura hü-
kûmetinde gerek ‹stanbulda önemli önlemler al›nm›fl ve Yahya Bey ve emrindeki erlerin
tümüyle elegeçirilmesine çaba harcanmakta oldu¤u bilgi için sunulur.

Birinci Tümen Komutan Vekili
Fevzi

‹zmit, 10/1/1920
K.O. 20 Komutanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Birlikle yap›lan iki çat›flmadan sonra Yahya Kaptan›n ölü olarak ele geçirildi¤i bilgi-

nize sunulur Efendim.
Tümen 1 Komutan Vekili

Fevzi
BELGE, 210.
fiifre Ankara, 11/1/1920
K:9 ve 10/1/1920
Yahya Kaptan›n ulusal savafl›ma yard›mc› oldu¤u daha önce Tümen Komutan› Rüfltü

Beyin soruflturmas›yla anlafl›lm›flt›. Bu kez ölü olarak ele geçirildi¤i bildirilmektedir. Ken-
disinin niçin izlenip kuflat›ld›¤›n›n ve taraf›n›zdan izleme birli¤i komutan›na bildirimde bu-
lunup bulunulmad›¤›n› çabuk bildirmenizi rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 211.
‹zmit, 14/1/1920

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Yahya Kaptan›n öldürülüfl flekli ile ilgili olarak flimdiye kadar al›nan rapor ve bilgile-

rin tümü birbiriyle çeliflkilidir. Kendi yapt›¤›m soruflturmadan Yahya Kaptan›n zorunlu ola-
rak teslim olmas›ndan sonra köy d›fl›nda kesici âletle öldürüldü¤ü ve kafatas›n›n olmamas›-
n›n bunu do¤rular oldu¤u anlafl›lm›fl ise de bu konuda soruflturma derinlefltirmekte bulunul-
du¤undan al›nacak sonuçlar bilginize sunulacakt›r Efendim.

Tümen 1 Komutan Vekili
Yarbay

Fevzi



VES‹KA, 212.
fiifre halli Düzce, 17/18, 1, 1336

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîye Riyasetine:
C: 14/15, 1, 1336 flifreye
Gebze ve Hereke ‹stanbul vilâyetine merbut olmakla beraber teflkilât› millîye itibarile

de ‹stanbul heyeti merkezîyesi taraf›ndan idare edilmekte meselâ oraya müracaat eden Dok-
tor Enis Fahri imzas› sahibi de ‹stanbulca oraya konmufl bir flahsiyet olmas› muhtemeldir.
Yahya Kaptana elden gelen muavenet yap›lm›fl ve di¤er telgrafla arzedildi¤i veçhile ‹stanbu-
la karfl› himaye edilmek de istenilmifl ise de maatteessüf müsmir olmam›flt›r. En son ‹stanbul-
dan Yahya Kaptana yap›lan tebligatta da ora Kuvayi Millîyesinin ‹stanbul heyeti merkezîye-
sine merbut oldu¤u bildirilmifl ve zannederim ki muamileyhin bu tebli¤e cevab› ret vermesi
mucibi tedibi olmufltur. Bu hususat flayan› dikkat oldu¤u ve maamafih ihtiyaten Enis Fahri
Beyle temas edilerek duçar oldu¤u müflkülât›n mahiyetinin ö¤renilmesi ve muaveneti müm-
kine ifas› ‹zmitteki vekilime bildirilmifl idü¤ü maruzdur.

Birinci F›rka Bolu ve havalisi 
Kumandan›

Rüfltü
VES‹KA, 212. 
fiifre Ankara, 18/1/1336

Dersaadette Mevkii Müstahkem Kumandan›
fievket Beyefendiye

Gebze ve Kartal heyeti idareleri evvelce hükûmeti merkezîye ile kat'› münasebet edildi-
¤i zamanlar do¤rudan do¤ruya Heyeti Temsilîyeye raptedilmiflti. Son günlerde zuhûr eden
hadisat sebebile nazar› dikkati celbeden havalinin ‹stanbul vilâyeti hududu dahilinde bulun-
mas› dolay›sile Dersaadet heyeti merkezîyesince idare edilmeye baflland›¤› istihbar k›l›nm›fl-
t›r. Mahallerine tebligat› lâzime icras› için bu baptaki mukarrerat›n ve baz› müflkülâta maruz
kald›¤›ndan bahis ile müracaatte bulunan Doktor Enis Fahri bey nam›nda bir zat›n Dersa-
adet heyeti merkezîyesince bu civara memur edilip edilmedi¤inin ifl'ar› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 213.
17 Kânunuevel 1335

TAM‹M
Meclisi Meb'usan›n ‹stanbul in'ikad›ndan evvel istiklâli millî ve tamamîyeti mülkîyemi-

zin temeni esasat› gibi mühim mesaili ehemmiyetle tezekkür ve bu bapla icap eden esbaba te-
vessül Heyeti Temsilîye için en mühim vazifedir. Heyeti Temsilîye bu hususat›n müzakeresi-
ni millet nam›na sahibi salâhiyet olan meb'usini kiram ile takviye olunduktan sonra icra et-
meyi menafii millîye ve vatanîye iktizas›ndan addeder. Buna binaen her liva meb'uslar› ma-
hallî heyeti merkezîye veya heyeti idarelerile müfltereken meb'us arkadafllar›ndan birini tefl-
kilât nizamnamemizin dokuzuncu maddesine tevfikan Heyeti Temsilîyeye aza olarak intihap
ve ismini imba edecektir. ‹flbu aza bir iki günlük k›sa bir müzakere ve münakafladan sora
Dersaadette Meclisi Millîye hareket edeceklerdir. Zevat› mumaileyhimin Heyeti Temsilîyenin
bulunaca¤› mahalde zaman› içtima› isim ve adresleri malûm olduktan sonra bilmuhabare ka-
rarlaflt›r›lacakt›r. Heyeti Temsilîye kariben ‹stanbula yak›n bir mahalle nakledilecektir.

Azayi mezkûrenin sürati intihabile isim ve adreslerinin hemen ifl'ar buyurulmas› mer-
cudur.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na

Mustafa Kemal

1132 1133

BELGE, 212.
Çözülmüfl fiifre Düzce, 17-18/1/1920

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurul Baflkanl›¤›na: 
K: 14-15,1/1920 flifreye
Gebze ve Hereke ‹stanbul iline ba¤l› olmakla birlikle Ulusal Örgütler bak›m›ndan da

‹stanbul merkez kurulu taraf›ndan yönetilmektedir; örne¤in oraya baflvuran Doktor Enis
Fahri imzas›n›n sahibi de ‹stanbulca oraya konmufl bir kifli olabilir. Yahya Kaptana elden
gelen yard›m yap›lm›fl ve öteki telgrafla bilginize sunuldu¤u üzere ‹stanbula karfl› korun-
mak da istenilmifl ise de ne yaz›k ki sonuç al›namam›flt›r. En son ‹stanbuldan Yahya Kap-
tana yap›lan bildiride de ora Ulusal Güçlerinin ‹stanbul merkez kuruluna ba¤l› oldu¤u bil-
dirilmifl ve san›r›m ki onun bu bildirime red cevab› vermesi haddinin bildirilmesini gerekli
k›lm›flt›r. Bu konular dikkate de¤er; bununla birlikte bir önlem olarak Enis Fahri Beyle ilifl-
ki kurup u¤rad›¤› güçlüklerin niteli¤inin ö¤renilmesi ve elden gelen yard›m›n yap›lmas›n›n
‹zmitteki vekilime bildirmifl oldu¤u bilginize sunulur.

Birinci Tümen Bolu ve yöresi
Komutan›

Rüfltü
BELGE, 212.
fiifre Ankara, 18/1/1920

‹stanbulda Müstahkem Mevki Komutan› 
fievket Beyefendiye

Gebze ve Kartal yönetim kurullar› daha önce ‹stanbul hükûmeti ile iliflkiler kesildi¤i
zamanlarda do¤rudan do¤ruya Temsilci Kurula ba¤lanm›flt›. Son günlerde ç›kan olaylar ne-
denile dikkati çeken yörenin ‹stanbul ili s›n›rlar› içinde bulunmas› dolay›sile ‹stanbul mer-
kez kurulu taraf›ndan yönetilmeye baflland›¤› ö¤renilmifltir. ‹lgili yerlere gerekli bildirimle-
rin yap›lmas› için bu konudaki kararlar›n ve baz› güçlüklerle karfl›laflt›¤›ndan söz ederek
baflvuruda bulunan Doktor Enis Fahri Bey ad›nda bir kiflinin ‹stanbul merkez kurulu tara-
f›ndan bu yörede görevlendirilip görevlendirilmedi¤inin bildirilmesi rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 213.
17 Aral›k 1919

GENELGE
Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›ndan önce ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve ül-

kemizin bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ilkeleri gibi önemli sorunlar›n önemle görüflülmesi ve bu
konuda gereken önlemlerin al›nmas› Temsilci Kurul için en önemli ödevdir. Temsilci Kurul
bu konular›n görüflülmesini millet ad›na yetki sahibi say›n meb'uslar ile güçlendirildikten
sonra yapmay› millet ve vatan yarar› gere¤i sayar. Bu nedenle her sanca¤›n meb'uslar› ilgi-
li yerin merkez kurullar› veya yönetim kurullar›yla ortaklafla olarak meb'us arkadafllar›n-
dan birini örgüt tüzü¤ümüzün dokuzuncu maddesi uyar›nca Temsilci Kurula üye olarak se-
çecek ve ad›n› bildirecektir. Bu üyeler bir iki günlük k›sa bir görüflme ve tart›flmadan sonra
‹stanbula Millî Meclise gideceklerdir. Bu kiflilerin Temsilci Kurulun bulunaca¤› yerde top-
lanmalar› zaman› isim ve adresleri ö¤renildikten sonra haberleflmeyle kararlaflt›r›lacakt›r.
Temsilci Kurul yak›nda ‹stanbula yak›n bir yere tafl›nacakt›r.

Bu üyelerin h›zla seçilmesi isim ve adreslerinin gecikmeden bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar›

Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 214.
fiifre Ankara, 29/12/1335
Gayet müstaceldir
17/12/1335 tarih ve bilâ numara flifreye zeyildir:
1 - Bir suretinin Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyelerine itas› rica olunur. An-

kara-Eskiflehir hatt›n›n ifllemekte bulunmas› cihetile sühulet noktai nazar›ndan müzakere
mahalli olarak Ankara intihap edilmifltir. Binaeneleyh Heyeti Temsilîye azas› olarak intihap
k›l›nm›fl olan meb'usîni muhteremenin Kânunusaninin beflinden itibaren Ankaraya muvasa-
latlar›na intizar olunur. Hareketleri hakk›nda Heyeti Temsilîyeye itay› malûmat buyurulma-
s› rica olunur.

2 - Heyeti Temsilîye her livadan aza s›fatile gelecek meb'uslarla icra edece¤i müzakere-
ye di¤er meb'usîni kiramdan mümkün oldu¤u kadar fazla m›ktarda di¤er zevat›n da müza-
kerata ifltiraki son derecede arzu edilmektedir. Bu hususta icap edenlere tabligat› lâzimede
bulunulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 215.
fiifre Ankara, 30/12/1335
Müstaceldir

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› fievket Beyefendiye
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m Beyin taflra meb'uslar›na telgrafnameler keflide ederek

en seri vas›l› ile Dersaadete vürutlar›n› talep eyledi¤i vaki olan müracaatten anlafl›ld›. Miri-
mumaileyhin Bekir Sami Bey nezdinde bulunan Heyeti Temsilîye tebligat›ndan haberdar
edilmesini ve meb'usîni kiramla meclisin küflad›ndan evvel vukubulacak müzakerattan haz›r
bulunmak arzu buyuruyorlarsa lûtfen ve serian Ankaraya teflrifleri lüzumunun kendilerine
ifham› istirham olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 216.
Harbiye Nezareti Dersaadet, 31 Kânunuevel, 1335
Nezaret flubesi
Kalemi mahsus

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Maruzdur.
Teflkilât› millîyenin vatan› kurtarmaya hadim bir tarzda idamei mevcudiyetine flahsen

ne dereceye kadar sai bulundu¤um zannederim malûmdur. Bu meseleden benim de Heyeti
Temsilîye kadar alâkadar oldu¤umu ve yap›lan ifllerde bu gayenin temini tamamii masuniye-
tini hiçbir zaman pifli nazardan ay›rmamaya vicdanen ve vazifeten mecbur bulundu¤umu
zikre lüzum görmem. Buraca yap›lan her iflin yanl›fl oldu¤u ve do¤ru kararlar›n ancak He-
yeti Temsilîyeden sâd›r olabilece¤i gibi bir manay› tazammun eden cevapnameleri flahs›ma
karfl› nev'ama ademi itimad› tazammun ediyor. Böyle bir vaziyet bu vazifeyi deruhde eyledi-
¤im gündenberi arada tahassul eden ihtilâflar›n halli için bin müflkülât ile masruf olan mesa-
imi akamete mahkûm etmektedir.

Nurettin Paflan›n On ‹kinci Kolorduya tayini için ‹stanbula gelen bilûmum ‹zmir ve
Ayd›nl›lar mütevaliyen müracaatlerde bulundular. Ayd›n cephesinde pek karmakar›fl›k bir
halde bulunan Kuvayi Millîyenin tanzim ve tensiki ve âtiyen maruz kalabilece¤imiz ihtima-
lâta göre esasl› ve ciddî istihzarat icras› elzemdir. Bunun için de bu iflin bafl›nda Nurettin Pa-
fla gibi bir zat›n bulunmas›n› Erkân›harbiye ve ben muvaf›k gördük.

Ahmet Fevzi Pafla hakk›nda da flimdiye kadar muhtelif zamanlarda fikrimi söylemifl-
tim. Ordunun mühim kumanda makamlar›nda son harekât› millîye ile ayan olarak meflgul
olmufl zevat›n bizzat ve resmen bulunmalar› harice ve bilhassa ecanîbe karfl› orduda siyase-
tin hükümran oldu¤u manzaras›n› verir ve bu da her halde suitesiri mucip oluyor. Nezaret
bilfiil bu tesirat›n filî tesiri karfl›s›ndad›r. Halbuki harekât› millîye ile bilfiil alâkadar zevat
gayr›resmî olarak daha nâfi ve daha mahzurdan salim bir flekilde ifay› vazife edebilirler.

Gerek Nurettin Pafla ve gerekse Ahmet Fevzi Pafla menafii millîyeyi müdrik ve an› ha-
lelden vikayeye âzim kimselerdir ve teflkilât› millîye ile tevhidi mesai eyliyeceklerdir.

1134 1135

BELGE, 214.
fiifre Ankara, 29/12/1919
Çok ivedidir
17/12/1919 tarihli olup say›s› yaz›lmayan flifreye ekdir:
1 - Bir örne¤inin Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurullar›na verilmesi rica olunur.
Ankara-Eskiflehir hatl›n›n ifllemekte bulunmas› dolay›s›yla kolayl›k bak›m›ndan gö-

rüflme yeri olarak Ankara seçilmifltir. Bu nedenle Temsilci Kurul üyesi olarak seçilmifl olan
say›n meb'uslar›n Oca¤›n beflinden bafllamak üzere Ankaraya varmalar› beklenir. Yola ç›k-
t›klar›n›n Temsilci Kurula bildirilmesi rica olunur.

2 - Temsilci Kurul her sancaktan üye kimli¤iyle gelecek meb'uslarla yapaca¤› görüfl-
meye öteki say›n meb'uslar›n olabildi¤ince çok say›da kat›lmas› son derecede istenmekte-
dir. Bu konuda gerekenlere gerekli bildirinin yap›lmas› rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 215.
fiifre Ankara, 30/12/1919
‹vedidir
‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› fievket Beyefendiye
Ayd›n Meb'usu Hüseyin. Kâz›m Beyin taflra meb'uslar›na telgraflar çekerek en çabuk

yoldan ‹stanbula ulaflmalar›n› istedi¤i yap›lan baflvurudan anlafl›ld›. Bu kifliye Bekir Sami
Beyde bulunan Temsilci Kurul genelgesinden bilgi verilmesini ve meclisin aç›lmas›ndan ön-
ce say›n meb'uslarla yap›lacak görüflmelerde bulunmak istiyorlarsa lûtfen ve çabucak An-
karaya gelmeleri gere¤inin kendilerine duyurulmas› rica olunur.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 216.
Savafliflleri Bakanl›¤› ‹stanbul, 31 Aral›k 1919 Bakanl›k flubesi Özel kalem

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Sunulur.
Ulusal Örgütlerin vatan› kurtarmaya yard›mc› olmak yolunda varl›¤›n› sürdürmesine

benim ne ölçüde çal›flt›¤›m› bilirsiniz san›r›m. Bu konuyla benim de Temsilci Kurul kadar
ilgili oldu¤umu ve yap›lan ifllerde bu amac›n tam olarak sa¤lanmas›n› hiçbir zaman gözden
ay›rmamaya vicdan›m ve görevim gere¤i zorunlu bulundu¤umu söylemeyi gerekli görmem.
Buraca yap›lan her iflin yanl›fl oldu¤u ve do¤ru kararlar›n ancak Temsilci Kuruldan ç›kabi-
lece¤i gibi bir anlam tafl›yan yan›t›n›z bana karfl› bir bak›ma güvensizlik anlam› tafl›yor. Böy-
le bir durum bu görevi üstlendi¤im gündenberi arada do¤an anlaflmazl›klar›n çözümü için
bin güçlükle harcad›¤›m çabalar›m› sonuçsuz b›rakmaklad›r.

Nurettin Paflan›n On ‹kinci Kolorduya atanmas› için ‹stanbula gelen tüm ‹zmir ve Ay-
d›nl›lar sürekli olarak baflvuruda bulundular. Ayd›n cephesinde pek karmakar›fl›k bir du-
rumda bulunan Ulusal Güçlerin düzene sokulmas› ve ileride karfl›laflabilece¤imiz olas›l›kla-
ra göre köklü ve sa¤lam haz›rl›klar yap›lmas› çok gereklidir. Bunun için de bu iflin bafl›nda
Nurettin Pafla gibi birinin bulunmas›n› Genelkurmay ve ben uygun gördük.

Ahmet Fevzi Pafla ile ilgili düflüncemi de flimdiye kadar de¤iflik zamanlarda söylemifl-
tim. Ordunun önemli komuta yerlerinde son ulusal savafl›mda aç›kça çal›flm›fl olanlar›n do¤-
rudan do¤ruya ve resmî olarak bulunmalar› d›fla ve özellikle yabanc›lara karfl› orduya poli-
tikan›n egemen oldu¤u görünümünü verir ve bu da her halde kötü etki yap›yor. Bakanl›k
da edimli olarak bu etkinin bask›s› alt›ndad›r. Oysa ulusal savafl›mla edimli olarak ilgili bu-
lunanlar resmî olmayan yoldan daha yararl› ve daha sak›ncas›z bir biçimde görev yapabilir-
ler.

Gerek Nurettin Pafla gerek Ahmet Fevzi Pafla ulusal ç›karlar› bilen ve onu zarardan
korumaya kesin kararl› kimselerdir ve ulusal örgütlerle iflbirli¤i yapacaklard›r.



Hal böyle iken ve bahusus Fevzi Pafla tayini iradei seniyeye iktiran etmifl iken böyle ne-
zih zevat›n ademi kabulünde ›srar edilmesi beni cidden müflkül vaziyete sokuyor. Hiç olmaz-
sa Meclisi Meb'››san›n küflad›na kadar olsun kabinenin devam› için göstermekle kusur etme-
di¤im mesaiye kelâl vermektedir. ‹zzetinefis meselesi halini alan bu vaziyet ›slah edilmedi¤i
ve bu zevat›n tayinine muvafakat buyurulmad›¤› takdirde meclisin küflad›n› dahi beklemeden
hemen istifaya mecbur olaca¤›m› arz ve bu halde art›k Meclisi Meb'usan›n in'ikad› bir haya-
li muhal olaca¤›n› ve bundan da vicdan›m›n mes'ul olam›yaca¤›na nazar› dikkati devletleri-
ni celbeder ve bu vesile ile de arz› hürmet eylerim Efendim.

Harbiye Nâz›r›
Cemal

VES‹KA, 217.
Tahrirat Ankara, 4 Kânunusani 1336
Gayet mahremdir

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
Seryaver Salih Bey vedaatile irsal buyurular› 31/12/1335 tarihli iki k›ta emirnamei dev-

letleri vâs›l› desti tazim oldu. Salih Beyin de huzurile tezekkür edildi. Mevadd› esasiyeye da-
ir nikat› nazar›m›z veçhiati arzolunur.

1 - Heyetimizce Düveli Mütelifenin vatan›m›z› menat›k› nüfuza tabiim etmeleri keyfiyeti o
derece kuvvetli bir ihtimal halinde görülmemektedir. Temaslar›m›zdan ve vaziyeti umumîyeden
anlad›¤›m›za göre bunlardan herbirisi umum vatanda azamî menafi i temin etmek gayesini ta-
kip ediyor ve bunun için flayan› itimat bir müracaat ve istinat noktas› ar›yor. ‹ngiliz siyasetinin
tamamen aleyhimizde oldu¤u muhakkakt›r. Fakat bunlar›n aç›ktan aç›¤a muar›z görünmeleri
esbab›n› kabinenin vaz'› bitarafîsi ile ecanibe izhar eylemekle oldu¤u istinats›zl›kta aramal›d›r.

2 - Kariben neflri mukarrer olan beyanname hususuna gelince bu ancak hükûmetin her
noktai nazardan Kuvayi Millîyeye müstenit oldu¤u kanaatini verecek bir tariki hareket kabu-
lü ve bunu âleme ihsas ve izhar eylemesi suretile mevkiini siyaseti hariciyede kuvvetli k›ld›k-
tan sonra ve sulh murahhaslar›n›n azimetinden evvel ve fakat Meclisi Millî içtima etmifl ve
mecliste esasat› millîyeyi kabul eylemifl ekseriyetin yani "Müdafaai Hukuk Cemiyeti Grubu-
nun" muvafakat ve ifltiraki tammile yapmas› muvaf›k ve müessir olabilecektir. Çünkü Mecli-
si Millîde ekseriyet fikrine istinat etmedikçe bu beyannameye düflmanlar›m›zca haizi k›ymet
ve itibar addedilmiyecektir. Mütaleat› âcizanemize nazaran bu hususta ifle evvelâ kabul olu-
nacak ›slahattan de¤il belki milletin istiklâl ve mülkün tamamisinden bafllamak, ancak bunun
teminine muallâk ve meflrut olmak üzere umuru idarenin hululü esasîyesi takrir edilmek mu-
vaf›k olacakt›r. Millete istinat etti¤ini iddia eden hükûmeti haz›ra için de bu beyannameye
esas olacak S›vas Umumî Kongresi beyanname ve nizamnamesindeki hululü mühimmedir ki
bunlarda müstakbel hudutlar, devlet ve milletin istiklâli, ekalliyetlerin hukuku, muzaheretin
milletçe tarz› telâkkisi gibi hususatttr. Bunun flimdiden ihzar› pek lâz›m ve Meclisi Millinin
küflad›nda da ekseriyet grubile bilmüzakere ilân› zarurî telâkki olunmaktad›r.

3 - Dahilîye Nâz›r›n›n istifasile kabinede bir buhran husulüne sebep görülememektedir.
Bundan olsa olsa heyeti umumîyenin makam› riyaseti sadrazam yerine Dahiliye Nâz›r›n›n flah-
s›nda görmekte olmalar› manas› ç›kar›labilir. Malûmu samileridir bir kabinede buhran ancak
sadrazam›n istifasile hâs›l olur ki böyle bir halin arzu edilmemesinden dolay› da Ali R›za Pafla-
n›n istifa etmemesi evvelce bilmünasibe istirham olunmufltu. Fakat izahat› devletlerinden öyle
anl›yoruz ki, kabine Dahiliye Nâz›r› fierif Paflaya tâbi kalmakta ve müflarileyh de sak›t Damat
Ferit Paflaya merbut bulunmaktad›r. Polis müdürünün el'an makam›nda oturmas›, memurîni,
dahilîyenin tarz› tayini bu irtibat›n en bariz alâmetleridir. Halbuki gerek zât› devletleri ve gerek-
se Ahmet ‹zzet Pafla Hazretleri bu kabine resikâra geçti¤i zaman eski kabineden müdevver ze-
vat hakk›ndaki endiflemize cevaben teminat› kat'iye ve kefaleti vicdanîyede bulunmufllard›. ‹s-
titrat olarak flunu da arzedelim ki polis müdürü yerinde kald›kça flahs›n›z da taht› tehlikededir.

4 - Meclisin küfladile dahilîye ve haricîye nâz›rlar›n›n tebdilinin muhakkak oldu¤u hak-
k›ndaki iflareti devletlerini iyice anlayamad›k. Keyfiyetin tahakkuk için bu iki nâz›r›n meclis
huzuruna ç›kmadan evvel istifa edeceklerini flimdiden vadeylemifl olmalar› veyahut Sadra-
zam Paflan›n zât› flahane ile bu bapla anlaflm›fl bulunmas› lâz›md›r. Meclisin kabineye itimat
reyi vermesi haline göre de bunlar›n tebdili meclisin padiflahla anlaflmas›na mütevakk›ft›r.
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Durum böyle iken ve özellikle Fevzi Paflan›n atanmas› padiflah taraf›ndan onanm›fl
iken böyle temiz kimselerin kabul edilmemesinde direniln›esi beni çok zor duruma soku-
yor. Hiç olmazsa Meb'uslar Meclisinin aç›lmas›na kadar olsun kabinenin görevini sürdür-
mesi için göstermekte kusur etmedi¤im çabalarda bana bezginlik vermektedir. Onur soru-
nu durumu alan bu tutum düzeltilmez ve bu kiflilerin atanmas›n› kabul etmezseniz meclisin
aç›lmas›n› bile beklemeden hemen görevden çekilmek zorunda kalaca¤›m› bildirir ve bu du-
rumda art›k Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n›n eriflilmez bir hayal olaca¤›na ve bundan da
vicdan›m›n sorumlu olam›yaca¤›na dikkatinizi çeker ve bu vesile ile de sayg› sunar›m.

Savafliflleri Hakan›
Cemal

BELGE, 217
Resmî Yaz› Ankara 4 Ocak 1920
Çok gizlidir

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
Baflyaver Salih Bey eliyle gönderilen 31/12/1919 tarihli iki emir yaz›n›z elime ulaflt›.

Salih Beyin de yan›nda okundu. Ana noktalara iliflkin görüfllerimiz afla¤›da sunulmufltur.
1 - ‹tilâf Devletlerinin vatan›m›z› etki bölgelerine ay›rmalar› kurulumuzca o kadar

kuvvetli bir olas›l›k içinde görülmemektedir. ‹liflkilerimizden ve genel durumdan anlad›¤›-
m›za göre bunlardan herbirisi tüm vatanda ençok ç›kar sa¤lamak amac›n› güdüyor ve bu-
nun için güvenilir bir baflvuru ve dayanak noktas› ar›yor. ‹ngiliz politikas›n›n tümüyle bize
karfl› oldu¤u kesindir. Ancak bunlar›n aç›ktan aç›¤a bize karfl› görünmelerinin nedenlerini
kabinenin yans›z tutumu ile yabanc›lar› desteklememekte olmas›nda aramal›d›r.

2 - Yak›nda yay›mlanmas› kararlanm›fl olan bildiri konusuna gelince bu ancak hükûme-
tin her bak›mdan Ulusal Güçlere dayand›¤› inanc›n› verecek bir tutumun kabulü ve bunu
herkese duyurup aç›klamas› yoluyla d›fl politikada hükûmeti güçlü k›ld›ktan sonra ve bar›fl
delegelerinin yola ç›kmalar›ndan önce ve fakat Ulusal Meclis toplan›p ve mecliste ulusal il-
keleri kabul etmifl ço¤unlu¤un yeni "Haklar› Savunma Derne¤i Grubunun" onay› ve tam ka-
t›lmas›yla yapmas› uygun ve etkin olabilecektir. Çünkü Ulusal Meclisteki ço¤unlu¤un düflün-
cesine dayanmad›kça bu bildiriye düflmanlar›m›zca de¤er verilmiyecek ve sayg› gösterilmi-
yecektir. Bizim düflüncemize göre bu konuda ifle önce kabul olunacak reformlardan de¤il
belki milletin ba¤›ms›zl›¤›ndan ve ülkenin bölünmezli¤inden bafllamak, ancak bunun sa¤lan-
mas› kofluluna ba¤l› olmak üzere yönetim ifllerinin ana çizgilerini saptamak uygun olacakt›r.
Millete dayand›¤›n› ileri süren bugünkü hükûmet için de bu bildiriye temel olacak fley S›vas
Genel kongresi bildiri ve tüzü¤ündeki önemli çizgilerdir ki bunlar da gelecekteki s›n›rlar,
devlet ve milletin ba¤›ms›zl›¤›, az›nl›klar›n haklar›, yard›mlar›n millet taraf›ndan nas›l karfl›-
lanaca¤› gibi konulard›r. Bunun flimdiden haz›rlanmas› çok gereklidir ve Ulusal Meclis aç›-
l›nca da ço¤unluk grubu ile görüflülerek duyurulmas› (ilân edilmesi) zorunlu say›lmaktad›r.

3 - ‹çiflleri Bakan›n›n görevden çekilmesinin kabinede bir bunal›m oluflmas›na neden
olabilece¤i anlafl›lamamaktad›r. Bundan olsa olsa herkesin baflbakanl›¤›n baflbakan yerine
‹çiflleri Bakan›n›n kendisinde görmekte olmas› anlam› ç›kar›labilir. Bilirsiniz ki bir kabine-
de bunal›m ancak baflbakan›n›n görevden çekilmesinden do¤ar ki böyle bir durum istenme-
di¤inden Ali R›za Paflan›n görevden çekilmemesini de yeri gelmifl rica etmifltik. Ama yap-
t›¤›n›z aç›klamalardan öyle anl›yoruz ki, kabine ‹çiflleri Bakan› fierif Paflaya ba¤l› kalmakta
ve o da düflük Damat Ferit Paflaya ba¤l› bulunmaktad›r. Polis müdürünün hâlâ yerinde
oturmas›, içiflleri bakanl›¤› görevlilerinin atan›fl biçimleri bu ba¤lant›n›n ‹zzet Pafla Hazret-
leri bu kabine ifl bafl›na geçti¤i zaman eski kabineden kalma kiflilerle ilgili kayg›lar›m›z kar-
fl›s›nda kesin güvence vermifl ve vicdan kefili olmufltunuz, Bu arada flunu da söyleyelim ki
polis müdürü yerinde kald›kça siz de tehlike alt›ndas›n›z.

4 - Meclisin aç›lmas›yla içiflleri ve d›fliflleri bakanlar›n›n de¤ifltirilmesinin kesin oldu¤u
yolundaki iflaretinizi iyice anlayamad›k. Böyle bir durumun gerçekleflmesi için bu iki baka-
n›n meclis önüne ç›kmadan önce görevden çekileceklerine flimdiden söz vermifl olmalar› ya
da Baflbakan paflan›n padiflahla bu konuda anlaflm›fl bulunmas› gerekir. Meclisin kabineye
güven oyu vermesi durumuna karfl›n da bunlar›n de¤ifltirilmesi meclisin padiflahla anlaflma-
s›na ba¤l›d›r.



5 - Düflmanlar›n meclisi küflat ettirmemek istiyecekleri ve her türlü vesileye müracaat
edecekleri tabiidir. Yaln›: meclisin içtimama irade etmifl olan zât› flahanenin, bu içtima› gay-
r›meflru telâkki etmesi, iradesini nakzeylemesi ihtimali varidi hat›r m›d›r? Filhakika padifla-
h›n Meclisi Millînin gayr›meflru oldu¤una dair bir kanaati varsa o halde meclis, ‹stanbulda
da¤›tma ve milleti meb'usans›z b›rakmak için mi toplan›yor. Binaenaleyh zât› flahanenin bu
baptaki noktai nazarlar›n›n Heyetimizce kat’î olarak flimdiden bilinmesi lâz›md›r ki meb'us-
lar› hariçte, emin bir mahalde toplamak için teflebbüsatta bulunal›m. Aksi halde meclis ‹stan-
bulda içtima yüzünden berveçhibalâ ahvale duçar olursa bunun mes'uliyeti Dersaadette içti-
ma› hususunda ›srar edenlere raci olacakt›r.

6 - Meb'uslar›n Ankaraya gelmeleri memleketin halâs› u¤runda ayn› kanaatte olan efl-
has›n mecliste müttefikan çal›flmalar›n› temin gayesine matuftur. Mecliste kuvvetli Milliyet-
perver bir grubun teflekkülü mecburiyeti vard›r. Bu zaruret de meclisin Dersaadette içtima›
yüzünden hâs›l olmufltur. Esasen bunun için umumi bir içtima yap›lacak de¤ildir. Gelenler-
le müdavelei efkâr sureti tercih olunmufl ve bu suretle zaman›n ziyama meydan verilmemesi
takarrür etmifltir. Bu ekseriyet grubunun Kuvayi Millîye ile yak›ndan anlaflmas› ve ancak bu
suretle mecliste milleti temsil eylemesi en mühim bir noktad›r. Aksi halde Meclisi Meb'usan
nazar› ecanipte milleti temsil edemez. Arada maazallah ihtilâf› efkâr husulü ise vatan›n pek
büyük zarar›n› mucip olur. Binaenaleyh düflmanlar›n tezvirat›, memleketin hayat ve mema-
t›na müteallik bu gibi mesailde haizi tesir ve k›ymet olamaz.

7 - Nurettin ve Ahmet Fevzi Paflalar hakk›ndaki mütaleai devletlerine gelince, evvelki
cevapnamemizde her do¤ru fleyin Heyeti Temsilîyeden sudur etti¤ini iddia eylemifl de¤iliz.
Tatbiki takrir buyurulan prensip hakk›ndaki mütaleat› âcizanemizi suat etmifl oldu¤unuzdan
bu baptaki mülâhazat›m›z› arzetmifltik. Mütaleat›m›zda isabet oldu¤una ait kanaatimizi tek-
rar ederiz.

Heyeti Temsilîyemiz kabinenin mevkii iktidara geldi¤i tarihte sak›t Damat Ferit Pafla-
n›n miras› seyyiat› olan Ayd›n cephesi ve m›ntakas›n›n oralardaki Kuvayi Millîyenin hal ve
âtisini son derece alâka ile nazar› dikkate alm›fl, hükûmetin siyaseti haricîyesine münasip ve
o m›ntakan›n vaziyet ve ihtiyacal› dahiliyesine muvaf›k âti için ümitbahfl bir vaziyetin temi-
nini düflünmüfl idi. Tasavvuat›n› karara raptetmeden evvel nezareti celileleri ve erkân›harbi-
yei umumîyesinin nikat› nazar›n› bilmeyi bir vazife addeyliyerek....tarih...numaral› maruzat›
ile Ali Fuat Paflan›n millî kumandan olmas›n› istizan ve Konyaya Cemal Beyin ifsadatile hu-
sul bulan vaziyeti ›slah ve mevcut fenal›klar› itfa edebilecek ve cephe umurunu tanzim eyli-
yecek bir kumandan tayinini istirhamla bu meyanda Refet Beyin de tavzifi münasip olaca¤›-
n› arzetmiflli...tarih... numaral› emirnamei cevabîlerinde "Fuat Paflay› Ankarada Kolordusu
bafl›nda görmek islerim. Refet Bey ismini zayi etmek flartile Ayd›n cephesi Kuvayi Millîye
Kumandanl›¤›na tayini muvaf›kt›r" buyurulmufltu. Miralay Fahrettin Beyin behemehal On
‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na tayinini temin için delâletimiz talep k›l›nm›fl ve ilâveten Fah-
rettin Beyin nikat› nazar›m›za göre Ayd›n cephesinin temini ihtiyac› için her türlü tedabiri ic-
ra etmeye taraf› devletlerinden talimat ahzeylemifl bulundu¤u da zikrolunmufl idi. Binaena-
leyh ifl'arat› devletleri ayd›n cephesinin esbab› müdafaas›n› tanzim için heyetimizce tertip k›-
l›nan plân›n esas›n›, kaidesini teflkil eylemiflti. Buna istinaden cephe ile alâkadar olan resmî
ve millî kumandanlar ve eshab› ihtisas ile muhabere ve k›smen de muhtelif cephelerden davet
olunan zevat ile müzakere edilerek, Ayd›n cepheyi hakk›nda bir plân tertip olundu. Bu plâ-
na nazaran Refet Bey Ayd›n ve Salihli cephelerinin ve bu cephelerle alâkadar olan geri me-
nat›¤›n, Konya da dahil oldu¤u halde, millî kumandanl›¤›n› deruhde etmifl ve Fahrettin Bey
de Konyada Kolordusu bafl›nda olarak ayn› noktai nazara tevfikan nâfi ve müsmir muave-
net ve faaliyet izhar etmekte bulunmufltur. Ali Fuat Pafla da emri devletlerine tevfikan kolor-
dusu bafl›nda bulunmak üzere Ankaraya gelmiflti. Tertibat› maruza neticesi olmak üzere bu-
günkü vaziyet flayan› memnuniyet bir flekle girmifltir. Binaenaleyh baflka bir kumandana lü-
zum olmad›¤› gibi Nurettin Paflan›n tayini halinde de namus ve hayatlar›n› ortaya koymufl iki
k›ymetli arkadafl›m›z›n kesri kalbine Heyeti Temsilîyeye tamamen münkat, makam› akdesi
hilâfete merbut Demirci Efe ve maiyetinin memleket için muz›r bir flekle girmesine sebebiyet
verilmifl olacakt›r.

Ahmet Fevzi Pafla meselesine gelince: Yirminci Kolordu m›ntakas› dahilinde mevcut Kuvayi
Millîyenin bir vaziyeti hususiyeti vard›r ki umum teflkilât› millîye üzerine müessir bulunmaktad›r.
Bu vaziyetin hiçbir sebep ve suretle tebeddülüne hal ve vaziyet müsait de¤ildir. Maruz vaziyetin mu-
hafaza ve idamesini temin için bütün bu m›ntakada Ali Fuat Paflan›n devlet nazar›nda, umum na-
zar›nda, vaziyetinin her türlü tenkitten, mahzurdan muarra bulundu¤u kanaatinin mahfuziyeti
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5 - Düflmanlar›n meclisi açt›rmamak istiyecekleri ve her türlü yola baflvuracaklar› do-
¤ald›r. Yaln›z meclisin toplanmas›n› buyurmufl olan padiflah›n, bu toplant›y› yasaya ayk›r›
saymas› kendi buyru¤unu kendi bozmas› olas›l›¤› akla gelebilir mi? Padiflah gerçekten Ulu-
sal Meclisin yasad›fl› oldu¤u kan›s›ndaysa o halde meclis, da¤›t›lmak ve milleti meclissiz b›-
rakmak için mi ‹stanbulda toplan›yor. fiu halde padiflah›n bu konudaki görüfllerinin Kuru-
lumuz taraf›ndan flimdiden kesin olarak bilinmesi gereklidir ki meb'uslar› taflrada, güvenli
bir yerde toplamak için giriflimlerde bulunal›m. Bu yap›lmaz da meclis ‹stanbulda toplan-
mak yüzünden yukar›da belirtilen durumlara düflerse bunun sorumlulu¤u ‹stanbulda top-
lanmas› için direnenlere düflecektir.

6 - Meb'uslar›n Ankaraya gelmeleri memleketin kurtar›lmas› u¤runda ayn› kan›da
olanlar›n mecliste birlik halinde çal›flmalar›n› sa¤lama amac›na yöneliktir. Mecliste güçlü
ulussever bir grubun oluflmas› zorunlu¤u vard›r. Bu zorunluk da meclisin ‹stanbulda toplan-
mas› yüzünden do¤mufltur. Gerçekte bunun için genel bir toplant› yap›lacak de¤ildir. Ge-
lenlere düflünce al›flverifli yapma yolu ye¤lenmifl ve böylece zaman kayb›na meydan veril-
memesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu ço¤unluk grubunun Ulusal Güçlerle yak›ndan anlaflmas› ve
ancak bu yoldan mecliste milleti temsil etmesi çok önemli bir noktad›r. Bu olmazsa Meb'us-
lar Meclisi yabanc›lar›n gözünde milleti temsil edemez. Allah korusun arada düflünce ayr›-
l›¤› do¤mas› vatan için çok büyük zarar do¤urur. fiu halde düflmanlar›n yalan ve dolanlar›,
memleketin ölüm ve kal›m›yla ilgili bu gibi konularda etkili ve de¤erli olamaz.

7 - Nurettin ve Ahmet Fevzi Paflalarla ilgili görüfllerinize gelince, daha önceki yan›t›-
m›zda her do¤ru fleyin Temsilci Kuruldan ç›kaca¤›n› ileri sürmüfl de¤iliz. Uygulanmas›n› bil-
dirdi¤iniz prensiple ilgili görüflümü sordu¤unuz için bu konudaki görüfllerimizi bilginize
sunmufltuk. Görüfllerimizin yerinde oldu¤una iliflkin kan›m›z› yineleriz.

Temsilci Kurulumuz kabinenin iktidara geldi¤i tarihte düflük Damat Ferit Paflan›n kö-
tülük miras› olan Ayd›n cephesi ve bölgesinin oralardaki Ulusal Güçlerin bugününü ve ge-
lece¤ini büyük ilgi ile göz önünde bulundurmufl, hükûmetin d›fl politikas›na uygun ve o böl-
genin iç durum ve gereksinimine elveriflli, gelecek için umut veren bir durumun sa¤lanma-
s›n› düflünmüfl idi. Düflündüklerini karara ba¤lamadan önce yüksek bakanl›¤›n›z›n ve genel-
kurmay›n›n görüfllerini ö¤renmeyi bir ödev sayarak tarih say›l› yaz›s› ile Ali Fuat Paflan›n
ulusal komutan olmas›n› önermifl ve Konyaya, Cemal Beyin bozgunculu¤undan do¤an du-
rumu düzeltip oradaki kötülükleri giderebilecek ve cephe ifllerini düzenleyecek bir komu-
tan atanmas›n› rica ederek o arada Refet Beyin de görevlendirilmesinin uygun olaca¤›n› bil-
dirmiflti.... tarih... say›l› yan›t buyurunuzda "Fuat Paflay› Ankarada Kolordusu bafl›nda gör-
mek isterim. Refet Beyin ad›n› gizlemek kofluluyla Ayd›n cephesi Ulusal Güçler Komutan-
l›¤›na atanmas› uygundur" buyurmufltunuz. Albay Fahrettin Beyin herhalde, On ‹kinci Ko-
lordu Komutanl›¤›na atanmas›n› sa¤lamak için yard›m›m›z istenmiflti ve ek olarak Fahret-
tin Beyin Ayd›n cephesinin gereksinimini görüflümüze uygun olarak sa¤lamak için her tür-
lü önlemleri almaya sizden direktif alm›fl bulundu¤u da bildirilmifl idi. fiu halde sizin bildir-
dikleriniz Ayd›n cephesinin savunmas›n› sa¤lamak için kurulumuzca düzenlenen plân›n te-
melini taban›n› oluflturmufltu. Buna dayanarak cephe ile ilgili bulunan resmî ve ulusal ko-
mutanlar ve uzmanlarla haberleflerek ve çeflitli cephelerden ça¤›r›lan bir k›s›m kiflilerle gö-
rüflülerek, Ayd›n cephesi iel ilgili bir plân oluflturuldu. Bu plâna göre Refet Bey Ayd›n ve
Salihli cephelerinin ve bu cephelerle iliflkili olan geri bölgelerin, Konya da içinde olmak
üzere, ulusal komutanl›¤›n› üzerine alm›fl ve Fahrettin Beyde Konyada Kolordusu bafl›nda
olarak ayn› görüfle göre yararl› ve etkili yard›m yapmakta ve çaba harcamakta bulunmufl-
tur. Ali Fuat Pafla da emrinize uygun olarak kolordusu bafl›nda bulunmak üzere Ankaraya
gelmiflti. Bu düzenleme sonucunda bugünkü durum sevindirici bir hal alm›flt›r. fiu halde
baflka bir komutana gereklilik olmad›¤› gibi Nurettin Paflan›n atanmas› durumunda da na-
mus ve hayatlar›n› ortaya koymufl iki k›ymetli arkadafl›m›z›n gönül k›r›kl›¤›na u¤ramas›na
Temsilci Kurulun buyruklar›na eksiksiz uyan, en kutsal halifeye ba¤l› bulunan Demirci Efe-
nin ve emrindekilerin memleket için zararl› bir biçime girmesine neden olunmufl olacakt›r.

Ahmet Fevzi Pafla sorununa gelince: Yirminci Kolordu bölgesi içinde bulunan Ulusal Güç-
lerin özel bir durumu vard›r ki bütün ulusal örgütler üzerine etkili bulunmaktad›r. Bu durumun ne
sebep ve ne yoldan olursa olsun de¤ifltirilmesine zaman ve ortam elveriflli de¤ildir. Bu durumun
korunup sürdürülmesini sa¤lamak içn bütün bu bölgede Ali Fuat Paflan›n devlet önünde, kamu
önünde, durumunun her türlü elefltiriden, sak›ncadan aklanm›fl bulundu¤u inanc›n›n yerleflmesi



flart› esasîdir. Binaenaleyh müflarileyhin Yirminci Kolordu bafl›ndan herne flekil ve suretle
olursa olsun infisali harekât› millîye esnas›nda ileri at›lm›fl, ibraz› fedakârî etmifl bulunmas›
sebebine atfolunacakt›r ki, mahfuziyeti müemmen olmas› zarurî bulunan nikat› nazara göre
asla kabili tecviz de¤ildir. Esasen hükûmetçe vârid siyasî mehaziri bertaraf k›lmak için yap›-
lacak her fley vap›lm›flt›r. Binaenaleyh Ali Fuat Paflan›n bu mmlakada ve bütün ordu naza-
r›nda Yirminci Kolordu kumandan› olarak bilinmesi ve kolordunun da filen bugün oldu¤u
gibi kifayet ve iktidar› ve amal ve makas›d› hakikî ile tamamen mutab›k oldu¤u müsellem bu-
lunan 24 üncü F›rka Kumandan› Kaymakam Mahmut Reyin uhdei vekâletinde kalmas› hal
ve vaziyetin icabat› zarurîyesindendir. Ahmet Fevzi Pafla hakk›nda menfi bir mütaleada bu-
lunmak arzu etmeyiz. Fakat flunu da ilâveye mecburuz ki, müflarileyh tasavvur buyurdu¤u-
nuz nikat› nazardan teflriki mesai kabiliyetini haiz de¤ildir. Müflarileyhin daha bidayette va-
zifei mahsusa ile gefllügüzar eyledi¤i zamanlarda vaki mant›ks›z ifadat›n›... tarihli flifre ile ar-
zeylemifltik. Bunun memul olam›yaca¤›na dair cevab› samileri al›nd›ktan sonra idi ki müfla-
rileyhin bizzat Rauf ve Bekir Sami Beyefendilere yazd›¤› cevabî flifrede ordu bugünkü anar-
fli halinde kald›kça memleket için felâket muhakkak bulundu¤u tarz›ndaki ifadesi ile teflkilâ-
t› millîyenin ve bunun zahiri olan ordu münasebetinin kendi içtihad›na göre anarfli telâkki
edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Halbuki malûmu devletleridir ki ordu, teflkilât› millîye kadrosu ha-
ricinde de¤il, belki onun ruh ve esas›n› teflkil eylemektedir.

Son al›nan raporlarda müflarileyh Fevzi Paflan›n Gönende ilk ifl olarak Anzavur mese-
lesinden dolay› bin müflkülâtla ele geçirilebilen canilerin tahliyesini talep eyledi¤i bildirilmek-
tedir. Binaenaleyh vatan ve milletin halâs› mevzuubahs oldu¤u flu hengâmede ayn› maksat
u¤runda fedakârane çal›flan zât› samilerinin vaziyet ve kabiliyeti mahallîyeyi yak›ndan bilen
heyeti âcizanemizle müdavelei efkâr eylemeden tayin buyurmufl olduklar› iki zat›n ademi ka-
bulüne ait serd k›l›nan zarurî ve muhik mütelat› bir izzetinefis meselesi yapmak isteyecekle-
rini, vatana olan sadakat, millete olan merbutiyetleri itibarile noktai nazar›na matuf maruza-
t› vak›am›z›n hüsnütelâkki buyurulaca¤›ndan emin oldu¤umuzu samimiyetle arzeyleriz.

‹stifalar› halinde Meclisi Meb'usan in'ikad›n›n bir hayali muhal olaca¤› kayd›na naza-
ran sadrazam da dahil oldu¤u halde kabinenin meflrutiyeti idarenin aleyhtar› bulundu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Pek mühim olan bu noktan›n tamamile teflrih ve izah› Heyetimizce zât› devlet-
lerinden rica olunur.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 218.
(Zarf›n üstü)

Harbiye Nezareti
Devletlû Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Mektup
Erkân›harbiyei Umumiye Dairesi
fiube
Numara
24/12/1335 tarihile muta müflterek takririn vusulünü tasdik eder. Ve bu bapta atideki taf-

silât›n ‹ngiltere, Fransa, ‹talya Hükûmat› müfahhamesi fevkalâde komiserlerinin enzar› adli-
ne vaz'›na kemali hürmetle müsaadeler rica ederim:

Malûmu asilâneleridir ki, ‹zmirin müptedayi iflgali mahallinde Amiral Galtrop'un notasile
bafllam›fl ve bu notada iflgalin Düveli Mütelife k›taat› taraf›ndan vukubulaca¤› ve bunun da biz-
zat ‹zmir flehrile tahkimat hatt›na maksur kalaca¤› bildirilmifl ve k›sa bir fas›ladan sonra da emri
iflgal sadece Yunan k›taat›na havale ve emanet edilmiflti. Yunan k›taat› taraf›ndan yap›lan iflgal ve
avak›b›n›n bizi davet eyledi¤i medit tazallüm ve flikâyetlerimiz binnetice muhtelit bir komisyonun
‹zmir havalisinde icray› tahkikat eylemesini icab ettirdi. Ancak flu icab›n teslim ve husulüne de¤in
takdir edemiyece¤im esbap ile hâs›l olmufl fas›lai teahhur içinde pek canh›rafl bir flekil ve seyralan
Yunan y›rt›c›l›¤› karfl›s›nda esasen da¤lara derelere ç›plak ve sefil bir halde da¤›larak s›¤›nm›fl
olan halk› art›k h›fz› hayat ve s›yaneti namus kayd›na düflürmüfltü. Hükûmet ve ordu daima tah-
kik komisyonunun adlü n›sfetine nasb› itimat etmekle beraber bir taraftan da hiç olmazsa bu
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temel kofluldur. Bu nedenle onun herne biçimde ve her ne yoldan olursa olsun Yirminci
Kolordunun bafl›ndan ayr›lmas› ulusal savafl›m s›ras›nda ileri at›lm›fl, özverilerde bulun-
mufl olmas›ndan ileri gelmifltir denilecektir ki, korunmas›n›n güvence alt›nda bulunmas›
zorunlu olan düflünceye göre hiçbir surutte do¤ru de¤ildir. Zaten hükûmetin akl›na gelen
politik sak›ncalar› ortadan kald›rmak için yap›lacak her fley yap›lm›flt›r. Bu duruma göre
Ali Fuat Paflan›n bu bölgede ve bütün ordu önünde Yirminci Kolordu komutan› olarak bi-
linmesi ve kolordunun da edimli olarak bugün oldu¤u gibi yetenek ve bilgisi ve gerçek is-
tek ve amaçlar›yla tam uyum içinde oldu¤u herkesçe bilinen 24 üncü Tümen Komutan›
Yarbay Mahmut Beyin vekilli¤inde kalmas› zaman ve durumun gere¤i yönünden zorunlu-
dur. Ahmet Fevzi Pafla ile ilgili olarak olumsuz bir görüfl bildirmek istemeyiz, ama flunu
da eklemek zoruday›z ki, kendisinin düflündü¤ünüz aç›dan iflbirli¤i yapmak yetene¤i yok-
tur. Onun daha ilk günlerde özel görevle gezdi¤i zamanlarda söyledi¤i mant›ks›z sözleri ...
tarihli flifre ile bildirmifltik, sonra idi ki kendisinin do¤rudan do¤ruya Rauf ve Bekir Sami
Beyefendelere yazd›¤› yan›tsal flifrede ordu bugünkü anarfli durumunda kald›kça memle-
ket için y›k›m›n kesin bulundu¤u yolundaki sözleri ile Ulusal Örgütlerin ve onun yard›m-
c›s› olan ordu iliflkisinin kendi görüflüne göre anarfli say›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Oysa bilir-
siniz ki ordu, ulusal örgüt kadrosu d›fl›nda de¤il, belki onun ruh ve temelini oluflturmakta-
d›r.

Son al›nan raporlarda Fevzi Paflan›n Gönende ilk ifl olarak Anzavur olay›ndan dolay›
bin güçlükle ele geçirilebilen canilerin sal›verilmesini istedi¤i bildirilmektedir. Bu nedenle
vatan ve milletin kurtulmas› söz konusu oldu¤u flu kavgada ayn› amaç u¤runda özveriyle ça-
l›flan sizin yerel durum ve yetenekleri yak›ndan bilen kurulumuzla dan›flmadan atad›¤›n›z
iki kiflinin kabul edilemiyece¤i yolundaki zorunlu ve hakl› görüflümüzü bir onur sorunu yap-
mak isteyece¤inizi, vatana olan sadakat, millete olan ba¤l›l›¤›n›zla ba¤daflamaz gördü¤ümü-
zü ve salt vatan ve milletin ç›karlar› düflüncesine yönelik bildirimlerimizi iyi karfl›layaca¤›-
n›za güvendi¤imizi içtenlikle bildiririz.

Görevden çekilirseniz Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n›n gerçekleflemiyecek bir ha-
yal olaca¤› konusundaki sözünüze göre Baflbakan da içinde olaraktan kabinenin meflrutiyet
yoluyla yönetime karfl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çok önemli olan bu noktan›n tam olarak
aç›klanmas›n› Kurulumuz sizden rica eder.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 218.
(Zarf›n üstü)

Savafliflleri Bakanl›¤›
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Mektup
Genelkurmay Dairesi
fiube
Say›
24/12/1919 tarihile verilen ortak yaz›n›n geldi¤ini do¤rular›m. Ve bu konuda afla¤›da-

ki aç›klamalar›n yüce ‹ngiltere, Fransa, ‹talya Devletlerinin ola¤anüstü komiserlerinin ada-
letli gözleri önüne konulmas›na izin vermenizi üstün sayg› ile rica ederim:

Soylu bilginiz içindedir ki, ‹zmirin iflgali bafllang›çta orada Amiral Galtrop'un nota-
sile bafllam›fl ve bu notada iflgalin ‹tilâf Devletleri birliklerince yap›laca¤› ve bunun da sa-
dece ‹zmir flehriyle tahkimat hatl›yla s›n›rl› kalaca¤› bildirilmifl ve k›sa bir aradan sonra
da iflgal ifli salt Yunan birliklerine b›rak›lm›flt›. Yunan birlikleri taraf›ndan yap›lan iflgal
ve bunu izleyen olaylar bizim bundan sürekli s›zlanma ve yak›nmalar›m›z sonunda kar-
ma bir komüsyonun ‹zmir yöresinde soruflturma yapmas›n› gerektirdi. Ancak bu gerekli-
li¤in kabulüne ve gerçeklefltirilmesine de¤in bilemiyece¤im nedenlerle do¤mufl olan ge-
cikme s›ras›nda çok yürek parçalay›c› bir biçim ve yolda yürüyen Yunan y›rt›c›l›¤› karfl›-
s›nda asl›nda da¤lara derelere ç›plak ve periflan bir durumda da¤›larak s›¤›nm›fl olan hal-
k› art›k can›n› koruma ve namusunu savunma kayg›s›na düflürmüfltü. Hükûmet ve ordu
her zaman soruflturma komüsyonunun adalet ve insafl›¤›na güvenmekle birlikte bir yan-
dan da hiç olmazsa bu bo¤uflman›n ak›tt›¤› kanlar› geçici bile olsa dindirmek için Savaflifl-



bo¤uflman›n ak›tt›¤› kanlar› muvakkaten olsun dindirmek için Harbiye Nezaretimiz 23/8/1335 ta-
rih ve 5037 numaral› tezkere ile General Milne cenaplar›na (A) iflaretli merbut teklifte bulunmufltu.

Kuvayi Millîye ile Yunan k›taat› aras›na Osmanl› k›taat› vaz'›ndan ibaret olan iflbu tek-
life reddi cevap edilmesi üzerine yine Harbiye Nezaretince suretleri merbut 20 ve 27/8/1335 ta-
rih ve 4963, 5142 numaral› R, C teklifleri yap›lm›fl, ve m›ntakai iflgalin Yunan k›taat›ndan gay-
r› ‹tilâf k›taat› taraf›ndan iflgalini mütemenni iflbu iki teklif de tamamen cevaps›z b›rak›lm›flt›.

Hüsnüniyete makrun her gûna teflebbüslerinin neticesizli¤ile akan kan karfl›s›nda gerek
hükûmetin ve gerek ordunun uzun müddet seyirci kald›¤› bir s›rada idi ki General Milne ce-
naplar› Harbiye Nezaretine tahdidi hududu gösterir 3 Teflrinisani 1335 tarih ve 23/4114 numa-
ral› sureti merbut tezkereyi göndermifl ve halbuki böyle bir tebli¤in ahkâm›n› tatbika Harbiye
Nâz›r› resen salâhiyettar bulunmad›¤› için usulen hükûmete sepkeden müracaat› üzerine hü-
kûmetçe de Zât› Asilânelerinize sureti merbut ...tarih ve ... numaral› nota ile arz› hal olunmufl-
tu. Hernekadar iflbu vukuat› Harbiye Nâz›r›m›z bir münakaflai ûtiyeden içtinaben suretleri
merbut F, G 5 ve 15/11/1335 tarih ve 6338, 6501 numaral› tezkerelerile General Milne cenap-
lar›na hemen ve tamamen ilân eylemifl ise de; fakat iflbu tezkereler üzerine müflarileyh Gene-
ral cenaplar›ndan gerek cevaben ve gerek resen yine suretleri merbut H, ‹ iflaretli ve fakat yek-
di¤erini mütenak›z tezakir vürut etmifltir. Binaenaleyh gerek suretleri merbut evrak› muhabe-
renin lûtfen mütaleas› ve gerek arzedilmifl balâdaki tafsilât›n n›sfet ve mürüvvetleri pek müsel-
lemimiz bulunan Zât› Asilânelerinizi Harbiye Nezaretimize karfl› en küçük suitefehhümden
tenzih edece¤ine âcizlerince pek büyük bir kanaat vard›r. Bununla beraber mücerret Harbiye
Nezaretinin hükûmetçe meclisi âli mukarrerat›n› tatbikle resen âmiri takrir ve icra bulunama-
mas› kaidei düveliyesinin tevlit eyledi¤i flu gayr›kabili içtinap suitefehhümden dolay› ayr›ca ve
fevkalhat arz› teessürat eylemekte asla teahhur etmek istemem. Muvakkat hatt› hududun Yu-
nanl›lar taraf›ndan tamamii iflgaline mümanaat eden kuvvete gelince iflbu kuvvetin gördü¤ü
zulmü taaddi karfl›s›nda himayesiz kalm›fl ve kan›na susam›fl ahali kütlesinden ibaret bulun-
du¤u Zât› Asilânelerinzce pek zahirdir. Hükûmetin ve ordunun iflbu mazlum halka karfl› hi-
maye göstermemesi gibi mukavemet ibraz edemiyece¤indeki aczinin de lûtfen takdirini pek te-
menniler ederim ve iflte iflbu aczin sevk ve tesiriledir ki gerek hükûmet ve gerek Harbiye Ne-
zareti flimdiye kadar akm›fl ve akmakta bulunmufl olan iflbu fuzulî kan›n önünü almak için da-
ima makamat› asilânelerinize istimdatlar ya¤d›rm›fl ve meselenin bir an evvel çarei hal ve ad-
lini niyazlar eylemifltir. Bilhassa ve bilvesile iflbu niyazlar› yine tekrar eder ve gerek hükûmet
ve gerek Harbiye Nezareti gûya meclisi âli mukarrerat›n› tatbik etmiyor gibi bir töhmetten ar-
t›k tahlise mürüvveten delâlet buyurulmas› niyazlar›ma da ihtiramalt faikam› ilâve evlerim.

VES‹KA, 219.
Harbiye Nezareti
Nezaret flubesi
Kalemi mahsus
Arz› mahsustur.
Fevzi ve Nurettin Paflalar hakk›nda di¤er ariza ile vaki olan izahat›ma ilâveten vaziye-

ti umumîyei haricîye ve dahilîye hakk›nda berveçhiaü arz› malûmata lüzum gördüm:
1 - Düveli Mütelife hakk›m›zda henüz kat’î bir karar vermediler. Fakat en çok korku-

lan cihet memleketimizi m›ntakai nüfuzlara taksim eylemeleri hususudur. ‹ngilizler aç›ktan
aç›¤a bize muar›z vaziyettedirler. Frans›zlar zahirî bir yaltakl›k gösteriyorlarsa da Adana
meselesi ortaya sürülünce derhal tebdili tavrediyorlar. Hatta bir Frans›z muhipler cemiyeti
teflkili için Celâlettin Arif Beye müracaat ettiler. Adanan›n tahliyesi flartile böyle bir teflebbü-
se, muvafakat olunaca¤› cevab›n› ald›lar. Ve bu mesele bu suretle muallâkta kald›. Amerika-
l›lar da bizim kendi memleketimiz için ne gibi metalibimiz oldu¤unu soruyorlar.

Elhas›l Düveli Mütelifeden herbiri bizim ortaya at›lmam›z› bekliyor. Herhangi birisine
gösterece¤imiz bir tamcyüle karfl› di¤eri bütün kuvvetile vaz'› muhalefet alm›ya müheyya bir
haldedir.

‹stihbarat› Sulhîye Komisyonu vesaika müsteniden birçok istihzarat yap›yor. Bizim her
flubei idarîye için arzu etti¤imiz ve kabul edebilece¤imiz ›slahat› tespit ediyorlar. Vahdeti Os-
manîye ve Wilson prensipleri esas› dahilinde kabul edebilece¤imiz ›slahat› müfl'ir kariben bir
beyanname neflredece¤iz.

2 - Vaziyeti dahilîyeye gelince kabinede Dahilîye Nâz›r› bir iki defa istifaya teflebbüs etti. Fa-
kat Meclisi Millî aç›l›ncaya kadar bir buhrana sebebiyet vermemek için bütün kuvvetin sarfile

1142 1143

leri Bakanl›¤›m›z. 23/8/1919 tarih ve 5037 say›l› yaz›yla General Milneye (A) iflaretli iliflik
öneride bulunmufltu.

Ulusal Güçler ile Yunan birlikleri an›s›na Osmanl› birlikleri yerlefltirmekten baflka bir
fley olmayan bu önerinin kabul edilmemesi üzerine yine Savafliflleri Bakanl›¤›nca örnekleri
iliflik 20 ve 27/8/1919 tarih ve 4963,5142 say›l› B,C öneriler yap›lm›fl ve iflgal bölgesinin Yu-
nan birlikleri d›fl›nda ‹tilâf Devletleri birliklerince iflgalini dileyen bu iki öneri de tümüyle
karfl›l›ks›z b›rak›lm›flt›.

‹yiniyetle yap›lan her giriflimin sonuçsuz kalmas›yla akan kan karfl›s›nda gerek hükû-
metin ve gerek ordunun uzun süre seyirci kald›¤› bir s›rada idi ki General Milne Savafliflle-
ri Bakanl›¤›na beklenen s›n›rlar› gösterir 3 Kas›m 1919 tarih ve 23/4114 say›l› örne¤i iliflik
yaz›y› göndermifl ve oysa böyle bir bildirinin hükümlerini uygulamaya Savafliflleri Bakan›
tekbafl›na yetkili olmad›¤›ndan yöntem gere¤i hükûmete yapt›¤› baflvuru üzerine hükûmet-
çe de sizlere örne¤i iliflik ... tarih ve ... say› nota ile durum bildirilmiflti. Hernekadar bu ol-
gular› Savafliflleri Bakan›m›z ileride ç›kabilecek bir tart›flmay› önlemek için, örnekleri iliflik
F, G 5 ve 15/11/1919 ve 6338, 6501 say›l› yaz›lar›yla General Milne'ye hiç gecikmeden ve
tam olarak duyurmak ise de; fakat bu yaz›lar üzerine General'den gerek yan›t olarak ve ge-
rek do¤rudan do¤ruya örnekleri iliflik H, ‹ iflaretli ve fakat birbiriyle çeliflkili yaz›lar gelmifl-
tir. Bu duruma göre örnekleri iliflik yaz›flmalar›n incelenmesi iyili¤inde bulunman›n ve ge-
rek yukar›da verilmifl olan ayr›nt›l› bilginin insaf ve insanl›¤› bizce iyi bilinen sizi Savafliflle-
ri Bakanl›¤›m›za karfl› en küçük yanl›fl anlamadan kurtaraca¤›na kesinlikle inan›yorum. Bu-
nunla birlikte sadece Savafliflleri Bakanl›¤›n›n hükûmetçe yüksek meclis kararlar›n› uygula-
makta kendi bafl›na karar ve icra âmiri bulunamamas› konusundaki devlet hukukunun yar-
ratt›¤› flu kaç›n›lmaz yanl›fl anlamadan dolay› ayr›ca ve pek büyük üzüntülerimi bildirmek-
te hiç gecikmek istemem. Geçici s›n›r çizgisinin Yunanl›lar taraf›ndan tümüyle iflgaline en-
gel olan kuvvete gelince bu kuvvetin, gördü¤ü k›y›m ve k›r›m karfl›s›nda korumas›z kalm›fl
ve kan›na susanm›fl halk y›¤›nlar›ndan baflka bir fley olmad›¤› sizce iyi bilinmektedir. Hükû-
metin ve ordunun bu boynu bükük halka karfl› korumakta da karfl› durmakta da güçsüz kal-
d›¤›n› göz önünde bulundurman›z› çok dilerim ve iflte flimdiye kadar boflyere akm›fl ve ak-
makta bulunmufl olan bu kan›n önünü olmak için durmadan size yard›m dilekleri ya¤d›rm›fl
ve sorunun bir an önce adaletli bir çözüme ba¤lanmas› için yakarm›flt›r. Yeri gelmiflken bu
yakar›lar› özellikle yineler ve hem hükûmetin ve hem de Savafliflleri Bakanl›¤›n›n sanki yük-
sek meclis kararlar›n› uygulam›yor gbi bir suçlamadan art›k kurtar›lmas›na iyi yürekle yar-
d›mc› olman›z konusundaki yakar›lar›m›za da üstün sayg›lar›m› eklerim.

BELGE, 219.
Savafliflleri Bakanl›¤›
Bakanl›k fiubesi
Özel kalem
Özel sunudur.
Fevzi ve Nurettin Paflalarla ilgili olarak öteki yaz›mla yapt›¤›m aç›klamalara ek olarak

d›fl ve iç genel durumla ilgili olarak afla¤›daki bilgileri sunmay› gerekli buldum:
1 - ‹tilâf Devletleri bizimle ilgili olarak daha kesin bir karar vermedi. Fakat en çok

korkulan nokta memleketimizi etki bölgelerine ay›rmalar› konusudur. ‹ngilizler aç›ktan aç›-
¤a bize karfl› durumdad›r. Frans›zlar d›fl görünüflleriyle bir yaltakl›k gösteriyorlarsa da Ada-
na sorunu ortaya konunca hemen tutumlar›n› de¤ifltiriyorlar. Dahas› bir Frans›z dostlar›
derne¤i kurulmas› için Celâlettin Arif Beye baflvurdular. Adanan›n boflalt›lmas› kofluluyla
böyle bir giriflimin onaylanaca¤› yan›t›n› ald›lar. Ve bu sorun böylece ask›da kald›. Ameri-
kal›lar da bizim kendi memleketimiz için ne gibi isteklerimiz oldu¤unu soruyorlar.

K›sacas› ‹tilâf Devletlerinden herbiri bizim ortaya at›lmam›z› bekliyor. Herhangi birisi-
ne gösterece¤imiz bir e¤ilime karfl› öbürü bütün gücüyle karfl› durmaya haz›r bir durumdad›r.

Bar›fl Haz›rl›klar› Komüsyonu belgelere dayanarak birçok haz›rl›klar yap›yor. Bizim
her yönetim kolu için istedi¤imiz ve kabul edebilece¤imiz reformlar› sapt›yorlar. Osmanl›
Birli¤i ve Wilson prensipleri ilkeleri içinde kabul edebilece¤imiz reformlar› gösterir bir bil-
diri yay›mlayaca¤›z yak›nda.

2 - ‹ç duruma gelince kabinede ‹çiflleri Bakan› bir iki defa görevden ayr›lmaya kalk›flt›. Ama
Ulusal Meclis aç›l›ncaya kadar bir bunal›ma neden olmamak için bütün çaba harcanarak önüne



önüne geçildi. Bu heyeti hükûmetin Meclisi Meb'usan aç›l›nca tasfiye olunaca¤› kanaati kabi-
ne heyetince tamamen malûm bir keyfiyettir. Hele Dahilîye ve Haricîye Nâz›rlar›n›n de¤ifle-
ce¤i muhakkakt›r. Fakat Hürriyet ve ‹tilâf partisi ve ‹ngilizler Meclisi Meb'usan› açt›rmamak
için bütün kuvvetlerile çal›fl›yorlar. Hatta ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin zât› flahaneye müra-
caatle bu meclisin meflru olmad›¤›n› beyan ve feshini istirham eyliyecekleri haber al›nd›.

Hükûmetin bütün mesaisi Kânunusaninin onuna do¤ru aç›lacak olan Meclisi Meb'usan
toplan›ncaya kadar bu gibi tesirata mukavemet ve meclisin küflad›n› temin etmektir. Binaena-
leyh bu on gün için hükûmetin en kuvvetli bir flekilde mevcudiyeti elzemdir.

3 - Meb'usan›n intihab›nda hiçbir suretle müdahale vaki olmad›¤› kanaati maaflflükran
heryerde hâs›l olmufltur. Ancak taflra meb'uslar›n›n ‹stanbula gelmezden evvel Ankarada hu-
susî bir içtima aktedecekleri haberi intihabat›n her türlü müdahaleden azade kald›¤› hakk›n-
daki hüsnü kanaati tamamen zirü zeber edecek bir flekildedir. Her taraftan bu keyfiyet ileri
sürülmekte ve tezvirat için alet ittihaz edilmektedir. Meb'uslar›n böyle toplu bir manzara gös-
termemelerinin teminini ve kendilerine vaki olacak izahat›n nazar› dikkati celbetmiyecek su-
rette temini itas›n› hassaten rica eylerim.

Zat› devletlerine ve rüfekay› muhteremeye ayr›, ayr› ihdayi selâm ve takdimi ihtiram ey-
lerim Efendim.

31 Kânunuevel 1335
Harbiye Naz›r› 

Cemal
VES‹KA, 220.

Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin Ankaray› ilk
teflriflerinde memleket eflraf ve mütehayyizan›na

irat buyurduklar› nutkun suretidir. 
Heyeti Temsilîye zaman›nda
Muhterem Efendiler!
Heyeti âcizanemizi Ankaraya muvasalatam›z günü umum ahalinin erkek, kad›n, çocuk

tekmil halk›n samimî ve vatanperverane tezahürat› fevkalâdesile taltif buyurdunuz. Bugün
müçtemian flerefi ziyaretinizle de bahtiyar k›ld›n›z. Bu münasebetle de heyeti âcizanemizin
derin hürmet ve teflekkürlerini takdim etmekle kespi mübahat eylerim.

Muhterem vatandafllar›m›z› böyle müçtemi bir halde selâmlamak bizim için k›ymetli bir
f›rsatt›r. Müsaade buyurursan›z, bu f›rsattan istifade ederek k›sa bir hasb›halde bulunmak is-
terim. 

Efendiler! Cümlenizin malûmudur ki...harbin son devresinde Amerika Reisicümhuru
Wilson, on dört maddeden ibaret bir programla ortaya ç›kt›. Bu program milletlerin kendi
mukadderat›na hakimiyetini temin ediyordu. Program›n on ikinci maddesi ise münhas›ran
Türkiyeye, devletimize ve milletimize aittir. Wilson bu madde ile Türkiyenin, milletimizin ha-
kimiyeti tammeye malik olmas› lüzumunu dermeyan ettikten sonra buna bir iki kay›t da ilâ-
ve etmifltir. O kuyut flunlard›r: Aram›zda yaflayan anas›r› gayr›müslimenin emniyetlerini ve
serbestîi inkiflaflar›n› temin etmek...Bir de Bo¤azlar›n küflade bulundurulmas›d›r. Umum ‹ti-
lâf Devletleri Wilsonun prensiplerini kendi menfaatleri için muvaf›k gördükleri gibi bizim
devletimiz de bu on ikinci maddeyi kabulde hiçbir beis görmedi. Ve kabul etti. Hakikaten ka-
bul edilebilecek bir prensiptir. Çünkü Mister Wilsonun istedi¤i anas›r› gayr›müslimenin em-
niyeti can ve mallar› ve her türlü hukuk ve esbab› inkiflaflar› için icab eden her fleye zaten öte-
denberi devletimiz ve milletimiz taraf›ndan riayet edilmifl idi. Filhakika anas›r› gayr›müslime-
nin Osmanl› Devleti ve milleti aguflunda mazhar olduklar› imtiyazat üç asr› mütecaviz bir za-
mandanberi ziyadesile mevcuttur. Binaenaleyh bu kay›t bizim için yeni bir fley de¤ildir.

Bo¤azlar›n serbestîsi meselesine gelince:
Bu güzergâhta payitaht›m›z, kalpgâh› devletimiz vard›r. Bunun emniyetini badelistihsal

umum ticarete amade olarak küflad edilmesi de lâzimeden görülür. ‹flte devletimiz ancak bu esasat
dairesinde muharebeden ç›kmak ve mütareke yapmak karar›n› verdi. Bunun neticesi olarak ‹tilâf
Devletlerile 30 Teflrinievel 1334 de mütareke aktetti. (Mütarekenameyi göstererek) malûmunuz
olan mütarekename budur. Tabiî cümleniz bunun muhteviyat›n› bilirsiniz. Muhteviyat› ile tatbikat›
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geçildi. Bu bakanlar kurulunun Meb’uslar Meclisi aç›l›nca görevden al›naca¤› inanc› kabi-
ne üyelerince hep bilinen bir durumdad›r. Hele ‹çiflleri ve D›fliflleri Bakanlar›n›n de¤iflece-
¤i kesindir. Fakat Hürriyet ve ‹tilâf partisi ve ‹ngilizler, Meb'uslar Meclisini açt›rmamak
için bütün güçleriyle çalrfl›yarlar. Dahas› ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin padiflaha baflvurarak
bu meclisin yasal olmad›¤›n› bildirip da¤›t›lmas›n› dileyecekleri ö¤renildi.

Hükûmetin bütün çabas› Oca¤›n onuna do¤ru aç›lacak olan Meb'uslar Meclisi topla-
n›ncaya kadar bu gibi bask›lara dayanmak ve meclisin aç›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bu duruma
göre bu on gün için Hükûmetin en güçlü bir durumda bulunmas› çok gereklidir.

3 - Meb'uslar›n seçiminde hiçbir yoldan kar›flma yap›lmad›¤› inanc› çok flükür heryer-
de oluflmufltur. Ancak taflra meb'uslar›n›n ‹stanbula gelmezden önce Ankarada özel bir
toplant› yapacaklar› haberi seçimlerin her türlü kar›flmadan uzak kal›narak yap›ld›¤› ile il-
gili iyi inanc› tümüyle y›kacak niteliktedir. Her yandan bu durum ileri sürülmekte ve arabo-
zuculuk için alet olarak kullan›lmaktad›r. Meb'uslar›n böyle toplu bir görünümde olmama-
lar›n›n sa¤lanmas›n› ve kendilerine verilecek bilgilerin dikkati çekmeyecek yoldan verilme-
sinin sa¤lanmas›n› özellikle rica ederim.

Siz ve sayg›de¤er arkadafllara ayr›, ayr› selâm yollar ve sayg› sunar›m Efendim.
31 Aral›k 1919

Savafliflleri Bakan›
Cemal

BELGE, 220.
Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin

Ankaraya ilk gelifllerinde flehrin ileri gelen ve
önemli kiflilerine verdikleri nutkun örne¤idir

Temsilci Kurul döneminde
Muhterem Efendiler!
Kurulumuzu Ankaraya geliflimiz günü tüm halk›n erkek, kad›n, çocuk tüm halk›n iç-

ten ve yurtseverce ve ola¤anüstü gösterileriyle ödüllendirdiniz. Bugün de toplu olarak ziya-
ret ederek mutlu k›ld›n›z. Bu nedenle de kurulumuzun derin sayg› teflekkürlerini sunmakla
onur duyuyorum.

Sayg›de¤er vatandafllar›m›z› böyle topluca selâmlamak bizim için de¤erli bir f›rsatt›r.
‹zin verirseniz, bu f›rsattan yararfanarak k›sa bir söyleflide bulunmak isterim.

Efendiler! Hepiniz bilirsiniz ki... savafl›n son döneminde Amerika Cumhurbaflkan›
Wilson, on dört maddeden oluflan bir programla ortaya ç›kt›. Bu program milletlerin kendi
kaderlerine egemen olmalar› güvencesi veriyordu. Program›n on ikinci maddesi ise sadece
Türkiyeye, devletimize ve milletimize iliflkindir. Wilson bu madde ile Türkiyenin, milletimi-
zin tam egemenli¤e sahip olmas› gereklili¤ini belirttikten sonra buna bir iki koflul da ekle-
mifltir. O kay›tlar flunlard›r: Aram›zda yaflayan Müslüman olmayan unsurlar›n güvenlikleri-
ni ve serbestçe geliflmelerini sa¤lamak... Bir de Bo¤azlar›n aç›k bulundurulmas›d›r. Tüm ‹ti-
lâf Devletleri Wilson'un prensiplerim kendi ç›karlar› için uygun gördükleri gibi bizim dev-
letimiz de bu on ikinci maddeyi kabulde hiç bir sak›nca görmedi. Ve kabul etti. Gerçekten
kabul edilebilecek bir prensiptir. Çünkü Mister Wilson'un istedi¤i Müslüman olmayan un-
surlar›n can ve mal güvenli¤i ve her türlü haklar› ve geliflme olanaklar› için gereken her fle-
ye zaten ötedenberi devletimiz ve milletimiz taraf›ndan sayg› gösterilmifl idi. Gerçekten
Müslüman olmayan unsurlar›n Osmanl› Devleti ve milletinin ba¤r›nda edinmifl olduklar›
ayr›cal›klar üç yüz y›l› aflk›n bir süreden beri fazlas›yla vard›r. Bu nedenle bu koflul bizim
için yeni bir fley de¤ildir.

Bo¤azlar›n aç›k olmas› konusuna gelince:
Bu geçitte baflkentimiz, devletimizin yüre¤i vard›r. Bunun güvenli¤ini sa¤lad›ktan sonra her-

kesin ticaretine haz›r olarak aç›lmas› da gerekli görülür. ‹flte devletimiz ancak bu ilkeler çerçeve-
sinde savafldan ç›kmak ve ateflkes anlaflmas› yapmak karar›n› verdi. Bunun sonucu olarak ‹tilâf
Devletlerile 30 Ekim 1918 de ateflkes anlaflmas› yapt›. (Ateflkes anlaflmas›n› göstererek) bildi¤iniz
ateflkes anlaflmas› budur. Elbette hepiniz bunun içeri¤ini bilirsiniz. ‹çeri¤i ile uygulanmas› aras›n-



aras›nda nekadar azîm farklar oldu¤unu bir daha umumun nazar› dikkatine vazetmek iste-
rim. Mütarekenamenin baz› mühim maddelerini hat›rlataca¤›m:

Meselâ beflinci maddeye nazaran hudutlar›n muhafazas› ve asayifli dahiliyenin idamesi
için lüzum görülecek kuvayi askerîyeden maadas› terhis olunacak...‹flbu kuvvetlerin m›ktar
ve vaziyetleri tarafeynin müzakeresile takarrür ettirilecek idi.

Pek mühim olan yedinci madde "‹tilâf Devletlerinin herhangi sevkulceyfl noktas›n› ifl-
gal hakk›n› haiz olmalar›n›, Müttefiklerin emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhûrunda"
flart› sarihile tayin etmifltir.

Onuncu madde yaln›z "Toros tünellerinin Müttefikler taraf›ndan iflgali" ne ilâ..münha-
s›rd›r.

On ikinci madde "hükûmet muhaberat› müstesna olmak üzere telsiz telgraf ve kablola-
r›n murakabesini ilâ..." tecviz ediyor.

On beflinci maddede, "memaliki Osmanîye dahilindeki hututu hadidiyenin" yaln›z ve
ancak murakabesi mevzuusbahstir. On alt›nc› maddede "Kilikyadaki ordular›m›zdan ma-
hallinin inz›bat› için ikt›za eden kuvvetin orada terki ve mütebakisinin beflinci maddeye tev-
fikan terhisi" pek sarih olarak mezkûrdur. Ve bundan baflka hiçbir kay›t ve flart yoktur.

Yirmi dördüncü madde "vilâyat› sittenin herhangi bir k›sm›n›n iflgali hakk›n› ‹tilâf Dev-
letlerine muhafaza ettiren sebep, bu vilâyetlerde i¤tiflafl zuhûru hali olaca¤›" sarihtir.

‹flte Efendiler; mütarekenamenin en çok nazar› dikkati calip noktalar› bunlard›r,
Bu maddelerin mazmunlarile tatbikat› aras›nda tetabuk var m›d›r? Meselâ mütarekena-

menin ilk aktolundu¤u zamanlarda ‹ngilizler Musulu iflgal etti. Mütarekenamenin aktinde bi-
zim ordumuz Musulda, ‹ngilizler cenupta idi. Mütarekeden sonra oradaki kumandanla i¤-
falkârane temas ederek askerlerini Musula soktular. ‹stanbulu berrî ve bahrî kuvvetlerile ifl-
gal ettiler. Bu hususta mütarekenamede müsaade var m›d›r?

Adana havalisini, Urfay›, Ay›ntap ve Marafl› evvelâ ‹ngilizler ve badehu Frans›zlar ifl-
gal ettiler. Buna dair de mütarekede bir madde yoktur. Kilikyada bizim kuvayi askerîyemiz-
den beflinci madde mucibince mahalli inz›bat›n› temin edecek kadar› b›rak›ld›ktan sonra faz-
las› terhis edilecekti. O halde bu tatbik edilmifl olan flekil nedir?

‹talyanlar Antalyay› iflgal ettiler, muharip bulunmad›¤›m›z Yunanl›lar da ‹zmir ve ha-
valisini iflgal ettiler, hulâsa mütarekenameyi bafltan bafla hurdahafl ettiler, bu tecavüzata, bu
hakflikenane muamelâta karfl› ‹stanbuldaki hükûmeti merkezîyeler maatteessüf âciz bir vazi-
yet ald›. Hatta yap›lan haks›zl›klar› protesto bile etmemifllerdir.

Evet ‹stanbulun, Antalyan›n, Kilikyan›n haks›z iflgallerini protesto dahi etmemifllerdir.
Bunu yapmad›ktan baflka ‹stanbulda meselâ henüz sulh aktetmedi¤imiz bir milletten jandar-
mam›za kumandan tayin ettiler. Kömür tedarikindeki müflkülât› iktiham edememek aczi yü-
zünden ‹stanbulun tramvaylar›n›, su kumpanyas›n›, bütün flimendifer hatlar›m›z› henüz hali
mütarekede bulundu¤umuz ‹tilâf Devletlerinin taht› idaresine verdiler. Halbuki biliyorsunuz,
mütarekenamede yaln›z flimendiferler için kontrol mevzuubahstir. Yoksa idaresini sulh ya-
pamad›¤›m›z Düveli Mütelifeye tevdi etmek ak›l ve vicdan›n kabul edemiyece¤i hususattan-
d›r. Hatta Efendiler! büyük bir teessürle söylemeye mecburum ki, Bab›alinin muhafazas›n›
bile Ferit Pafla son zamanlarda ecnebîlere terketmifltir. Memleketin dahilî asayiflini, hudutla-
r›n› temin ve muhafaza için lüzumu kadar asker silâh alt›nda terkedilecekti. ‹lk zamanlarda
seksen bini mütecaviz bir kuvvet kâfi görüldü. Bilâhare ‹tilâf Devletleri k›rk üç bine tenzil et-
tiler, bir müddet sonra da birçok vas›talarla bu m›ktar›n da dununa indirildi. Bütün esliha-
m›z›n sürgü kollar›n› ç›kararak sand›klarla gönderdiler. Milletimizi, memleketimizi tama-
men müdafaas›z b›rakmak maksad›n› takip ettiler.

Görülüyor ki Efendiler! ‹tilâf Devletleri iki noktalarda hanis bulunuyorlar. Birincisi:
Wilson prensiplerini Versailles Konferans›nda kabul ve ilân ettiler. Buna nazaran on ikinci
maddeyi ve bunun hükmünce bizim hukukumuzu kabul ettiler. Halbuki filî hareketlerile
Wilson prensiplerini, Türkiyenin hayat ve mukadderat›n› zâmin ve kâfil olan on ikinci mad-
deyi nazar› dikkatten dur tuttular. ‹kincisi: fieref ve namuslar› üzerine imza etmifl olduklar›
mütarekenamenin hiçbir noktas›na riayet etmedikten baflka on ikinci maddenin ahkâm›na
muhalif olmak üzere devletimizi manda alt›na almak ve halta büsbütün ink›sama u¤ratmak
kararlar›na kadar ileri gittiler.

Bittabi Efendiler bu hal flayan› dikkattir. ‹tilâf Devletlerinde büyük bir zihniyet tebeddülü
görülüyor. Mütarekenamenin aktinde hür ve müstakil yaflama¤a lây›k bir Osmanl› milleti kabul
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da ne denli büyük farklar oldu¤unu bir daha herkesin dikkatine sunmak isterim. Bar›fl an-
laflmas›n›n baz› önemli maddelerini an›msataca¤›m:

Örne¤in beflinci maddeye göre s›n›rlar›n korunmas› ve iç güvenli¤in sürdürülmesi için
gerekli görülecek askerî güçlerin d›fl›ndakiler terhis* olunacak.. Bu güçlerin say›s› ve du-
rumlar› iki taraf›n görüflmeleriyle saptanacak idi.

Çok önemli olan yedinci madde "‹tilâf Devletlerinin herhangi stratejik noktay› iflgal
hakk›na sahip olmalar›n›, Müttefiklerin** güvenliklerini tehdit edecek durum ç›kt›¤›nda"
biçimindeki aç›k koflula ba¤layarak saptam›flt›r

Onuncu madde yaln›z "Toros tünellerinin Müttefikler taraf›ndan iflgali" ne vb. özgüdür.
On ikinci madde "hükûmet haberleflmeleri d›fl›ndaki telsiz telgraf ve kablolar›n kont-

rolüne vb..." izin veriyor, yaln›z ve ancak denetimi sözkonusudur. On alt›nc› maddede "Ki-
likyadaki ordular›m›zdan oralar›n güvenli¤i için gereken kuvvetin orada b›rak›lmas› ve ge-
risinin beflinci madde uyar›nca terhisi" çok aç›k olarak belirtilmifltir. Ve bundan baflka hiç-
bir ba¤l›l›k ve koflul yoktur.

Yirmi dördüncü madde "yedi ilden herhangi bir bölümünün iflgali hakk›n›n ‹tilâf Dev-
letlerinde kalmas›n› tan›yan neden, bu illerde kar›fl›kl›k ç›kmas› durumu olaca¤›" aç›kça be-
lirtilmifltir.

‹flte Efendiler; ateflkes anlaflmas›n›n en çok dikkat çeken noktalar› bunlard›r.
Bu maddelerin içerikleriyle uygunlanmalar› aras›nda uyumluluk var m›d›r?. Örne¤in

ateflkes anlaflmas›n›n yap›ld›¤› ilk zamanlarda ‹ngilizler Musulu iflgal etti. Ateflkes anlaflma-
s› yap›ld›¤› zaman bizim ordumuz Musulda, ‹ngilizler güneyde idi. Ateflkesten sonra orada-
ki komutanla aldat›c› ilflki kurarak askerlerini Musula soktular. ‹stanbulu kara ve deniz
kuvvetlerile iflgal ettiler. Bu konuda ataflkes anlaflmas›nda izin var m›d›r?

Adana yöresini, Urfay›, Gaziantep ve Marafl› önce ‹ngilizler ve sonra Frans›zlar iflgal
ettiler. Bu konuda da ateflkeste bir madde yoktur. Kilikyada bizim askerî güçlerimizden be-
flinci madde gere¤ince oran›n güvenli¤ini sa¤layacak kadar› b›rak›ld›ktan sonra fazlas› ter-
his edilecekti. O halde ugulanm›fl olan bu biçim nedir?

‹talyanlar Antalyay› iflgal ettiler, savafl durumunda bulunmad›¤›m›z Yunanl›lar da ‹z-
mir ve yöresini iflgal ettiler, k›sacas› ateflkes anlaflmas›n› paramparça ettiler, bu sald›r›lara,
bu hukuka ayk›r› eylemlere karfl› ‹stanbuldaki hükûmetler ne yaz›k ki güçsüz bir tutum ta-
k›nd›lar. Dahas› yap›lan haks›zl›klar› protesto bile etmemifllerdir.

Evet ‹stanbulun, Antalyan›n, Kilikyan›n haks›z iflgallerini protesto bile etmemifllerdir.
Bunu yapmad›ktan baflka ‹stanbulda örne¤in daha bar›fl yapmad›¤›m›z bir milletten jandar-
mam›za komutan atad›lar. Kömür sa¤lamaktaki güçlü¤ü yenememek güçsüzlü¤ü yüzünden
‹stanbulun tramvaylar›n›, su flirketini, bütün demiryollar›m›z› daha ateflkes durumunda bu-
lundu¤umuz ‹tilâf Devletlerinin yönetimine verdiler. Oysa biliyorsunuz, ateflkes anlaflma-
s›nda demiryollar› için yaln›z denetim sözkonusudur. Yoksa yönetimini bar›fl yapamad›¤›-
m›z ‹tilâf Devletlerine vermek ak›l ve vicdan›n kabul edemiyece¤i ifllerdendir. Dahas› Efen-
diler! büyük bir üzüntüyle söylemek zorunday›m ki, Bab›alinin*** korunmas›n› bile Ferit
Pafla son zamanlarda yabanc›lara b›rakm›flt›r. Memleketin iç güvenli¤ini, s›n›rlar›n› koru-
mak ve güven alt›nda bulundurmak için gere¤i kadar asker silâh alt›nda tutulacakt›. ‹lk za-
manlarda seksen bini aflk›n bir kuvvet yeter görüldü. Sonradan ‹tilâf Devletleri k›rk üç bi-
ne indirdiler, bir süre sonra da çeflitli yollardan bu say›n›n da alt›na indirildi. Bütün silâhla-
r›m›z›n sürgü kollar›n› ç›kararak sand›klarla gönderdiler. Milletimizi, memleketimizi büs-
bütün savunmas›z b›rakmak amac›n› güttüler.

Görülüyor ki Efendiler! ‹tilâf Devletleri iki noktada yeminlerini bozup içinden ç›k›la-
maz duruma düflüyorlar. Birincisi: Wilson prensiplerini Versailles Konferans›nda kabul ve
ilân ettiler. Buna göre on ikinci maddeyi ve bunun içeri¤ine göre bizim haklar›m›z› kabul
ettiler. Oysa yapt›klar›yla Wilson prensiplerini, Türkiyenin hayat›n›n ve kaderinin güvence-
si ve kefili olan on ikinci maddeyi gözden uzak tuttular. ‹kincisi: Onur ve namuslar› üzeri-
ne imza etmifl olduklar› ateflkes anlaflmas›n›n hiçbir noktas›na uymad›ktan baflka on ikinci
maddenin hükümlerine ayk›r› olarak devletimizi manda alt›na almak ve daha büsbütün par-
çalamaya karar vermeye kadar ileri gittiler.

Efendiler bu durum elbette dikkate de¤er. ‹tilâf Devletlerinde büyük bir düflünce de¤iflikli¤i
görülüyor, ateflkes anlaflmas› yap›l›rken özgür ve ba¤›ms›z yaflamaya yarafl›r bir Osmanl› milleti

* Sal›verilecek
** Bize karfl› birleflmifl olanlar
*** Baflbakanl›k



ettikleri halde aradan bir iki ay geçtikten sonra bu kanaatlerden tecerrüt ediyorlar. Baflka
renk ve manada kararlar veriyorlar. Bunun sebebi flu suretle izah olunabilir: Ecnebîler ken-
di menafii iktisadiye ve siyasîlerini tatmin edebilmek için aleyhimizde icat ettikleri iki müta-
leay› yürütmeye bafllad›lar, bu mütalealardan birincisi gûya milletimizin anas›r› gayrimüsli-
meyi müsavat ve adalet düsturuna tevfikan idareye gayr›muktedir oldu¤u.

‹kincisi de gûya milletimiz heyeti umumîyesile kabiliyetten mahrum bulundu¤undan
bahçe halinde bulunan yerlere girmifl ve oralar›n› harabezara çevirmifl. Birincisi ile millete
zalimlik at›f ve isnat ediyorlar. ‹kincisi ile kabiliyetsizlik... E¤er bu iki mütalea cidden varid
olsa idi, milletimizin müstakil yaflamaya hakk› iddia olunamazd›. Hakikaten zulüm medeni-
yetle kabili telif de¤ildir. ‹stidats›zl›k da flayan› af bir fley olamaz. Çünkü milletler iflgal ettik-
leri arazinin sahibi hakikîsi olmakla beraber befleriyetin vekilleri olarak da o arazide bulu-
nurlar. O arazinin menabii servetinden hem kendileri istifade eder ve dolay›sile bütün befle-
riyeti istifade ettirmekle mükelleftirler. Bu düstura göre bundan âciz olan milletler hakk› be-
ka ve istiklâle lây›k olamamak lâz›mgelir.

Halbuki bu mütaleat bizim hakk›m›zda kat'iyyen gayr›varittir. Her ikisi de mahz› ifti-
rad›r. Milletimizin kabiliyetsiz olmad›¤› tarihen ve mant›ken sabittir. Bunun delilini yine eca-
nibin kendi muamelelerinde bulabiliriz. Avrupa devletleri mütarekeden evvel ve mütareke
an›nda mütarekename ile "kendi hududu millîsi dahilinde yaflamaya lây›k Türkiye kabul et-
mifllerdir" aradan bir sene geçmeden nas›l oluyor da bir millet zalim ve kabiliyetsiz oluyor.
Ve bundan dolay› hakk› hayattan mahrum edilmek isteniliyor. Avrupa devletleri milletimizi
evvelce bilmiyorlar m›yd›?. Wilson prensiplerini kabul ve mütarekenameyi imza ettikleri za-
man alt› as›rl›k bir milletin mahiyeti, kabiliyeti hakk›ndaki malûmatlar› noksand› da bir iki
ay zarf›nda m› ikmal ettiler?. Hakk›m›zda tatbik edecekleri kararlar› bilmiyorlard› da sonra
m› hat›rlar›na geldi?.

Halbuki düflününüz Efendiler! Milletimiz ufak bir afliretten, anavatanda müstakil bir
devlet tesis ettikten baflka garp âlemine, düflman içine girdi ve orada azîm müflkülât içinde bir
imparatorluk vücuda getirdi. Ve bunu, bu imparatorlu¤u alt› yüz senedenberi kemali flevket
ve azametle idame eyledi. Buna muvaffak olan bir millet elbette âli hasaisi siyasîye ve idarî-
yeye maliktir. Böyle bir vaziyet yaln›z k›l›ç kuvvetile vücuda gelemezdi. Cihan›n malûmudur
ki Devleti Osmanîye pek vâsi olan ülkesinde bir hududundan di¤er hududuna ordusunu sü-
rati fevkalâde ile ve tamamen mücehhez olarak naklederdi. Ve bu orduyu aylarca ve belki de
senelerce hüsnü iafle ve idare ederdi. Böyle bir hareket yaln›z ordu teflkilât›n›n de¤il, bütün
fluabat› idarîyenin fevkalâde mükemmeliyetine ve kendilerinin kabiliyeti oldu¤una delâlet
eder.

Milletimizin zalim olmas› meselesine gelince, bu da s›rf iftiradan, mahz› kizipten ibaret-
tir.

Efendiler, hiçbir millet, milletimizden ziyade ecnebî unsurlar›n itikadat ve âdât›na riayet
etmemifltir. Hatta denilebilir ki edyan› saire erbab›n›n dinine ve milletine riayetkâr olan yegâ-
ne millet bizim milletimizdir.

Fatih ‹stanbulda buldu¤u dinî ve millî teflkilât› oldu¤u gibi b›rakt›. Rum patri¤i, Bulgar
eksarh› ve Ermeni kategigosu gibi h›ristiyan rüesay› dinîye haizi imtiyaz oldu. Kendilerine
her türlü serbesti bahfledildi.

‹stanbulun fethindenberi, gayrimüslimlerin mazhar bulunduklar› bu imtiyazat› vasia
milletimizin dinen ve siyaseten dünyan›n en müsaadekâr ve civanmert bir milleti oldu¤unu is-
bat eder en bariz delildir.

Milletimize bu isnadatta bulunan muar›zlar insaf etsinler de dünyan›n en büyük ve me-
denî milleti oldu¤unu iddia edenlerden, dini islâm› sureti resmîyede tan›mayan, islâmlar› pa-
zar gününü yevmi tatil ve mubarek suretinde tan›maya icbar eden ve islâmlar›n yevmi mah-
susu olan cuma gününü resmen tan›mayan milletler oldu¤unu unutmas›nlar.

Memleketimizde yaflayan anas›r› gayr›müslimenin bafl›na ne gelmifl ise, kendilerinin ec-
nebî entrikalar›na kap›larak ve imtiyazlar›n› suiistimal ederek sureti vahfliyanede takip ettik-
leri iftirak siyaseti neticesidir.

Her halde Türkiyede zuhûra gelmifl flayan› arzu olmayan baz› ahval birçok esbap ve
mazerete istinat etmektedir. Bunu da kati olarak arzedebilirim ki bu ahval, Avrupa devletle-
rinde mazeretsiz irtikâp edilmifl bunca itisafattan pek dun bir mertebededir.

Rusyan›n Polonyaya karfl› bir buçuk as›r müddet takip etti¤i hunrizane siyaset, Kafkas-
yada Çerkezlere, ve pogrom namile Musevilere tatbik etti¤i mezalim bu meyanda say›lacak
misallerdendir.
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kabul ettikleri halde aradan bir iki ay geçtikten sonra bu düflüncelerinden ayr›l›yorlar. Bafl-
ka renk ve anlamda kararlar al›yorlar. Bunun nedeni flöyle aç›klanabilir: Yabanc›lar kendi
ekonomik ve politik ç›karlar›n› sa¤layabilmek için kendi bulduklar› iki görüflü bize karfl› yü-
rütmeye bafllad›lar, bu görüfllerden birincisi sözde milletimizin Müslüman olmayan unsur-
lar› eflitlik ve adalet ilkesine uygun olarak yönetemiyecek oldu¤u.

‹kincisi de sözde milletimiz tümüyle yetenekten yoksun bulundu¤undan bahçe duru-
munda bulunan yerlere girmifl ve oralar›n› y›k›nt› yerine çevirmifl. Birincisi ile milleti k›y›m
yapmakla suçluyorlar. ‹kincisi ile yeteneksizlik.. E¤er bu iki düflünce gerçekten yerinde ol-
sa idi, miilletimizin ba¤›ms›z yaflamaya hakk› oldu¤u ileri sürülemezdi. Gerçekten y›k›m uy-
garl›kla ba¤daflmaz. Yeteneksizlik de ba¤›fllan›r bir fley olamaz. Çünkü milletler ellerindeki
topraklar›n gerçek sahibi olmakla birlikte o topraklarda insanl›¤›n vekilleri olarak da bulu-
nurlar. O topraklar›n zenginlik kaynaklar›ndan hem kendileri yararlan›r ve hem de dolayl›
olarak tüm insanl›¤› yararland›rmakla yükümlüdürler. Bu kurala göre bunu yapamayan
milletler yaflama ve ba¤›ms›zl›k hakk›na yarafl›r olamamak gerekir.

Oysa bu görüfller bizim için kesinlikle sözkonusu olamaz. Her ikisi de su kat›lmam›fl
iftirad›r. Milletimizin yeteneksiz olmad›¤›n› tarih ve mant›k kan›tlar. Bunun kan›t›n› yine
yabanc›lar›n kendi yapt›klar›nda bulabiliriz. Avrupa devletleri ateflkesten önce ve ateflkes
anlaflmas› yap›l›rken anlaflmayla "kendi ulusal s›n›rlar› içinde yaflamaya yarafl›r Türkiye ka-
bul etmifllerdir" aradan bir sene geçmeden nas›l oluyor hakk›ndan yoksun b›rak›lmak iste-
niliyor. Avrupa devletleri milletimizi önceleri bilmiyorlar m›yd›?. Wilson prensiplerini ka-
bul ve ateflkes anlaflmas›n› imzalad›klar› zaman alt› yüzy›ll›k bir milletin niteli¤i, yetene¤i
hakk›ndaki bilgileri eksikdi de bir iki ay içindemi tamamlad›lar?. Bize uygulayacaklar› ka-
rarlar› bilmiyorlard› da sonra m› ak›llar›na geldi?.

Oysa düflününüz Efendiler! Milletimiz ufak bir afliretten; anavatanda ba¤›ms›z bir
devlet kurduktan baflka bat› dünyas›na, düflman içine girdi ve orada büyük güçlükler içinde
bir imparatorluk oluflturdu. Ve bunu, bu imparatorlu¤u alt› yüz seneden beri parlakl›k ve
görkemiyle ayakta tuttu. Bunu baflaran bir millet elbette siyasal ve yönetsel üstün yetenek-
lere sahiptir. Böyle bir durum yaln›z k›l›ç gücüyle olamazd›. Dünya bilir ki Osmanl› Devle-
ti çok genifl olan ülkesinde bir s›n›r›ndan öbür s›n›r›na ordusunu ola¤anüstü h›zla ve tam do-
nat›lm›fl olarak tafl›rd›. Ve bu orduyu aylarca ve belki de senelerce iyi besler ve yönetirdi.
Böyle bir durum yaln›z ordu örgütünün de¤il, tüm yönetim kollar›n›n ola¤anüstü ölçüde ek-
siksiz ve yetenekli oldu¤unu kan›tlar.

Milletimizin k›y›mc› olmas› konusuna gelince, bu da salt iftiradan, tam bir yalandan
baflka birfley de¤ildir.

Efendiler, hiçbir millet yabanc› unsurlar›n inanç ve törelerine milletimizden daha çok
sayg›l› olmam›flt›r, Dahas›, denilebilir ki baflka dinden olanlar›n dinine ve halk›na sayg›l›
olan tek millet bizim milletimizdir.

Fatih ‹stanbulda buldu¤u dinî ve millî örgütleri oldu¤u gibi b›rakt›. Rum patri¤i, Bul-
gar eksarh› ve Ermeni kategigosu gibi bafltaki h›ristiyan din adamlar› ayr›cal›kl› oldu. Ken-
dilerine her türlü özgürlük tan›nd›.

‹stanbulun al›nmas›ndan bu yana, Müslüman olmayanlara tan›nan bu genifl ayr›cal›k-
lar milletimizin din ve politika bak›m›ndan dünyan›n en hoflgörülü ve cömert bir milleti ol-
du¤unu do¤rulayan en aç›k kan›tt›r.

Milletimize bu yersiz suçlamada bulunan düflmanlar insaf etsinler de dünyan›n en bü-
yük ve uygar milleti oldu¤unu ileri sürenlerden, islâm dinini resmî olarak tan›mayan, Müs-
lümanlar› Pazar gününü tatil günü ve kutsal gün olarak tan›maya zorlayan ve Müslümanla-
r›n özel günü olan Cuma gününü resmî olarak tan›mayan milletler oldu¤unu unutmas›nlar.

Memleketimizde yaflayan Müslüman olmayan unsurlar›n bafl›na ne gelmifl ise, kendi-
lerinin yabanc› entrikalar›na kap›larak ve ayr›cal›klar›n› kötüye kullanarak vahflice güttük-
leri ayr›lma politikas›n›n sonucudur.

Her halde Türkiyede meydana gelen ve istenmeyen baz› olaylar birçok nedenlere ve
özürlere dayanmaktad›r. Bunu da kesin olarak söyleyebilirim ki bu olaylar, Avrupa devlet-
lerinde özürsüz ifllenmifl bunca k›y›mdan çok daha düflük düzeydedir.

Rusyan›n Polonyaya karfl› bir buçuk yüzy›l süreyle izledi¤i kanl› politika, Kafkasyada
Çerkezlere, ve pogrom ad›yla Musevilere uygulad›¤› k›y›m bu arada say›lacak örneklerden-
dir.


