ÖNSÖZ

Uzun y›llard›r, kan›mca tüm Türk tarihinin en önemli yap›t› olan
Nutuk’u yeni kuﬂaklar›n anlayaca¤› bir Türkçe ile yay›nlatmay› arzulamaktay›m. Bu amaçla, uzun ve yorucu bir çal›ﬂma sonucunda, bir yanda Ulu Atatürk’ün özgün ve tam metni di¤er yanda da benim çevirimle bu belgeyi haz›rlad›m. Çevirinin sonunda önemli sa¤l›k sorunlar›yla
karﬂ›laﬂt›m. Yap›t›n buna karﬂ›n tamamlanabilmiﬂ olmas›; Atatürk’e
içten ba¤l›l›¤›m›n, hiç eksilmeyen ulusal görev coﬂkumun sonucudur.
Eminim ki, yap›t, bugüne dek yap›lm›ﬂ di¤er çevirilerden biraz daha de¤iﬂik bir biçimde okurlara Ata’m›z›n gerçekten ne demek istedi¤ini anlatacakt›r.
Bedi Yaz›c›, Moda,
ﬁubat 1995
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Samsuna
ç›kt›¤›m
gün umumî
vaziyet ve
manzara

Mukabil
halâs çareleri

1335 senesi May›s›n›n 19 uncu günü Samsuna ç›kt›m. Vaziyet ve manzarai
umumiye:
Osmanl› Devletinin dahil bulundu¤u grup, Harbi Umumîde ma¤lûp olmuﬂ, Osmanl› ordusu her tarafta zedelenmiﬂ, ﬂeraiti a¤›r, bir mütarekename imzalanm›ﬂ. Büyük Harbin uzun seneleri zarf›nda, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumîye sevkedenler, kendi hayatlar› endiﬂesine düﬂerek, memleketten firar etmiﬂler. Saltanat ve hilâfet mevkiini iﬂgal eden
Vahdettin, mütereddi, ﬂahs›n› ve yaln›z taht›n› temin edebilece¤ini tahayyül etti¤i denî tedbirler araﬂt›rmakta. Damat Ferit Paﬂan›n riyasetindeki kabine; âciz,
haysiyetsiz, cebîn, yaln›z padiﬂah›n iradesine tâbi ve onunla beraber ﬂah›slar›n› vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete raz›.
Ordunun elinden esliha ve cephanesi al›nm›ﬂ ve al›nmakta...
‹tilâf Devletleri, mütareke ahkâm›na riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesile ile, ‹tilâf donanmalar› ve askerleri ‹stanbulda. Adana vilâyeti, Frans›zlar;
Urfa, Maraﬂ, Ay›ntap, ‹ngilizler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ. Antalya ve Konyada,
‹talyan k›taat› askeriyesi; Merzifon ve Samsunda ‹ngiliz askerleri bulunuyor.
Her tarafta, ecnebî zabit ve memurlar› ve hususî adamlar› faaliyette. Nihayet,
mebdei kelâm kabul etti¤imiz tarihten dört gün evvel, 15 May›s 1335 de ‹tilâf
Devletlerinin muvafakatile Yunan ordusu ‹zmire ihraç ediliyor.
Bundan baﬂka, memleketin her taraf›nda, anas›r› h›ristiyaniye hafî, celî,
hususî emel ve maksatlar›n›n temini istihsaline, devletin bir an evvel, çökmesine sarf› mesai ediyorlar.
Bilâhare elde edilen mevsuk malûmat ve vesaik ile teeyyüt etti ki, ‹stanbul
Rum Patrikhanesinde teﬂekkül eden Mavri Mira heyeti (Vesika:1), vilâyetler
dahilinde çeteler teﬂkil ve idare etmek, mitingler ve propagandalar yapt›rmakla
meﬂgul. Yunan Salibiahmeri, resmî muhacirin komisyonu; Mavri Mira heyetinin teshili mesaisine hâdim. Mavri Mira heyeti taraf›ndan idare olunan Rum
mekteplerinin izci teﬂkilâtlar›, yirmi yaﬂ›n› mütecaviz gençler de dahil olmak
üzere heryerde ikmal olunuyor.
Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de, Mavri Mira heyetile hemfikir olarak çal›ﬂ›yor. Ermeni haz›rl›¤› da tamamen Rum haz›rl›¤› gibi ilerliyor.
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde teﬂekkül etmiﬂ ve ‹stanbuldaki merkeze merbut Pontus Cemiyeti sühuletle ve muvaffak›yetle çal›ﬂ›yor
(Ves.2).
Vaziyetin dehﬂet ve vahameti karﬂ›s›nda, heryerde, her m›nt›kada birtak›m
zevat taraf›ndan mukabil halâs çareleri düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂ idi. Bu düﬂünce ile al›nan teﬂebbüsat, birtak›m teﬂekküller do¤urdu. Meselâ: Edirne ve havalisinde Trakya-Paﬂaeli unvanile bir cemiyet vard›. ﬁarkta, (Ves.3) Erzurumda ve
Elâzizde (Ves.4) merkezi umumîsi ‹stanbulda olmak üzere Vilâyat› ﬁarkîye
Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti teﬂkil edilmiﬂti. “Trabzonda Muhafazai
Hukuk nam›nda bir cemiyet mevcut oldu¤u gibi Dersaadette de, Trabzon ve
Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti, vard›. Bu cemiyet merkezinin gönderdi¤i
murahhaslarla, Of kazasile Lâzistan livas› dahilinde ﬂubeler aç›lm›ﬂt› (Ves.5,6).
‹zmirin iﬂgal olunaca¤›na dair May›s›n on üçündenberi filî emareler gören
‹zmirde baz› genç vatanperverler, ay›n 14/15 inci gecesi, bu elîm vaziyet hak2

1919 senesi May›s›n›n 19 uncu günü Samsuna ç›kt›m. Genel durum ve görünüm:
Osmanl› Devletinin içinde bulundu¤u grup, Genel Savaﬂta yenilmiﬂ, Osmanl› ordusu her tarafta zedelenmiﬂ, ﬂartlar› a¤›r bir ateﬂkes anlaﬂmas› imzalanm›ﬂ. Büyük Savaﬂ›n uzun seneleri içinde, millet yorgun ve fakir bir halde.
Millet ve memleketi Genel Savaﬂa sevkedenler, kendi hayatlar›n›n kayg›s›na
düﬂerek, memleketten kaçm›ﬂlar. Padiﬂah ve halife olan Vahdettin, soysuz,
kendini ve yaln›z taht›n› koruyabilece¤ini hayal etti¤i alçakça önlemler araﬂt›rmakta. Damat Ferit Paﬂan›n baﬂkanl›¤›ndaki kabine; âciz, haysiyetsiz, korkak, yaln›z padiﬂah›n iradesi alt›nda ve onunla beraber ﬂah›slar›n› esirgeyebilecek herhangi bir duruma raz›.
Ordunun elinden silâhlar› ve cephanesi al›nm›ﬂ ve al›nmakta...
‹tilâf Devletleri*, ateﬂkes hükümlerine uymay› gerekli görmüyorlar. Birer
bahane ile, ‹tilâf donanmalar› ve askerleri ‹stanbulda. Adana ili, Frans›zlar;
Urfa, Maraﬂ, Gaziantep, ‹ngilizler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂ. Antalya ve Konyada, ‹talyan birlikleri; Merzifon ve Samsunda ‹ngiliz askerleri bulunuyor. Her
tarafta, yabanc›lar›n subay ve görevlileri ve özel adamlar› faaliyette. En sonunda, konuﬂmaya baﬂlang›ç noktas› yapt›¤›m›z tarihten dört gün önce, 15
May›s 1919 da ‹tilaf Devletlerinin oluru ile Yunan ordusu ‹zmire ç›kar›l›yor.
Bundan baﬂka, memleketin her taraf›nda, H›ristiyan unsurlar gizli, aç›k,
özel h›rs ve amaçlar›n›n elde edilmesine, devletin bir an önce, çökmesine çal›ﬂ›yorlar.
Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle belirlendi ki, ‹stanbul
Rum Patrikhanesinde oluﬂan "Mavri Mira" kurulu (Belge 1), illerde çeteler
kurmak ve yönetmek, mitingler ve propagandalar yapt›rmakla meﬂgul. Yunan
K›z›l Haç›, resmî göçmenler komisyonu;" Mavri Mira "kurulunun çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmaya hizmet ediyor." Mavri Mira" kurulu taraf›ndan yönetilen
Rum okullar›n›n izci örgütleri, yirmi yaﬂ›n› aﬂan gençler de dahil olmak üzere
heryerde tamamlan›yor.
Ermeni Patri¤i Zaven Efendi de, "Mavri Mira" kuruluyla ayn› fikirde
olarak çal›ﬂ›yor. Ermeni haz›rl›¤› da tamamen Rum haz›rl›¤› gibi ilerliyor.
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz k›y›lar›nda kurulmuﬂ ve ‹stanbuldaki merkeze ba¤l› olan "Pontus" derne¤i kolayca ve baﬂar› ile çal›ﬂ›yor (Belge 2).
Durumun korkunçlu¤u ve a¤›rl›¤› karﬂ›s›nda, her yerde, her bölgede birtak›m kiﬂiler taraf›ndan kurtuluﬂ yollar› düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂ idi. Bu düﬂünce ile yap›lan giriﬂimler, birtak›m kuruluﬂlar do¤urdu. Örne¤in: Edirne ve
yöresinde "Trakya-Paﬂaeli" ad› ile bir dernek vard›. Do¤uda, "Haklar› Koruma" (Belge 3) Erzurumda ve Elaz›¤da (Belge 4) genel merkezi ‹stanbulda olmak üzere kurulmuﬂtu. Trabzonda Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i ad›nda bir dernek bulundu¤u gibi ‹stanbulda da, "Trabzon ve Yöresi Yerinden Yönetim Derne¤i" vard›. Bu dernek merkezinin gönderdi¤i delegelerle, Of ilçesiyle Rize sanca¤›nda ﬂubeler aç›lm›ﬂt› (Belge 5) ve (Belge 6).
‹zmirin iﬂgal olunaca¤›na dair May›s›n onüçündenberi elle tutulur belirtiler
gören ‹zmirdeki baz› genç vatanseverler, ay›n 14/15 inci gecesi, bu ac›kl› durum
* ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya gibi karﬂ› cephede olan devletler grubu (B.Y.)
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Millî teﬂekküller, siyasî maksat
ve hedefleri

k›nda müdavelei efkâr eylemiﬂler ve emrivaki haline geldi¤ine ﬂüphe kalm›yan
Yunan iﬂgalinin ilhakla neticelenmesine mâni olmak esas›nda müttefik kalm›ﬂlar ve Reddi ‹lhak prensibini ortaya atm›ﬂlard›r. Ayn› gecede bu maksad›n teﬂmilini temin için ‹zmirde Yahudi Maﬂatl›¤›na toplanabilen halk taraf›ndan bir
miting yap›lm›ﬂsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin r›ht›mda görülmesile bu teﬂebbüs ümit edilen derecede temini maksat edememiﬂtir.
Bu cemiyetlerin maksad› teﬂekkülleri ve hedefi siyasîleri hakk›nda muhtasaran itay› malûmat eylemek muvaf›k olur mütaleas›nday›m.
Trakya-Paﬂaeli Cemiyetinin rüesas›ndan baz›larile daha ‹stanbulda iken
görüﬂmüﬂ idim. Osmanl› Devletinin izmihlalini çok kuvvetli bir ihtimal dahilinde görüyorlard›. Vatan› Osmanînin ink›sama u¤rayaca¤› tehlikesi karﬂ›s›nda, Trakyay›, mümkün olursa Garb› Trakyay› da raptederek, bir kül olarak islâm ve Türk camias› halinde kurtarmay› düﬂünüyorlard›. Fakat bu maksad›n
temini için o zaman varidi hât›rlar› olan yegâne çare ‹ngilterenin, bu mümkün
olmazsa Fransan›n muavenetini temin etmek idi. Bu maksatla baz› ecnebî rical
ile temas ve mülâkatlar da aram›ﬂlard›. Hedeflerinin bir Trakya cumhuriyeti
teﬂkili oldu¤u anlaﬂ›l›yordu.
Vilâyat› ﬁarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin maksad› teﬂekkülü de, (nizamnamelerinin ikinci maddesi) ﬂark vilâyetlerinde mütemekkin bilcümle unsurlar›n dinî ve siyasî haklar›n›n serbestîi ink›ﬂaf›n› temin edecek esbab› meﬂruaya teﬂebbüs etmek, mezkûr vilâyetler ahalii islâmiyesinin tarihî ve
millî haklar›n›, indelhace, âlemi medeniyet huzurunda müdafaa eylemek; ﬂark
vilâyetlerinde vaki olan mezalim ve cinayat›n esbap ve avamili ve fail ve müsebbipleri hakk›nda bitarafane tahkikat icrasile mücrimlerin müsaraaten tecziyelerini talep etmek; anas›r beynindeki suitefehhümün izalesi ile kemafissab›k
revab›t› hasenenin teyidine gayret etmek, hali harbin vilâyat› ﬂarkîyede tevlit etti¤i harabî ve sefalete, hükûmet nezdinde teﬂebbüsatta bulunmak suretile, mümkün mertebe, çaresaz olmaktan ibaret idi.
‹stanbuldaki merkezi idarelerinden verilmiﬂ olan bu direktif dahilinde, Erzurum ﬂubesi, vilâyat› ﬂark›îyede Türkün hukukunu muhafaza ile beraber tehcir esnas›nda yap›lan suimuamelâtta milletin kat'iyyen melhaldar bulunmad›¤›n› ve Ermeni emvalinin Rus istilâs›na kadar muhafaza edildi¤ini, buna mukabil müslümanlar›n pek gaddarane harekâta maruz kald›¤›n› ve hatta hilâf› emir
tehcirden al›konulan baz› Ermenilerin hamilerine karﬂ› reva gördükleri muamelât›, müdellel vesaikle âlemi medeniyete arz ve iblâ¤a ve vilâyat› ﬂarkîyeye
karﬂ› dikilen enzar› ihtiras› hükümsüz b›rakmak için çal›ﬂmaya karar veriyor
(Erzurum ﬂubesinin beyannamesi).
Vilâyat› ﬁarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin ilk Erzurum ﬂubesini teﬂkil eden, zevat, vilâyat› ﬂarkîyede yap›lan propagandalar ve bunlar›n
hedefleri, Türklük-Kürtlük-Ermenilik mesailini; ilmî, fennî ve tarihî noktai nazarlardan, tetkik ve tetebbü ettikten sonra, müstakbel mesailerini ﬂu üç noktada tesbit ediyorlar (Erzurum ﬂubesinin matbu raporu):
1) Kat'iyyen muhaceret etmemek. 2) Derhal ilmî, iktisadî, dinî teﬂkilât yapmak. 3) Tecavüze maruz kalacak vilâyat› ﬂarkîyenin herhangi bir buca¤›n› müdafaada birleﬂmek.

hakk›nda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunmuﬂlar ve olup bitti haline geldi¤ine kuﬂku
kalm›yan Yunan iﬂgalinin ‹zmirin Yunanistana kat›lmas›yla sonuçlanmas›n›
önlemek esas›nda birleﬂmiﬂler ve "Kat›lmay› reddetme" prensibini ortaya atm›ﬂlard›r. Ayn› gecede bu amac›n yay›lmas›n› sa¤lamak için ‹zmirde Yahudi
Mezarl›¤›na toplanabilen halk taraf›ndan bir miting yap›lm›ﬂsa da ertesi gün
sabahleyin Yunan askerlerinin r›ht›mda görülmesi ile bu giriﬂim amaca umulan ölçüde ulaﬂamam›ﬂt›r.
Bu derneklerin kuruluﬂ maksatlar› ve siyasî amaçlar› hakk›nda k›saca bilgi vermek uygun olur diye düﬂünüyorum.
Trakya-Paﬂaeli derne¤inin baﬂ›ndakilerden baz›lar›yla daha ‹stanbuldayken görüﬂmüﬂtüm. Osmanl› Devletinin yok olmas›n› çok kuvvetli bir olas›l›k
say›yorlard›. Osmanl› vatan›n›n bölünmesi tehlikesi karﬂ›s›nda, Trakyay›, olabilirse Bat› Trakya ile birleﬂerek, bir bütün olarak ‹slam ve Türk toplulu¤u halinde kurtarmay› düﬂünüyorlard›. Fakat bu amac›n elde edilmesi için o zaman
akla gelen tek yol ‹ngilterenin, bu olamazsa Fransan›n yard›m›n› sa¤lamakt›.
Bu amaçla baz› yabanc› devlet ileri gelenleri ile temas ve görüﬂmeler de aram›ﬂlard›. Hedeflerinin bir Trakya Cumhuriyeti kurmak oldu¤u anlaﬂ›l›yordu.
"Do¤u ‹lleri Ulusal Savunma Haklar›" derne¤inin kuruluﬂ amac› da, (tüzüklerin ikinci maddesi) do¤u illerinde oturan tüm unsurlar›n dinî ve siyasî
haklar›n›n serbestçe geliﬂmesini sa¤layacak meﬂru giriﬂimlerde bulunmak; o
illerin Müslüman halk›n›n tarihî ve ulusal haklar›n›, gerekti¤inde, uygar dünya önünde savunmak; do¤u illerinde yap›lan zalimlikler ve cinayetlerin nedenleri ile bunlar› yapanlar ve bunlara neden olanlar hakk›nda tarafs›zca soruﬂturmalar yap›p suçlular›n h›zla cezaland›r›lmalar›n› istemek; unsurlar aras›ndaki yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n giderilmesi ve eskiden oldu¤u gibi iyi iliﬂkilerin
oluﬂmas›na çal›ﬂmak, savaﬂ halinin do¤u illerinde do¤urdu¤u viranl›k ve sefalete, hükûmet kat›nda giriﬂimlerde bulunmak yoluyla, olabildi¤i kadar çare
bulmaktan ibaret idi.
‹stanbuldaki idare merkezlerinden verilmiﬂ olan bu direktife uyarak, Erzurum ﬂubesi, do¤u illerinde Türkün haklar›n› korumakla beraber göç ettirme
s›ras›nda yap›lan kötü muamelelerde milletin hiç mi hiç parma¤› bulunmad›¤›n› ve Ermeni mallar›n›n Rus istilas›na kadar korundu¤unu, buna karﬂ›n
Müslümanlar›n pek gaddarca hareketlere u¤rad›klar›n› ve hatta emre ayk›r›
olarak göç ettirilmekten al›konulan baz› Ermenilerin koruyucular›na karﬂ› uygun gördükleri muameleleri kan›tlanm›ﬂ belgelerle uygarl›k dünyas›na gösterip iletmeye ve do¤u illerine karﬂ› dikilen ihtirasl› bak›ﬂlar›n› etkisiz b›rakmak
için çal›ﬂmaya karar veriyor (Erzurum ﬂubesinin bildirisi).
"Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i"nin ilk Erzurum ﬂubesini
kuran kiﬂiler, do¤u illerinde yap›lan propagandalar ve bunlar›n hedefleri,
Türklük-Kürtlük-Ermenilik sorunlar›n›; bilimsel teknik ve tarihsel görüﬂ aç›lar›ndan, inceleyip araﬂt›rd›ktan sonra, gelecekteki çal›ﬂmalar›n› ﬂu üç noktada sapt›yorlar (Erzurum ﬂubesinin bas›l› raporu):
1) Kesinlikle göç etmemek. 2) Derhal bilimsel, ekonomik, dinî örgüt kurmak. 3) Sald›r›ya u¤rayacak do¤u illerinin herhangi bir buca¤›n› savunmak
konusunda birlikte hareket etmek.
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Memleket
dahilinde
ve ‹stanbulda millî
varl›¤a düﬂman teﬂekküller

‹ngiliz Muhipleri
Cemiyeti

Vilâyat› ﬁarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin ‹stanbuldaki merkezi idaresinin medenî ve ilmî vesaitle temini maksat edilebilece¤i hakk›nda
fazla nikbin oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Filhakika bu yolda sarf› mesaiden geri durmuyor. Vilâyat› ﬂarkîyede Müslüman anas›r›n hukukunu müdafaa için Le Pays
nam›nda Frans›zca bir gazete neﬂrediyor. Hadisat gazetesinin imtiyaz›n› deruhde ediyor. Bir taraftan da ‹stanbuldaki Düveli Mütelife mümesillerine ve ‹tilâf Devletleri baﬂvekillerine muht›ra veriyor. Avrupaya bir heyet izam›na teﬂebbüs ediyor (Ves.7).
Bu izahattan sühuletle anlaﬂ›laca¤›n› zannederim ki, Vilâyat› ﬁarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetini vücuda getiren mühim sebep ve endiﬂe, vilâyat›
ﬂarkîyenin Ermenistana verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin tahakkuku da,
ﬂark vilâyetleri nüfusunda Ermenilerin haizi ekseriyet gösterilmesine ve tarihi hukuk noktai nazar›ndan mukaddem telâkki ettirilmesine çal›ﬂanlar›n, ilmî ve tarihî
vesaikle cihan efkâr› umumîyesini i¤fale muvaffak›yetinde ve bir de Müslüman
ahalinin Ermenileri katliam eder vahﬂiler oldu¤u iftiras›n›n hakikat ﬂeklinde kabulü halinde olabilece¤i faraziyesi hâkim oluyor. Binaenaleyh cemiyet, ayni esbap
ve vesaitle mücehhez olarak hukuku millîye ve tarihîyeyi müdafaaya çal›ﬂ›yor.
Karadenize sahil olan m›nt›kalarda da, bir Rum Pontus hükûmeti vücuda
getirilece¤i korkusu vard›. ‹slâm ahaliyi, Rumlar›n boyunduru¤u alt›nda b›rakmay›p, hakk› beka ve mevcudiyetlerini muhafaza gayesile, Trabzonda da baz›
zevat ayr›ca bir cemiyet teﬂkil eylemiﬂlerdi.
Merkezi ‹stanbulda olan Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyetinin maksat ve hedefi siyasîsi, isminden müsteban olmaktad›r. Her halde merkezden ayr›lmak gayesini takip ediyor.
Vücuda gelmeye baﬂl›yan bu teﬂekküllerden baﬂka, memleket dahilinde
daha birtak›m teﬂebbüsler ve teﬂekküller de vukua gelmiﬂti. Ezcümle Diyarbekir (Ves.8,9), Bitlis, Elâziz vilâyetlerinde, ‹stanbuldan idare olunan Kürt Teali
Cemiyeti vard›. Bu cemiyetin maksad›, ecnebî taht› himayesinde, bir Kürt hükûmeti vücuda getirmekti.
Konya ve havalisinde, ‹stanbuldan idare olunan, Tealii ‹slâm Cemiyeti teﬂkiline çal›ﬂ›l›yordu. Memleketin hemen her taraf›nda ‹tilâf ve Hürriyet, Sulh ve
Selâmet Cemiyetleri de vard›.
‹stanbulda, muhtelif maksatlarla hafî ve alenî olmak üzere de, birtak›m f›rka veya cemiyet unvan› alt›nda teﬂekküller vard›.
‹stanbulda, mühim addolunacak teﬂebbüslerden biri ‹ngiliz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu isimden, ‹ngilizlere muhip olanlar›n teﬂkil etti¤i bir cemiyet anlaﬂ›lmas›n! Bence, bu cemiyeti teﬂkil edenler, kendi ﬂah›slar›n› ve menfaati ﬂahsîyelerini sevenler ve ﬂah›slarile menfaatlerinin masuniyeti çaresini Lloyd George hükûmeti marifetile ‹ngiliz himayesini teminde ar›yanlard›r. Bu bedbahtlar›n, ‹ngiltere Devletinin, kül halinde, bir Osmanl› Devleti muhafaza ve himaye
etmek emelinde olup olamayaca¤›n›, bir defa mülâhaza edip etmedikleri cayi
teemmüldür.
Bu cemiyete intisap edenlerin baﬂ›nda Osmanl› padiﬂah› ve halifei ruyi zemin unvan›n› taﬂ›yan Vahdettin, Damat Ferit Paﬂa, Dahilîye Nezaretini iﬂgal
eden Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Sait Molla bulunuyordu. Cemi-

Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma derne¤inin ‹stanbuldaki idare merkezinin uygar ve bilimsel araçlarla amaca var›labilece¤i konusunda aﬂ›r› iyimser oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Gerçekten bu yolda çal›ﬂmaktan geri durmuyor. Do¤u
illerinde Müslüman unsurlar›n haklar›n› savunmak için Le Pays (Vatan) ad›nda Frans›zca bir gazete yay›nl›yor. Hadisat (Olaylar) gazetesinin imtiyaz›n›
üstleniyor. Bir taraftan da ‹stanbuldaki ‹tilaf Devletleri temsilcilerine ve ‹tilaf
Devletleri baﬂvekillerine nota veriyor. Avrupaya bir heyet göndermeye giriﬂiyor (Belge 7).
Bu aç›klamadan kolayl›kla anlaﬂ›laca¤›n› san›r›m ki, "Do¤u ‹lleri Ulusal
Haklar› Savunma" derne¤ini oluﬂturan önemli neden ve kayg›, do¤u illerinin
Ermenistana verilmesi olas›l›¤› oluyor. Bu olas›l›¤›n gerçekleﬂmesinde, do¤u
illeri nüfusunda Ermenilerin ço¤unlukta gösterilmesine ve tarihsel hukuk bak›m›ndan öncelik tan›nmas›na çal›ﬂanlar›n, bilimsel ve tarihsel belgelerle dünya kamu oyunu aldatabilecekleri ve bir de Müslüman halk›n Ermenileri soyk›r›ma u¤ratan vahﬂiler oldu¤u iftiras›n› gerçekmiﬂ gibi kabul ettirebilece¤i
varsay›m› etkin oluyor. Bu nedenle dernek, ayn› sebepler ve araçlarla donat›lm›ﬂ olarak ulusal ve tarihsel haklar› savunmaya çal›ﬂ›yor.
Karadenize sahil olan bölgelerde de, bir Rum Pontus hükûmeti oluﬂturulaca¤› korkusu vard›. Müslüman halk›, Rumlar›n boyunduru¤u alt›nda b›rakmay›p, var olma haklar›n› korumak amac›yla, Trabzonda da baz› kiﬂiler ayr›ca bir dernek kurmuﬂlard›.
Merkezi ‹stanbulda olan "Trabzon ve Yöresi Yerinden Yönetim" derne¤ininin siyasal amaç ve hedefi, isminden anlaﬂ›lmaktad›r. Her halde merkezden ayr›lmak amac› güdüyor.
Oluﬂmaya baﬂl›yan bu kuruluﬂlardan baﬂka, memleket içinde daha birtak›m giriﬂimler ve kuruluﬂlar da ortaya ç›km›ﬂt›. Bu arada Diyarbak›r (Belge 8
ve 9), Bitlis, Elaz›¤ illerinde, ‹stanbuldan yönetilen "Kürt Yükselme Derne¤i
vard›. Bu derne¤in amac›, yabanc› korumas› alt›nda, bir Kürt devleti oluﬂturmakt›.
Konya ve yörelerinde, ‹stanbuldan yönetilen, "‹slâm Yükselme Derne¤i"
kurmaya çal›ﬂ›l›yordu. Memleketin hemen her taraf›nda "Uyuﬂma ve ba¤›ms›zl›k" dernekleri de vard›.
‹stanbulda, de¤iﬂik amaçlarla gizli ve aç›ktan olmak üzere de, birtak›m
parti veya dernek ad› alt›nda kuruluﬂlar vard›.
‹stanbulda önemli say›lacak giriﬂimlerden biri "‹ngiliz Dostlar› Derne¤i"
idi. Bu isimden, ‹ngilizlere dost olanlar›n meydana getirdi¤i bir dernek anlaﬂ›lmas›n! Bence, bu derne¤i oluﬂturanlar, kendilerini ve kiﬂisel ç›karlar›n› sevenler ve kendileriyle ç›karlar›n›n korunmas› çaresini Lloyd George hükûmeti arac›l›¤› ile ‹ngiliz korumas›n› sa¤lamakta arayanlard›r. Bu kötü-bahtl›lar›n,
‹ngiltere Devletinin, tüm olarak, bir Osmanl› Devleti sürdürmek ve korumak
iste¤inde olup olam›yaca¤›n›, bir kere olsun düﬂünüp düﬂünmedikleri üzerinde durmaya de¤er.
Bu derne¤e kat›lanlar›n baﬂ›nda Osmanl› padiﬂah› ve yeryüzü halifesi san›n›
taﬂ›yan Vahdettin, Damat Ferit Paﬂa, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nda bulunan Ali Kemal,
Adil ve Mehmet Ali Beyler ve Sait Molla bulunuyordu. Dernekte ‹ngiliz ulusun-
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yette ‹ngiliz milletine mensup baz› sergüzeﬂtcular da vard›. Meselâ: Rahip Frew
gibi. Ve muamelât ve icraattan anlaﬂ›ld›¤›na göre, cemiyetin reisi Rahip Frew idi.
Bu cemiyetin iki cephe ve mahiyeti vard›. Biri alenî cephesi ve medeni teﬂebbüsatla, ‹ngiliz himayesini talep ve temine matuf mahiyeti idi. Di¤eri hafî ciheti idi. As›l faaliyet bu cihette idi. Memleket dahilinde teﬂkilât yaparak isyan ve
ihtilâl ç›karmak, ﬂuuru millîyi felce u¤ratmak, ecnebî müdahalesini teshil etmek
gibi hainane teﬂebbüsat, cemiyetin bu hafî kolu taraf›ndan idare edilmekte idi.
Sait Mollan›n cemiyetin alenî teﬂebbüsat›nda oldu¤u gibi hafî cihetinde de ondan daha ziyade roleur oldu¤u görülecektir. Bu cemiyet hakk›nda söylediklerim, s›ras› geldikçe verece¤im izahat ve icab›nda irae edece¤im vesaikle daha vaz›h anlaﬂ›lacakt›r.
‹stanbulda bir k›s›m rical ve nisvan da, halâs› hakikînin Amerika mandas›n› talep ve teminde oldu¤u kanaatinde bulunuyorlard›. Bu kanatte bulunanlar
fikirlerinde çok ›srar ettiler, isabeti mutlakan›n noktai nazarlar›n›n tervicinde oldu¤unu ispata çok çal›ﬂt›lar. Bu hususta da s›ras› gelince baz› izahat verece¤im.
Vaziyeti umumîyeyi tespit için ordu cüzütamlar›n›n, nerelerde ve ne halde
oldu¤unu tasrih etmek isterim. Anadoluda, baﬂl›ca, iki ordu müfettiﬂli¤i tesis
olunmuﬂtu. Mütarekeye dahil olur olmaz, k›taat›n muharip efrad› terhis olunmuﬂ, silâh ve cephanesi elinden al›nm›ﬂ, k›ymeti harbîyeden mahrum birtak›m
kadrolar haline getirilmiﬂti.
Merkezi, Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettiﬂli¤ine mensup k›taat›n vaziyeti ﬂöyle idi:
Bir f›rkas› (41 inci F›rka) Konyada ve bir f›rkas› (23 üncü F›rka) Afyon
Karahisar›nda bulunan 12 nci Kolordu, karargâhile Konyada bulunuyordu. ‹zmirde esir olan 17 nci Kolordunun, Denizlide bulunan 57 nci f›rkas› da, bu kolorduya ilhak edilmiﬂti.
Bir f›rkas› (24 üncü F›rka) Ankarada ve bir f›rkas› (11 inci F›rka) Ni¤dede
bulunan 20 nci Kolordu, karargâhile Ankarada.
‹zmitte bulunan 1 inci F›rka, ‹stanbuldaki 25 inci Kolorduya raptedilmiﬂti.
‹stanbulda da 10 uncu Kafkas F›rkas› vard›.
Bal›kesir ve Bursa havalisinde bulunan, 61 inci ve 56 nc› F›rkalar, karargâh› Band›rmada bulunan ‹stanbula merbut 14 üncü Kolorduyu teﬂkil ediyorlard›. Bu kolordunun kumandan› Meclisin küﬂad›na kadar, merhum Yusuf ‹zzet
Paﬂa idi.
3 üncü Ordu Müfettiﬂli¤i ki müfettiﬂi ben idim, karargâh›mla Samsuna ç›km›ﬂ bulunuyorum. Do¤rudan do¤ruya taht› emrimde iki kolordu bulunacakt›.
Biri, merkezi S›vasta bulunan 3 üncü Kolordu, (kumandan› beraberimde getirdi¤im Miralay Refet Bey). Bu kolorduya mensup bir f›rkan›n (5 inci Kafkas F›rkas›) merkezi Amasyada. Di¤eri, merkezi Erzurumda bulunan 15 inci Kolordu
idi. Kumandan› Kâz›m Karabekir Paﬂa idi. F›rkalar›ndan birinin (9 uncu F›rka) merkezi Erzurumda, kumandan› Rüﬂtü Bey. Di¤erinin (3 üncü F›rka) merkezi Trabzonda idi. Kumandan› Kaymakam Halit Bey idi. Halit Bey, ‹stanbula davet edilmiﬂ oldu¤undan kumandadan çekilerek Bayburtta ihtifa etmiﬂ, f›rka vekâletle idare olunuyor; kolordunun di¤er iki f›rkas›ndan 12 nci F›rka Hasankale ﬂark›nda hudutta, 11 inci F›rka Bayaz›tta bulunuyordu.

dan kimi serüvenciler de vard›. Örne¤in: Papaz Frew gibi. Ve yap›lan iﬂ ve iﬂlemlerden anlaﬂ›ld›¤›na göre, cemiyetin baﬂkan› Papaz Frew idi.
Bu derne¤in iki yönü ve niteli¤i vard›. Biri d›ﬂtan görünen yönü ve uygarca giriﬂimlerle, ‹ngiliz korumas›n› isteyip sa¤lamaya yönelik niteli¤i idi. Di¤eri
gizli yönü idi. As›l çal›ﬂmalar da bu yönde idi. Memleket içinde örgütler kurarark isyan ve ihtilâl ç›karmak, ulusal bilinci felce u¤ratmak, yabanc›lar›n iﬂe kar›ﬂmas›n› kolaylaﬂt›rmak gibi haince giriﬂimler, derne¤in bu gizli kolu taraf›ndan
yönetilmekte idi. Sait Mollan›n derne¤in aç›k giriﬂimlerinde oldu¤u gibi gizli yönünde de ondan daha fazla rol oynad›¤› görülecektir. Bu demek hakk›nda söylediklerim, s›ras› geldikçe yapaca¤›m aç›klamalar ve gerekti¤inde gösterece¤im
belgelerle daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
‹stanbulda, ileri gelen kad›n erkek bâz› kiﬂiler de, gerçek kurtuluﬂun Amerika mandas›n› isteyip elde etmekte oldu¤u kan›s›nda bulunuyorlard›. Bu kan›da olanlar düﬂüncelerinde çok direndiler, kesinkes do¤ru olan›n›n, kendi görüﬂlerinin desteklenmesinde oldu¤unu kan›tlamaya çok çal›ﬂt›lar. Bu konuda da s›ras› gelince baz› aç›klamalar yapaca¤›m.
Genel durumu belirtmek için ordu birliklerinin, nerelerde ve ne durumda
oldu¤unu aç›klamak isterim. Anadoluda, baﬂl›ca, iki ordu müfettiﬂli¤i kurulmuﬂtu. Ateﬂkes dönemine girilir girilmez, k›talar›n savaﬂ s›n›f› erleri koyuverilmiﬂ, silâh ve cephanesi elinden al›nm›ﬂ, savaﬂ de¤erlerinden yoksun birtak›m
kadrolar durumuna getirilmiﬂti.
Merkezi Konyada bulunan, ‹kinci Ordu Müfettiﬂli¤ine ba¤l› k›talar›n durumu ﬂöyle idi:
Bir tümeni (41 inci Tümen) Konyada ve bir tümeni (23 üncü Tümen) Afyonda bulunan 12 nci Kolordu, karargâhile Konyada bulunuyordu. ‹zmirde esir
olan 17 nci Kolordunun, Denizlide bulunan 57 nci tümeni de, bu kolorduya kat›lm›ﬂt›.
Bir tümeni (24 üncü Tümen) Ankarada ve bir tümeni (11 inci Tümen) Ni¤dede bulunan 20 nci Kolordu, karargâhile Ankarada.
‹zmitte bulanan l inci Tümen, ‹stanbuldaki 25 inci Kolorduya ba¤lanm›ﬂt›.
‹stanbulda da 10 uncu Kafkas Tümeni vard›.
Bal›kesir ve Bursa yöresinde bulunan, 61 inci ve 56 nc› Tümenler, karargâh› Band›rmada bulunan ‹stanbula ba¤l› 14 üncü Kolorduyu oluﬂturuyorlard›. Bu
kolordunun komutan›, Meclisin aç›l›ﬂ›na kadar, rahmetli Yusuf ‹zzet Paﬂa idi.
3 üncü Ordu Müfettiﬂli¤i ki müfettiﬂi bendim, karargâh›mla Samsuna ç›km›ﬂ bulunuyorum. Do¤rudan do¤ruya emrim alt›nda iki kolordu bulunacakt›.
Biri, merkezi S›vasta bulunan 3 üncü Kolordu, (komutan› beraberimde getirdi¤im Albay Refet Bey). Bu kolorduya ba¤l› bir tümenin (5 inci Kafkas Tümeni)
merkezi Amasyada. Öbür tümenin (15 inci Tümen) merkezi Samsunda idi. Komutan› Kâz›m Karabekir Paﬂa idi. Tümenlerinden birinin (9 uncu Tümen) merkezi Erzurumda, komutan› Rüﬂtü Bey. Öbürünün (3 üncü Tümen) merkezi
Trabzonda idi. Komutan› Yarbay Halit Bey idi. Halit Bey, ‹stanbula ça¤r›lm›ﬂ
oldu¤undan komutadan çekilerek Bayburtta saklanm›ﬂ, tümen vekâletle yönetiliyor; kolordunun öteki iki tümeninden 12 nci Tümen Hasankale do¤usunda
s›n›rda, 11 inci Tümen Bayaz›tta bulunuyordu.
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Diyarbekir havalisinde bulunan, iki f›rkal›, 13 üncü Kolordu, müstakil idi,
‹stanbula tâbi bulunuyordu. Bir f›rkas›, (2 nci F›rka) Siirtte; di¤er f›rkas› (5 inci F›rka) Mardinde idi.
Benim, bu iki kolorduya do¤rudan do¤ruya emir ve kumandam cari oldu¤undan fazla bir salâhiyetim vard› ki, müfettiﬂlik m›nt›kas›na mücavir bulunan
k›taat› askerîyeye dahi tebligat yapabilecektim. Kezalik m›nt›kamda bulunan
ve m›nt›kama mücavir bulunan vilâyata da tebligatta bulunabilecektim.
Bu salâhiyete göre Ankarada bulunan 20 nci Kolordu ve bunun mensup
oldu¤u müfettiﬂlik ile ve Diyarbekirdeki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu
rüesay› memurîni mülkîyesile muhabere ve münasebette bulunabilecektim.
Bu vâsi salâhiyetin, beni ‹stanbuldan nefyü teb'it maksadile Anadoluya
gönderenler taraf›ndan, bana nas›l tevdi edildi¤i mucibi isti¤rab›n›z olabilir!
Derhal ifade etmeliyim ki, bana bu salâhiyeti onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Herçibadabat benim ‹stanbuldan uzaklaﬂmam› arzu edenlerin icad ettikleri sebep "Samsun ve havalisindeki asayiﬂsizli¤i mahallinde görüp tedbir almak için Samsuna kadar gitmek" idi. Ben, bu vazifenin ifas›, bir makam ve salâhiyet sahibi olmaya mütevakk›f oldu¤unu ileri sürdüm. Bunda hiçbir beis
görmediler. O tarihte Erkân›harbîyei Umumîyede bulunan ve benim maksad›m› bir dereceye kadar istiﬂmam eden zevat ile görüﬂtüm. Müfettiﬂlik vazifesini
buldular ve salâhiyete müteallik talimat› da, ben kendim yazd›rd›m. Hatta Harbiye Naz›r› olan ﬁakir Paﬂa bu talimat› okuduktan sonra imzada tereddüt etmiﬂ, anlaﬂ›l›r anlaﬂ›lmaz bir tarzda, mührünü basm›ﬂt›r.
*
* *
Bu izahattan sonra manzarai umumîyeyi, daha dar bir çerçeve dahiline
alarak, seri ve sehil bir surette, hep beraber müﬂahede edelim:
Muhas›m devletler Osmanl› devlet ve memleketine maddeten ve manen tecavüz halinde; imha ve taksime karar vermiﬂler. Padiﬂah ve halife olan zat, hayat ve rahat›n› kurtarabilecek çareden baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyor. Hükûmeti de
ayni halde. Fark›nda olmad›¤› halde baﬂs›z kalm›ﬂ olan millet, zulmet ve müphemiyet içinde tecelliyata muntaz›r. Felâketin dehﬂet ve s›kletini idrake baﬂl›yanlar, bulunduklar› muhit ve hissedebildikleri tesirata göre çarei halâs telâkki
eyledikleri tedbirlere mütevessil.. Ordu, ismi var cismi yok bir halde. Kumandanlar ve zabitler, Harbi Umumînin bunca mihnet ve meﬂekkatlerile yorgun,
vatan›n parçalanmakta oldu¤unu görmekle dilhun, gözleri önünde derinleﬂen
karanl›k felâket uçurumu kenar›nda dima¤lar› çare, çarei halâs aramakla meﬂgul..
Burada, pek mühim olan, bir noktay› da kayît ve izah etmeliyim. Millet ve
ordu, padiﬂah ve halifenin h›yanetinden haberdar olmad›¤› gibi o makama ve
o makamda bulunana karﬂ› as›rlar›n kökleﬂtirdi¤i dinî ve an'anevî rab›talarla
mûti ve sad›k. Millet ve ordu çarei halâs düﬂünürken bu mevrus itiyad›n sevkile kendinden evvel makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n halâs ve masuniyetini
düﬂünüyor. Halife ve padiﬂahs›z halâs›n manas›n› anlamak istidad›nda de¤il..
Bu akiydeye muhalif, rey ve içtihat izhar edeceklerin vay haline! Derhal dinsiz,
vatans›z, hain, merdut olur..

Diyarbak›r yöresinde bulunan, iki tümenli 13 üncü Kolordu, ba¤›ms›z idi,
‹stanbulun emrinde bulunuyordu. Bir tümeni (2 nci Tümen) Siirtte; öbür tümeni (5 inci Tümen) Mardinde idi.
Benim, bu iki kolorduya do¤rudan do¤ruya emir ve komutum geçerli olduktan baﬂka bir yetkim de vard› ki, müfettiﬂlik bölgesine komﬂu bulunan askerî k›talara da emir verebilecektim. Ayr›ca bölgemde bulunan ve bölgeme
komﬂu olan valiliklere de emir nitelikli bildirilerde bulunabilecektim.
Bu yetkiye göre Ankarada bulunan 20 nci Kolordu ve bunun ba¤l› oldu¤u müfettiﬂlik ile ve Diyarbak›rdaki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu
mülkî âmirlerile yaz›ﬂabilecek ve bunlarla iliﬂki kurabilecektim.
Bu geniﬂ yetkinin, beni ‹stanbuldan sürüp uzaklaﬂt›rmak amac›yla Anadoluya gönderenler taraf›ndan, bana nas›l verildi¤ine ﬂaﬂabilirsiniz. Derhal
belirtmeliyim ki, bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne
olursa olsun benim ‹stanbuldan uzaklaﬂmam› isteyenlerin icat ettikleri sebep
"Samsun ve yöresindeki asayiﬂsizli¤i yerinde görüp önlem almak için Samsuna kadar gitmek" idi. Ben, bu ödevin yap›lmas›n›n bir görev ve yetki sahibi olmaya ba¤l› oldu¤unu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sak›nca görmediler. O tarihte Genelkurmayda bulunan ve benim amac›m› bir dereceye kadar sezen kiﬂilerle görüﬂtüm. Müfettiﬂlik görevini buldular ve yetkiye iliﬂkin talimat› da,
ben kendim yazd›rd›m. Hatta Savaﬂiﬂleri Bakan› olan ﬁakir Paﬂa bu talimat›
okuduktan sonra imzada duraksam›ﬂ, anlaﬂ›l›r anlaﬂ›lmaz bir ﬂekilde, mührünü basm›ﬂt›r.
*
* *
Bu aç›klamalardan sonra, genel görünümü, daha dar bir çerçeve içine
alarak, çabuk ve basitçe hep beraber gözden geçirelim:
Düﬂman devletler Osmanl› devlet ve ülkesine nesnel ve tinsel yönlerden
sald›r› halinde; yok etmeye ve bölmeye karar vermiﬂler. Padiﬂah ve halife olan
kiﬂi, hayat ve rahat›n› kurtarabilecek çareden baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyor, hükûmeti de ayn› durumda. Fark›nda olmad›¤› halde baﬂs›z kalm›ﬂ olan ulus, karanl›k ve belirsizlik içinde ne olaca¤›n› bekliyor. Felâketin korkunçlu¤unu ve
a¤›rl›¤›n› kavramaya baﬂl›yanlar, bulunduklar› çevre ve hissedebildikleri etkilere göre kurtuluﬂ çaresi sayd›klar› önlemlere baﬂ vuruyorlar.. Ordu, ismi var
cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, Genel Savaﬂ›n bunca güçlük
ve s›k›nt›lar›ndan yorgun, vatan›n parçalanmakta oldu¤unu görmekle yürekleri kan a¤l›yor, gözleri önünde derinleﬂen karanl›k felâket uçurumu kenar›nda kafalar› ç›kar yol, kurtuluﬂ yolu aramakla meﬂgul..
Burada, pek önemli olan, bir noktay› da belirtmeli ve aç›klamal›y›m.
Ulus ve ordu, padiﬂah ve halifenin hainli¤inden haberi olmad›¤› gibi o makama ve o makamda bulunana karﬂ› yüzy›llar›n kökleﬂtirdi¤i din ve gelenek ba¤lar›yla uyumlu ve sâd›k. Ulus ve ordu kurtuluﬂ yolu düﬂünürken kuﬂaktan kuﬂa¤a geçen bu al›ﬂkanl›kla kendinden evvel yüce hilâfet ve saltanat makam›n›n kurtuluﬂ ve dokunulmazl›¤›n› düﬂünüyor. Halife ve padiﬂahs›z kurtulman›n anlam›n› kavrama yetene¤i yok... Bu inanca ayk›r›, görüﬂ ve düﬂünceleri
aç›¤a vuracaklar›n vay haline. Derhal dinsiz, vatans›z, hain, istenmez olur.
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Benim
karar›m

Di¤er mühim bir noktay› da ifade etmek lâz›md›r. Çarei halâs ararken, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya gibi düveli muazzamay› gücendirmemek esas gibi telâkki olunmakta idi. Bu devletlerden yaln›z biriyle dahi baﬂa ç›k›lamayaca¤› vehmi, hemen bütün dima¤larda yer etmiﬂti. Osmanl› Devletinin yan›nda, koskoca Almanya, Avusturya-Macaristan varken hepsini birden ma¤lûp eden, yerlere seren ‹tilâf kuvvetleri karﬂ›s›nda, tekrar anlarla husumete müncer olabilecek
vaziyetler almaktan daha büyük mant›ks›zl›k ve ak›ls›zl›k olamazd›.
Bu zihniyette olan yaln›z avam de¤ildi; bilhassa havas denilen insanlar
böyle düﬂünüyordu.
O halde çarei halâs ararken iki ﬂey mevzuubahs olm›yacakt›. Bir defa ‹tilâf Devletlerine karﬂ› vaz'› husumet al›nm›yacakt› ve padiﬂah ve halifeye canla
baﬂla merbut ve sâd›k kalmak ﬂart› esasî olacakt›.
ﬁimdi, Efendiler, müsaade buyurursan›z, size bir sual soray›m, bu vaziyet
ve ﬂerait karﬂ›s›nda halâs için, nas›l bir karar vâridi hat›r olabilirdi?
‹zah etti¤im malûmat ve müﬂahedata göre üç nevi karar ortaya at›lm›ﬂt›:
Birincisi, ‹ngiltere himayesini talep etmek.
‹kincisi, Amerika mandas›n› talep etmek.
Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanl› Devletinin bir kül halinde muhafazas›n› düﬂünenlerdir. Osmanl› memalikinin muhtelif devletler beyninde taksiminden ise kül halinde, bir devletin taht› himayesinde bulundurmay› tercih edenlerdir.
Üçüncü karar: Mahallî halâs çarelerine matuftur. Meselâ; baz› m›nt›kalar,
kendilerinin Osmanl› Devletinden fekkedilece¤i nazariyesine karﬂ› ondan ayr›lmamak tedbirlerine tevessül ediyor. Baz› m›nt›kalar da, Osmanl› Devletinin
imha ve Osmanl› memleketlerinin taksim olunaca¤›n› emrivaki kabul ederek
kendi baﬂlar›n› kurtarmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu üç nevi karar›n esbab› mucibesi vermiﬂ oldu¤um izahat meyan›nda
mevcuttur.
Efendiler, ben, bu kararlar›n hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü, bu kararlar›n istinat etti¤i bütün deliller ve mant›klar çürüktü, esass›z idi. Hakikati
halde, içinde bulundu¤umuz tarihte, Osmanl› Devletinin temelleri çökmüﬂ, ömrü tamam olmuﬂtu. Osmanl› memleketleri tamamen parçalanm›ﬂt›. Ortada bir
avuç Türkün bar›nd›¤› bir ata yurdu kalm›ﬂt›. Son mesele, bunun da taksimini
teminle u¤raﬂ›lmaktan ibaretti. Osmanl› Devleti, onun istiklâli, padiﬂah, halife,
hükûmet, bunlar hepsi medlûlü kalmam›ﬂ birtak›m bimâna elfazdan ibaretti.
Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne muavenet talep olunmak isteniyordu?
O halde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu vaziyet karﬂ›s›nda, bir, tek karar vard›. O da hakimiyeti millîyeye müstenit, bilâkaydüﬂart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek!
‹ﬂte, daha, ‹stanbuldan ç›kmadan evvel düﬂündü¤ümüz ve Samsunda
Anadolu topraklar›na ayak basar basmaz tatbikat›na baﬂlad›¤›m›z karar, bu
karar olmuﬂtur.
*
* *

Önemli baﬂka bir noktay› da söylemek gerekir. Kurtuluﬂ yolu ararken,
‹ngiltere, Fransa, ‹talya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi
say›lmakta idi. Bu devletlerden yaln›z biriyle bile baﬂa ç›k›lam›yaca¤› kuruntusu, hemen bütün kafalarda yer etmiﬂti. Osmanl› Devletinin yan›nda, koskoca Almanya, Avusturya-Macaristan varken hepsini birden yenik eden, yerlere seren ‹tilâf kuvvetleri karﬂ›s›nda, tekrar onlarla düﬂmanl›¤a varabilecek tutumlar almaktan daha büyük mant›ks›zl›k ve ak›ls›zl›k olamazd›.
Bu anlay›ﬂta olan yaln›z basit halk de¤ildi; özellikle, seçkin denilen insanlar böyle düﬂünüyordu.
O halde kurtuluﬂ yolu ararken iki ﬂey söz konusu olmayacakt›. Bir defa
‹tilâf Devletlerine karﬂ› düﬂman konumuna girilmeyecekti ve padiﬂah ve halifeye canla baﬂla ba¤l› ve sâd›k kalmak temel koﬂul olacakt›.
ﬁimdi, Efendiler, izin verirseniz, size bir sual soray›m, bu durum ve koﬂullar karﬂ›s›nda kurtuluﬂ için, nas›l bir karar almak akla gelebilirdi?
Aç›klad›¤›m bilgi ve gözlemlere göre üç tür karar ortaya at›lm›ﬂt›:
Birincisi, ‹ngiltere'nin koruyuculu¤unu istemek.
‹kincisi, Amerika'n›n mandas›n› istemek.
Bu iki türden karara varm›ﬂ olanlar, Osmanl› Devletinin bir bütün olarak
kalmas›n› düﬂünenlerdir. Osmanl› ülkesinin de¤iﬂik devletler aras›nda bölüﬂülmesinden ise ülkeyi bütün olarak, bir devletin korumas› alt›nda bulundurmay› ye¤leyenlerdir.
Üçüncü karar: yerel kurtuluﬂ yollar›na yöneliktir. Örne¤in; baz› bölgeler,
kendilerinin Osmanl› Devletinden kopar›laca¤› varsay›m›na karﬂ› ondan ayr›lmamak önlemlerine baﬂ vuruyor. Baz› bölgeler de, Osmanl› Devletinin yok
edilece¤i ve Osmanl› ülkelerinin paylaﬂ›laca¤›n› bir olup bitti sayarak kendi
baﬂlar›n› kurtarmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu üç tür karar›n gerekçeleri vermiﬂ oldu¤um aç›klamalar aras›nda vard›r.
Efendiler, ben, bu kararlar›n hiçbirini yerinde bulmad›m. Çünkü, bu kararlar›n dayand›¤› bütün kan›tlar ve mant›klar çürüktü, esass›z idi. Gerçekte,
içinde bulundu¤umuz tarihte, Osmanl› Devletinin temelleri çökmüﬂ, ömrü tamam olmuﬂtu. Osmanl› memleketleri tümüyle parçalanm›ﬂt›. Ortada bir avuç
Türkün bar›nd›¤› bir ata yurdu kalm›ﬂt›. Son sorun, bunun da bölüﬂülmesini
sa¤lamaya çal›ﬂanlarla u¤raﬂ›lmaktan ibaretti. Osmanl› Devleti, onun ba¤›ms›zl›¤›, padiﬂah, halife, hükûmet bunlar hepsi içeri¤i kalmam›ﬂ birtak›m anlams›z sözlerden ibaretti.
Neyin ve kimin korunmas› için kimden ve ne yard›m istenmek düﬂünülüyordu?
O halde ciddî ve gerçek karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu durum karﬂ›s›nda bir, tek bir karar vard›. O da ulusal egemenli¤e dayal›, kay›ts›z ﬂarts›z ba¤›ms›z yeni bir Türk Devleti kurmak!
‹ﬂte, daha, ‹stanbuldan ç›kmadan önce düﬂündü¤ümüz ve Samsunda
Anadolu topraklar›na ayak basar basmaz uygulamaya baﬂlad›¤›m›z karar, bu
karar olmuﬂtur.
*
* *
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Bu karar›n istinat etti¤i en kuvvetli muhakeme ve mant›k ﬂu idi:
Esas, Türk millîyetinin haysiyetli ve ﬂerefli bir millet olarak yaﬂamas›d›r. Bu
esas ancak istiklâli tamme malikiyetle temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun istiklâlden mahrum bir millet, beﬂeriyeti mütemeddine muvacehesinde uﬂak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye kespi liyakat edemez.
Ecnebî bir devletin himaye ve sahabetini kabul etmek insanl›k evsaf›ndan
mahrumiyeti, aczü meskeneti itiraftan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Filhakika bu derekeye düﬂmemiﬂ olanlar›n istiyerek baﬂlar›na bir ecnebî efendi getirmelerine asla
ihtimal verilemez.
Halbuki Türkün haysiyet ve izzeti nefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaﬂamaktansa mahvolsun evlâd›r!
Binaenaleyh, ya istiklâl ya ölüm!
‹ﬂte halâs› hakikî istiyenlerin parolas› bu olacakt›.
Bir an için, bu karar›n tatbikat›nda ademi muvaffak›yete duçar olunaca¤›n›
farzedelim! Ne olacakt›? Esaret!
Peki Efendim. Di¤er kararlara mutavaat halinde netice bunun ayn› de¤il midi!
ﬁu fark ile ki, istiklâli için ölümü göze alan millet, insanl›k haysiyet ve ﬂerefinin icab› olan bütün fedekârl›¤› yapmakla müteselli olur ve bittabi esaret zincirini kendi elile boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir milllete nazaran yâr ve a¤yar nazar›ndaki mevkii farkl› olur.
Sonra Osmanl› hanedan ve saltanat›n›n idamesine çal›ﬂmak, elbette, Türk
milletine karﬂ›, en büyük fenal›¤› iﬂlemekti. Çünkü millet her türlü fedekârl›¤› sarfederek istiklâlini temin etse de, saltanat devam etti¤i takdirde, bu istiklâle müemmen nazarile bak›lamazd›. Art›k, vatanla, milletle hiçbir alâkai vicdanîye ve fikrîyesi kalmam›ﬂ bir sürü mecaninin, devlet ve millet istiklâl ve haysiyetinin muhaf›z› mevkiinde bulundurulmas› nas›l tecviz olunabilirdi?
Hilâfet vaziyetine gelince, ilim ve fennin nurlara müsta¤rak k›ld›¤› hakikî
medeniyet âleminde gülünç telâkki edilmekten baﬂka bir mevzuu kalm›ﬂ m›yd›?
Görülüyor ki, verdi¤imiz karar›n tatbikat›n› temin için henüz milletin ünsiyet etmedi¤i meselelere temas etmek lâz›mgeliyordu. Umumca mevzuubahs olmas›nda azîm mahzurlar tasavvur olunan hususlar›n mevzuubahs olmas›nda zarureti mutlaka bulunuyordu.
Osmanl› hükûmetine, Osmanl› padiﬂah›na ve müslimînin halifesine isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lâz›mgeliyordu.
Türk ata yurduna ve Türkün istiklâline tecavüz edenler kimler olursa olsun
onlara bütün milletçe müsellâhan mukabele ve onlarla mücadele eylemek icap
ediyordu. Bu mühim karar›n bütün icabat ve zarurîyat›n› ilk gününde izhar ve
ifade etmek, elbette musip olamazd›. Tatbikat› birtak›m safhalara ay›rmak ve vakayi ve hadisattan istifade ederek milletin hissiyat ve efkâr›n› ihzar eylemek ve
kademe kademe yürüyerek hedefe vâs›l olmaya çal›ﬂmak lâz›mgeliyordu. Nitekim öyle olmuﬂtur. Ancak dokuz senelik ef'al ve icraat›m›z bir silsilei mant› k›ye
ile mütalea olunursa, ilk günden, bugüne kadar takip etti¤imiz istikameti umumîyenin ilk karar›n çizdi¤i hattan ve teveccüh eyledi¤i hedeften asla inhiraf eylememiﬂ oldu¤u kendili¤inden tebarüz eder.

Bu karar›n dayand›¤› en kuvvetli düﬂünüﬂ ve mant›k ﬂu idi:
Esas; Türk milletinin haysiyetli ve onurlu bir millet olarak yaﬂamas›d›r. Bu
esas ancak tam ba¤›ms›zl›¤a sahip olmakla sa¤lanabilir. Ne kadar zengin ve refah içinde olursa olsun ba¤›ms›zl›ktan yoksun bir ulusa, uygar insanl›k, uﬂakl›ktan üstün bir nitelik yak›ﬂt›rmaz.
Yabanc› bir devletin koruma ve kay›rmas›n› kabul etmek insanl›k niteliklerinden yoksunlu¤u, güçsüzlü¤ü miskinli¤i benimsemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Gerçekten bu aﬂa¤›l›k duruma düﬂmemiﬂ olanlar›n istiyerek baﬂlar›na bir
yabanc› efendi getirmelerine hiç olas›l›k yoktur.
Halbuki Türkün de¤eri ve onuru ve yetene¤i çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaﬂamaktansa yok olsun daha iyidir.
Bundan ötürü, ya ba¤›ms›zl›k ya ölüm!
‹ﬂte gerçek kurtuluﬂ isteyenlerin parolas› bu olacakt›.
Bir an için, bu karar›n uygulanmas›nda baﬂar›s›zl›¤a düﬂülece¤ini varsayal›m!
Ne olacakt›? Tutsakl›k!
Peki Efendim. Öbür kararlara uyulmas› halinde sonuç bunun ayn› de¤il
miydi!
ﬁu farkla ki, ba¤›ms›zl›¤› için ölümü göze alan ulus, insanl›k de¤er ve onurunun gere¤i olan bütün özveriyi yapmakla övünür ve do¤ald›r ki tutsakl›k zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuﬂuk, onursuz bir ulusa oranla dost ve
düﬂman gözündeki yeri baﬂka olur.
Sonra, Osmanl› hanedan ve saltanat›n›n sürdürülmesine çal›ﬂmak, elbette,
Türk milletine karﬂ›, en büyük fenal›¤› iﬂlemekti. Çünkü millet her türlü özveriyi yaparak ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lasa da, saltanat sürerse, bu ba¤›ms›zl›k güvenceli say›lamazd›. Art›k, vatanla, ulusla hiçbir vicdan ve düﬂünce ilgisi kalmam›ﬂ bir
sürü delinin devlet ve ulusun ba¤›ms›zl›k ve onurunun koruyucusu yerinde bulundurulmas› nas›l uygun görülebilirdi?
Halifeli¤e gelince, bilim ve tekni¤in ayd›nl›¤a bo¤du¤u gerçek uygarl›k
dünyas›nda gülünç say›lmaktan baﬂka bir anlam› kalm›ﬂ m›yd›?
Görülüyor ki, verdi¤imiz karar›n uygulanmas›n› sa¤lamak için ulusun daha
al›ﬂmam›ﬂ oldu¤u sorunlara de¤inmek gerekiyordu. Kamuca konu edilmesinde
büyük sak›ncalar bulunaca¤› düﬂünülen hususlar›n konu edilmesinde kesin zorunluk vard›.
Osmanl› hükûmetine, Osmanl› padiﬂah›na ve Müslümanlar›n halifesine isyan etmek ve bütün ulusu ve orduyu ayakland›rmak gerekiyordu.
Türk ata yurduna ve Türkün ba¤›ms›zl›¤›na sald›ranlar kimler olursa olsun
onlara bütün ulusça silâhl› olarak karﬂ›l›k vermek ve onlarla savaﬂmak gerekiyordu. Bu önemli karar›n bütün gereklerini ve zorunluluklar›n› ilk gününde belirtip dile getirmek, elbette yerinde olamazd›. Uygulamalar› birtak›m evrelere
ay›rmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düﬂüncelerini haz›rlamak
ve ad›m ad›m yürüyerek hedefe varmaya çal›ﬂmak gerekiyordu. Nitekim öyle
olmuﬂtur. Ancak dokuz senedir yap›p ettiklerimiz bir mant›k zinciri içinde düﬂünülürse, ilk günden, bugüne kadar izledi¤imiz genel gidiﬂin ilk karar›n çizdi¤i
hattan ve yöneldi¤i hedeften hiç sapmam›ﬂ oldu¤u kendili¤inden belirir.
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Burada, zihinlerde mevcut olmas› ihtimali bulunan baz› tereddüt dü¤ümlerinin, çözülmesini teshil için, bir hakikati beraber müﬂahede etmeliyiz. Tezahür
eden millî mücadele, haricî istilâya karﬂ› vatan›n halâs›n› yegâne hedef addetti¤i
halde bu millî mücadelenin muvaffak›yete iktiran ettikçe safha safha bugünkü
devre kadar iradei millîye idaresinin bütün esasat ve eﬂkâlini tahakkuk ettirmesi tabiî ve gayrîkabili içtinap bir seyri tarihî idi. Bu mukadder seyri tarihîyi
an'anevî itiyadatile, derhal ihtisas eden hanedan› hükümdarî ilk andan itibaren
millî mücadelenin hasm› bîaman› oldu. Bu mukadder seyri tarihîyi ilk anda ben
de müﬂahede ve ihtisas ettim. Fakat nihayete kadar ﬂamil olan bu ihtisasat›m›z›
ilk anda kâmilen izhar ve ifade etmedik. Müstakbel ihtimalât üzerine fazla beyanat, giriﬂti¤imiz hakikî ve maddî mücadeleye, hayalât mahiyetini verebilirdi;
haricî tehlikenin yak›n tesirat› karﬂ›s›nda, müteessir olanlar aras›nda, an'anelerine ve fikriî kabiliyetlerine ve ruhî halellerine mugayir olan muhtemel tahavvülâttan ürkeceklerin ilk anda mukavemetlerini tahrik edebilirdi. Muvaffak›yet
için amelî ve emin yol her safhay› vakti geldikçe, tatbik etmekti. Milletin inkiﬂaf
ve itilâs› için selâmet yolu bu idi. Ben de böyle hareket ettim. Ancak bu amelî ve
emin muvaffak›yet yolu, yak›n refiki mesaim olarak tan›nm›ﬂ zevattan baz›larile aram›zda, zaman zaman içtihadatta, muamelâtta, icraatta esasl› ve tâli birtak›m ihtilâflar, i¤birarlar ve hatta iftiraklar›n da sebebi ve izah› olmuﬂtur. Millî
mücadeleye beraber baﬂl›yan yolculardan baz›lar› millî hayat›n bugünkü cümhuriyete ve cümhuriyet kanunlar›na kadar gelen tekâmülât›nda, kendi fikriyat
ve ruhiyat›n›n ihatas› hududu bittikçe bana mukavemet ve muhalefete geçmiﬂlerdir. Bu noktalar›, tenevvür etmeniz için, efkâr› umumîyenin tenevvürüne medar
olmak için, s›ras› geldikçe, birer birer iﬂaret etmeye çal›ﬂaca¤›m.
Bu son sözlerimi hulâsa etmek lâz›mgelirse, diyebilirim ki, ben, milletin
vicdan›nda ve istikbalinde ihtisas etti¤im büyük tekâmül istidad›n›, bir millî s›r
gibi vicdan›mda taﬂ›yarak peyderpey, bütün heyeti içtima›yemize tatbik ettirmek
mecburiyetinde idim.
*
* *
ﬁimdi, Efendiler, ilk iﬂ olmak üzere bütün ordu ile temasa gelmek lâz›md›.
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu Kumandan›na 21 May›s 1335 de yazd›¤›m bir ﬂifrede “ahvali umumîyemizin almakta oldu¤u ﬂekli vahimden pek müteessir ve mütellim oldu¤umu; millet ve memlekete medyun oldu¤umuz en son
vazifei vicdanîyeyi yak›ndan, müﬂterek mesai ile, en iyi ifa etmek mümkün olaca¤› kanaatile bu son memuriyeti kabul etti¤imi; bir an evvel Erzuruma gitmek
arzusunda bulundu¤umu ve fakat Samsun ve havalisinin vaziyeti, asayiﬂsizlik
yüzünden fena bir ak›bete duçar olmak mahiyetinde bulundu¤undan buralarda
birkaç gün kalmak zarureti oldu¤unu bildirdikten sonra, beni ﬂimdiden tenvire
medar olacak hususat varsa iﬂ'ar›n›” rica ettim (Ves.10).
Filhakika Samsun ve havalisinde Rum çetelerinin ‹slâm ahaliye tecavüzü
ve zaten vas›tas›z b›rak›lm›ﬂ olan hükûmeti mahallîyenin ecnebî müdahalât› yüzünden hiçbir tedbir alamamas›, vaziyeti müﬂkül k›lm›ﬂt›.
Tan›d›¤›m›z ve kendisinden büyük enerji ümit etti¤imiz bir zat›n Samsuna
mutassarr›f tayinini temin için teﬂebbüs almakla beraber, Üçüncü Kolordu Ku-

Burada, kafalarda olmas› olas› bulunan baz› duraksama dü¤ümlerinin çözülmesini kolaylaﬂt›rmas› için, bir gerçe¤e birlikte bakmal›y›z. Beliren ulusal savaﬂ›m, d›ﬂ sald›r›ya karﬂ› vatan›n kurtulmas›n› tek amaç edindi¤i halde bu ulusal
savaﬂ›m baﬂar›ya ulaﬂt›kça evre evre bugünkü döneme kadar ulusal irade yönetiminin bütün ilke ve biçimlerini gerçekleﬂtirmesi do¤al ve kaç›n›lmaz bir tarih
ak›ﬂ›yd›.Tarihin bu kaç›n›lmaz ak›ﬂ›n› geleneksel al›ﬂkanl›klar›yla, hemen sezinleyen padiﬂah soyu, ilk andan beri ulusal savaﬂ›m›n ac›mas›z düﬂman› oldu.Tarihin bu kaç›n›lmaz ak›ﬂ›n› ilk anda ben de gördüm ve sezinledim. Ancak sona
kadar tüm evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda tümüyle aç›¤a vurmad›k ve
dillendirmedik. Gelecekteki olas›l›klar üzerine fazla konuﬂmak, giriﬂti¤imiz gerçek ve nesnel savaﬂ›ma, hayal niteli¤i verebilirdi; d›ﬂ tehlikenin yak›n etkileri
karﬂ›s›nda, üzüntü duyanlar aras›nda, geleneklerine ve düﬂünme yeteneklerine
ve ruhsal durumlar›na ayk›r› bulunan olas› de¤iﬂikliklerden ürkeceklerin ilk anda direnmelerine yol açabilirdi. Baﬂar› için pratik ve güvenilir yol her evreyi
vakti geldikçe, uygulamakt›. Ulusun geliﬂmesi ve yükselmesi için hay›rl› sonuca
götürecek yol bu idi. Ben de böyle yapt›m. Ancak bu pratik ve güvenilir baﬂar›
yolu, yak›n çal›ﬂma arkadaﬂ›m olarak tan›nm›ﬂ kiﬂilerden baz›lar›yla aram›zda,
zaman zaman görüﬂlerde, davran›ﬂlarda, yapt›klar›m›zda asal veya ikinci derecede birtak›m anlaﬂmazl›klar›n, k›rg›nl›klar›n ve hatta ayr›lmalar›n da nedeni ve
etkeni olmuﬂtur. Ulusal savaﬂ›ma birlikte baﬂlayan yolculardan baz›lar›, ulusal
hayat›n bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlar›na kadar gelen geliﬂmelerinde, kendi düﬂünce ve ruh yeteneklerinin s›n›r› aﬂ›l›nca bana direnmeye ve
karﬂ› ç›kmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu noktalar›, ayd›nlanmas› için, kamuoyunun ayd›nlanmas›na yaras›n diye, s›ras› geldikçe, birer birer belirtmeye çal›ﬂaca¤›m.
Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, diyebilirim ki, ben ulusun vicdan›nda ve gelece¤inde sezdi¤im büyük geliﬂme yetene¤ini, bir ulusal s›r gibi vicdan›mda taﬂ›yarak yavaﬂ yavaﬂ, s›ras› geldikçe bütün toplumumuza uygulatmak
zorunda idim.
*
* *
ﬁimdi, Efendiler, ilk iﬂ olarak bütün ordu ile iliﬂki kurmak gerekliydi.
Erzurumda Onbeﬂinci Kolordu komutan›na 21 May›s 1919 da yazd›¤›m bir
ﬂifreli telgrafta "Genel durumumuzun almakta oldu¤u korkunç biçimden çok
üzüntü ve ac› duydu¤umu; ulusa ve ülkeye borçlu oldu¤umuz en son vicdan
ödevinin yak›ndan ve birlikte çal›ﬂmakla, en iyi yap›labilece¤i kan›s›yla bu son
görevi kabul etti¤imi; bir an önce Erzuruma gitmek istedi¤imi ve fakat Samsun
ve yöresinin durumu, asayiﬂsizlik yüzünden kötü sonuçlara dönüﬂebilecek nitelikte bulundu¤undan, buralarda birkaç gün kalmak zorunlu¤u oldu¤unu" bildirdikten sonra," beni ﬂimdiden ayd›nlatmaya yarayacak birﬂeyler varsa bildirilmesini rica ettim (Belge 10).
Gerçekten Samsun ve yöresinde Rum çetelerinin Müslüman halka sald›rmas› ve ötedenberi araçs›z b›rak›lm›ﬂ olan yerel hükûmetin yabanc›lar›n kar›ﬂmas› yüzünden, hiçbir önlem alamamas›, durumu güçleﬂtirmiﬂti.
Tan›d›¤›m›z ve kendisinden büyük enerji umdu¤umuz bir kiﬂinin Samsuna mutasarr›f atanmas›n› sa¤lamak için giriﬂimde bulunmakla birlikte, Üçüncü
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mandan›n› muvakkaten Canik mutasarr›f› tayin ettim. Mümkün olan tedabiri
mahallîye al›nmaya ve bilhassa ahalinin vaziyeti hakikiye hakk›nda tenvirine
ve orada bulunan ecnebî müfreze ve zabitlerinden içtinap ve ihtiraza mahal olmad›¤›n› izaha ehemmiyet verildi ve hemen o havalide millî teﬂkilâta tevessül
olundu.
23 May›s 1335 de Ankarada bulunan Yirminci Kolordu Kumandan›na,
“Samsuna geldi¤imi ve kendisile daha s›k› temasta bulunmak istedi¤imi ve ‹zmir havalisine dair daha kolayl›kla alabilece¤i malûmattan haberdar olmak istedi¤imi” bildirdim.
Bu kolordunun vaziyeti ile daha ‹stanbulda iken alâkadar olmuﬂtum. Cenuptan Ankara havalisine ﬂimendiferle nakli mevzuubahs idi. Bu nakliyata
mümanaat edilmekte oldu¤unu anlam›ﬂ oldu¤umdan ‹stanbuldan hareketim
günlerinde Erkân›harbiyei Umumîye Reisi olan Cevat Paﬂadan, kolordunun
ﬂimendiferle nakli teahhur ederse karadan yürüyerek Ankaraya ﬂevkini rica etmiﬂtim. Bundan dolay› bahsetti¤im ﬂifre telgrafnamemde “Yirminci Kolordu
aksam›n›n kâmilen Ankaraya gelmeye muvaffak olup olm›yaca¤›n› sordum.
Canik livas› hakk›nda malûmat verdikten sonra bir iki güne kadar Samsundan
karargâh›mla, bir müddet için Havzaya gidece¤imi ve her halde Samsundan
hareketimden evel beni tenvir edecek malûsbmata intizar eyledi¤imi” yazd›m.
Yirminci Kolordu Kumandan›ndan, üç gün sonra 26 May›s 1335 de ald›¤›m cevapta "‹zmirden muntazam malûmat alamad›klar›n›, Manisan›n da iﬂgal
edildi¤ini telgraf memurlar›n›n haber verdi¤ini, kolordunun Ere¤lide bulunan
aksam›n›n, kâmilen, ﬂimendiferle nakline muvaffak olamad›klar›ndan karadan
yürüyüﬂe baﬂlad›klar›n›, fakat, mesafenin uzakl›¤› sebebile Ankaraya ne vak›t
muvasalat edece¤inin malûm bulunmad›¤›n›" bildiriyordu.
Kolordu kumandan› ayn› telgrafnamesinde “Afyon Karahisar›nda bulunan 23 üncü F›rkan›n, mevcudunun pek az oldu¤undan ve orada ellerine geçen
efrad› bu f›rkaya göndermekte olduklar›ndan bahsettikten sonra, Kastamonu
ve Kayseri havalisinde baz› muhilli asayiﬂ vakayi hakk›nda haberler gelmeye
baﬂlad›¤›n› zikrediyor ve peyderpey malûmat verece¤ini” yaz›yordu (Ves. 11).
27 May›s 1335 tarihinde, Havzadan, Yirminci Kolordu Kumandan›ndan
ve ayn› zamanda, bu kolordunun mensup oldu¤u Konyadaki ordu müfettiﬂli¤inden “Afyon Karahisar›ndaki F›rkan›n takviyesi için hangi menabiden istifade edilmekte oldu¤unu ve tezyidi kuvvetine imkân› maddî bulunup bulunam›yaca¤›n› ve bugünkü ahval ve vaziyetimize nazaran, bu f›rkaya, nas›l bir vazifenin tevcihi düﬂünüldü¤ünü” sordum (Ves. 12, 13).
Kolordu kumandan›, 28 May›s 1335 de sordu¤um hususata dair malûmat
veriyor ve Yirmi Üçüncü F›rka "düﬂman›n bir iﬂgalî vaziyeti karﬂ›s›nda mevkiini terketmiyecek ve duçar› tecavüz olursa, ahalii mahallîyeden alacaklar› takviye ile mevkiini müdafaa edecektir" diyordu (Ves. 14).
Ordu müfettiﬂi de 30 May›s 1335 de verdi¤i cevapta "Yirmi Üçüncü F›rkan›n Karahisardaki asayiﬂi muhafaza ile beraber her türlü iﬂgal hadisesine her
türlü vesaitle mukavemet edecektir" diyordu. Bu vesaitin haz›rlanmakta oldu¤unu ve Konyada orduya zâhir olabilecek bir kuvvet ihzar›na çal›ﬂ›ld›¤›n›, ancak bir isim ve unvana malik olmad›¤›n› bildiriyordu.

Kolordu Komutan›n› geçici Samsun mutasarr›f› atad›m. Elden gelen yerel önlemler al›nmaya ve özellikle halk›n gerçek durum hakk›nda ayd›nlat›lmas›na
ve orada bulunan yabanc› birlik ve subaylardan kaç›n›p korkmaya yer olmad›¤›n› anlatmaya önem verildi ve hemen o yörede ulusal örgütlenmeye giriﬂildi.
23 May›s 1919 da Ankarada bulunan Yirminci Kolordu Komutan›na,
“Samsuna geldi¤imi ve kendisiyle daha s›k› iliﬂki kurmak istedi¤imi ve ‹zmir
yöresi hakk›nda onun daha kolayl›kla alabilece¤i bilgileri ö¤renmek istedi¤imi” bildirdim.
Bu kolordunun durumu ile daha ‹stanbulda iken ilgilenmiﬂtim. Güneyden Ankara yöresine demiryoluyla taﬂ›nmas› sözkonusu idi. Bu nakliyat›n engellenmekte oldu¤unu anlam›ﬂ oldu¤umdan ‹stanbuldan ayr›ld›¤›m günlerde
Genelkurmay Baﬂkan› olan Cevat Paﬂadan, kolordunun demiryoluyla taﬂ›nmas› gecikirse karadan yürüyerek Ankaraya gönderilmesini rica etmiﬂtim.
Bundan dolay› bahsetti¤im ﬂifreli telgraf›mda "Yirminci Kolordu bölümlerinin tümü ile Ankaraya gelmeyi baﬂar›p baﬂaram›yaca¤›n›" sordum. "Samsun
sanca¤› hakk›nda bilgi verdikten sonra bir iki güne kadar Samsundan karargâh›mla, bir süre için Havzaya gidece¤imi ve her halde Samsundan hareketimden evvel beni ayd›nlatacak bilgiler bekledi¤imi" yazd›m.
Yirminci Kolordu Komutan›ndan, üç gün sonra 26 May›s 1919 da ald›¤›m
yan›tta "‹zmirden düzenli bilgi alamad›klar›n›, Manisan›n da iﬂgal edildi¤ini
telgraf memurlar›n›n haber verdi¤ini, kolordunun Ere¤lide bulunan bölümlerinin, tümüyle demiryolundan taﬂ›nmas›n› baﬂaramad›klar›ndan karadan yürüyüﬂe baﬂlad›klar›n›, fakat, yerin uzakl›¤› nedeniyle Ankaraya ne vak›t var›laca¤›n›n bilinmedi¤ini" bildiriliyordu.
Kolordu komutan› ayn› telgraf›nda "Afyonda bulunan 23 üncü Tümenin,
mevcudunun pek az oldu¤undan ve orada ellerine geçen erleri bu tümene
göndermekte olduklar›ndan bahsettikten sonra, Kastamonu ve Kayseri yöresinde baz› yerel asayiﬂ olaylar› hakk›nda haberler gelmeye baﬂlad›¤›n› söylüyor ve yavaﬂ yavaﬂ s›ras› geldikçe bilgi verece¤ini" yaz›yordu (Belge 11).
27 May›s 1919 tarihinde, Havzadan, Yirminci Kolordu Komutan›ndan ve
ayn› zamanda, bu kolordunun ba¤l› oldu¤u Konyadaki ordu müfettiﬂli¤inden
"Afyondaki tümenin kuvvetlendirilmesi için hangi kaynaklardan yararlan›lmakta oldu¤unu ve tümenin gücünün artt›r›lmas›na maddî olanak bulunup
bulunam›yaca¤›n› ve bugünkü durum ve konuma göre, bu tümene, nas›l bir
ödev verilmesi düﬂünüldü¤ünü" sordum (Belge 12,13).
Kolordu komutan› 28 May›s 1919 da sordu¤um hususlara ait bilgi veriyor
ve "Yirmiüçüncü Tümen düﬂman›n bir iﬂgalci durum almas› karﬂ›s›nda, bulundu¤u yeri b›rakm›yacak ve sald›r›ya u¤rarsa, oran›n halk›ndan sa¤layacaklar›
yard›mc› kuvvetlerle konumunu savunacakt›r" diyordu (Belge 14).
Ordu müfettiﬂi de 30 May›s 1919 da verdi¤i yan›tta "Yirmiüçüncü Tümeni Afyondaki asayiﬂi korumakla birlikte her türlü iﬂgal olay›nda her türlü
araçla dayanacakt›r" diyordu. Bu araçlar›n haz›rlanmakta oldu¤unu ve Konyada orduya yard›mc› olabilecek bir kuvvet haz›rlanmas›na çal›ﬂ›ld›¤›n›, ancak bu kuvvetin bir ad ve san› olmad›¤›n› bildiriyordu.
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Ben, Müfettiﬂli¤e yazd›¤›m telgrafta, Konyada bir vatan ordusu teﬂkil edilmekte oldu¤una dair baz› havadisler ﬂayidir, bunun mahiyet ve teﬂkilât› nedir,
demiﬂtim. Böyle bir sual tevcihinden maksad›m biraz da medar› teﬂvik ve tenbih olmak idi. Müfettiﬂli¤in son malûmat› bunun üzerinedir (Ves. 15).
Kolordu kumandan› bu istizah›ma “Konyada vatan ordusunun teﬂkilinden haberdar de¤ilim” demiﬂti.
Yirminci Kolordu ve Konyadaki Ordu Müfettiﬂli¤i ile temas›m neticesinde
edindi¤im malûmattan teyakkuz ve intibah› mucip noktalar› 1 Haziran 1335 de
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu ve Samsunda Üçüncü Kolordu ve Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanlar›na bildirdim (Ves. 16).
Trakyada bulunan kuvvet ve kumanda vaziyetini bilmiyordum. O m›nt›ka ile de irtibat tesisi lâz›m idi. Bu maksatla, ‹stanbulda, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Cevat Paﬂadan 16 Haziran 1335 de zatî ﬂifre ile - Cevat Paﬂa ile mufarekatim günü mahrem ve ﬂahsî bir ﬂifre kararlaﬂt›rm›ﬂ idik - Edirnede kolordu kumandan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin nerede bulundu¤unu
sordum (Ves.17). Cevat Paﬂa 17 Haziranda cevap verdi Cafer Tayyar Beyin Birinci Kolordu Kumandan› olarak Edirnede bulundu¤unu ö¤rendim (Ves.18).
Amasyadan 18 Haziran 1335 tarihinde, Edirnede, Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beye ﬂifre ile verdi¤im direktifte esasl› olarak ﬂu hususat› kaydettim: “‹stiklâli millîmizi bo¤an ve ink›sam› vatan tehlikelerini ihzar
eden Düveli ‹tilâfiyenin icraat› ve hükûmeti merkeziyenin esir ve âciz vaziyeti
malûmunuzdur.”
“Milletin mukadderat›n› bu mahiyette bir hükûmete teslim etmek, ink›raza münkat olmakt›r.”
“Trakya ve Anadolu teﬂkilât› millîyesini tevhit ve saday› millîyi gür sesle
cihana duyuracak emin bir mahal olan S›vasta müﬂterek ve kuvvetli bir heyet
teﬂkili mukarrerdir.”
“Trakya-Paﬂaeli Cemiyeti, haizi selâhiyet olmamak üzere ‹stanbulda bir
heyet bulundurabilir.”
“Ben ‹stanbulda iken Trakya Cemiyeti azas›ndan baz›larile teatii efkâr etmiﬂ idim. ﬁimdi zaman› geldi. ‹cap edenlerle mahremane görüﬂerek derhal teﬂkilât yap›n›z ve benim yan›ma da murahhas olarak k›ymettar bir iki zat gönderiniz. Onlar gelinciye kadar Edirne vilâyetinin hukukunun müdafaii olmak
üzere beni tevkil ettiklerine dair imzalar› taht›nda bir vesikay› imzan›zla ﬂifreli
telgrafla bildiriniz.”
“Gayei istiklâlin istihsaline kadar tamamile milletle birlikte, fedekârane
çal›ﬂaca¤›ma mukaddesat›m nam›na yemin ettim. Art›k benim için Anadoludan hiçbir yere gitmemek kat'idir.”
Trakya kuvvei maneviyesini takviye maksadile bu talimata ﬂu malûmat› da
dercettim: Anadolu ahalisi baﬂtan aﬂa¤› yekvücut bir hale getirildi. Kararlar, bilâistisna tekmil kumanda heyetleri ve arkadaﬂlar›m›zla müﬂterek ittihaz ediliyor. Vali ve mutassarr›flar›n hemen kâffesi bizimle beraberdir. Anadoludaki
teﬂkilât› millîye kaza ve nahiyelere kadar tevessü etti. ‹ngiliz himayesi alt›nda
bir müstakil Kürdistan teﬂkili hakk›ndaki propaganda ve taraftarân› bertaraf
edildi, Kürtler Türklerle birleﬂti (Ves. 19).
*
* *

Ben, Müfettiﬂli¤e yazd›¤›m telgrafta, Konyada bir vatan ordusu teﬂkil edilmekte oldu¤una dair baz› havadisler yayg›nd›r, bunun nitelik ve örgütleri nedir,
demiﬂtim. Böyle bir soru yöneltmekten amac›m biraz da özendirme ve uyarma yoluyla yard›mc› olmak idi. Müfettiﬂli¤in verdi¤i bilgiler bunun üzerinedir (Belge 15).
Kolordu komutan› bu aç›k bilgi istememe "Konyada vatan ordusunun oluﬂturulmas›ndan haberim yok" demiﬂti.
Yirminci Kolordu ve Konyadaki Ordu Müfettiﬂli¤i ile temas›m sonucunda
edindi¤im ve insan›n gözünü açt›ran noktalar› 1 Haziran 1919 da Erzurumda On
Beﬂinci Kolordu ve Samsunda Üçüncü Kolordu ve Diyarbak›rda Onüçüncü Kolordu Komutanlar›na bildirdim (Belge 16).
Trakyada bulunan kuvvet ve komuta durumlar›n› bilmiyordum. O bölge ile
de iliﬂki kurmak gerekli idi. Bu amaçla, ‹stanbulda, Genelkurmay Baﬂkan› Cevat
Paﬂadan 16 Haziran 1919 da kiﬂiye özel ﬂifre ile - Cevat Paﬂa ile ayr›ld›¤›m gün gizli ve kiﬂisel bir ﬂifre kararlaﬂt›rm›ﬂ idik - Edirnede kolordu komutan›n›n kim oldu¤unu ve Cafer Tayyar Beyin nerede bulundu¤unu sordum (Belge 17). Cevat Paﬂa
17 Haziranda yan›t verdi. Cafer Tayyar Beyin Birinci Kolordu Komutan› olarak
Edirnede bulundu¤unu ö¤rendim (Belge 18).
Amasyadan 18 Haziran 1919 tarihinde, Edirnede, Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar Beye ﬂifre ile verdi¤im talimatta esasl› olarak ﬂu hususlar› yazd›m:
"Ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› bo¤an ve vatan›n bölünmesi tehlikelerini haz›rlayan ‹tilâf
Devletlerinin yapt›klar›n› ve ‹stanbuldaki hükûmetin tutsak ve güçsüz durumunu
bilirsiniz."
"Ulusun kaderini bu nitelikte bir hükûmete b›rakmak, çökmeye boyun e¤mektir."
"Trakya ve Anadoludaki ulusal örgütlenmeleri birleﬂtirip ulusal hayk›r›ﬂ› gür
sesle dünyaya duyuracak güvenli bir yer olan S›vasta karma ve güçlü bir kurul
oluﬂturmak kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r."
"Trakya-Paﬂaeli Derne¤i, yetki sahibi olmamak koﬂulu ile ‹stanbulda bir kurul bulundurabilir."
"Ben ‹stanbulda iken Trakya Derne¤i üyelerinden baz›lar›yla düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunmuﬂtum. ﬁimdi zaman› geldi. Gerekenlerle gizlice görüﬂerek derhal
örgüt kurunuz ve benim yan›ma da delege olarak de¤erli bir iki kiﬂi gönderiniz.
Onlar gelinceye kadar Edirne ilinin hukukunun savunucusu olmak üzere bana vekâlet verdiklerini gösterir alt›nda imzalar bulunan bir belgeyi imzan›zla ﬂifreli telgrafla bildiriniz."
"Ba¤›ms›zl›k amac›n›n elde edilmesine kadar tamam›yla ulusla birlikte, fedakârca çal›ﬂaca¤›ma kutsal bildi¤im de¤erler üzerine and içtim. Art›k benim için
Anadoludan hiçbir yere gitmemek kesindir."
Trakyan›n moralini yükseltmek amac› ile bu talimata ﬂu bilgileri de koydum:
Anadolu halk› baﬂtan aﬂa¤› tek vücut bir duruma getirildi. Kararlar, istisnas›z tüm
komuta kurullar› ve arkadaﬂlar›m›zla ortakça al›n›yor. Vali ve mutasarr›flar›n hemen tümü bizimle birliktir. Anadoludaki ulusal örgütler ilçe ve bucaklara kadar
yay›ld›. ‹ngiliz korumas› alt›nda ba¤›ms›z bir Kürdistan oluﬂturulmas› yolundaki
propaganda ve bunun yandaﬂlar› yok edildi, Kürtler Türklerle birleﬂti (Belge 19).
*
* *
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Yunan ordusunun
Manisa ve
Ayd›n civar›n› iﬂgali

Millî teﬂkilât vücuda
getirilmesi
ve milletin
ikaz›

Bu tarihe kadar, Yunan ordusunun Manisa ve Ayd›n civarlar›n› da iﬂgal
eyledi¤inden haberdar oldum. Fakat ‹zmirde ve Ayd›nda bulunduklar›n› bildi¤im kuvvetlerin ne halde olduklar›na dair hiçbir taraftan henüz sarih bir malûmata destres olam›yordum. Do¤rudan do¤ruya bu kuvvetler kumandanlar›na
da baz› emirler yazm›ﬂt›m. Nihayet 29 Haziranda, F›rka 56 Kumandan› Bekir
Sami Beyin iki gün evvelki tarihli bir ﬂifre telgraf›n› ald›m.
56 nc› F›rkaya ‹zmirde Hürrem Bey nam›nda bir zat kumanda ediyormuﬂ.
Bu zat ve ‹zmirdeki iki alay›n bak›yetüssüyufu zabitlerile beraber hemen kâffesi esir olmuﬂlar. Yunanl›lar bunlar› gemilerle Mudanyaya nakletmiﬂler. Bekir
Sami Bey bu bak›yetüssüyufun kumandas›n› deruhde etmek üzere gönderilmiﬂ.
Bekir Sami Bey 27 Haziran 1335 tarihli telgrafnamesinde 22 Haziran 1335
tarihli iki emrimi ancak 27 Haziranda Bursaya muvasalat›nda alabildi¤ini söylüyor ve verdi¤i malûmat ve izahatta “Makas›d› millîyeyi hayyizi file isal edecek vesaiti kâfiye bulamad›¤›mdan, f›rkam› tanzim ve lensika muvaffak olursam daha iyi hidemat›m icras›n› kabil gördü¤ümden 21 Haziran sabah› Kuladan Bursa istikametinde harekete mecbur oldum. Maamafih birçok mevanie
ra¤men hareketi millîyenin memleketin istihlâs› için elzem oldu¤u fikrini her
tarafa yaymaya muvaffak oldum.” diyor, kanaat ve icraat›ma kavi iman› oldu¤unu bildiriyor ve bu hususta hemen teﬂebbüsata baﬂlad›¤›n›; Çinede bulunan
57 nci F›rkaya da emir vermekli¤imi ve kendisine de emir vermekle devam etmemi istiyordu (Ves. 20).
Bir hafta kadar, Samsunda ve 25 May›stan 12 Hazirana kadar, Havzada
kald›ktan sonra Amasyaya gittim. Bu müddet zarf›nda bütün memlekette, millî teﬂkilât vücuda getirilmesi lüzumunu tamimen bilcümle kumandanlara ve rüesay› memurîni mülkîyeye tebli¤ ettim.
ﬁayan› dikkattir ki, ‹zmirin ve bunu takiben Manisan›n ve Ayd›n›n iﬂgali
ve icra olunan tecavüz ve mezalim hakk›nda henüz millet tenevvür etmemiﬂ ve
mevcudiyeti millîyeye vurulan bu feci darbeye karﬂ› alenen bir gûna teessür ve
ﬂikâyet izhar olunmam›ﬂt›. Milletin, bu haks›z darbe karﬂ›s›nda sakit ve hareketsiz kalmas›, elbette milletin lehinde tefsir olunamazd›. Onun için milleti ikaz
edip harekete getirmek lâz›md›. Bu maksatla 28 May›s 1335 tarihinde, valilere
ve müstakil mutasarr›fl›klara, Erzurumda On Beﬂinci Kolordu, Ankarada Yirminci Kolordu ve Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›klar›na,
Konyada Ordu Müfettiﬂli¤ine tamimen ﬂu yolda tebligatta bulundum:

Bu tarihe kadar, Yunan ordusunun Manisa ve Ayd›n dolaylar›n› da iﬂgal
etti¤i haberini ald›m. Fakat ‹zmirde ve Ayd›nda bulundu¤unu bildi¤im kuvvetlerin ne durumda olduklar›na dair hiçbir taraftan henüz aç›k bir bilgi alam›yordum. Do¤rudan do¤ruya bu kuvvetlerin komutanlar›na da baz› emirler
yazm›ﬂt›m. Sonunda 29 Haziranda, 56 nc› Tümen Komutan› Bekir Sami Beyin iki gün önceki tarihli bir ﬂifre telgraf›n› ald›m.
56 nc› Tümene ‹zmirde Hürrem Bey ad›nda birisi komuta ediyormuﬂ.
Hürrem Bey ve ‹zmirdeki iki alay›n k›l›çart›¤› subaylarla birlikte hemen hepsi tutsak olmuﬂlar. Yunanl›lar bunlar› gemilerle Mudanyaya götürmüﬂler. Bekir Sami Bey bu k›l›çart›klar›n›n komutas›n› üstlenmek üzere gönderilmiﬂ.
Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 tarihli telgraf›nda 22 Haziran 1919 tarihli iki emrimi ancak 27 Haziranda Bursaya vard›¤›nda alabildi¤ini söylüyor
ve verdi¤i bilgiler ve yapt›¤› aç›klamalarla "Ulusal amac› eyleme dönüﬂtürecek yeterli araç bulamad›¤›mdan, tümenimi derleyip toparlamay› baﬂar›rsam
daha iyi hizmetlerin yap›lmas›n› olas› gördü¤ümden 21 Haziran sabah› Kuladan Bursaya do¤ru yola ç›kmak zorunda kald›m. Bununla beraber birçok engellere ra¤men ulusal savaﬂ›m›n ülkenin kurtar›lmas› için son derece gerekli
oldu¤u düﬂüncelerini her tarafa yaymay› baﬂard›m", diyor, görüﬂ ve eylemlerime kuvvetle iman› oldu¤unu bildiriyor ve bu yolda hemen giriﬂimlere baﬂlad›¤›n›; Çinede bulunan 57 nci Tümene de emir vermemi ve kendisine de emir
vermekte devam etmemi istiyordu (Belge 20).
Bir hafta kadar, Samsunda ve 25 May›stan 12 Hazirana kadar, Havzada
kald›ktan sonra Amasyaya gittim. Bu sürede bütün memlekette, ulusal örgütler oluﬂturulmas› gere¤ini genelgelerle tüm komutanlara ve üst düzey sivil görevlilere bildirdim.
Dikkate de¤er ki, ‹zmirin ve daha sonra Manisan›n ve Ayd›n›n iﬂgali ve
yap›lan sald›r› ve zulümler hakk›nda henüz ulus ayd›nlanmam›ﬂ ve varl›¤›m›za vurulan bu korkunç yumru¤a karﬂ› ulusça aç›ktan hiçbir üzüntü ve k›nama
gösterisinde bulunulmam›ﬂt›. Ulusun, bu haks›z sald›r› karﬂ›s›nda suskun ve
durgun kalmas›, elbette ulus aç›s›ndan iyiye yorumlanamazd›. Onun için ulusu uyar›p harekete geçirmek gerekliydi. Bu amaçla 28 May›s 1919 tarihinde,
valilere ve ba¤›ms›z mutasarr›fl›klara, Erzurumda On Beﬂinci Kolordu, Ankarada Yirminci Kolordu ve Diyarbak›rda Onüçüncü Kolordu Komutanl›klar›na, Konyada Ordu Müfettiﬂli¤ine genelge ile ﬂu yolda bildiride bulundum:

‹zmirin ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Ayd›n›n iﬂgali, müstakbel tehlikeyi daha alenî ihsas etmiﬂtir. Tamamiyeli mülkiyemizin muhafazas› için, tezahürat› millîyenin daha canl› olarak, izhar ve idamesi lâz›md›r. Hayat ve istiklâli millîyi rahnedar eden iﬂgal ve ilhak gibi hadiseler, bütün milleti dilhun etmektedir. Teessürat zaptolunam›yor. Kabili haz›m
ve tahammül olam›yan bu ahvalin derhal izalesini, bütün medeni milletlerle, büyük devletlerin adil ve tesirinden sab›rs›zl›kla intizar, zemininde önümüzdeki hafta zarf›nda ve muhtelif
vilâyata göre pazartesi baﬂlay›p çarﬂamba günü, müracaat›n arkas› al›nmak üzere, büyük ve
heyecanl› mitingler akt›le tezahürat› millîyede bulunulmas› ve bunun tekmil mühlakata da
teﬂmili ve bütün düveli muazzama mümessillerile Bab›aliye müessir telgraflar verilmesi ve ecnebî olan yerlerde ecnebîlere de tesir yap›lmakla beraber tezahürat› millîyede âdâp ve sükûnetin fevkalâde mahfuziyeti ve h›ristiyan halka karﬂ› bir taarruz ve nümayiﬂ ve husumet gibi
etvar al›nmamas› elzemdir. Zât› âlilerinin bu fikirler etraf›nda hassas ve müessir bulunmalar› cihetile iﬂin hüsnü idaresinden ve muvaffak›yetten âcizlerinde itminan› tam mevcuttur. Neticesinin imha buyurulmas›n› rica eylerim.

"‹zmirin, ve yaz›k ki, ard›ndan Manisa ve Ayd›n›n iﬂgali ilerideki tehlikeyi daha aç›k
olarak duyurmuﬂtur. Yurt bütünlü¤ümüzün korunmas› için, ulusal tepki gösterilerinin daha
canl› olarak, yap›lmas› ve sürdürülmesi gereklidir. Ulusal hayat ve ba¤›ms›zl›¤› yaralayan
yurdun düﬂman eline geçmesi ve ona kat›lmas› gibi olaylar, bütün ulusa kan a¤latmaktad›r.
Üzüntüler zaptolunam›yor. Katlan›lam›yacak ve dayan›lam›yacak olan bu gibi hallerin derhal giderilmesi, bütün uygar uluslarla büyük devletlerin adalet ve etkinli¤inden sab›rs›zl›kla beklenmektedir, yollu önümüzdeki hafta içinde ve de¤iﬂik illere göre Pazartesi baﬂlay›p
Çarﬂamba günü, baﬂvurunun arkas› al›nmak üzere, büyük ve heyecanl› mitingler yaparak
ulusal gösterilerde bulunulmas› ve bunun köylere kadar her yere yay›lmas› ve bütün büyük
devlet temsilcilerine, ‹stanbuldaki Hükûmete etkileyici telgraflar çekilmesi ve yabanc› bulunan yerlerde yabanc›lara da etki yap›lmakla birlikte ulusal gösterilerde edep ve düzenin
ola¤anüstü bir derecede korunmas›na ve H›ristiyan halka karﬂ› sald›r› ve gösteri ve düﬂmanl›k gibi davran›ﬂlarda bulunulmamak son derece gereklidir. Yüksek kiﬂili¤inizin bu düﬂünceler etraf›nda titiz ve etkili bulunmas› nedeniyle iﬂin iyi yönetilece¤ine ve baﬂar›ya ulaﬂ›laca¤›na tam güvenim vard›r. Sonucun bildirilmesini rica ederim."
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Mitingler
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akisleri

Verdi¤im bu talimat üzerine heryerde mitingler yap›lma¤a baﬂland›.
Yaln›z mahdut yerlerde, baz› tevehhümat tesirile tereddüt edildi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Meselâ: On Beﬂinci Kolordu Kumandan›n›n, Trabzon hakk›nda gönderdi¤i 9 Haziran 1335 tarihli ﬂifreden (Ves. 21): “Miting esnas›nda Rumlar›n
münasebetsizli¤ine maruz kal›nmas› ve hiç yoktan bir hâdise ç›kmas› düﬂüncesine binaen mitinge karar verilmiﬂ iken mevkii fiile konulmad›¤›... miting heyetinin içtima›nda ‹strati, Polidinin de haz›r bulundu¤u” anlaﬂ›l›yordu.
Trabzon, Karadeniz sahilinde, mühim bir merkez oldu¤undan orada, millî teﬂebbüsat ve faaliyet hususlar›nda mütereddidane hareket ve Yunanl›lar
aleyhinde tezahürat› millîye müzaterat›na, ‹strati, Polidi Efendileri iﬂtirak ettirmek gibi teﬂebbüsün ademi ciddiyetine delâlet edecek gevﬂeklikler, bittabi ‹stanbul ve düﬂmanlar için pek k›ymetli emareler telâkki edilir.
Verdi¤im talimattaki noktai nazar›, aleyhte kullanacak kadar, meharet
gösterenler de oldu. Meselâ: Sinoba yeni tayin olunan bir mutasarr›f, orada yap›lan tezahürat› bizzat tedvir ediyor ve miting mukarrerat›n› bizzat yaz›p ahaliye imza ettirdi¤ini söylüyor ve bize de bir suretini gönderiyor. Bu zat›n, zavall› ahaliye, gürültü pat›rd› aras›nda imza ettirdi¤i uzun yaz›lar içinde, ﬂu sat›rlar
gizleniyordu: Türkler terakki ve tekâmül edemedi ve Avrupan›n esasat› medenîyesini kabul ve temessül edemedise bu da ﬂimdiye kadar iyi bir idareye mazhar olamamas›ndan ileri gelmiﬂtir. Türk milleti, ancak kendi padiﬂah›n›n saltanat ve hakimiyeti taht›nda olmak ﬂartile Avrupan›n nezaret ve murakebesile teﬂekkül edecek bir idare ile yaﬂ›yabilir.
Efendiler, Sinop ahalisi nam›na ‹tilâf Devletleri mümessillerine verilen 3
Haziran 1335 tarihli bu muht›ran›n zirindeki imzalara göz gezdirirken müftü
vekili efendinin imzas›n› müteak›p gördü¤üm imza, arzetti¤im sat›rlar› yazan
ve yazd›ran ruhu bana keﬂfettirdi. O imza, Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas› reisi sanisi olan zat›n imzas› idi.
Her tarafta, tezahürat, yap›lmas› için yapt›¤›m tebligat tarihinden üç gün
sonra, yani 31 May›s 1335 tarihli Harbiye Naz›r›n›n ﬂu telgraf›n› ald›m:

Verdi¤im bu talimat üzerine heryerde mitingler yap›lmaya baﬂland›.
Yaln›z az say›da baz› yerlerde, baz› kuruntular yüzünden duraklamalar
oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Örne¤in: On Beﬂinci Kolordu Komutan›n›n, Trabzon
hakk›nda gönderdi¤i 9 Haziran 1919 tarihli ﬂifreden (Belge 21): "Miting esnas›nda Rumlar›n münasebetsizli¤i ile karﬂ›laﬂ›lmas› ve hiç yoktan bir olay ç›kmas› düﬂüncesine dayan›larak, mitinge karar verilmiﬂ iken, bu karar›n uygulanmad›¤›... miting kurulunun toplant›s›nda ‹strati ve Polidi Efendilerin de
haz›r bulundu¤u" anlaﬂ›l›yordu.
Trabzon, Karadeniz k›y›s›nda önemli bir merkez oldu¤undan orada, ulusal giriﬂimler ve çal›ﬂmalarda karars›z davranmak ve Yunanl›lara karﬂ› ulusal
gösteri görüﬂmelerinde ‹strati ve Polidi Efendileri bulundurmak gibi giriﬂimin
ciddî olmad›¤›n› gösterecek gevﬂeklikler, elbette ‹stanbul ve düﬂmanlar için
pek de¤erli belirtiler say›l›r.
Verdi¤im talimattaki düﬂünceyi, bize karﬂ› kullanacak kadar, ustal›k gösterenler de oldu. Örne¤in; Sinoba yeni atanan bir mutasarr›f, orada yap›lan
gösterileri kendi yönetiyor ve miting kararlar›n› kendi yaz›p halka imza ettirdi¤ini söylüyor ve bize de bir örne¤ini gönderiyor. Bu adam›n, zavall› halka,
gürültü pat›rd› aras›nda imza ettirdi¤i uzun yaz›lar içinde, ﬂu sat›rlar gizleniyordu: "Türkler ilerleyip geliﬂemediyse ve Avrupan›n uygarl›k ilkelerini kabul edip sindiremediyse bu da ﬂimdiye kadar iyi bir yönetime kavuﬂamad›klar›ndan ileri gelmiﬂtir. Türk milleti, ancak kendi padiﬂah›n›n saltanat ve egemenli¤i alt›nda olmak koﬂuluyla Avrupan›n gözetim ve denetiminde kurulacak bir yönetim ile yaﬂ›yabilir."
Efendiler, Sinop halk› ad›na ‹tilâf Devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu notan›n alt›ndaki imzalara göz gezdirirken müfti vekili
efendinin imzas›n›n ard›nda gördü¤üm imza, arzetti¤im sat›rlar› yazan ve yazd›ran ruhu bana keﬂfettirdi. O imza, Hürriyet ve ‹tilâf Partisi ikinci baﬂkan›
olan kiﬂinin imzas› idi.
Her yerde, gösteriler yap›lmas› için yapt›¤›m bildiri tarihinden üç gün
sonra, yani 31 May›s 1919 tarihli Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n ﬂu telgraf›n› ald›m:

Mitingler,
ulusal gösteriler

Ulusal gösterilerin
"‹ngiltere Ola¤anüstü Komserli¤inden Hükûmete bildirip Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›na ve- yank›lar›

‹ngiltere Fevkâlade Komserli¤inden Bab›aliye tebli¤ olunup Harbiye Nezaretine tevdi
olunan nota sureti aynen berveçhizirdir:
Bugüne kadar gelen raporlardan üçüncü Kolordu m›nt›kas›nda ﬂekaveti adiyeden baﬂka birﬂey olmad›¤› malûm olmakla beraber son notada beyan olunan ahval hakk›nda tahkikat› mahsusa bilicra neticesinin sürati iﬂ'ar›n› rica ederim.
31/5/1335
Harbiye Naz›r› ﬁevket
Suret
1- S›vastaki hal ve mevkii haz›ra ve ﬂehri mezkûrda veyahut bu ﬂehrin kurbinde azîm
m›ktarda tecemmu etmekte bulunan Ermeni mültecilerinin selâmetine mütedair ahiren oldukça daii endiﬂe havadis alm›ﬂ oldu¤umu zât› samii fahimânelerine bildirmekle kespi fahrederim.
2- Binaenaleyh askerî kumandan›n›n dairei memuriyeti dahilinde bulunan Ermenilerin hüsnü muhafazas› ile himayeleri için bilcümle tedabiri mümkine ittihaz etmesini âmir ve
bir gûna kital veyahut sui muamele vukua geldi¤i takdirde kendisinin do¤rudan do¤ruya
mes'ul tutulaca¤›n› müﬂ’ir bir telgrafnamenin Harbiye Nezareti Celilesince mumaileyh kumandana acilen keﬂidesi z›mm›nda evamir ita buyurulmas›n› zât› samii fahimânelerinden rica ederim.
3- Bu talimata mümasil talimat›n memurîni mülkiyei aidesine itas›n› ayr›ca rica ederim.

rilen nota örne¤i hiç de¤iﬂtirilmeden aﬂa¤›ya al›nm›ﬂt›r:
Bugüne kadar gelen raporlardan Üçüncü Kolordu bölgesinde ola¤an haydutluktan
baﬂka bir ﬂey olmad›¤› bilinmekle beraber son notada bildirilen durumlar hakk›nda özel soruﬂturma yap›larak sonucun çabuk bildirilmesini rica ederim.
31/5/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› ﬁevket
Örnek
1 - S›vas›n bugünkü durum ve konumu ve bu kentte ya da bu kentin yak›nlar›nda çok
say›da toplanmakta olan Ermeni s›¤›nmac›lar›n›n esenli¤i hakk›nda son zamanlarda oldukça kayg› verici haberler alm›ﬂ oldu¤umu anlay›ﬂl› yüksek kiﬂili¤inize bildirmekten onur duyar›m.
2 - Bundan dolay› askerî komutan›n›n görev bölgesi içinde bulunan Ermenilerin iyice
korunmas› ve gözetilmesi için elden gelen tüm önlemlerin almas›n› emreder ve herhangi bir
ﬂekilde öldürme ya da kötü davran›ﬂ olursa kendisinin do¤rudan do¤ruya sorumlu tutulaca¤›n› bildiren bir telgraf›n Yüksek Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›nca sözü geçen komutana ivedilikle
çekilmesi yolunda emirler verilmesini anlay›ﬂ› yüksek kiﬂili¤inizden rica ederim.
3 - Bu talimata benzer talimat›n ilgili sivil memurlara da verilmesini ayr›ca rica ederim.
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4- Dahili memleketteki asayiﬂsizlik hakk›nda zât› samii fahimânelerinin ne derece, muhik surette endiﬂenak bulunduklar›n› bildi¤im cihetle zât› samii fahimânelerine ayr›ca iﬂbu
(................) mümaﬂat buyurulaca¤›ndan mutmainim.
5- Mevzuabahs olan talimat›n tarihi itas› hakk›nda verilecek malûmat›n mahzuziyeti senaveranemi mucip olaca¤›n› beyan ederim.

4 - Ülke içindeki asayiﬂizlik hakk›nda anlay›ﬂl› yüksek kiﬂili¤inizin ne derece hakl› olarak kuﬂkulu bulundu¤unu bildi¤im için anlay›ﬂl› yüksek kiﬂili¤inize ayr›ca bu (.....) uyulaca¤›na inanmaktay›m.
5 - Söz konusu olan talimat›n verildi¤i tarih hakk›nda verilecek bilginin sizi öven benim için sevinç nedeni olaca¤›n› bildiririm."

S›vas Vali Vekâletinden 2 Haziran 1335 tarihli ald›¤›m bir telgrafta da
“bugün Miralay Demang imzasile al›nan telgrafnamede (Aziziyede ‹zmirin iﬂgali üzerine h›ristiyanlar›n katil ile tehdit edildi¤i ve bu ise muvaf›k olmay›p size vaziyeten haber veriyorum ki bu haller müttefik askerleri taraf›ndan vilâyetinizin iﬂgaline sebep olur.) mealinde iﬂ'aratta bulunulmaktad›r.. ilâ” denilmekte idi.
Hakikatte, ne S›vasta daii endiﬂe bir hal vard› ve ne de h›ristiyanlar›n katil
ile tehdit edildi¤i vaki idi. Mesele, milletçe yap›lmaya baﬂlan›lan mitinglerden
müteessir olan ve bunu emellerinin husulüne mâni addeden anas›r› h›ristiyaniyenin, ecnebîlerin nazar› dikkatini celp için bililtizam yapt›klar› iﬂaat kabîlinden olarak kabul etmek lâz›md›r (Ves. 22, 23, 24). Harbiye Nezaretinin nota
suretini ihtiva eden telgraf›na verdi¤im cevab› aynen arzedece¤im.

S›vas Vali Vekilli¤inden ald›¤›m 2 Haziran 1919 tarihli bir telgrafta da
"Bugün Albay Demange imzas›yla al›nan telgrafta (‹zmirin düﬂman eline düﬂmesi üzerine Aziziyede H›ristiyanlar›n ölümle korkutuldu¤u ve bu ise uygun
olmay›p size durumdan haber veriyorum ki bu haller müttefik askerleri taraf›ndan ilinizin iﬂgaline neden olur) yollu bildirimlerde bulunulmaktad›r....ilâ"
denilmekte idi.
Gerçekte, ne S›vasta kayg›land›r›c› bir durum vard› ve ne de H›ristiyanlara gözda¤› verilmekte idi. Sorun, ulusça yap›lmaya baﬂlan›lan mitinglerden
üzüntü duyan ve bunu emellerine engel sayan H›ristiyan unsurlar›n, yabanc›lar›n dikkatini çekmek için bile bile yayd›klar› uydurma haberler olarak kabul
edilmek gerekir (Belge 22,23,24). Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n nota örne¤ini içeren telgraf›na verdi¤im yan›t› oldu¤u gibi sunaca¤›m.

‹stihbarat Gayet aceledir Adet 58
3 Haziran 1335
Harbiye Nezareti Celilesine
C: 2 Haziran 1335 ﬂifre:
S›vas ve civar›nda evvelce bulunan Ermenileri ve bilâhare gelen mültecileri tethiﬂ edecek hiçbir hâdise olmam›ﬂt›r. Ne S›vasta ve ne de civar›nda daii endiﬂe hiçbir hal yoktur. Herkes sakinane iﬂ ve güçlerile meﬂguldur. Bunu sureti kat'iyede arz ve temin ederim. Binaenaleyh ‹ngiliz notas›ndaki istihbarat memba›n›n ne oldu¤u âcizlerince bilinmek lâz›md›r. ‹zmirin ve Manisanm iﬂgali haberi müessifi üzerine ahalii islâmiyece yap›lan ve anas›r› h›ristiyaniye hakk›nda hiçbir fikri husumet tazammun etmiyen içtimalardan belki de baz›lar›n›n mütevahhiﬂ olmalar› vâridi hât›rd›r. ‹tilâf Devletleri milletimizin hukuk ve istiklâline riayetkâr
kald›kça ve millet, vatan›n tamamii masuniyetinden emin bulundukça anas›r› gayrimüslimenin duçar› haﬂyet olmas›na hiçbir sebep yoktur ve bu bapta devlete karﬂ› her türlü mes'uliyeti taahhüt ve buna tamamile, emniyet buyurulmas›n› istirham ederim. Fakat istiklâl ve mevcudiyeti millîyeyi imha ve bekay› hayat› tehlikeye isal eden iﬂgal, suikast ve taaddi gibi ‹zmir
havalisinde görülmekte olan filiyat›n zuhûrat› mümasilesine karﬂ› ne milletin heyecan ve teessürat› vicdanîyesini ve ne de buna müstenit tezahürat› millîyeyi men ve tevkif için nefsimde
ve hiç kimsede kudret ve takat göremeyece¤im gibi bu yüzden tahaddüs edecek vakayi ve hadisat›n karﬂ›s›nda da mes'uliyet kabul edebilecek ne kumandan ve ne de mülkiye memuru ve
ne de hükûmet tasavvur ederim.
Mustafa Kemal

Haber alma Çok ivedidir Say› 58
3 Haziran 1919
Yüksek Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›na
K: 2 Haziran 1919 ﬂifre:
S›vas ve yöresinde eskiden bulunan Ermenileri ve sonradan gelen s›¤›nmac›lar› ürkütecek hiçbir olay olmam›ﬂt›r. Ne S›vasta ve ne de yöresinde kuﬂkulan›lacak hiçbir durum
yoktur. Herkes sessizce iﬂ ve gücüyle meﬂguldür. Bunu kesin olarak bildirir inanman›z› isterim. Bu nedenle ‹ngiliz notas›ndaki haberin kayna¤›n›n ne oldu¤unu benim de bilmem gerekir. ‹zmir ve Manisan›n düﬂman eline geçmesinin ac› haberi üzerine Müslüman halk taraf›ndan yap›lan ve H›ristiyan unsurlar hakk›nda hiçbir düﬂmanca düﬂünce gütmeyen toplant›lardan belki de baz›lar›n›n ürkmüﬂ olmalar› akla gelir. ‹tilâf Devletleri ulusumuzun haklar›na ve ba¤›ms›zl›¤›na sayg›l› kald›kça ve ulus, vatan›n dokunulmazl›¤›n›n kesinli¤inden
emin bulundukça gayrimüslim unsurlar›n korkuya düﬂmelerine hiçbir neden yoktur ve bu
konuda devlete karﬂ› her türlü sorumlulu¤u yüklenir ve bundan tamamile emin olman›z› rica ederim. Fakat ulusal varl›k ve ba¤›ms›zl›¤› yok edecek ve hayat› tehlikeye sokacak iﬂgal,
suikast ve sald›r› gibi ‹zmir yöresinde görünmekte olan iﬂlerin benzerlerinin ortaya ç›kmas›na karﬂ› ne ulus vicdan›n›n heyecan ve üzüntüsünü ve ne de bundan kaynaklanan ulusal
gösterileri yasaklamak ve durdurmak için kendimde ve hiç kimsede erk ve güç göremiyece¤im gibi bu yüzden meydana gelebilecek durum ve olaylar karﬂ›s›nda da sorumluluk kabul
edebilecek ne komutan ve ne de sivil memur ve ne de hükûmet düﬂünürüm.
Mustafa Kemal

Bu nota suretile taraf›mdan verilen cevap sureti bilûmum kumandanlara,vali ve mutasarr›flara tamimen tebli¤ edildi.
Bu tarihlerde bütün milletin ‹ngiliz Muhipler Cemiyetine iﬂtirakle ‹ngiltere
muzaheretinin talep edilmesi, bu cemiyet nam›na, Sait Molla imzasile umum belediye riyasetlerine bir telgrafla bildirildi¤i ve bu telgraf›n tesirini akim b›rakmak
için milleti lüzumu gibi tenvir etmekle beraber hükûmet nezdindeki teﬂebbüsat›m malûmunuz olmuﬂtur (Ves. 25). Bundan baﬂka 27 May›s 1335 tarihinde
Türkiye-Havas Reuter ismindeki ajans›n in'ikat eden ﬁûray› Saltanat hakk›ndaki tafsilâtta “heyeti umumiyenin fikri, Türkiyenin düveli muazzamadan birinin
muzaheretini temin merkezindedir” havadisini neﬂrü tamim etmesi üzerine sadrazama “Milletin istiklâli millîyi muhafazaya âzim oldu¤unu ve bütün avak›bi

Bu nota örne¤i ile taraf›mdan verilen yan›t örne¤i bütün komutanlara,
vali ve mutasarr›flara yay›mlanarak bildirildi.
Bu tarihlerde bütün ulusun ‹ngiliz Muhipleri Derne¤ine girerek ‹ngilterenin yard›m›n›n istenmesi, bu dernek ad›na, Sait Molla imzasile bütün belediye
baﬂkanl›klar›na bir telgrafla bildirildi¤i ve bu telgraf› etkisiz b›rakmak için ulusu gere¤i gibi ayd›nlatmakla birlikte hükûmet kat›ndaki giriﬂimlerimi biliyorsunuz (Belge 25). Bundan baﬂka 27 May›s 1919 tarihinde Türkiye-Havas-Reuter
ad›ndaki ajans›n, toplanan Saltanat Dan›ﬂma Kurulu hakk›ndaki ayr›nt›larda
kurula egemen olan düﬂünce, Türkiyenin büyük devletlerden birinin yard›m›n›n
sa¤lamas› merkezindedir haberini yay›mlay›p yaymas› üzerine Baﬂbakana "Ulusun, ulusal ba¤›ms›zl›¤› korumaya kararl› oldu¤unu ve bütün u¤ursuz sonuçlara
karﬂ› en son özveriyi göze ald›rd›¤›n› ve ulusal vicdan› yans›tmayan bildirile-
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meﬂ'umeye karﬂ› en son fedekârl›¤› göze ald›rd›¤›n› ve vicdan› millîyi temsil etmiyen ihbarat›n ﬂayan› endiﬂe akisler tevlit etti¤ini” yazmakla beraber bütün milleti de bu keyfiyetten nas›l haberdar etti¤imi baﬂka bir münasebetle beyan etmiﬂtim.
Sadrazam Ferit Paﬂan›n Parise malûm olan daveti üzerine Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk içtima günlerinde baz› beyanatta bulunmuﬂtum.
Bu meselede noktai nazar ve sureti hareketimin ne oldu¤unu tavsih maksadile
ﬂu vesikay› aynen arzedece¤im:
ﬁifre
Havza, 3/6/1335
Aceledir Zata mahsustur
Samsunda Üçüncü Kolordu Kumandan› Refet Beyefendiye
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Paﬂa Hazretlerine
Canik Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Erzurum Valisi Münir Beyefendiye
S›vas Vali Vekili Hâkim Hasbi Efendi Hazretlerine
Kastamonu Valisi ‹brahim Beyefendiye
Ankarada K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Konyada Y›ld›r›m K›taat› Müfettiﬂi Cemal Paﬂa Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan Vekili Cevdet Beyefendiye
Van Valisi Haydar Beyefendiye
Fransa mümessili siyasîsi Mösyö Defrance nezdi sadaretpenahiye gelerek hukuku Osmaniyeyi konferans huzurunda müdafaa için Parise azimet edebileceklerini tebli¤ eyledi¤i
Dahiliye Nezaretinin tebligat› resmîyesinden ve ajans neﬂriyat›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. ‹zmir
vak'as› üzerine milletimizin gösterdi¤i asabiyeti millîye ve bu suretle muhfazai istiklâliyet hususunda tezahür eden azmi kat’isi neticesi olan bu nazhariyet ﬂayan› ﬂükrand›r. Fakat buna
ra¤men Yunanl›lar ‹zmir Vilâyetinde iﬂgalden menedilmiﬂ de¤ildir. Herhalde milletin, hukukunu müdrik ve onu çi¤netmemek için yekvücut olarak fedekârane harekete müheyya oldu¤u Düveli ‹tilâfiyeye karﬂ› izhar ve ispata devam edildikçe düveli müﬂarileyhimin milletimize
hürmetkâr ve hukukuna riyetkâr olaca¤›na ﬂüphe yoktur.
Sadrazam Paﬂa Hazretlerinin konferans huzurunda hukuku Osmaniyeyi müdafaa için bezli himmet buyuracaklar› tabiidir. Ancak milletçe kat'iyyen müdafaas› matlup ve mültezem olan
hukuk, bilhassa iki noktada kespi nezaket eder. Birincisi, alel›tlak devlet ve milletin istiklâliyeti
tammesi. ‹kincisi de eczayi aslîyei vatanda ekseriyetin ekalliyetlere feda edilmemesidir. Bu hususta Parise müteheyyii hareket heyetin içtihadile vicdan› millînin talebi kat'isi aras›nda mutabakati
tamme ﬂartt›r. Aksi takdirde millet, gayet müﬂkül vaziyette ve gayrikabili telâfi emrivakiler karﬂ›s›nda kalabilir. Bu endiﬂeyi tevlit eden sebepler ﬂunlard›r: Sadarazam Paﬂa Hazretleri mesmu olan
beyanat›nda bir Ermeni muhtariyeti esas›n› kabul etmiﬂ oldu¤unu bildirdi. Bunun hududunu zikretmedi. Bundan vilâyat› ﬂarkiye ahalisi bittabi müteessir ve istizah› keyfiyete mecbur oldu. ‹n'ikat
etmiﬂ olan ﬁûray› Saltanatta da hemen heyeti umumiye istiklâli millînin muhafazas›n› ve mukadderat› milletin bir ﬂûray› millîye tevdiini talep eyledi¤i halde yaln›z hükûmetin istinat eyledi¤i ‹tilâf ve Hürriyet F›rkas› nam›na reisi Sad›k Beyin tahriri ifadesinde ‹ngilterenin himayesi teklif
olundu. Bir Ermenistan muhtariyeti vasias›n› ve devletin bir ecnebî himayesini kabul mesailinde
arzuyu millî ile hükûmeti haz›ran›n içtihad›nda mutabakat olmad›¤› taayyün ediyor. Sadrazam
Paﬂa Hazretlerile beraberinde hareket edecek olan heyetin müdafaai hukuku millette takip edece¤i esasat ve program milletçe malûm olmad›kça marülarz noktalarda endiﬂenak olmaktan men'i
nefs edilemez. Bu suretle, vilâyat ve mülhakat›ndaki Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak
Cemiyetlerinin heyeti mümessileleri ve henüz teﬂkilât› ikmal edilemiyen yerlerde de belediye heyetleri Sadrazam Paﬂa Hazretlerine ve do¤rudan do¤ruya zat› ﬂahaneye telgrafnamelerle müracaat ederek istiklâli tam› millînin masuniyeti ve hukuku ekseriyeti millîyenin mahfuziyeti milletçe
ﬂart› esasî oldu¤unu beyan ve buna nazaran gidecek heyetin müdafaa esasat›n› millete resmen ve
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rin kuﬂku verici yank›lar do¤urdu¤unu" yazmakla birlikte bütün ulusu da bu
durumdan nas›l haberli k›ld›¤›m› baﬂka bir münasebetle söylemiﬂtim.
Baﬂbakan Ferit Paﬂan›n Parise bilinen ça¤r›l›ﬂ› üzerine Birinci Türkiye
Büyük Millet Meclisinin ilk toplant› günlerinde baz› sözler söylemiﬂtim. Bu
sorun hakk›ndaki görüﬂümün ne oldu¤unu ve ne yapm›ﬂ oldu¤umu aç›klamak
amac›yla ﬂu belgeyi oldu¤u gibi okuyaca¤›m:
ﬁifre
Havza, 3/6/1919
‹vedidir Kiﬂiye özeldir
Samsunda Üçüncü Kolordu Komutan› Refet Beyefendiye
Erzurumda Onbeﬂinci Kolordu Komutan› Kâz›m Paﬂa Hazretlerine
Samsun Mutasarr›f› Hamit Beyefendiye
Erzurum Valisi Münir Beyefendiye
S›vas Vali Vekili Yarg›ç Hasbi Efendi Hazretlerine
Kastamonu Valisi ‹brahim Beyefendiye
Ankarada K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Konyada Y›ld›r›m Birlikleri Müfettiﬂi Cemal Paﬂa Hazretlerine
Diyarbak›rda Onüçüncü Kolordu Komutan Vekili Cevdet Beyefendiye
Van Valisi Haydar Beyefendiye

Fransa siyasal temsilcisi Mösyö Defrance'in baﬂbakan›n yan›na gelerek Osmanl› haklar›n› konferansta savunmak için Parise gidebileceklerini tebli¤ etti¤i ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n
resmî bildirisinden ve ajans yay›mlar›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. ‹zmir olay› üzerine milletimizin
gösterdi¤i ulusal k›zg›nl›k ve bu yolda ba¤›ms›zl›k kurmak hususunda beliren kesin kararl›l›k sonucu olan bu baﬂar› teﬂekküre de¤er. Fakat buna ra¤men Yunanl›lar ‹zmir ilini iﬂgalden al›konmuﬂ de¤ildir. Herhalde ulusun, haklar›n› bilip onlar› çi¤netmemek için tek
bir beden gibi özverili davranmaya haz›r oldu¤u ‹tilâf Devletlerine gösterilip kan›tlamaya
devam edildikçe bu devletlerin ulusumuza sayg›l› ve hakk›m›za uyumlu olaca¤› kuﬂkusuzdur.
Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerinin konferansta Osmanl› haklar›n› savunmak için büyük
çaba harc›yacaklar› do¤ald›r. Ancak ulusça kesin olarak savunulmas› istenilen ve gerekli
görülen haklar, özellikle iki noktada önem kazan›r. Birincisi, genel olarak devlet ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›. ‹kincisi de vatan›n asal ögelerinde ço¤unlu¤un az›nl›¤a feda edilmemesidr. Bu konuda Parise gitmeye haz›rlanan heyetin görüﬂü ile ulusal vicdan›n kesin iste¤i aras›nda tam bir uyum gereklidir. Böyle olmazsa ulus, çok güç durumda ve giderilemez olup bittiler karﬂ›s›nda kalabilir. Bu kayg›y› do¤uran nedenler ﬂunlard›r: Baﬂbakan
Paﬂa Hazretleri kula¤›m›za gelen demecinde bir Ermeni özerkli¤i ilkesini kabul etmiﬂ oldu¤unu bildirdi. Bunun s›n›rlar›n› söylemedi. Bundan do¤u illeri halk› do¤al olarak üzüntü duydu ve durumun aç›klamas›n› istemek zorunda kald›. Toplanm›ﬂ olan Saltanat Dan›ﬂma Kurulunda da hemen bütün kat›lanlar ulusal ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›n› ve milletin
kaderinin bir ulusal dan›ﬂma kurulunca belirlenmesini istedi ise de yaln›z hükûmetin dayand›¤› ‹tilâf ve Hürriyet Partisi ad›na Baﬂkan Sad›k Beyin yaz›l› bildirisinde ‹ngilterenin
koruyuculu¤u önerildi. Geniﬂ bir Ermenistan özerkli¤i ve devletin bir yabanc› devlet koruyuculu¤unu kabulü konular›nda ulusal istekle hükûmetin görüﬂleri aras›nda uygunluk
olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerile yan›nda gidecek heyetin ulus haklar›n›
savunmada izleyece¤i ilke ve program ulusça bilinmedikçe yukar›da bilginize sunulan hususlardan kaygulanmaktan geri kal›namaz. Böylece illerdeki ve illere ba¤l› yerlerdeki
Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Reddetme derneklerinin temsilci kurullar›nca ve
henüz örgütlenmeleri tamamlanamam›ﬂ olan yerlerde de belediye kurullar› Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerine ve do¤rudan do¤ruya Padiﬂaha telgraflarla baﬂvurarak ulusal tam ba¤›ms›zl›¤›n dokunulmazl›¤› ve ulusun ço¤unlu¤unun haklar›n›n sakl› bulunmas› ulusça temel
koﬂul say›ld›¤› bildirildi ve buna göre gidecek heyetin savunma esaslar›n›n ulusa resmen
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alenen iblâ¤› talep olunmal›d›r. Milletin bu tarz› hareketile, gidecek heyetin müdafaas›na çal›ﬂaca¤› esasat›n hakikaten milletin arzu ve talebi oldu¤u Düveli ‹tilâfiyece malûm olacak ve
bittabi daha ziyade ehemmiyetle nazar› dikkate al›narak heyetin vazifesini teshil eyliyccektir.
Müteleat› meﬂrudenin icap edenlere sürati iysal ve iblâ¤›n› vatan›m›z›n mukadderat› nam›na
zat› alii vatanperverilerinden hassaten istirham eylerim. Bu telgraf›n zaman› vusülunün iﬂ'ar
buyurulmas›n› da rica ederim.
‹stanbula
geri ça¤r›l›ﬂ›m

S›vasta
umumî bir
millî heyet
toplamak
karar›

aç›kça bildirilmesi istenmektedir. Ulusun bu davran›ﬂ› ile; gidecek heyetin savunmaya çal›ﬂaca¤› ilkelerin gerçekten ulusun iste¤i oldu¤u ‹tilâf Devletlerince anlaﬂ›lacak ve do¤ald›r ki daha çok önemle göz önünde bulundurularak kurulun görevini kolaylaﬂt›racakt›r. Bildirilen görüﬂlerimizin gerekenlere h›zla iletilip bildirilmesini vatan›m›z›n al›nyaz›s› ad›na siz vatansever
yüce kiﬂiden özellikle dilerim. Bu telgraf›n al›nd›¤› zaman›n bildirilmesini de rica ederim.

Mustafa Kemal
Bu tarihten beﬂ gün sonra, yani 8 Haziran 1335 de ‹stanbula harbiye naz›r› taraf›ndan davet olundu¤umu ve mahrem sualim üzerine kimler taraf›ndan
ve ne için talep edildi¤imi, ricalimizden bir zat›n haber verdi¤ini vaktile bilmünasebe vukubulan beyanat›mda ifade etmiﬂtin. O zat, Erkân›harbiyei Umumîye Riyaseti makam›nda bulunan Cevat Paﬂa idi. Bunun üzerine, ‹stanbul ile
vukubulmuﬂ olan muhaberat›n bir k›sm› umumca malûm olmuﬂtur. Bu muhaberat, Erzurumda istifa etti¤im tarihe kadar muhtelif harbiye naz›rlarile ve
do¤rudan do¤ruya saray ile devam etmiﬂtir.
Anadoluya dahil olal› bir ay olmuﬂtu. Bu müddet zarf›nda bütün ordular
aksamile temas ve irtibat temin edilmiﬂ ve millet mümkün oldu¤u kadar tenvir
edilerek teyakkuz ve intibaha getirilmiﬂ, teﬂkilât› millîye fikri taammüme baﬂlam›ﬂt›r. Vaziyeti umumiyeyi art›k bir kumandan s›fatile sevk ve idareye devam
imkân› kalmam›ﬂt›. Vukubulan davet emrine ademi itaat ve ademi icabet göstermiﬂ olmakla beraber millî teﬂkilât ve harekât›n sevk ve teminine devam etmekte oldu¤uma göre ﬂahsan asi vaziyete geçmiﬂ oldu¤uma ﬂüphe edilemezdi.
Bundan baﬂka ve bilhassa tatbikîma karar verdi¤im teﬂebbüsat ve icraat›n esasl› ve ﬂedit olaca¤›n› tahmin güç de¤ildi. Binaenaleyh teﬂebbüsat ve icraat›n bir
an evvel ﬂahsî olmak mahiyetinden ç›kar›lmas› ve bütün milletin vahdet ve tesanüdünü temin ve temsil edecek bir heyet nam›na olmas› elzemdi.
Bu sebeple, 18 Haziran 1335 tarihinde Trakyaya verdi¤im direktifte iﬂaret
etti¤im bir noktan›n, tatbiki zaman› gelmiﬂ bulunuyordu. Hat›r›n›zdad›r ki o
nokta, Anadolu ve Rumeli teﬂkilât› millîyesini tevhid ederek, bir merkezden
temsil ve idare eylemek üzere, S›vasta umumî bir heyeti millîye toplamakt›. Bu
maksad›n temini için yaverim Cevat Abbas Beye 21/22 Haziran 1335 gecesi
Amasyada dikte etti¤im tamimin esas noktalar› ﬂunlar idi:
1- Vatan›n tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir. 2- Hükûmeti merkeziye deruhde etti¤i mes'uliyetin icabat›n› ifa edememektedir. Bu hal milletimizi
madum tan›tt›r›yor. 3- Milletin istiklâlini yine milletin azim ve karar› kurtaracakt›r. 4- Milletin hal ve vaz'›n› derpiﬂ etmek ve saday› hukukunu cihana iﬂittirmek için her türlü tesir ve murakabeden azade bir heyeti millîyenin vücudu
elzemdir. 5- Anadolunun bilvücuh en emin mahalli olan S›vasta millî bir kongrenin serian in'ikad› takarrür etmiﬂtir. 6- Bunun için tekmil vilâyetlerin her livas›ndan milletin itimad›na mazhar üç murahhas›n sürati mümkine ile yetiﬂmek üzere hemen yola ç›kar›lmas› icap etmektedir. 7- Her ihtimale karﬂ› keyfiyetin bir s›rr› millî halinde tutulmas› ve murahhaslar›n lüzum görülen mahallerde seyahatlerinin mütenekkiren icras› lâz›md›r. 8- Vilâyat› ﬂarkîye nam›na 10
Temmuzda Erzurumda bir kongre in'ikat edecektir. Mezkûr tarihe kadar vilâyat› saire murahhaslar› da S›vasa vâs›l olabilirlerse Erzurum Kongresinin azas› da S›vas içtima› umumîsine dahil olmak üzere hareket eder (Ves. 26).

Mustafa Kemal
Bu tarihten beﬂ gün sonra, yani 8 Haziran 1919 da ‹stanbula Savaﬂiﬂleri
Bakan› taraf›ndan ça¤›r›ld›¤›m› ve kimler taraf›ndan ve ne için istendi¤imi gizlice sormam üzerine, devlet büyüklerimizden birinin haber verdi¤ini vaktile
yeri gelmiﬂken söylemiﬂtim. O kiﬂi, Genelkurmay Baﬂkan› bulunan Cevat Paﬂa idi. Bunun üzerine, ‹stanbul ile yap›lm›ﬂ olan yaz›ﬂmalar›n bir k›sm› herkesce ö¤renilmiﬂtir. Bu yaz›ﬂmalar, Erzurumda istifa etti¤im tarihe kadar de¤iﬂik
savaﬂiﬂleri bakanlar›yla ve do¤rudan do¤ruya saray ile devam etmiﬂtir.
Anadoluya geleli bir ay olmuﬂtu. Bu süre içinde bütün ordu bölümleriyle iliﬂki ve ba¤lant› sa¤lanm›ﬂ ve ulus elden geldi¤ince ayd›nlat›larak uyar›lm›ﬂ, ulusca örgütlenme düﬂüncesi yay›lmaya baﬂlam›ﬂt›. Genel durumu art›k
bir komutan olarak yürütüp yönetmeye devam olana¤› kalmam›ﬂt›. Yap›lan
ça¤r› emrine uymam›ﬂ ve gitmemiﬂ olamakla birlikte ulusal örgütler kurmaya
ve ulusal ayaklanmay› yönetip sa¤lamay› sürdürmekte oldu¤uma göre ﬂahsen
isyan etmiﬂ duruma geçmiﬂ oldu¤uma ﬂüphe edilemezdi. Bundan baﬂka ve
özellikle uygulamaya karar verdi¤im giriﬂim ve iﬂlerin köklü ve sert olaca¤›n›
kestirmek güç de¤ildi. Bu nedenle giriﬂim ve iﬂlerin bir an önce kiﬂisel olmaktan ç›kar›lmas› ve bütün ulusun birlik ve dayan›ﬂmas›n› sa¤layacak ve bunu
temsil edecek bir kurul ad›na yap›lmas› çok gerekli idi.
Bu nedenle, 18 Haziran 1919 tarihinde Trakyaya verdi¤im direktifte belirtti¤im bir noktan›n, uygulanmas› zaman› gelmiﬂ bulunuyordu. Hat›r›n›zdad›r ki o nokta, Anadolu ve Rumelinin ulusal örgütlerini birleﬂtirerek, bir
merkezden temsil etmek ve yönetmek üzere, S›vasta genel bir ulusal kurul
toplamakt›. Bu amac›n sa¤lanmas› için emir subay›m Cevat Abbas Beye
21/22 Haziran 1919 gecesi Amasyada dikte etti¤im genelgenin ana noktalar›
ﬂöyleydi:
1 - Vatan›n bütünlü¤ü, ulusun ba¤›ms›zl›¤› tehlikededir. 2 - ‹stanbul hükûmeti üstlendi¤i sorumlulu¤un gere¤ini yapamamaktad›r. Bu durum ulusumuzu yok olmuﬂ gibi gösteriyor. 3 - Ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› yine ulusun direniﬂ
ve kesin karar› kurtaracakt›r. 4 - Ulusun durumunu ve davran›ﬂ›n› gözönünde
tutmak ve haklar›n› dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden
uzak bir ulusal delege heyetinin bulunmas› çok gereklidir. 5 - Anadolunun her
yönden en güvenli yeri olan S›vasta ulusal bir kongrenin tezelden toplanmas›
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 6 - Bunun için tüm illerin her sanca¤›nda halk›n güvenini
kazanm›ﬂ üç delegenin olabildi¤ince çabuk yetiﬂmek üzere hemen yola ç›kar›lmas› gerekmektedir. 7 - Her olas›l›¤a karﬂ› bunun bir ulusal s›r gibi gizli tutulmas› ve delegelerin lüzum görülen yerlerde kimliklerini gizleyerek yolculuk etmeleri gerekir. 8 - Do¤u illeri ad›na 10 Temmuzda Erzurumda bir kongre toplanacakt›r. O tarihe kadar öbür illerin delegeleri de S›vasa varabilirlerse Erzurum Kongresinin üyeleri de S›vas genel toplant›s›na kat›lmak üzere
yola ç›kar (Belge 26).
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Görüyorsunuz ki, bu dikte etti¤im husus, zaten vermiﬂ ve dört gün evvel
Trakyaya tebli¤ etmiﬂ oldu¤um bir karar›n Anadoluya da tamimen tebli¤ine
müteallik bulunuyor. Bu karar›n 21/22 Haziran 1335 gecesi, karanl›k bir odada
ittihaz edilmiﬂ mahuf ve esrarengiz, yeni bir karar olmad›¤›, zann›mca sühuletle takdir buyurulur.
Bu noktan›n tavazzuhu için, arzu buyurursan›z küçük bir izahta bulunay›m.
Efendiler, o müsvedde iﬂte aynen ﬂu kâ¤›tlard›r. (Göstererek) Dört maddeydi ihtiva ediyor, muhteviyat›n› beyan ettim. Nihayetinde benim imzam vard›r. Bir de vazife itibarile erkân›harbiye reisim bulunan Miralay Kâz›m Beyin
(elyevm ‹zmir Valisi Kâz›m Paﬂa), erkân›harbiyemden tebli¤e memur, Hüsrev
Beyin (elyevm sefir), makamat› askeriyeye ﬂifre eden yaverim Muzaffer Beyin
ve makamat› mülkîyeye ﬂifre eden bir memur efendinin imzalar› vard›r. Bundan
baﬂka daha baz› imzalar vard›r.
Bu imzalar›n, bu müsveddeye konmas› bir nüshü talih ve tesadüftür.
Daha, Havzada bulundu¤um s›rada Ankarada bulunan Yirminci Kolordu
Kumandan› Ali Fuat Paﬂadan bir ﬂifre telgraf ald›m. Bu telgraf, “tan›d›¤›n›z bir
zat baz› rüfeka ile ‹stanbuldan buraya gelmiﬂtir. Sureti hareketleri hakk›nda ne
emir buyuruyorsunuz” mealinde idi. Adeta bir muammay› and›ran bu telgraf,
pek ziyade merak ve isti¤rab›m› mucip oldu. Mevzuubahs zat› tan›yorum, benden hatt› hareket soruyor, Ankarada arkadaﬂ›m olan emin bir kumandan›n yan›nda, telgraf da ﬂifredir. O halde neden ismini ﬂifre olarak dahi yazd›rmaktan
içtinap ediyor?! Bir hayli düﬂündüm. ‹ntikal eder gibi oldum; tahmin buyurulur
ki muamma hallile iﬂtigale zaman›m müsait de¤ildi. Fakat, Fuat Paﬂay› yak›ndan görmek, m›nt›kalar›, muhitleri, düﬂünceleri hakk›nda müdavelei efkâr eylemek, bence pek ziyade ﬂayan› arzu idi. Bu muammal› telgraftan mühlem olarak
kendisine ﬂu ricada bulundum: “Ankaradan ayr›ld›¤›n›z›, ihsas etmiyecek tertibat ve tedabir ald›ktan sonra, tebdili nam ve k›yafet ederek birkaç gün için serian bana mülâki olunuz. ‹stanbuldan gelen arkadaﬂlar› da beraber getiriniz.”
Filhakika Fuat Paﬂa, dedi¤im gibi Havzaya hareket eder. Fakat, baz› mücbir esbaptan dolay›, derhal Havzay› terkedip Amasyaya gitmeye mecbur olmuﬂtum. Fuat Paﬂa, Havza yolunda, vaziyeti anlar ve Amasyaya teveccüh eder. ‹ﬂte
bu suretle 21/22 de Amasyada nezdimde bulunuyor. ‹smi ﬂifrede zikrolunm›yan
zat da Rauf Bey idi.
‹stanbulu terketmek üzere, ikametgâh›mdan otomobile binece¤im esnada
Rauf Bey nezdime gelmiﬂti. Râkip olaca¤›m vapurun takip olunaca¤›n› ve ‹stanbulda iken tevkif etmediklerine göre belki de Karadenizde bat›r›laca¤›m› mevsukan iﬂitmiﬂ, onu haber verdi. Ben ‹stanbulda kal›p tevkif olunmaktansa bat›p
bo¤ulmay› müreccah gördüm. Ve hareket ettim. Kendisine de evvel ve âhir ‹stanbuldan ç›kmak mecburiyetinde kal›rsa benim yan›ma gelmesini söyledim.
Rauf Bey, filhakika ‹stanbuldan ç›kmak lüzumunu hissetmiﬂ ve ç›km›ﬂ: Fakat benim yan›ma gelmedi, arkadaﬂ› olan Elli Alt›nc› F›rka Kumandan› Miralay
Bekir Sami Beye mülâki olmak ve ‹zmir cephesine daha yak›n bir yerde, daha
faal ve daha faydal› olaca¤›n› farzederek Band›rma-Akhisar tarik›yle Manisa havalisine gitmiﬂ. Gitti¤i yerde ahvali maneviyeyi bozuk, vaziyeti mühlik ve müt-

Görüyorsunuz ki, bu yazd›rd›klar›m, önceden vermiﬂ ve dört gün evvel
Trakyaya bildirmiﬂ oldu¤um bir karar›n Anadoluya da genelge ile bildirilmesinden baﬂka birﬂey de¤ildir. Bu karar›n 21/22 Haziran 1919 gecesi, karanl›k
bir odada al›nm›ﬂ korkunç ve esrarengiz, yeni bir karar olmad›¤›, san›r›m, kolay anlaﬂ›l›r.
Bu noktan›n ayd›nlanmas› için, isterseniz küçük bir aç›klamada bulunay›m.
Efendiler, o müsvedde iﬂte aynen ﬂu kâ¤›tlard›r, (göstererek) dört maddedir, içeri¤ini söyledim. Alt›nda benim imzam vard›r. Bir de görevi dolay›sile kurmay baﬂkan›m olan Albay Kâz›m Beyin (bugün ‹zmir Valisi Kâz›m Paﬂa), kurmaylar›mdan, bildiri iﬂleriyle görevli, Hüsrev Beyin (bugün elçi), askerî makamlara ﬂifre eden emir subay›m Muzaffer Beyin ve sivil makamlara
ﬂifre eden bir memur efendinin imzalar› vard›r. Bundan baﬂka daha baz› imzalar vard›r.
Bu imzalar›n, bu müsveddeye konmas› güzel bir talih ve rastlant›d›r.
Daha, Havzada bulundu¤um s›rada Ankarada bulunan Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Paﬂadan bir ﬂifre telgraf ald›m. Bu telgraf, "Tan›d›¤›n›z
bir kiﬂi baz› arkadaﬂlarlarla ‹stanbuldan buraya gelmiﬂtir. Ne yapmalar›n› emredersiniz?" anlam›nda idi. Bilmece gibi olan bu telgraf, beni çok merakland›rd› ve ﬂaﬂ›rtt›. Sözkonusu kiﬂiyi tan›yorum, benden ne yapaca¤›n› soruyor,
Ankarada arkadaﬂ›m olan güvenilir bir komutan›n yan›nda, telgraf da ﬂifredir.
O halde neden ismini ﬂifre olarak bile yazd›rmaktan çekiniyor!? Bir hayli düﬂündüm. Anlar gibi oldum: siz de tahmin edersiniz ki bilmece çözmekle u¤raﬂacak vaktim yoktu. Fakat, Fuat Paﬂay› yak›ndan görmek, bölgeleri, çevreleri, düﬂünceleri hakk›nda görüﬂmek, çok istedi¤im bir ﬂeydi. Bu bilmeceli telgraftan esinlenerek, kendisinden ﬂu ricada bulundum: "Ankaradan ayr›ld›¤›n›z›, hissettirmeyecek düzenlemeler yap›p önlem ald›ktan sonra, ad›n›z› ve k›yafetinizi de¤iﬂtirerek birkaç gün için tezelden yan›ma geliniz. ‹stanbuldan gelen arkadaﬂlar› da birlikte getiriniz."
Gerçekten Fuat Paﬂa, dedi¤im gibi Havzaya do¤ru yola ç›kt›. Ama, baz›
zorlay›c› nedenlerden dolay›, derhal Havzadan ayr›l›p Amasyaya gitmem gerekmiﬂti. Fuat Paﬂa, Havza yolunda, durumu anlar ve Amasyaya yönelir. ‹ﬂte
böylece 21/22 de Amasyada yan›mda bulunuyor. ‹smi ﬂifrede bildirilmeyen kiﬂi de Rauf Bey idi.
‹stanbuldan ayr›lmak üzere, evimden otomobile binece¤im s›rada Rauf
Bey yan›ma gelmiﬂti. Binece¤im vapurun izlenece¤ini ve ‹stanbulda iken tutuklamad›klar›na göre belki de Karadenizde bat›r›laca¤›m› güvenilir kimselerden iﬂitmiﬂ, onu haber verdi. Ben ‹stanbulda kal›p tutuklanmaktansa bat›p
bo¤ulmay› ye¤ledim. Ve yola ç›kt›m. Kendisine de eninde sonunda ‹stanbuldan ç›kmak zorunda kal›rsa benim yan›ma gelmesini söyledim.
Rauf Bey, gerçekten ‹stanbuldan ç›kmak gere¤ini duymuﬂ ve ç›km›ﬂ... fakat benim yan›ma gelmedi, arkadaﬂ› olan Elli Alt›nc› Tümen Komutan› Albay
Bekir Sami Beyle buluﬂmak ve ‹zmir cephesine daha yak›n bir yerde, daha etkili ve daha yararl› olaca¤›n› sanarak Band›rma-Akhisar yolu ile Manisa yöresine gitmiﬂ. Gitti¤i yerde, tinsel durumu bozuk, durumu tehlikeli ve korkunç
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Rauf ve
Refet Beylerin tereddüdü

‹stanbulda
baz› zatlara
gönderdi¤im mektup

hiﬂ görmüﬂ. Derhal tebdili nam ederek oradan Ödemiﬂ, Nazilli, Afyon Karahisar üzerinden Aziziye-Sivrihisar tarik›yle ve araba ile de Ankaraya Fuat Paﬂan›n nezdine gelmiﬂ ve bana müracaat etmiﬂ; pek güzel ama! ismini saklamak suretile beni üzmekte mana var m›yd›?.
Di¤er taraftan, Üçüncü Kolordu kumandan›m olup Samsun Mutasarr›fl›¤›nda b›rakt›¤›m Refet Beyi, art›k S›vasa, kolordu merkezine göndermek istiyordum. Birkaç defa gelmesi için emir vermiﬂtim. Mülhakata ç›km›ﬂ. Emirlerime cevap dahi alam›yordum. Nihayet o da, bittesadüf o gün gelmiﬂti.
ﬁimdi, imza meselesine gelelim:
Ben, müsveddenin yeni gelen arkadaﬂlar taraf›ndan da imzalanmas›n› arzu
ettim. O esnada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paﬂa di¤er bir odada bulunuyorlard›.
Rauf Bey, misafir oldu¤undan bu müsveddeye vaz'› imza için kendinde bir
alâka ve salâhiyet görmedi¤ini nezaketen ifade etti. Bunun bir hat›rai tarihiye oldu¤unu dermeyan ederek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti.
Refet Bey, imzadan istinkâf etti ve böyle bir kongre aktindeki maksat ve
fayday› anl›yamad›¤›n› söyledi.
‹stanbuldan beri, beraber getirdi¤im bu arkadaﬂ›n -tuttu¤umuz yola nazaran- anlaﬂ›lmas› pek basit olan bir meselede, izhar etti¤i haleti fikriye ve hissiyeden müteellim oldum. Fuat Paﬂay› ça¤›rtt›m. Paﬂa, noktai nazar›m› anlay›nca
derhal imza etti. Fuat Paﬂaya, Refet Beyin tereddüdü sebebini anl›yamad›¤›m›
söyledim. Fuat Paﬂa, Refet Beyden, biraz ciddî, istizahta bulunduktan sonra Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine mahsus bir iﬂaret vazetti. Öyle bir iﬂaret ki, bunu, bu müsveddede bulmak biraz müﬂküldür.
(Buyurun! Merak eden tetkik edebilir.)
Efendiler, lüzumsuz gibi görülebilen bu izahat, müteak›p senelere ve hadiselere ait baz› muzlim noktalar› tenvire medar olur zannile dermeyan edilmiﬂtir.
Kongreye daveti mutazamm›n tamim, makamat› mülkîye ve askerîyeye ﬂifre olarak verildi. Bundan baﬂka ‹stanbulda bulunan baz› zevata da gönderildi.
Fakat bu zevata ayr›ca bir de umumî mektup yazd›m. Kendilerine mektup yazd›¤›m zevat ﬂunlard›: Abdürrahman ﬁeref Bey, Reﬂit Akif Paﬂa, Ahmet ‹zzet
Paﬂa, Seyit Bey, Halide Edip Han›m, Kara Vas›f Bey, Ferit Bey (naf›a naz›r›
idi), Sulh ve Selâmet F›rkas› Reisi Ferit Paﬂa (bilâhare harbiye naz›r› oldu), Cami Bey, Ahmet R›za Bey.
Bu mektupta söyledi¤im noktalar› muhtasaran tekrar edece¤im:
1) Yaln›z mitingler ve tezahürat, büyük gayeleri, hiçbir vak›t kurtaramaz.
2) Bunlar, ancak sinei milletten bilfiil do¤an kudreti müﬂterekeye istinat
ederse rehakâr olur.
3) Zaten ac› olan vaziyeti mühlik ﬂekle koyan, en müessir amil, ‹stanbuldaki muhalif cereyanlar ve amali millîyeyi muz›r bir ﬂekilde infirada u¤ratan siyasî ve gayrimillî propagandalard›r. Bunun mücazat›n› vatan›m›z aleyhinde, pek
mebzul bir surette görmekteyiz.
4) Art›k ‹stanbul Anadoluya hâkim de¤il tâbi olmak mecburiyetindedir.
5) Size teveccüh eden fedekârl›k pek büyüktür (Ves. 27).
*
* *

bulmuﬂ. Derhal ad›n› de¤iﬂtirerek oradan Ödemiﬂ, Nazilli, Afyon üzerinden
Aziziye-Sivrihisar yoluyla ve araba ile de Ankaraya Fuat Paﬂan›n yan›na gelmiﬂ
ve bana baﬂvurmuﬂ; pek güzel ama! ‹smini saklamak suretile beni üzmenin anlam› var m›yd›?
Öte yandan, Üçüncü Kolordu komutan›m olup Samsun Matasarr›fl›¤›nda
b›rakt›¤›m Refet Beyi, art›k S›vasa, kolordu merkezine göndermek istiyordum.
Birkaç kez gelmesi için emir vermiﬂtim. Bölgesinde gezide imiﬂ. Emirlerime karﬂ›l›k bile alam›yordum. Sonunda o da, rastlant› sonucu o gün gelmiﬂti.
ﬁimdi, imza sorununa gelelim:
Ben, müsveddenin yeni gelen arkadaﬂlar taraf›ndan da imzalanmas›n› istedim. O s›rada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paﬂa baﬂka bir odada
bulunuyorlard›.
Rauf Bey, konuk oldu¤undan bu müsveddeye imza koymak için kendinde
bir ilgi ve yetki görmedi¤ini incelikle söyledi. Bunun bir tarihsel an› oldu¤unu
belirterek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti.
Refet Bey imzadan kaç›nd› ve böyle bir kongre yapman›n amaç ve yarar›n› anl›yamad›¤›n› söyledi.
‹stanbuldan beri, beraber getirdi¤im bu arkadaﬂ›n - tuttu¤umuz yola göre anlaﬂ›lmas› pek kolay olan bir konuda, düﬂünce ve duygular› bana ac› geldi. Fuat Paﬂay› ça¤›rtt›m. Paﬂa, düﬂüncemi anlay›nca derhal imza etti. Fuat Paﬂaya Refet Beyin çekinmesi nedenini anl›yamad›¤›m› söyledim. Fuat Paﬂa, Refet Beyin,
biraz s›k›ca, sorgulay›nca Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine özgü bir
iﬂaret koydu.. Öyle bir iﬂaret ki, bunu, bu müsveddede bulmak biraz zordur.
(Buyurun! Merak eden inceleyebilir.)
Efendiler, gereksiz gibi görülebilen bu aç›klamalar, ileriki senelere ve olaylara iliﬂkin bir tak›m karanl›k noktalar› ayd›nlatmaya yarayabilir diye yap›lm›ﬂt›r.
Kongreye ça¤r› genelgesi, sivil ve askerî makamlara ﬂifre olarak verildi.
Bundan baﬂka ‹stanbulda bulunan baz› kimselere de gönderildi. Ayr›ca bunlara
bir de genel mektup yazd›m. Kendilerine mektup yazd›klar›m ﬂunlard›: Abdürrahman ﬁeref Bey, Reﬂit Akif Paﬂa, Ahmet ‹zzet Paﬂa, Seyit Bey, Halide Edip
Han›m, Kara Vas›f Bey, Ferit Bey (bay›nd›rl›k bakan› idi), Sulh ve Selâmet Partisi Baﬂkan› Ferit Paﬂa (sonradan savaﬂiﬂleri bakan› oldu), Cami Bey, Ahmet R›za Bey.
Bu mektupta söyledi¤im noktalar› özet olarak tekrar edece¤im:
1 - Yaln›z mitingler ve gösteriler, büyük amaçlar›, hiçbir zaman kurtaramaz.
2 - Bunlar, ancak do¤rudan do¤ruya ulusun ba¤r›ndan do¤an ortak güce
dayan›rsa kurtar›c› olur.
3 - Zaten ac› olan durumu öldürücü biçime sokan, en keskin etken, ‹stanbuldaki karﬂ› ak›mlar ve ulusal emelleri zararl› bir biçimde desteksiz b›rakan
ulusal olmayan politik propagandad›r. Bunun cezas›n› yurdumuzun nas›l çekti¤ini, pek s›k görmekteyiz.
4 - Art›k ‹stanbul Anadoluya egemen de¤il ba¤l› olmak zorundad›r.
5 - Size düﬂen özveri pek büyüktür (Belge 27).
*
* *
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Rauf ve
Refet Beylerin karars›zl›¤›

‹stanbulda
baz› kimselere gönderdi¤im mektup

Ali Kemal
Beyin tamimi

Ali Kemal
Bey ve Padiﬂah

25 Hazirana kadar Amasyada kald›m. Hat›rlardad›r ki, o tarihlerde Dahiliye Nezaretinde bulunan Ali Kemal Bey, benim azledildi¤im ve art›k benimle
hiçbir muamelei resmiyeye giriﬂmemek ve hiçbir matlubumu is'af etmemek hususunda ﬂifre ile bir tamim yapm›ﬂt›.
23 Haziran 1335 tarih ve 84 numaral› olan bu ﬂifre muhteviyat›, ﬂayan›
dikkat bir zihniyeti gösterir vesika oldu¤u için aynen arzedece¤im:

25 Hazirana kadar Amasyada kald›m. Hat›rlardad›r ki, o tarihlerde ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nda bulunan Ali Kemal Bey, benim görevimden al›nd›¤›m ve art›k benimle hiçbir resmî iﬂlem yap›lmamas› ve hiçbir iste¤imin yerine getirilmemesi hususunda ﬂifre ile bir genelge yay›mlam›ﬂt›.
23 Haziran 1919 tarih ve 84 say›l› olan bu ﬂifrenin içeri¤i dikkate de¤er
bir görüﬂü yans›tan belge oldu¤u için oldu¤u gibi bilgilerinize sunaca¤›m.

Dahiliye Naz›r› Ali Kemal Beyin 23/6/1335 tarihli ve 84 numaral›
ﬂifresinin mahlûlü suretidir.
Mustafa Kemal Paﬂa büyük bir asker olmakla beraber siyaseti zamana o derece agâh
olmad›¤› için, fart› hamiyyet ve gayretine ra¤men, memuriyeti cedidesinde asla muvaffak olamad›. ‹ngiliz mümessili fevkalâdesinin talep ve ›srarile azledildi ve edildikten sonra yapt›klar› ve yazd›klar› ile de bu kusurlar›n› daha ziyade meydana vurdu. Reddi ‹lhak Cemiyetleri gibi Karasi ve Ayd›n havalisinde ahalii islâmiyeyi nahak yere k›rd›rmaktan ve fakat bu vesileden istifade ile halk› haraca kesmekten baﬂka bir iﬂ görmiyen emirsiz, sayg›s›z ve gayr›kanunî teﬂkil edilen baz› heyetler için ötedenberi çekti¤i telgrafnamelerle de hatay› siyasîsini idareten de artt›rd›. Müﬂarileyhin ‹stanbula celbi Harbiye Nezaretine ait bir vazifedir. Lâkin Dahiliye Nezaretinin size emri kat'isi art›k o zat›n mazul oldu¤unu bilmek, kendisile hiçbir muamelei resmîyeye giriﬂmemek, umuru hükûmete müteallik hiçbir matlubunu is'af ettirmemektir. Bu talimat dairesinde hareket eylemekle ne gibi mes'uliyetlerin mündefi olaca¤›n› takdir
buyuraca¤›n›zdan ve bu mühim ve vahim dakikalarda memur, ahali, her Osmanl›ya terettüp
eden en büyük vazife, sulh konferans›nca mukadderat›m›za dair karar verilirken ve beﬂ senedir yapt›¤›m›z cinnetlerin hesaplar› görülürken art›k akl›m›z› baﬂ›m›za devﬂirdi¤imizi göstermek, âk›lâne ve müdebbirane hareketlere imtisal etmek, f›rka, mezhep, ›rk ihtilâflar›n› gözetmeksizin her ferdin hayat›n›, mal›n›, ›rz›n› s›yanetle nazar› medeniyette bu memleketi bir
daha lekelememek de¤il midir?

‹çiﬂleri Bakan› Ali Kemal Beyin 23/6/1919 tarihli ve 84 say›l›
ﬂifresinin aç›lm›ﬂ örne¤idir.
Mustafa Kemal Paﬂa büyük bir asker olmakla beraber güncel siyaseti yeterince bilmedi¤i için, aﬂ›r› yurtseverlik ve çabalar›na karﬂ›n, yeni görevinde hiç baﬂar›l› olamad›. ‹ngiliz
ola¤anüstü temsilcisinin istek ve üstelemesile görevinden al›nd› ve görevden al›nd›ktan sonra yapt›klar› ve yazd›klar› ile de bu kusurlar›n› daha çok meydana vurdu. ‹zmirin Yunanl›lara Kat›lmas›n› Reddetme dernekleri gibi Bal›kesir ve Ayd›n yöresinde Müslüman halk›
haks›z yere k›rd›rmaktan ve böyle bir durumdan yararlanarak halk› haraca ba¤lamaktan
baﬂka bir iﬂ görmiyen emirsiz, sayg›s›z ve kanunsuz yollardan oluﬂturulan baz› kurullar için
ötedenberi çekti¤i telgraflarla da siyasî yan›lg›s›n› yönetim aç›s›ndan artt›rd›. Ad›geçenin ‹stanbula getirilmesi Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›na ait bir görevdir. Ama ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n size
kesin emri, art›k o kiﬂinin görevden al›nm›ﬂ oldu¤unu bilmek, kendisile hiçbir resmî iﬂleme
giriﬂmemek, hükûmet iﬂleriyle ilgili hiçbir iste¤ini yerine getirmemektir. Bu direktife göre
hareket etmekle ne gibi sorumluluklar›n ortadan kalkaca¤›n› kavrayaca¤›n›z› ve bu önemli
ve korkulu dakikalarda memur, halk, her Osmanl›ya düﬂen en büyük görev, bar›ﬂ konferans›nca kaderimiz üzerine karar verilirken ve beﬂ senedir yapt›¤›m›z deliliklerin hesaplar› görülürken art›k akl›m›z› baﬂ›m›za devﬂirdi¤imizi göstermek, ak›ll›ca ve tedbirlice davran›ﬂlara uymak, parti, din, ›rk ayr›l›klar› gözetmeksizin herkesin hayat›n›, mal›n›, ›rz›n› korumakla uygarl›k dünyas› karﬂ›s›nda bu memleketi bir daha lekelememek de¤il midir?

Bu ﬂifre tamimden, ben, ancak S›vasa muvasalat etti¤im 27 Haziran 1335
tarihinde haberdar oldum. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu tamimi ile
düﬂmanlara ve padiﬂaha mühim bir vazife ifa ettikten sonra 26 Haziran 1335
tarihinde hükûmetten çekilmiﬂtir. Ali Kemal Beyin sadarete verdi¤i resmî istifanameden baﬂka, saraya gidip padiﬂaha bizzat verdi¤i istifanamesi suretlerine
ve ﬂifahî maruzat›na ve padiﬂah›n ona verdi¤i cevaba çok sonra muttali oldum.
Ali Kemal Bey istifanamelerinde, bilhassa padiﬂaha olan›nda: “bilâd› Osmaniyenin mehali muhtelifesinde serzedei zuhûr olan asar› ihtilâl ve iﬂtiﬂaﬂtan;
nairei ihtilâlin derhal ve mevzian teskinü itfa ve imhas› maksadile ittihaz› tedabir,
s›rf makam›ma ait iken mazhar oldu¤u iltifat ve itimad› ﬂahaneyi çekemiyen baz› rüfekas›n›n birçok âzar› vahiye serdile ihtilâlin tevsii dairei ﬂümul etmesine, sebebiyet vermekte olduklar›ndan” bahsettikten sonra “memuriyeti resmiyeden çekilmekle beraber sureti hususîyede arz› hizmet ve sadakat edece¤ini” ilave ediyor
ve ﬂifahen de, “vazifei resmiyeden tecerrüdü nimelvesile addeden husemas›n›n tehacümünden kulunuzu muhafaza buyurunuz” istirham›nda bulunuyor.
Padiﬂah, cevaben beni büsbütün yaln›z b›rakm›yaca¤›na eminim. Sadakatiniz, beni, büyük ümit ve tesellilere sevketmiﬂti. Saray, her dakika size aç›kt›r.
Refik Beyle teﬂriki mesaiden ayr›lmay›n›z iltifat›nda bulunuyorlar (Ves. 28).
Sadakatinden padiﬂah›n büyük ümit ve teselliye kap›ld›¤› Ali Kemali, nezaret makam›nda ve huzuru ﬂahanede gördükten sonra, onu, bir de as›l, hakikî vazifesi baﬂ›nda görelim!
Can›n›z s›k›lmazsa, Sait Mollan›n, Rahip Frew’ya yazd›¤› mektuplardan
birini gözden geçirelim:

Bu ﬂifreli genelgeden, ben, ancak S›vasa vard›ktan sonra 27 Haziran 1919
tarihinde haber ald›m. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu genelgesi ile
düﬂmanlara ve padiﬂaha önemli bir görev yapt›ktan sonra 26 Haziran 1919 tarihinde hükûmetten çekilmiﬂtir. Ali Kemal Beyin baﬂbakanl›¤a verdi¤i resmî
çekilme yaz›s›ndan baﬂka, saraya gidip padiﬂah›n kendisine elden verdi¤i istifa yaz›s›n›n örneklerini ve sözlü aç›klamalar›n› ve padiﬂah›n ona verdi¤i yan›t› çok sonra ö¤rendim.
Ali Kemal Bey istifa yaz›lar›nda, özellikle padiﬂaha verdi¤inde: "Osmanl› beldelerinin de¤iﬂik yerlerinde baﬂgösteren ihtilâl belirtileri; ihtilâl ateﬂinin
derhal ve yerinde söndürülerek yok edilmesi amac› ile önlem almak, sade
kendi iﬂgal etti¤i makama ait iken padiﬂahtan gördü¤ü ilgi ve güveni çekemiyen baz› arkadaﬂlar›n›n birçok boﬂ nedenler ileri sürerek ihtilâlin geniﬂlemesine yol açmakta olduklar›ndan" söz ettikten sonra "resmî görevden çekilmekle beraber özel olarak hizmet edece¤ini ve padiﬂaha ba¤l›l›ktan ayr›lm›yaca¤›n› ekliyor ve sözlü olarak da, "resmî görevden ayr›lmam›" f›rsat sayan
düﬂmanlar›m›n sald›r›lar›ndan ben kulunuzu koruyun" diye yalvar›yor.
Padiﬂah, yan›t›nda "Beni büsbütün yaln›z b›rakm›yaca¤›na eminim. Ba¤l›l›¤›n›z, bana, büyük umut ve teselli vermiﬂti. Saray, her dakika size aç›kt›r.
Refik Beyle iﬂbirli¤inden ayr›lmay›n" yollu okﬂay›c› sözler söylüyor (Belge 28).
Ba¤l›l›¤›ndan padiﬂah›n büyük umut ve teselliye kap›ld›¤› Ali Kemali, bakanl›k görevinde ve padiﬂah›n yan›nda gördükten sonra, onu, bir de as›l, gerçek görevi baﬂ›nda görelim!
Can›n›z s›k›lmazsa, Sait Mollan›n, Papaz Frew’ya yazd›¤› mektuplardan
birini gözden geçirelim:
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Bey S›vasta

“Ali Kemal Beye son felâkati üzerine beyan› teessür etti¤inizi söyledim. Bu
zat› elde bulundurmak lâz›m, bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir hediye takdimi için en
münasip bir zamand›r.”
“Ali Kemal Bey dün o zatla görüﬂmüﬂ. Matbuat meselesinde biraz teenni lâz›m oldu¤unu söylemiﬂ. Bir kere lehine icale edilen erbab› fikir ve kalemi, evvelkine muhalif bir gayeye sevketmek bizde kolayl›kla mümkün olmaz. Bütün resmî memurlar harekât› millîyeyi ﬂimdilik iyi görüyorlar demiﬂ. Ali Kemal Bey, talimat›n›za harfiyen riayet edecek, Zeynelabidin partisile de teﬂriki mesaiye çal›ﬂ›yor. Hulâsa, iﬂler buland›r›lacak.”
Aynî mektubun bir haﬂiyesi vard›r. ﬁimdi onu da, okuyal›m: “Haﬂiye: Birkaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paﬂaya ve taraftarlar›na biraz müsait görülmeli ki kendisi kemali emniyetle buraya gelebilsin. Bu iﬂe fevkalâde ehemmiyet veriniz. Kendi gazetelerimizle taraftarl›k edemeyiz.”
Bu vesaik hakk›nda s›ras› gelince, daha ziyade malûmat veririm. ﬁimdilik
bu kadar› kâfidir.
Ali Kemal Beyin, Amasyada iken henüz haberdar olmad›¤›m› arzetti¤im,
tamimi, memurînin ve halk›n efkâr›n› hakikaten teﬂettüte sevketmiﬂ. Heryerde,
eksik olm›yan menfi ruhlu kimseler, derhal aleyhimde propagandaya ve faaliyete geçmiﬂler.
Bu yoldaki menfi tezahürat›n ve filiyat›n en mühimmi S›vasta haz›rlanmaya baﬂlanm›ﬂ.
Müsaade buyurursan›z, bunu muhtasaran tasvir edeyim: Dahiliye Naz›r›
Ali Kemal Beyin tamimen verdi¤i emrin tarihi olan 23 Haziran günü, S›vasta,
Ali Galip Bey nam›nda bir zat, on kadar refakatile haz›r bulunuyormuﬂ. Bu zat,
‹stanbuldan, Mamuretülâziz valisi olarak gönderilmiﬂ olan Erkân›harp Miralay› Ali Galiptir. Gûya, vilâyet memurîni tâliyesi olmak üzere, birtak›m insanlar›
da, ‹stanbuldan intihap etmiﬂ, beraberinde götürüyor.
Ali Galip güzergâh›nda bulunan, S›vasta tevakkuf etmiﬂ. Vazifei mahsusas› bulundu¤una ﬂüphe etmemek lâz›mgelen, Ali Galip, orada derhal kuvvetli taraftarlar bulmuﬂ. Vazifesini hüsnü tatbik için tertibat ve tedabir almaya baﬂlam›ﬂ.
Dahiliye Nezaretinin, aleyhimdeki emri gelir gelmez, faaliyet baﬂlam›ﬂ. S›vas sokaklar›nda benim; “hain, asi, muz›r bir adam oldu¤uma” dair duvarlara
yaftalar yap›ﬂt›r›lm›ﬂ.
Kendisi de, bir gün; S›vasta vali bulunan Reﬂit Paﬂa merhumun nezdine giderek, Dahiliye Nezaretinin emrinden bahsettikten sonra, S›vasa gitti¤im takdirde hakk›mda tatbik edece¤i muameleyi sormuﬂ.
Reﬂit Paﬂa, ne yap›labilece¤ini istizah etmiﬂ. Ali Galip, ben senin yerinde olsam, derhal kollar›n› ba¤lar, tevkif ederim ve senin de böyle yapman lâz›md›r
demiﬂ.
Reﬂit Paﬂa, bu iﬂin bu kadar basit olaca¤›na inanamam›ﬂ, müzakere hayli
uzam›ﬂ. Müzakereye iﬂtirak edenler ço¤alm›ﬂ... Hatta bir k›s›m ahali verilecek
karar› anlamak üzere toplanm›ﬂ...
Bugün, Haziran›n 27 nci günüdür. Nazarlar›m›z›, tekrar temas etmek üzere bir an için, bu levhadan ay›ral›m ve Amasyaya tevcih edelim.

"Ali Kemal Beye son felâketi üzerine üzüntü duydu¤unuzu söyledi¤inizi
ilettim. Bu kiﬂiyi elde bulundurmak gerek, bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir arma¤an vermek için en uygun bir zamand›r.
Ali Kemal Bey dün o kiﬂiyle görüﬂmüﬂ. Bas›n iﬂinde biraz a¤›rdan almak
gerekti¤ini söylemiﬂ. Bir kere herhangi bir gidiﬂten yana çevrilen düﬂünürleri
ve yazarlar›, öncekine ayk›r› bir amaca yöneltmek bizde kolay olmaz. Bütün
resmî görevliler ulusal ayaklanmaya ﬂimdilik iyi gözle bak›yorlar demiﬂ. Ali
Kemal Bey, talimat›n›za harfi harfine uyacak. Zeynelabidin partisile de iﬂbirli¤ine çal›ﬂ›yor. Özetle, iﬂler buland›r›lacak."
Bu mektubun bir dipnotu vard›r. ﬁimdi onu da, okuyal›m: “Dipnot: Birkaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paﬂaya ve
yandaﬂlar›na biraz arka ç›kar gibi görünmeli ki kendisi ürkmeden buraya gelebilsin. Bu iﬂe ola¤an üstü derecede önem veriniz. Kendi gazetelerimizle taraf tutamay›z."
Bu belgeler hakk›nda s›ras› gelince, daha çok bilgi veririm. ﬁimdilik bu
kadar yeter.
Ali Kemal Beyin, Amasyada iken henüz haberim olmad›¤›n› söyledi¤im,
genelgesi, görevlilerin ve halk›n kafalar›n› gerçekten kar›ﬂt›rm›ﬂ. Her yerde,
eksik olmayan y›k›c› ruhlu kimseler, hemen bana karﬂ› propagandaya ve çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlar. Bu yoldaki olumsuz görüntülerin ve baltalay›c› iﬂlerin en
önemlisi S›vasta haz›rlanmaya baﬂlanm›ﬂ.
‹zin verirseniz bunu k›saca anlatay›m: ‹çiﬂleri Bakan› Ali Kemal Beyin
genelgeyle verdi¤i emrin tarihi olan 23 Haziran günü, S›vasta, Ali Galip Bey
ad›nda birisi, on kadar arkadaﬂlar›yla haz›r bulunuyormuﬂ. Bu kiﬂi, ‹stanbuldan, Elaz›¤ valisi olarak gönderilmiﬂ olan Kurmay Albay Ali Galiptir. Sözde,
ilin ikinci derecedeki görevlileri olmak üzere, birtak›m adamlar› da, ‹stanbuldan seçmiﬂ beraberinde götürüyor.
Ali Galip yolu üzerinde bulunan, S›vasta durmuﬂ. Özel ödevi bulundu¤una ﬂüphe etmemek gereken, Ali Galip, orada hemen kuvvetli yandaﬂlar bulmuﬂ. Görevini iyi uygulamak için düzen kurup önlem almaya baﬂlam›ﬂ.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n, aleyhimdeki emri gelir gelmez, çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂ.
S›vas sokaklar›nda benim; hain, baﬂkald›r›c›, zararl› bir adam oldu¤um yollu
duvarlara yaftalar yap›ﬂt›r›lm›ﬂ.
Kendisi de, bir gün; S›vasta vali bulunan Reﬂit Paﬂa merhumun yan›na giderek, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n emrinden sözettikten sonra, S›vasa gitti¤im takdirde hakk›mda uygulayaca¤› muameleyi sormuﬂ.
Reﬂit Paﬂa, ne yap›labilece¤ini sormuﬂ. "Ali Galip, ben senin yerinde olsam, derhal kollar›n› ba¤lar, tutuklar›m ve senin de böyle yapman gerekir"
demiﬂ.
Reﬂit Paﬂa, bu iﬂin bu kadar basit olaca¤›na inanmam›ﬂ, görüﬂme hayli
uzam›ﬂ. Görüﬂmeye kat›lanlar ço¤alm›ﬂ.. Hatta bir k›s›m halk verilecek karar› anlamak üzere toplanm›ﬂ...
Bugün, Haziran›n 27 nci günüdür. Gözlerimizi, yeniden bu noktaya dönmek üzere, bir an için, bu levhadan ay›ral›m ve Amasyaya yöneltelim.
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Ali Galip
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S›vasa
hareket

Ay›n 25 inci günü, S›vasta aleyhimde baz› münasebetsiz ahval cereyana
baﬂlad›¤›ndan haberdar oldum. 25/26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Beyi ça¤›rd›m ve yar›n sabah karanl›kta Amasyadan cenuba hareket edece¤iz dedim. Bu hareketimizin gizli tutularak haz›rlan›lmas› için emir verdim.
Bir taraftan da, Beﬂinci F›rka Kumandan› ve erkân›harbiyemle, mahrem
olarak, ﬂu tedbiri kararlaﬂt›rd›k: Beﬂinci F›rka Kumandan›, f›rkas›ndan güzide
zabit ve etraftan mürekkep ve mümkün oldu¤u kadar kuvvetli bir atl› piyade
müfrezesini derhal o geceden baﬂl›yarak serian teﬂkil edecekti. Ben, 26 Haziran
sabah› karanl›kta arkadaﬂlar›mla beraber otomobil ile Tokada hareket edecektim. Müfreze, teﬂekkül eder etmez, Tokat üzerinden S›vas istikametine sevkolunacak ve benimle irtibat arayacakt›. Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmiyecek ve mümkün oldu¤u kadar Amasyada da ifﬂa olunm›yacakt›.
26 da Amasyadan hareket ettim. Tokada vâs›l olur olmaz telgrafhaneyi
kontrol alt›na ald›rarak benim muvasalat›m›n S›vasa ve hiçbir tarafa bildirilmemesini temin ettim. 26/27 gecesini orada geçirdim, 27 de S›vasa hareket ettim. Otomobil ile Tokattan S›vasa takriben alt› saattir.
S›vas valisine, Tokattan S›vasa hareket etti¤ime dair aç›k bir telgraf yazd›m. ‹mzada, Ordu Müfettiﬂli¤i unvan›n› istimal etmiﬂtim.
Telgrafta bililtizam saati hareketimi kaydetmiﬂtim. Fakat bu telgraf›n, hareketimden alt› saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar hiçbir suretle S›vasa
malûmat verilmemesini temin edecek tedabiri ald›rd›m.
ﬁimdi, Efendiler; nazarlar›m›z› tekrar S›vasta terketti¤imiz levhaya atfedelim.
Ali Galip Bey ve Reﬂit Paﬂa aras›nda hakk›mda tatbik olunacak muamelenin münakaﬂas› sahnesine... Münakaﬂan›n hararetli bir safhas›nda, Reﬂit Paﬂan›n eline, benim Tokattan çekilen telgraf›m›, verirler. Reﬂit Paﬂa, hemen Ali
Galip Beye uzat›r. “‹ﬂte kendisi geliyor, buyurun, tevkif edin!” der. Reﬂit Paﬂa,
telgrafta yaz›l› olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini ç›kar›r, bakar... Efendim geliyor de¤il, gelmiﬂ olacakt›r, diye ilâve eder.
Bunun üzerine, Ali Galip, “Ben tevkif ederim dedimse, benim vilâyetim
dahilinde olursa tevkif ederim demek istedim”, deyince, hali içtimada bulunanlar› bir heyecan kaplar... Hep birden “haydi öyle ise istikbaline gidelim” diyerek içtimaa hitam verirler... Ancak, eﬂraf ve mütehayyizan ve ahali ve askerle
parlak bir istikbal ihzar edebilmek için biraz zaman kazanmak lâz›mgeldi¤ini;
halbuki hesapça, benim; S›vas ﬂehri methallerine kadar takarrüp etmiﬂ olaca¤›m› nazar› dikkate alarak beni; methale yak›n olan Z›raat Nümune Çiftli¤inde;
bir istirahate imale edecek çare düﬂünmüﬂler. Vali Paﬂa karargâh›m›n s›hhiye
reisi olup evvelce teﬂkilât için, S›vasa göndermiﬂ oldu¤um Tali Beyi davet ve bu
vazifenin ifas›n› ondan rica etmiﬂ ve tertibat› temin eder etmez kendisinin de bize mülâki olaca¤›n› söylemiﬂ...
Filhakika, tam Nümune Çiftli¤i civar›nda, karﬂ›m›za ç›kan bir otomobilin
içinden, Tali Bey göründü. Otomobillerden indik, çiftli¤in avlusunda oturduk.
Tali Bey, hikâye etti¤im vaziyeti bertafsil izah ettikten sonra, vazifesinin, beni
burada biraz meﬂgul etmek oldu¤unu söyleyince, derakap aya¤a kalkt›m, “çabuk otomobillere ve S›vasa” dedim!

Ay›n 25 inci günü, S›vasta aleyhimde baz› uygunsuz davran›ﬂlar baﬂlad›¤›n› haber ald›m. 25/26 Haziran gecesi emir subay›m Cevat Abbas Beyi ça¤›rd›m ve yar›n sabah karanl›kta Amasyadan güneye do¤ru yola ç›kaca¤›z dedim. Bu hareketimizin gizli tutularak haz›rlan›lmas› için emir verdim.
Bir yandan da, Beﬂinci Tümen Komutan› ve kurmaylar›mla, gizli olarak,
ﬂu önlemi kararlaﬂt›rd›k: Beﬂinci Tümen Komutan›, tümeninden, seçme subay
ve erlerden olabildi¤ince kuvvetli bir atl› piyade birli¤ini derhal o geceden
baﬂl›yarak süratle oluﬂturulacakt›. Ben, 26 Haziran sabah› karanl›kta arkadaﬂlar›mla birlikte otomobil ile Tokada hareket edecektim. Birlik oluﬂur oluﬂmaz, Tokat üzerinden S›vas yönüne gönderilecek ve benimle ba¤lant› arayacakt›. Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmiyecek ve mümkün oldu¤u
kadar Amasyada da aç›klanm›yacakt›.
26 da Amasyadan yola ç›kt›m. Tokada gelir gelmez telgrafhaneyi kontrol
alt›na ald›rarak benim geliﬂimin S›vasa ve hiçbir tarafa bildirilmemesini sa¤lad›m. 26/27 gecesini orada geçirdim. 27 de S›vasa hareket ettim. Otomobil ile
Tokattan S›vas yaklaﬂ›k alt› saattir.
S›vas valisine, Tokattan S›vasa hareket etti¤ime dair aç›k bir telgraf yazd›m. ‹mzada, Ordu Müfettiﬂli¤i san›n› kullanm›ﬂt›m.
Telgrafta bilerek isteyerek yola ç›k›ﬂ saatimi yazm›ﬂt›m. Ama, bu telgraf›n, yola ç›kt›¤›mdan alt› saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar hiçbir yoldan S›vasa bilgi verilmemesini sa¤layacak önlemleri ald›rd›m.
ﬁimdi, Efendiler; gözlerimizi tekrar S›vasta b›rakt›¤›m›z sahneye çevirelim.
Ali Galip Bey ve Reﬂit Paﬂa aras›nda hakk›mda uygulanacak iﬂlemin görüﬂülmesi sahnesine.. Tart›ﬂman›n, k›z›ﬂm›ﬂ oldu¤u bir aﬂamas›nda, Reﬂit Paﬂan›n eline, benim Tokattan çekilen telgraf›m›, verirler. Reﬂit Paﬂa hemen Ali
Galip Beye uzat›r. "‹ﬂte kendisi geliyor, buyurun, tutuklay›n!" der. Reﬂit Paﬂa, telgrafta yaz›l› olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini ç›kar›r,
bakar.. "Efendim geliyor de¤il, gelmiﬂ olacakt›r," diye ekler. Bunun üzerine,
Ali Galip, "Ben tutuklar›m dedimse, benim ilimin içinde olursa tutuklar›m
demek istedim," deyince, toplanm›ﬂ bulunanlar› bir telâﬂ kaplar. Hep birden
"haydi öyle ise karﬂ›lamaya gidelim" diyerek toplant›ya son verirler..
Ancak, ﬂehrin ileri gelenleri ve halk ve askerle parlak bir karﬂ›lama töreni haz›rlayabilmek için biraz zaman kazanmak lâz›m geldi¤ini; halbuki hesapça, benim; S›vas ﬂehri giriﬂlerine kadar yaklaﬂm›ﬂ olaca¤›m göz önünde bulundurularak beni; giriﬂe yak›n olan Tar›m Örnek Çiftli¤inde, bir dinlenmeye
özendirecek bir çare düﬂünmüﬂler. Vali Paﬂa karargâh›m›n sa¤l›k iﬂleri baﬂkan› olup evvelce örgüt için, S›vasa göndermiﬂ oldu¤um Tali Beyi ça¤›r›p bu görevin yap›lmas›n› ondan rica etmiﬂ ve önlemler al›n›r al›nmaz kendisinin de
bize kat›laca¤›n› söylemiﬂ..
Gerçekten, tam Örnek Çiftli¤i yak›nlar›nda, karﬂ›m›za ç›kan bir otomobilin içinden, Tali Bey göründü. Otomobillerden indik, çiftli¤in avlusunda
oturduk. Tali Bey, hikâye etti¤im durumu ayr›nt›lar›yla aç›klad›ktan sonra,
görevinin, beni burada biraz oyalamak oldu¤unu söyleyince, hemen aya¤a
kalkt›m, "Çabuk otomobillere ve S›vasa" dedim.
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hareket

Erzuruma
hareket

Bunun sebebini ifade edeyim. O anda hat›r›ma gelen ﬂu idi: ‹stikbal merasimi yapaca¤›z diye Tali Beyi i¤fal etmiﬂ olabilirler ve hakikatte aksi bir tertip
yapmak için zaman kazanmak istiyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzere iken
S›vas taraf›ndan di¤er bir otomobil yan›m›za yaklaﬂt›. ‹çinde Vali Paﬂa vard›.
Reﬂit Paﬂa, “Efendim birkaç dakika daha istirahat buyurulmaz m›” diye
söze baﬂlad›. “Yar›m dakika dahi istirahate ihtiyac›m yoktur. Derhal hareket
edece¤iz ve sen benim yan›ma gel” dedim.
— Efendim, dedi, sizin yan›n›za Raf Bey binsin, ben arkadaki otomobille
de gelirim.
— Hay›r hay›r, dedim. Siz buraya..
Bu basit tedbirden maksat, muhtac› izah de¤ildir.
S›vas ﬂehrinin methaline vusulümüzde, caddenin iki taraf› azîm bir kalabal›k ile dolmuﬂ, k›tali askerîye vaz'› mahsusunu alm›ﬂ bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve ahaliyi selâmlad›m...
Bu manzara, S›vas›n muhterem ahalisinin ve S›vasta bulunan kahraman
zabit ve askerlerimizin bana, ne kadar merbut ve muhabbetkâr oldu¤unu ispat
eden canl› bir ﬂahit idi...
Binaenaleyh, do¤ru Kolordu Kumandanl›k dairesine gittim ve derakap
maiyetile beraber Ali Galibi ve onun vas›tai icraiyesi oldu¤unu anlad›¤›m
müfsitleri celbettirdim. Onlara yapt›¤›m muameleyi izah ederek zaten, kâfi derecede, yorgunlu¤u mucip oldu¤una ﬂüphe etmedi¤im teferruat› uzatmak istemem.
Yaln›z, bir noktay›, iﬂaret etmekle iktifa edece¤im.
Efendiler; bu Ali Galip, gördü¤ü suimuameleden sonra, mahrem beyanat› oldu¤unu söyliyerek gece yaln›z olarak yan›ma gelmek istedi. Kabul ettim.
Harekât›n›n zevahirine ehemmiyet vermemekli¤imizi rica ile Mamuretülâziz
vilâyetini kabul ederek gelmekten maksad›n›n, benim noktai nazar›ma hadim
olmak bulundu¤unu ve S›vasta tevakkufu, bana mülâki olup bizzat talimat almak için oldu¤unu izah ve bin türlü delillerle ispata çal›ﬂt› ve bizi sabaha kadar iﬂgal etmek suretile, muvaffak dahi oldu¤unu itiraf etmeliyim.
*
* *
S›vasta, teﬂkilât ve tarz› hareket hakk›nda icap edenlere talimat verdikten
sonra, hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabah›nda bir bayram günü, S›vastan Erzurum istikametinde hareket edildi.
Bir haftal›k meﬂakkatli bir otomobil yolculu¤undan sonra 3 Temmuz 1335
günü ahalinin ve askerin cidden samimî tezahürat› içinde, Erzuruma muvasalat olundu. Hükûmeti merkeziyenin muhtemel menfi tebligat›n› kontrol ve tevkif için muhabere kanal› olan mühim merkezlerde tedabir ve tertibat al›nmas›
için umum kumandanlara, 5 Temmuz 1335 tarihinde emir verdim (Ves. 29).
Kumandan, vali ve Vilâyat› ﬁarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti
Erzurum ﬁubesile temasa gelindi.
Vali Münir Bey, ‹stanbulca azledilmiﬂti. Hareket etmeyip Erzurumda kalmas› hakk›ndaki iﬂ'ar›m üzerine henüz Erzurumda bulunuyordu. Bitlis vilâyetinden infikâk edip ‹stanbula gitmek üzere Erzurumdan geçen Mazhar Müfit
Bey de ayni suretle Erzurumda bana intizar ediyordu.

Bunun nedenini söyleyeyim. O anda akl›ma gelen ﬂu idi: Karﬂ›lama töreni yapaca¤›z diye Tali Beyi aldatm›ﬂ olabilirler ve gerçekte aksi bir düzen yapmak için zaman kazanmak istiyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzere iken
S›vas taraf›ndan baﬂka bir otomobil yan›m›za yaklaﬂt›. ‹çinde Vali Paﬂa vard›.
Reﬂit Paﬂa, "Efendim birkaç dakika daha dinlenmez misiniz" diye söze
baﬂlad›. "Yar›m dakika bile dinlenme gere¤i duymuyorum. Derhal hareket
edece¤iz ve sen benim yan›ma gel" dedim.
— Efendim, dedi, sizin yan›n›za Rauf Bey binsin, ben arkadaki otomobille de gelirim.
— Hay›r hay›r, dedim siz buraya..
Bu basit önlemin amac› kendili¤inden anlaﬂ›l›r.
S›vas ﬂehrinin giriﬂine geldi¤imizde, caddenin iki yan› büyük bir kalabal›k ile dolmuﬂ, askerî birlikler özel tören durumu alm›ﬂ bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve halk› selâmlad›m.
Bu görünüm, S›vas›n say›n halk›n›n ve S›vasta bulunan kahraman subay
ve erlerimizin bana, ne kadar ba¤l› olduklar›n› ve beni ne kadar sevdiklerini
gösteren canl› bir kan›t idi..
Bu nedenle, do¤ru Kolordu Komutanl›k dairesine gittim ve derhal yan›mdakilerle beraber Ali Galibi ve onun maﬂas› oldu¤unu anlad›¤›m fesatç›lar› getirttim. Onlara yapt›klar›m› anlatarak zaten, sizi kâfi derecede, yormuﬂ
oldu¤una ﬂüphe etmedi¤im ayr›nt›lar› uzatmak istemem.
Yaln›z, bir noktay›, belirtmekle yetinece¤im.
Efendiler; bu Ali Galip, gördü¤ü kötü muameleden sonra, gizlice söylenmesi gereken ﬂeyler oldu¤unu bildirerek gece yaln›z olarak yan›ma gelmek istedi. Kabul ettim. Yapt›klar›n›n d›ﬂ görünüﬂüne önem vermememi rica ile
Elaz›¤ valili¤ini kabul ederek gelmekten amac›n›n, benim görüﬂlerime yard›mc› olmak bulundu¤unu ve S›vasta durmay›, bana kat›l›p do¤rudan do¤ruya direktif almak için oldu¤unu aç›klayarak ve bin dereden su getirerek kan›tlamaya çal›ﬂt› ve bizi sabaha kadar meﬂgul etmek suretile, baﬂar›l› oldu¤unu
kabullenmeliyim.
*
* *
S›vasta, örgütler konusunda ve ne yap›laca¤› hakk›nda gerekenlere talimat verdikten sonra, hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabah›nda bir bayram günü, S›vastan Erzuruma do¤ru yola ç›k›ld›.
Bir haftal›k zor bir otomobil yolculu¤undan sonra 3 Temmuz 1919 günü
halk›n ve askerin gerçekten içten gösterileri içinde, Erzuruma var›ld›. ‹stanbul
hükûmetinin olas› ters tebligatlar›n› kontrol etmek ve durdurmak için iletiﬂim
kanal› olan önemli merkezlerde önlemler al›n›p düzenlemeler yap›lmas› için
bütün komutanlara, 5 Temmuz 1919 tarihinde emir verdim. (Belge 29).
Komutan, vali ve Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i Erzurum
ﬁubesile iliﬂki kuruldu.
Vali Münir Bey, ‹stanbulca görevden al›nm›ﬂt›. Gitmeyip Erzurumda
kalmas›n› bildirmiﬂ oldu¤umdan daha Erzurumda bulunuyordu. Bitlis valili¤inden ayr›l›p ‹stanbula gitmek üzere Erzurumdan geçen Mazhar Müfit Bey
de ayn› suretle Erzurumda beni bekliyordu.
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Erzuruma
gidiﬂ

Millî gaye
için ortaya
at›lmak
karar›

Bu iki vali beylerle, On Beﬂinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir
Paﬂa beraberimde bulunan Rauf Bey, ‹zmit mutasarr›f› sâb›k› Süreyya Bey ve
karargâh›ma mensup Erkân›harbiye Reisi Kâz›m Bey ve Erkân›harp Hüsrev
Bey, Doktor Refik Bey arkadaﬂlar›mla ciddî bir müdavelei efkârda bulunmay›
münasip gördüm. Kendilerine umumî ve hususî vaziyeti ve takibi mecburî olan
hatt› hareketi mevzuubahs ettim. Bu münasebetle en gayrimüsait vaziyetleri ve
umumî, ﬂahsî mehaliki; her ihtimale karﬂ› ihtiyar› zarurî olan fedekârl›¤› izah
ettim. Bir de, “millî gaye için ortaya at›lacaklar›n, bugün imhas›n› düﬂünen yaln›z saray, hükûmet ve ecnebîlerdir. Fakat, bütün memleketin i¤fal edilmesine
ve aleyhe çevrilmesini de ihtimal dahilinde görmek lâz›md›r. Piﬂüva olacaklar›n, her ne olursa olsun, gayeden dönmemesi, memlekette bar›nabilecekleri son
noktada, son nefeslerini verinciye kadar, gaye u¤runda fedekârl›¤a devam edeceklerine iﬂin baﬂ›nda karar vermeleri icap eder. Kalplerinde bu kuvveti hissetmiyenlerin teﬂebbüse geçmemeleri elbette evlâd›r. Zira, bu takdirde, hem kendilerini ve hem de milleti i¤fal etmiﬂ olurlar.
Bir de mevzuubahs vazife, resmî makam ve üniformaya s›¤›narak el alt›ndan kabili tedvir de¤ildir. Bu tarz›n bir derecesi olabilir. Fakat, art›k, o devir
geçmiﬂtir. Alenen ortaya ç›kmak ve milletin hukuku nam›na yüksek sada ile ba¤›rmak ve bütün milleti, bu sadaya iﬂtirak ettirmek lâz›md›r.
Benim, azlolundu¤uma ve her türlü avak›ba mahkûm bulundu¤uma ﬂüphe yoktur. Benim ile alenen teﬂriki mesai etmek, ayn› avak›b› ﬂimdiden kabul
etmektir. Bundan baﬂka, mevzuubahs etti¤imiz vaziyetin talep etti¤i adam›n,
di¤er birçok noktai nazarlardan dahi, mutlaka benim ﬂahs›m olabilece¤i gibi,
bir iddia mevcut de¤ildir. Yaln›z, her halde, bu memleket evlâd›ndan birinin
ortaya at›lmas› zarurî olmuﬂtur. Benden baﬂka bir arkadaﬂ› dahi düﬂünmek
mümkündür. Yeter ki o arkadaﬂ, bugünkü vaziyetin kendisinden talep etti¤i
tarzda harekete muvafakat etsin!” dedim.
Bu beyanat ve izahattan sonra, sümmettedarik karar vermek muvaf›k olam›yaca¤›ndan bir müddet düﬂünmek ve hususî müdavelei efkâr edebilmek için,
müzakereye hitam verdi¤imi, beyan ettim.
Tekrar içtima etti¤imizde; iﬂin baﬂ›nda, benim, devam etmemi ve kendilerinin bana muin ve zahir olacaklar›n› beyan ettiler. Yaln›z bir arkadaﬂ, Münir
Bey, ciddî mazeretine binaen bir zaman için kendisinin filî vazifeden aff›n› rica etti. Ben, ﬂeklen, vazife ve askerlikten istifa ettikten sonra t›pk› ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi mafevk kumandan imiﬂim gibi emirlerimin ifas›, muvaffak›yet
için, ﬂart› esasî oldu¤unu zikrettim. Bu cihet, tamamen, tasvip ve tasdik olunduktan sonra içtimaa nihayet verildi.
Efendiler; ‹stanbulda, Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti makam›nda,
yekdi¤erine halef, selef olan Cevat ve Fevzi Paﬂalardan, ‹stihzarat› Sulhiye Komisyonunda çal›ﬂan ‹smet Beyden baﬂlayarak Erzuruma gelinciye kadar, heryerde temas ve münasebette bulundu¤um kumandan, zabit ve her türlü rical ve
zevat ile burada, Erzurumda, yapt›¤›m gibi müzakereler ve anlaﬂmalar yapm›ﬂt›m. Bundaki fayda takdir buyurulur.
*
* *

Bu iki vali beylerle, On Beﬂinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir
Paﬂa ve beraberimde bulunan Rauf Bey, eski ‹zmit mutasarr›f› Süreyya Bey
ve karargâh›ma ba¤l› Kurmay Baﬂkan› Kâz›m Bey ve Kurmay Hüsrev Bey,
Doktor Refik Bey arkadaﬂlar›mla ciddî bir görüﬂme yapmay› uygun buldum.
Kendilerine genel ve özel durum ve izlenmesi zorunlu olan hareket hatt›ndan
sözettim. Bu arada en elveriﬂsiz durumlar ve genel ve kiﬂisel tehlikeleri; her
ihtimale karﬂ› yap›lmas› gereken özverileri anlatt›m. Bir de, "ulusal amaç için
ortaya at›lacaklar›n yok edilmesini düﬂünen bugün yaln›z saray, ‹stanbul
hükûmeti ve yabanc›lard›r. Ama, bütün memleketin aldat›lmas›n› ve bize karﬂ› duruma getirilmesini de olas› görmek gerekir. Önder olacaklar›n, her ne
olursa olsun, amaçtan dönmemesi, memlekette bar›nabilecekleri son noktada, son nefeslerini verinceye kadar, amaç u¤runda özveriyi sürdüreceklerine
iﬂin baﬂ›nda karar vermeleri gerekir. Yüreklerinde bu kuvveti duymayanlar›n
hiç giriﬂimde bulunmamalar› elbette daha iyidir. Çünkü, aksi halde, hem kendilerini ve hem de ulusu aldatm›ﬂ olurlar.
Bir de söz konusu ödev resmî makam ve üniformaya s›¤›narak el alt›ndan
yürütülemez. Bu yolda hareket bir ölçüde baﬂar›l› olabilir. Ama, art›k o dönem geçmiﬂtir. Aç›ktan aç›¤a ç›kmak ve ulusun haklar› ad›na yüksek sesle ba¤›rmak ve bütün ulusun, bu hayk›r›ﬂa kat›lmas›n› sa¤lamak gerekir.
Benim, görevden al›nd›¤›m ve her türlü sonuçla karﬂ›laﬂabilecek durumda bulundu¤um kuﬂkusuzdur. Benim ile aç›kça iﬂbirli¤i etmek, ayn› sonuçlar›
ﬂimdiden kabul etmektir. Bundan baﬂka, sözkonusu etti¤imiz durumun istedi¤i adam›n, birçok baﬂka görüﬂ aç›lar›ndan da, mutlaka benim kendim olabilece¤i gibi, bir iddia yoktur. Yaln›z, her halde, bu memleket evlâd›ndan birinin
ortaya at›lmas› zorunlu olmuﬂtur. Benden baﬂka bir arkadaﬂ da düﬂünülebilir.
Yeter ki o arkadaﬂ, bugünkü durumun kendisinden bekledi¤i yolda davranmaya râz› olsun!" dedim.
Bu konuﬂma ve aç›klamadan sonra, hemen ayaküstü karar vermek uygun
olam›yaca¤›ndan bir süre düﬂünmek ve özel konuﬂmalar yapabilmek için, görüﬂmeleri bitirdi¤imi, söyledim.
Yeniden topland›¤›m›zda; iﬂin baﬂ›nda, benim, kalmam› istediklerini ve
kendilerinin bana yard›mc› ve destek olacaklar›n› söylediler. Yaln›z bir arkadaﬂ, Münir Bey, önemli özrü nedeni ile bir zaman için kendisinin edimli görevden ba¤›ﬂlanmas›n› rica etti. Ben, görünüﬂte, görev ve askerlikten istifa ettikten sonra t›pk› ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi üst komutan imiﬂim gibi emirlerimin yerine getirilmesi, baﬂar› için, temel ﬂart oldu¤unu söyledim. Bu da, tamamen, uygun bulunup onayland›ktan sonra toplant›ya son verildi.
Efendiler; ‹stanbulda, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›nda, ayr›lan, Cevat ve yeni gelen Fevzi Paﬂalardan, Bar›ﬂ Haz›rl›klar› Komisyonunda çal›ﬂan ‹smet
Beyden baﬂlayarak Erzuruma gelinceye kadar, heryerde karﬂ›laﬂt›¤›m ve iliﬂki kurdu¤um komutan, subay ve her türlü devlet ileri gelenleri ile burada, Erzurumda, yapt›¤›m gibi görüﬂmeler ve anlaﬂmalar yapm›ﬂt›m. Bunun yarar›n›
de¤erlendirebilirsiniz.
*
* *
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Millî amaç
için ortaya
at›lmak
karar›

Erzurum
Kongresi
haz›rl›klar›

Resmî s›fat
ve salâhiyetleri b›rakarak milletin ﬂefkat
ve civanmertli¤ine
güvenmek
ve vicdanî
vazifeye devam etmek
karar›

Erzuruma muvasalat›m›n ilk günlerinde, Erzurum Kongresinin in’ikad›n›
temin için ittihaz› tedabir ile iﬂtigale ehemmiyet verildi.
Efendiler, Vilâyat› ﬁarkîye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyetinin, 3 Mart
1335 tarihinde bir heyeti faale vücuda getirmek suretile teﬂekkül etmiﬂ olan Erzurum ﬂubesi, Trabzon ile de anlaﬂarak 1335 senesi Temmuzunun onuncu günü Erzurumda bir Vilâyat› ﬁarkîye Kongresi aktine teﬂebbüs etti. Benim henüz
Amasyada bulundu¤um tarihlerde, Haziran içinde, ﬂark vilâyetlerine murahhas göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. Vilâyetlerden murahhas celbi için o tarihten itibaren, benim Erzuruma muvasalat›ma kadar ve ondan sonra da, bu hususta fevkalade sarf› gayret etti.
Fakat, o günlerin ﬂeraiti içinde böyle bir maksad›n teminindeki müﬂkülât›n büyüklü¤ü sühuletle takdir olunur. Kongrenin yevmi içtima› olan 10 Temmuz takarrüp etti¤i halde, vilâyetlerden icap eden murahhaslar intihap ve izam
olunmuyordu.
Halbuki, bu kongrenin aktini temin etmek art›k pek mühim olmuﬂtu. Bu
sebeple, taraf›m›zdan da ciddî teﬂebbüsat al›nmak icap etti.
Vilâyetlerin herbirine alenî iﬂ'aratta bulunmakla beraber, bir taraftan da
ﬂifre telgraflarla valilere, kumandanlara icab› gibi tebligatta bulunuldu. Nihayet on üç gün teahhurla m›ktar› kâfi murahhas celp ve cemine muvaffak›yet hâs›l oldu.
Efendiler, faaliyeti millîyeye ordu mensuplar›n›n muzahereti ve askerî ve
millî faaliyeti hemahenk k›lmak hususu, mühimdi.
Trabzondaki f›rka, vekâletle idare olunuyordu. As›l kumandan› Halil Bey
Bayburtta muhtefi idi. Halil Beyi iki noktai nazardan ihtifagâh›ndan ç›karmak
lâz›md›. Biri ve en mühimmi, ‹stanbula davetin ve bu davete ademi icabetin
korkulacak, ihtifa edilecek mahiyette olmad›¤›n› millete ve bilhassa ordu mensuplar›na göstererek kuvvei manevîyeyi yükseltmek icap ediyordu. Di¤er sebep, sahilde mühim bir nokta olan Trabzona haricin bir tasallutu vukuunda
oradaki f›rkan›n baﬂ›nda ateﬂîn bir kumandan bulundurmak muvaf›k idi.
Binaenaleyh, Halil Beyi Erzuruma celbettirdim, kendisine bizzat talimat›
mahsusa verdikten sonra icab›nda, derhal f›rkas›n›n baﬂ›na geçmek üzere Maçkada bulunmas› için emir verdirdim.
Biz bu iﬂlerle meﬂgul olurken, bir taraftan da ‹stanbulda Harbiye Nezareti makam›nda bulunan Ferit Paﬂan›n ve padiﬂah›n, ‹stanbula avdetimi temin
için temadi eden i¤falkâr telgraflar›na da birer suretle cevap vermekle, izaai
vakte mecbur bulunuyorduk.
Harbiye Nezareti, ‹stanbula gel! diyor. Padiﬂah evvelâ tebdilhava al, Anadoluda, bir yerde otur, fakat bir iﬂe kar›ﬂma diye baﬂlad›. Nihayet, ikisi birlikte
behemmehal gelmelisin! dedi. Gelemem! dedim. Nihayet 8/9 Temmuz 1335 gecesi, sarayla aç›lan bir telgraf baﬂ› muhaberesi esnas›nda, birdenbire; perde kapand› ve 8 Hazirandan, 8 Temmuza kadar, bir ayd›r devam eden, oyun hitama
erdi. ‹stanbul, benim, o dakikada resmî memuriyetime hitam vermiﬂ oldu, ben
de ayni dakikada 8/9 Temmuz 1335 gecesi saat 10:50 sonrada Harbiye Nezaretine, saat 11 sonrada padiﬂaha vazifei memuremle beraber silki askeriden istifam› müﬂ'ir telgraflar› vermiﬂ oldum.

Erzuruma var›ﬂ›m›n ilk günlerinde, Erzurum Kongresinin toplanmas›n›
sa¤lamak için önlem alma iﬂine önem verildi.
Efendiler, Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤inin, 3 Mart 1919
tarihinde, bir çal›ﬂma kurulu meydana getirmek suretile kurulmuﬂ olan Erzurum ﬂubesi, Trabzon ile de anlaﬂarak 1919 senesi Temmuzunun onuncu günü
Erzurumda bir Do¤u ‹lleri Kongresi toplamaya giriﬂti. Benim daha Amasyada bulundu¤um tarihlerde, Haziran içinde, do¤u illerine delege göndermeleri
için öneri ve ça¤r› yapt›.
‹llerden delege getirilmesi için o tarihten baﬂlayarak benim Erzuruma var›ﬂ›ma kadar ve ondan sonra da, bu konuda ola¤anüstü çaba gösterdi.
Ama, o günlerin koﬂullar› içinde böyle bir amac›n gerçekleﬂtirilmesindeki güçlü¤ün büyüklü¤ü kolayl›kla anlaﬂ›l›r. Kongrenin toplanma günü olan 10
Temmuz yaklaﬂt›¤› halde, illerden gereken delegeler seçilip gönderilmiyordu.
Oysa, bu kongrenin toplanmas›n› sa¤lamak art›k çok önem kazanm›ﬂt›.
Bu nedenle, bizce de ciddî giriﬂimlerde bulunmak gerekti.
‹llerin herbirine aç›k bildirimlerde bulunmakla birlikte, bir taraftan da
ﬂifre telgraflarla valilere, komutanlara gere¤i gibi haberler iletildi. Sonunda
on üç gün gecikmeyle yeter say›da delege getirilip toplanma iﬂi baﬂar›ld›.
Efendiler, ulusal iﬂlere orduda bulunanlar›n arka ç›kmas›n› ve askerin ve
halk›n eﬂ düzende hareket etmelerini sa¤lamak, önemli idi.
Trabzondaki tümeni, komutan vekili yönetiyordu. As›l komutan Halit
Bey Bayburtta gizlenmiﬂ idi. Halit Beyi iki bak›mdan sakland›¤› yerden ç›karmak gerekli idi. Biri ve daha önemlisi, ‹stanbula ça¤r›lman›n ve ça¤r›ya uymaman›n korkulacak, gizlenilmeyi gerektirecek bir yönü olmad›¤›n› halka ve
özellikle ordudakilere göstererek moral yükseltmek gerekiyordu. Bir de, k›y›da önemli bir yer olan Trabzona düﬂman›n bir sald›r›s› olursa oradaki tümenin baﬂ›nda ateﬂli bir komutan bulundurmak uygun olacakt›.
Bunun için, Halit Beyi Erzuruma getirttim, ona kendim özel direktifler
verdikten sonra gerekti¤inde, derhal tümeninin baﬂ›na geçmek üzere Maçkada bulunmas›n› emrettirdim.
Biz bu iﬂlerle u¤raﬂ›rken, bir yandan da ‹stanbulda Savaﬂiﬂleri Bakan› bulunan Ferit Paﬂan›n ve padiﬂah›n, ‹stanbula dönmemi sa¤lamak için sürüp giden aldat›c› telgraflar›na da türlü karﬂ›l›klar vermekle, vak›t kaybetmek zorunda bulunuyorduk.
Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›, ‹stanbula gel! diyor. Padiﬂah, önce hava de¤iﬂimi
al, Anadoluda, bir yerde otur, fakat bir iﬂe kar›ﬂma diye baﬂlad›. Sonunda, ikisi birlikte ille gelmelisin! dedi. Gelemem! dedim. En sonunda 8/9 Temmuz
1919 gecesi, sarayla aç›lan bir telgraf baﬂ› konuﬂmas› s›ras›nda, birdenbire;
perde kapand› ve 8 Hazirandan, 8 Temmuza kadar, bir ayd›r devam eden,
oyun son buldu. ‹stanbul, benim, o dakikada resmî görevime son vermiﬂ oldu.
Ben de ayn› dakikada 8/9 Temmuz 1919 gecesi saat 10:50 sonrada Savaﬂiﬂleri
Bakanl›¤›na, saat 11 sonrada padiﬂaha bana verilen görevimle birlikte askerlikten de çekildi¤imi bildiren telgraflar› çekmiﬂ oldum.
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Erzurum
Kongresi
haz›rl›klar›

Resmî görev ve yetkileri b›rakarak ulusun sevecenli¤ine ve
yi¤itli¤ine
güvenmek
ve vicdanî
görevi sürdürme karar›

Keyfiyet, taraf›mdan, ordulara ve millete iblâ¤ edildi. Bu tarihten sonra resmî s›fat ve salâhiyetten mücerret olarak, yaln›z milletin ﬂefkat ve civanmertli¤ine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret memba›ndan ilham
ve kuvvet alarak, vicdanî vazifemize devam ettik...
Biz, 8/9 Temmuz gecesi ‹stanbul ile telgraf baﬂ›nda konuﬂurken, bunu baﬂka
dinliyenlerin ve alâkadar olanlar›n da bulundu¤unu tahmin etmek güç de¤ildir.
O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda, en hafif tabirle safdilliliklerini
muktezay› kiyaset ve tedbir gösterme¤e çal›ﬂm›ﬂ olanlar hakk›nda, bir fikir vermiﬂ olmak için, müsaade buyurursan›z, ﬂu vesikay› aynen ›tt›la¤›n›za arzetmek
isterim.
140/140 Saat: 6

Mersinli
Cemal Paﬂan›n ‹stanbula gitmesi

Kumanday›
terk etmemek emri

Durum, taraf›mdan, ordulara ve ulusa duyuruldu. Bu tarihten sonra resmî görev ve yetkiden ayr›lm›ﬂ olarak, yaln›z ulusun sevecenlik, yi¤itlik ve
mertli¤ine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve güç kayna¤›ndan esinlenip kuvvet alarak, vicdan ödevimizi sürdürdük...
Biz, 8/9 Temmuz gecesi ‹stanbul ile telgraf baﬂ›nda konuﬂurken, bunu
baﬂka dinliyenlerin ve ilgilenenlerin de bulundu¤unu kestirmek güç de¤ildir.
O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda, en hafif deyimle safl›klar›n›
zekâ gere¤i ve önlem gere¤imiﬂ gibi göstermeye çal›ﬂm›ﬂ olanlar hakk›nda, bir
fikir vermiﬂ olmak için, izin verirseniz ﬂu belgeyi size oldu¤u gibi sunay›m.

Konyadan, 9 Temmuz 1335
Üçüncü Ordu Müfettiﬂli¤i Seryaverli¤ine
Telgraf ve Posta Müdiri Umumisi Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6/7
Temmuz gecesi, telgrafla makine baﬂ›nda muhabere ettiler. Muhaberenin ﬂu suretle cereyan
etti¤ini haber ald›m.
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerinin icab›na bak›ld›. ‹stanbula getirilecek. Cemal Paﬂa
Hazretlerinin de hakk›nda, yap›lacak muamele derdesttir.
Konya valisi de:
- Teﬂekkür ederim. Dediler.
Münasip surette Paﬂa Hazretlerine arzetmesini rica ederim.
‹kinci Ordu Müfettiﬂli¤i ﬁifre Müdürü Hasan

140/140 Saat: 6

Konyadan, 9 Temmuz 1919
Üçüncü Ordu Müfettiﬂli¤i Baﬂyaverli¤ine
Telgraf ve Posta Genel Müdürü Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6/7 Temmuz gecesi, telgrafla makina baﬂ›nda konuﬂtular. Görüﬂmenin ﬂu yolda geçti¤ini haber ald›m.
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerinin defteri dürüldü. ‹stanbula getirilecek. Cemal Paﬂa
Hazretlerinin hakk›nda da, yap›lacak iﬂlem yap›lmak üzeredir.
Konya valisi de:
— Teﬂekkür ederim. Dediler.
Uygun yoldan Paﬂa Hazretlerine bildirmenizi rica ederim.
‹kinci Ordu Müfettiﬂli¤i ﬁifre Müdürü Hasan Mersinli

Filhakika Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettiﬂi Cemal Paﬂan›n on gün
müddetle mezunen Dersaadete gitti¤inden dört gün evvel haberdar olmuﬂ ve
mütehayyir kalm›ﬂt›m.
Cemal Paﬂa ile Samsuna ç›kt›¤›mdan itibaren, makas›d› millîyeyi temin
için teﬂriki mesai sadedinde ve askerî, millî tertibat ve teﬂkilât hususlar›nda muhaberat›m›z vard›. Kendisinden, ümitbahﬂ, müspet cevaplar alm›ﬂt›m.
Benim ile, bu tarzda münasebete girmiﬂ olan bir kumandan›n, kendi kendine, mezuniyet al›p ‹stanbula gitmesi kâr› akil olamamak lâz›mgelirdi. Bu sebeple: 5 Temmuz 1919 tarihli ﬂifre ile Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan› Miralay Salâhattin Beye ﬂu iki maddeyi yazd›m:

Gerçekte, Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettiﬂi Cemal Paﬂan›n on gün
süreyle izinli olarak ‹stanbula gitti¤ini dört gün evvel haber alm›ﬂ ve ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m.
Cemal Paﬂa ile Samsuna ç›kt›¤›mdan beri, ulusal amaca varmak için iﬂbirli¤i yapmak ve halk düzenlemeleri ve örgütleri konular›nda yaz›ﬂmalar›m›z
vard›. Kendisinden, ümitveren, olumlu yan›tlar alm›ﬂt›m.
Benimle, bu yolda iliﬂki kurmuﬂ olan bir komutan›n kendi kendine, izin
al›p ‹stanbula gitmesi ak›l iﬂi olmamak gerekirdi. Bu nedenle 5 Temmuz 1919
tarihli ﬂifre ile Konyada Onikinci Kolordu Komutan› Albay Salâhattin Beye
ﬂu iki maddeyi yazd›m:

1- Cemal Paﬂan›n on gün müddetle Dersaadete hareketinin sebebi hakikisini vaz›han ve
serian iﬂ'ar buyurman›z›,
2- Zât› âlinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvan›n baﬂ›ndan infikâkiniz caiz de¤ildir. Bu bapta Fuat Paﬂa ile de muhabere ederek en menfi ihtimale karﬂ› tedabir alman›z elzemdir. Hergün vaziyetiniz hakk›nda k›sa malûmat vermenizi, rica ederim.

1 - Cemal Paﬂan›n on gün süreyle ‹stanbula gitmesinin gerçek nedenini aç›kça ve ivedi olarak bildiriniz
2 - Sizin hiçbir nedenle ve ﬂekilde oradaki kuvvetlerin baﬂ›ndan ayr›lman›z uygun de¤ildir. Bu konuda Fuat Paﬂa ile de haberleﬂerek en olumsuz olas›l›¤a karﬂ› önlem alman›z
çok gereklidir. Hergün durumunuz hakk›nda k›sa bilgi vermenizi, rica ederim.

Ayn› ﬂifrenin suretini ayn› tarihte Ankarada Fuat Paﬂaya da verdim.
Salâhattin Beyin Konyadan 6/7 Temmuz tarihinde, yani Refik Halit Beyin
Konya Valisi Cemal Beyle telgraf baﬂ›nda konuﬂtu¤u s›rada, verdi¤i cevabî ﬂifre telgrafta “Cemal Paﬂa, ‹stanbulda baz› zevat ile temas etmek ve ailesile görüﬂmek üzere on gün müddetle ve kendi arzusile mezunen Dersaadete gitmiﬂtir” denilmekte idi (Ves. 30, 31, 32, 33).
Cemal Paﬂa gitti, fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali R›za Paﬂa Kabinesinde Harbiye Naz›r› görece¤iz.
Maateessüf, bu vaziyetin ﬂahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yan›ndan ayr›lmamas› tavsiye olunan Salâhaddin Beyin de bir müddet sonra ‹stanbula gitti¤ini haber ald›k. Cemal Paﬂan›n gösterdi¤i bu suimisal üzerine 7 Temmuz
1335 tarihinde, ﬂu umumî tebligatta bulundum:

Ayn› ﬂifrenin örne¤ini ayn› tarihte Ankarada Fuat Paﬂaya da verdim.
Salâhattin Beyin Konyadan 6/7 Temmuz tarihinde, yani Refik Halit Beyin Konya Valisi Cemal Beyle telgraf baﬂ›nda konuﬂtu¤u s›rada, verdi¤i yan›t
ﬂifre telgrafta "Cemal Paﬂa, ‹stanbulda baz› kiﬂilerle temas etmek ve ailesile
görüﬂmek üzere on gün süreyle ve kendi iste¤iyle izinli olarak ‹stanbula gitmiﬂtir" denilmekte idi (Belge 30,31,32,33).
Cemal Paﬂa gitti, fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali R›za Paﬂa Kabinesinde Savaﬂiﬂleri Bakan› olarak görece¤iz.
Yaz›k ki, bu durumun tan›¤› olan ve kendisine kuvvetlerinin yan›ndan
ayr›lmamas› tavsiye edilen Salâhaddin Beyin de bir süre sonra ‹stanbula gitti¤ini haber ald›k. Cemal Paﬂan›n gösterdi¤i bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz
1919 tarihinde, ﬂu genelgeyi yay›mlad›m:
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Cemal Paﬂan›n ‹stanbula gitmesi

Komutay›
b›rakmamak emri

