
mülkiyesi ve Konya Havalisi Kumandan› unvanile Yunan cephesinin cenubun-
daki m›nt›kan›n kumandan› olmas›n› tensip ettik. As›l garp cephesi için, ku-
mandan olarak Ali Fuat Paflay›, 18 Haziran 1336 da memur eyledik.

Efendiler, o günlerde, Yunan cephesinde düflman›n baz› haz›rl›klar› mah-
sus oldu¤undan cephede hassasiyet ziyadeleflti. Bu münasebetle, Nurettin Pafla-
n›n memuriyetini intaç ve kendisini mahalli memuriyetine izam edemeden müs-
tacelen garp cephesine hareketim icap etti. Nurettin Paflan›n tavzifi muamelesi-
nin ikmalini, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi bulunan ‹smet Paflaya terkettim.
Filhakika düflman, bütün cephe üzerinde taarruza geçmiflti. Bizim k›taat›m›z
çekiliyorlard›. Nurettin Pafla, cephedeki gayr›müsait vaziyeti anlay›nca ‹smet
Paflaya vazife kabul edebilmek için birtak›m flartlar›n, hükûmetçe taht› karara
al›nmas› lüzumundan bahsetmifl; o flartlara göre, hükûmet memleketin idare-
sinde ve mühim mesailde esasl› ve kat'î karar almadan evvel Nurettin Paflan›n
mütalea ve muvafakatini istihsale mecbur olacakt›r. Çünkü, Büyük Millet Mec-
lisi Hükûmetini teflkil edenler Tevfik Pafla ve emsali gibi sinni kemalde mücer-
rep zevat olmay›p genç birtak›m kimseler imifl. ‹smet Pafla, flayan› isti¤rap bul-
du¤u bu zihniyet ve teklifi, derakap flifre ile bana bildirdi. Ben de Nurettin Pa-
flan›n kendisine vazife teklif etti¤im zaman söylemedi¤i bu mütaleay›, vaziyeti
umumiyenin buhran kespetmesi üzerine ortaya atmas›n› manidar buldum ve
‹smet Paflaya verdi¤im cevapta kendisine vazife verilmemesini emrettim. Nuret-
tin Paflan›n, Yunan taarruzu bafllad›ktan iki gün sonra bana gönderdi¤i bir tez-
keresi muhteviyat›n› flayan› dikkat bulmufltum. Arzu buyurursan›z, bu tezkere-
yi aynen heyeti aliyenize okuyay›m:

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine     Ankara ‹stasyonu, 24 Haziran 1336
Efendim Hazretleri;
Tayin edilmifl oldu¤um kumandanl›ktan ve vilâyetten sureti infisalimi ve keyfiyeti azlin

tarz› tebli¤ini hakaret telâkki ettim. Bir recülü devlet taraf›ndan dermeyan edilen vatanî bir fi-
kir ve mütalean›n münakaflas›na de¤il, hatta istima›na bile ra¤bet ve tenezzül edilememesini ve
alâkadar Büyük Millet Meclisinin ve heyeti icraiyesinin istihsali ârâs›na kadar bile intizar ve
tahammül edilmiyerek veyahut belki buna lüzum görülmiyerek iki veya üç zat gibi azayi mah-
dudenin fikir ve arzularile bu yolda muamelât icras›nda beis görülmemesini ve binaenalâza-
lik memleketin, e¤er yan›lm›yorsam, bu zihniyetle sevk ve idaresini, millet ve vatan için muci-
bi tehlike ahvalden görmekte bulundu¤umun arz›na müsaadei riyasetpenahilerini rica ederim.

fieraiti haz›ra ile, vazife kabulünü mahzurdan salim ve teflriki mesaiye faydal› göreme-
di¤im için, memleketim olan Bursada ikamet etmek üzere ilk tren ileAnkaradan avdet oluna-
ca¤›n› berayi malûmat ve makam› vedada arzeylerim Efendim Hazretleri.

Nurettin ‹brahim 
Efendiler, benim bu tezkereye verdi¤im cevap ta, aynen flu idi:

Mirliva Nurettin Paflaya 25 Haziran 1336
24 Haziran 1336 tezkerei valâlar› cevab›d›r:
Bahis buyurulan kumandanl›k ve vilâyet vezaifi, henüz Müdafaai Millîye ve Dahiliye

Vekâletlerince resmen zat› âlilerine tevdi ve tebli¤ edilmemiflti. Binaenaleyh, ne tayininiz ne
infisaliniz vaki de¤ildir. Yaln›z, zat› âlinize vazife tevdii tasavvur ve bu hususta rey ve muva-
fakatiniz istimzaç edilmifl idi. Keyfiyeti tayin henüz takarrür ettirilmemifl oldu¤u bir s›rada,
Erkân›harbiyei Umumiye vesatatile ›tt›la hâs›l olan efkâr ve kanaatinizdeki tereddütleriniz
üzerine, Heyeti Vekilece tayininizden sarf›nazar edilmesi karargir oldu. Böyle bir karar› tes-
pit için zan buyurdu¤unuz gibi Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesine arz› keyfiyet,
kavanini mevcude ve mevzua icabat›ndan de¤ildir. Bursaya azimet ve orada ikametiniz me-
selesine gelince; müntesip bulundu¤unuz mesleki askerî dolay›sile bu bapta Müdafaai Millî-
ye Vekâleti Celilesine alelusul müracaat buyurman›z lüzumu tebli¤ olunur Efendim.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
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Valisi ve Konya Dolaylar› Komutan› ad›yla Yunan cephesinin güneyindeki
bölgenin komutan› olmas›n› uygun bulduk. As›l bat› cephesi için, komutan
olarak Ali Fuat Paflay›, 18 Haziran 1920 de görevlendirdik.

Efendiler, o günlerde, Yunan cephesinde düflman›n baz› haz›rl›klar› se-
zildi¤inden cephenin önemi artt›. Bu yüzden, Nurettin Paflan›n atanmas›n›
sonuçland›ramadan ve kendisini görev yerine gönderemeden ivedi olarak
bat› cephesine gitmem gerekti. Nurettin Paflan›n görevlendirilmesi ifllemleri-
nin bitirilmesini, Genelkurmay Baflkan› bulunan ‹smet Paflaya b›rakt›m.
Gerçekten düflman, bütün cephe üzerinde sald›r›ya geçmiflti. Bizim birlikle-
rimiz çekiliyorlard›. Nurettin Pafla, cephedeki elveriflsiz durumu anlay›nca ‹s-
met Paflaya görev kabul edebilmek için birtak›m koflullar›n, hükûmetçe ka-
rarlaflt›r›lmas› gere¤inden söz etmifl; o koflullara göre, hükûmet memleketin
yönetiminde ve önemli konularda temelli ve kesin karar almadan önce Nu-
rettin Paflan›n düflünce ve olurunu almak zorunda olacakt›r. Çünkü, Büyük
Millet Meclisi Hükûmetini oluflturanlar Tevfik Pafla ve benzerleri gibi olgun
yaflta denenmifl kifliler olmay›p genç birtak›m kimseler imifl, ‹smet Pafla, ya-
d›rgad›¤› bu düflünce ve öneriyi, hemen flifre ile bana bildirdi. Ben de Nuret-
tin Paflan›n kendisine görev önerdi¤im zaman söylemedi¤i bu düflünceyi, du-
rumun bunal›mlaflmas› üzerine ortaya atmas›n› anlaml› buldum ve ‹smet Pa-
flaya verdi¤im karfl›l›kta kendisine görev verilmemesini emrettim. Nurettin
Paflan›n, Yunan sald›r›s› bafllad›ktan iki gün sonra bana gönderdi¤i bir yaz›-
dakileri dikkate de¤er bulmufltum. ‹sterseniz, bu yaz›y› oldu¤u gibi yüksek
toplulu¤unuza okuyay›m:

Büyük Millet Meclisi Yüksek Baflkanl›¤›na      Ankara ‹stasyonu, 24 Haziran 1920
Efendim Hazretleri;
Atanm›fl oldu¤um komutanl›ktan ve valilikten al›nmam› ve bunun bildirilifl fleklini be-

ni afla¤›lay›c› sayd›m. Bir devlet adam› taraf›ndan ileri sürülen yurt ifllerile ilgili bir düflün-
ce ve görüflün tart›fl›lmas›na de¤il, dinlenmesine bile istek gösterilmemesini ve ilgili Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetinin oylar›n› al›ncaya kadar bile beklemeye katlan›lmayarak
ya da belki buna gerek görülmiyerek iki veya üç kifli gibi az say›da üyenin düflünce ve istek-
lerile bu yolda ifllem yap›lmas›nda sak›nca görülmemesini ve sonunda memleketin, e¤er ya-
n›lm›yorsam, bu anlay›flla yönetilmesini, millet ve vatan için tehlikeli durumlardan sayd›¤›-
m› bilginize sunmaya izin vermenizi yüksek baflkanl›¤›n›zdan rica ederim.

Bu koflullar içinde, görev üstlenmeyi sak›ncal› ve iflbirli¤i yapmay› yarars›z gördü¤üm
için memleketim olan Bursada oturmak üzere ilk tren ile Ankaradan ayr›laca¤›m› bilgi ver-
mek ve vedalaflmak için bilginize sunar›m Efendim Hazretleri.

Nurettin ibrahim
Efendiler, benim bu yaz›ya verdi¤im karfl›l›k da, oldu¤u gibi, flu idi:

Tu¤general Nurettin Paflaya 25 Haziran 1920
24 Haziran 1920 yüksek yaz›lar› karfl›l›¤›d›r:
Sözünü etti¤iniz komutanl›k ve valilik görevi, daha Millî Savunma ve ‹çiflleri Bakan-

l›klar›nca resmî olarak size verilmemifl ve bildirilmemiflti. Bundan dolay›, ne ataman›z ne ifl-
ten al›nman›z olmam›flt›r. Sadece, size görev verilmesi tasarlanm›fl ve bu konuda ne düflün-
dü¤ünüz ve kabul edip etmiyece¤iniz sorulmufltu. Atanman›z daha karara ba¤lanmadan,
Genelkurmay kanalile ö¤renilen düflünce ve kan›lar›n›zdaki karars›zl›k üzerine, Bakanlar
Kurulunca atanman›zdan vaz geçilmesi kararlaflt›r›ld›. Böyle bir karar almak için sand›¤›n›z
gibi Büyük Millet Meclisinin genel kuruluna durumu bildirmek, yasalar›m›z gere¤inden de-
¤ildir. Bursaya gidip orada oturmak konusuna gelince; içinde bulundu¤unuz askerlik mes-
le¤i dolay›sile bu konuda Yüksek Millî Savunma Bakanl›¤›na usulünce baflvurman›z zorun-
lu¤u bildirilir Efendim.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal



Nurettin Pafla, Bursaya de¤il, fakat Taflköprüye gitmifl ve uzun müddet
orada kalm›flt›r. Bundan sonra da kendisine, tekrar birkaç vaziyette temas ede-
ce¤iz. O vaziyetleri de s›ras›nda lüzumu derecede izah edece¤im.

Efendiler, teflekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin, me-
saili hariciye hakk›nda ilk verdi¤i karar, Moskovaya bir heyet izam› olmufltur.
Heyet, Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin riyasetinde idi. ‹ktisat Vekili Yusuf
Kemal Bey aza bulunuyordu. 11 May›s 1336 da Ankaradan hareket eden heye-
tin esas vazifesi, Rusya ile irtibat tesis etmekti. Rusyan›n, hükûmetimizle akte-
dece¤i muahedenin baz› esasat›, 24 A¤ustos 1336 da parafe edilmifl olmakla be-
raber, vaziyetin icab› olarak itilâf mümkün olamayan baz› noktalardan dolay›
teahhur etmifltir. Moskova Muahedesi namile yadolunan vesikai düveliyenin
imzas›, ancak 16 Mart 1337 de mümkün olabilmifltir.

Muhterem Efendiler, memleket dahilinde yer yer zuhûr eden dahilî isyan-
lar› takip etmekte gecikmiyen ilk umumî Yunan taarruzu, nazar›m›z› tekrar
garba tevcih ettirecektir.

Yunanl›lar, 22 Haziran 1336 da Milen hatt›ndan umumî taarruza geçtiler.
Kuvvetleri alt› f›rkaya bali¤ olmufl bulunuyordu. Üç f›rka ile iki koldan Akhi-
sar-Soma istikametinde; iki f›rka ile Salihli istikametinde; bir f›rka ile de Ayd›n
cephesinden taarruz ettiler. Düflman›n flimal kolu, 30 Haziran 1336 da Bal›ke-
sire girdi ve süvarileri 2 Temmuz 1336 da Kirmasti ve Karacabeyi iflgal etti. Bu
düflman karfl›s›nda bulunan Altm›fl Bir ve Elli Alt›nc› F›rkalar›m›z, Uluabat
köprüsünü tahrip ederek Bursa istikametine çekildi. Düflman, takibe devam
ederek Bursay› da iflgal etti ve ileri hatlar›n› Dimboz-Aksu hatt›na kadar sür-
dü. Bunun karfl›s›ndaki kuvvetlerimiz fazla sars›ld›. Eskiflehre kadar çekildi.
Bu harekât esnas›nda ‹ngilizler, 25 Haziran 1336 Mudanyaya ve 2 Temmuz
1336 da da Band›rmaya birer müfreze ç›kard›lar.

Salihli istikametinde flarka ilerliyen iki Yunan f›rkas› da, 24 Haziranda
Alaflehre girdi. Ve bilâhare ilerliyerek 29 A¤ustosta Ufla¤› zaptetti ve Dumlup›-
nar s›rtlar› elimizde kalmak üzere bu m›ntakaya kadar ilerledi. Bu düflman
karfl›s›nda bulunan Yirmi Üçüncü F›rka ve millî kuvvetlerimiz, çok zayiata ve
zâfa u¤rad›!... Ayd›ndan ilerliyen bir Yunan kolu da, Nazilliye kadar geldi.

Bu harekât esnas›nda, f›rkalar›m›z›n kadro halinde ve mühimmats›z ol-
duklar› ve takviyelerine de henüz imkân olmad›¤› malûmunuzdur.

Efendiler, bizzat Eskiflehre ve oradan ileri m›nt›kalara gittim. Gerek ora-
da ve gerek di¤er menat›kta bulunan kuvvetlerimizin tensik ve tanzimini emret-
tim. Yeniden, düflman karfl›s›nda, muntazam kumandaya tâbi cepheler tesisini
temin eyledim.

Efendiler, Yunan taarruzu ve millî cephelerin bozulmas›, Mecliste büyük
buhran› ve fliddetli tarizat ve tenkidat› mucip oldu.

Büyük Millet Meclisinin 13 Temmuz 1336 günü, 41 inci içtima›nda, taksi-
rat ve idaresizliklerinden dolay› Bursa Kumandan› Bekir Sami ve Valisi Hâcim
Muhittin Beylerin ve Alaflehir Kumandan› Aflir Beyin ne için bir divand tevdi
edilmediklerinden dolay› Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden ve Dahiliye
Vekâletinden istizah takrirleri okundu.

Bu takrir sahibi, Afyon Karahisar Meb'usu Mehmet fiükrü Beydi. Sinop
Meb’usu Hakk› Hami Beyin de, serian tecziye hususundaki ›srar› “bravo” sesle-
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Nurettin Pafla Bursaya de¤il, ama Taflköprüye gitmifl ve uzun süre orada
kalm›flt›r. Bundan sonra da kendisine, yeniden birkaç durumda de¤inece¤iz.
O durumlar› da s›ras›nda gere¤ince aç›klayaca¤›m.

Efendiler, kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin, d›fl ifller
hakk›nda ilk verdi¤i karar, Moskovaya bir hey'et göndermek olmufltur.
Hey'et D›fliflleri Bakan› Bekir Sami Beyin baflkanl›¤›nda idi. Ekonomi Baka-
n› Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 May›s 1920 de Ankaradan yola ç›-
kan hey'etin temel görevi, Rusya ile iliflki kurmakt›. Rusyan›n, hükûmetimiz-
le yapaca¤› antlaflman›n baz› ilkeleri, 24 A¤ustos 1920 de parafe edilmifl ol-
makla beraber, durum gere¤i anlaflmaya var›lmayan baz› noktalardan dolay›
gecikmifltir. Moskova Antlaflmas› diye bilinen resmî belge, ancak 16 Mart
1921 de imzalanabilmifltir.

Muhterem Efendiler, memleket içinde yer yer beliren iç ayaklanmalar›
izlemekte gecikmiyen ilk Yunan genel sald›r›s›, bak›fllar›m›z› yeniden bat›ya
çevirtecektir.

Yunanl›lar, 22 Haziran 1920 de Milen hatt›ndan genel sald›r›ya geçtiler.
Kuvvetleri alt› tümene yükselmifl bulunuyordu. Üç tümenle iki koldan Akhi-
sar Soma do¤rultusunda; iki tümen ile Salihli do¤rultusunda; bir tümen ile de
Ayd›n cephesinden sald›rd›lar. Düflman›n kuzey kolu, 30 Haziran 1920 de,
Bal›kesire girdi ve atl›lar› 2 Temmuz 1920 de Mustafa Kemal Pafla ve Karaca-
beyi ald›. Bu düflman karfl›s›nda bulunan Altm›flbir ve Ellialt›nc› Tümenleri-
miz, Uluabat köprüsünü y›karak Bursa do¤rultusunda çekildi. Düflman, bir-
liklerimizi izleyerek Bursay› da ald› ve ileri hatlar›n› Dimboz-Aksu hatt›na
kadar sürdü. Bunun karfl›s›ndaki kuvvetlerimiz çok sars›ld›. Eskiflehire kadar
çekildi. Bu olaylar s›ras›nda ‹ngilizler, 25 Haziran 1920 Mudanyaya ve 2 Tem-
muz 1920 de de, Band›rmaya birer askerî birlik ç›kard›lar.

Salihli do¤rultusunda do¤uya ilerliyen iki Yunan tümeni de, 24 Haziranda
Alaflehire girdi. Ve sonra da ilerliyerek 29 A¤ustosta Ufla¤› ele geçirdi ve Dum-
lup›nar s›rtlar› elimizde kalmak üzere bu bölgeye kadar ilerledi. Bu düflman
karfl›s›nda bulunan Yirmiüçüncü Tümen ve ulusal güçlerimiz, çok kay›p verdi
ve çok güç yitirdi. Ayd›ndan ilerliyen bir Yunan kolu da, Nazilliye kadar geldi.

Bu s›rada, tümenlerimizin salt kadro halinde olduklar›n› ve savafl gereç-
lerinden yoksun olduklar›n› ve daha güçlendirilememifl olduklar›n› bilirsiniz.

Efendiler, ben kendim Eskiflehre ve oradan ileri bölgelere gittim. Gerek
orada ve gerek öteki bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin derlenip düzenlen-
mesini emrettim. Yeniden, düflman karfl›s›nda, düzenli komutaya ba¤l› cephe-
ler kurulmas›n› sa¤lad›m.

Efendiler, Yunan sald›r›s› ve ulusal cephelerin bozulmas›, Mecliste bü-
yük bunal›m ve sert sataflma ve elefltirilere yol açt›.

Büyük Millet Meclisinin 13 Temmuz 1920 günü, 41 inci toplant›s›nda, ku-
surlar› ve idaresizlikleri nedenile Bursa Komutan› Bekir Sami ve Valisi Ha-
cim Muhittin Beyler ve Alaflehir Komutan› Aflir Bey ne için bir askerî mah-
kemeye verilmediler diye Genelkurmay Baflkanl›¤›na ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na
soru önergeleri yöneltildi.

Bu önerge sahibi, Afyon Meb'usu Mehmet fiükrü Beydi. Sinop Meb'usu
Hakk› Hami Beyin de, h›zla cezaland›r›lmalar› iste¤inde direnmesi "bravo" ses-

Türkiye
Büyük Mil-
let Meclisi
Hükûmeti-
nin haricî
meseleler
hakk›nda
ilk verdi¤i
karar: Mos-
kovaya bir
heyet izam›

Türkiye
Büyük Mil-
let Meclisi
Hükûmeti-
nin d›fl ifller
hakk›nda
ilk verdi¤i
karar: Mos-
kovaya bir
kurul gön-
derilmesi

‹lk umumî
Yunan taar-
ruzu

‹lk Yunan
Genel
Sald›r›s›

Yunan taar-
ruzu karfl›-
s›nda millî
cephelerin
bozulmas›
üzerine
Mecliste
fliddetli ta-
riz ve ten-
kitler

Yunan sal-
d›r›s› karfl›-
s›nda ulu-
sal cephele-
rin bozul-
mas› üzeri-
ne Mecliste
sert satafl-
ma ve elefl-
tiriler



rile karfl›lan›yordu. Sahibi takrir olan Mehmet fiükrü Beyin; "biz mes'ul edildi-
¤ini görmek istiyoruz" feryad› üzerine istizah kabul ediliyor. ‹stizah günü ola-
rak tespit edilen 14 A¤ustos 1336 da, Erkân›harbiyei Umumiye Reisi cevap ver-
di. Fakat bir türlü kanaat ve sükûnet hâs›l olmuyordu. Karahisar Meb'usu fiük-
rü Bey "anket" istiyor. Di¤er bir hatip, baz› zabitan ve kumandanlar›n tecziye-
leri tabiî oldu¤undan bahsederek müteaddit misaller tadat ediyor, di¤er bir ha-
tip, asker ricat ederken bir kumandan›n otuz alt› deve eflya götürmüfl oldu¤unu
söylüyor, baflka bir hatip de, Yunan ordusunun k›sa bir zaman zarf›nda Akhi-
sardan Marmara sahillerine var›nc›ya kadar, bütün flehirler ve köyleri y›ld›r›m
süratile istilâ eyledi¤inden bahsederek, Bursa felâketi dolay›sile u¤ram›fl oldu-
¤umuz müthifl ziyan, cihan nazar›nda Anadoluda müdafaa denilen fleyin bir
göz korkulu¤u oldu¤una umumî bir zehap uyand›rm›flt›r diyor ve mutantan
hezimetin mes'ullerinin tecziyesini talep ediyordu.

Efendiler, uzun ve hararetli devam eden münakaflata, benim de kar›flmam
icap etti. Vaki olan elîm vaziyette, Meclisin teessür ve alâkas›n› takdir ettikten
sonra, efkâr› ve hissiyat› tatmin maksadile beyanat ve izahatta bulundum. Be-
nim sözlerime karfl› da vukubulan ufaktefek tarizlere cevap verdikten sonra,
izahat› umumiye kâfi görüldü.

Efendiler, tafsilât›n› zab›t ceridelerinde mütalea buyurdu¤unuz bu hara-
retli müzakereden evvel, 26 Temmuz 1336 günü de hafî bir celsede, buna mü-
masil bir müzakere cereyan etmiflti. Orada da, uzun izahatta bulunmaya mec-
bur olmufltum. Çünkü, teessür ve tesellüm neticesi olarak yap›lmakta olan ten-
kitlerde ve tekliflerde, bu ma¤lûbuyetin esbap ve avamili hakikiyesi, sanki unu-
tulmufl gibi idi. Bütün felâketin müsebbibi olmak üzere, daha teflekkül ve de-
ruhdei mes'uliyet edeli iki ay olmayan Heyeti Vekileyi mes'ul etmek istihdaf
olunuyordu. Bir seneyi mütecaviz bir zamandanberi, Yunan ordusunun ‹zmir
m›nt›kas›nda yerleflmifl ve mütemadiyen haz›rlanmakta bulunmufl oldu¤u ve
buna mukabil ‹stanbul hükûmetlerinin ordumuzu mütemadiyen meflûç edecek
esbap ihzarile meflgul oldu¤u ve milletin kendili¤inden teflkil edebildi¤i millî
kuvvetleri inhilâl ve imha ettirmeye sai olmaktan baflka bir fley yapmad›¤› asla
düflünülmüyordu. E¤er, bu bir sene zarf›nda Yunan kuvvetleri karfl›s›nda, az,
çok bir vaziyet vücuda getirilmifl idi ise bunun da, befl on fedekâr›n kendili¤in-
den vukubulmufl olan azim ve gayretleri mahsulü oldu¤unu nazar› insafa al-
mak istemiyorlard›. Harekât› askeriyeyi, vaziyeti hakikiyeye vâk›f olarak ve
icabat› askeriye nazar› dikkatte tutularak mütalea ve tetkik eden yoktu. Söyle-
nilen sözler, ya hissi hamiyet galeyanile veyahut zâf› kalp eseri olarak feryadü
figan halinde dermeyan ediliyordu. Söz söyliyenler içinde, ender olmakla bera-
ber, akidei millîye ve merbutîyeti vatanîyesi meflkûk olanlar dahi vard›.

Bu mevzuubahs etti¤imiz celsei hafiyede, uzun beyanat›m meyan›nda bil-
hassa demifltim ki: "Felâket bafla gelmeden evvel, onun esbab› mania ve müdafa-
as› düflünülmek lâz›md›r. Geldikten sonra teellümün faydas› yoktur. Yunan taar-
ruzu vaki olmadan evvel, vukuu, kuvvetli ihtimal dahilinde idi. E¤er, buna mâni
esbap ve tedabir ittihaz edilememifl ise, bunun mes'uliyeti, Türkiye Büyük Millet
Meclisine ve onun Hükûmetine ait olamaz. Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
mevkii mes'uliyete geldi¤indenberi almaya bafllad›¤› tedbirler, bir sene evvelin-
denberi ‹stanbul hükûmetleri taraf›ndan, bütün milletle beraber ve ciddiyetle
al›nmaya bafllanmak lâz›md›. Baz› kuvvetlerin cepheden al›n›p dahilî isyanlar›n
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lerile karfl›lan›yordu. Önerge sahibi olan Mehmet fiükrü Beyin; "Biz sorumlu
tutuldu¤unu görmek istiyoruz" diye ba¤›rmas› üzerine soru önergesi kabul edi-
liyor. Soru günü olarak saptanan 14 A¤ustos 1920 de, Genelkurmay Baflkan›
yan›t verdi. Ama bir türlü inan›lm›yor ve kaynaflma yat›flm›yordu. Afyon meb'
usu fiükrü Bey "anket" istiyor. Baflka bir konuflmac›, bir k›s›m subay ve komu-
tanlar›n cezaland›r›lmas› do¤al oldu¤undan sözederek birçok örnekler say›yor,
baflka bir konuflmac›, asker çekilirken bir komutan›n otuzalt› deve yükü eflya
götürmüfl oldu¤unu söylüyor, baflka bir konuflmac› da, Yunan ordusunun k›sa
bir sürede Akhisardan Marmara k›y›lar›na var›ncaya kadar, bütün flehirleri ve
köyleri y›ld›r›m h›z›yla ele geçirdi¤inden sözederek, Bursa bozgunu dolay›sile
u¤ram›fl oldu¤umuz korkunç zarar, bütün dünyada Anadoluda savunma deni-
len fleyin bir göz korkulu¤u oldu¤u yolunda genel kan› uyand›rm›flt›r diyor ve
büyük bozgunun sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› istiyordu.

Efendiler, uzun süren ve ateflli tart›flmalara, benim de kar›flmam gerekti.
Ortaya ç›kan bu ac›kl› duruma, Meclisin üzülmesinin ve bununla ilgilenmesi-
nin yerinde oldu¤unu söyledikten sonra, düflünceleri hisleri yat›flt›rmak ama-
c›yla konufltum ve aç›klamalar yapt›m. Benim sözlerime karfl› yap›lan baz›
ufaktefek sataflmalara da karfl›l›k verdikten sonra, genel aç›klama yeter görül-
dü.

Efendiler, ayr›nt›lar›n› tutanak dergilerinde okudu¤unuz bu ateflli görüfl-
meden önce, 26 Temmuz 1920 günü de gizli bir oturumda, buna benzer bir gö-
rüflme olmufltu. Orada da, uzun aç›klamalar yapmak zorunda kalm›flt›m. Çün-
kü, üzüntü ve ac› duyma sonucu olarak yap›lmakta olan elefltiri ve önerilerde,
bu yenilginin gerçek neden ve etmenleri, sanki unutulmufl gibi idi. Bafla gelen
bu ac›kl› durumdan, kurulup sorumluluk yükleneli daha iki ay geçmemifl olan
Bakanlar Kurulunu suçlu tutmak amac› güdülüyordu. Bir seneden fazla bir sü-
redir, Yunan ordusunun ‹zmir bölgesinde yerleflmifl ve durmadan haz›rlan-
makta bulunmufl oldu¤u ve buna karfl› ‹stanbul hükûmetlerinin ordumuzu dur-
madan hareketsiz b›rakacak etmenler haz›rlamaya çal›flt›¤› ve milletin kendili-
¤inden oluflturabildi¤i ulusal güçleri çökertip yok etmeye çal›flmaktan baflka
bir fley yapmad›¤› hiç düflünülmüyordu. E¤er, bu bir sene içinde Yunan kuv-
vetleri karfl›s›nda, az, çok bir varl›k gösterilmifl idiyse bunun da, befl on özveri-
linin kendi kararl›l›k ve çabalar› ürünü oldu¤unu insaf gözüyle görmek istemi-
yorlard›. Askerlikle ilgili iflleri, gerçek durumu bilerek askerlik gereklerini dik-
kate alarak inceleyip düflünen yoktu. Söylenilen sözler, ya yurtseverlik coflku-
suyla ya da yufka yüreklilikle inilti ve ç›¤l›k biçiminde oluyordu. Söz söyliyen-
ler içinde, pek az olmakla birlikte, ulusal inançlar› ve yurda ba¤l›l›klar› su gö-
türür olanlar bile vard›.

Söz konusu etti¤imiz bu gizli oturumda, uzun sözlerim aras›nda özellikle
demifltim ki: "Felâket bafla gelmeden önce, onu önleme ve ona karfl› savunma
yollar› düflünülmek gerekir. Geldikten sonra yan›p yak›nman›n yarar› yoktur.
Yunan sald›r›s› bafllamadan önce, sald›r›n›n olaca¤›, çok olas› idi. E¤er, bunu
önleyici önlemler al›nmam›fl ise, bunun sorumlulu¤u, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde ve onun Hükûmetinde olamaz. Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin
sorumlu duruma geldi¤indenberi almaya bafllad›¤› önlemler, bir sene evvelin-
denberi ‹stanbul hükûmetleri taraf›ndan, bütün milletle birlikte ve ciddî olarak
al›nmaya bafllanmak gerekirdi. Baz› kuvvetlerin cepheden al›n›p iç ayaklanmala-



bast›r›lmas›na memur edilmesi, Yunan kuvvetleri karfl›s›nda bulundurulmas›n-
daki faydadan daha mühim ve zarurî idi ve el'an da öyledir. Gerçi Bursada ter-
ki zarurî olan bir f›rka, Adapazar› isyan m›nt›kas›na sevkolunan iki f›rka,
Hendekte inhilâl eden bir f›rka, yani dört f›rka; Zile, Yenihan m›ntakas›nda us-
satla u¤raflan bir f›rka ve bütün bu nizamiye kuvvetlerine muavenet eden millî
müfrezeler, cephede bulundurulabilseydiler, ihtimal düflman taarruzu bu dere-
ce terakki edemezdi. Fakat, memleketin sükûneti, milletin emeli halâs› nokta-
s›nda, vahdet ve tesanüdü temin olunmad›kça, haricî bir düflman›n pay› istilâ-
s›n› durdurmaya çal›flmak ne kabildir ve ne de bundan esasl› bir fayda ve neti-
ce memuldür. Ancak, memleket ve milletçe, dedi¤im vaziyet muhafaza edilirse,
düflman›n herhangi bir zamandaki muvaffak›yeti ve bunun neticesi olarak faz-
la arazi iflgali, muvakkat olmak mahiyetinden kurtulamaz. Vahdette ve emelde
azim ve ›srar eden millet, ma¤rur ve mütecaviz her düflman›, evvel ve âhir gu-
rur ve tecavüzünde nadim k›labilir. Onun için, dahilî isyanlar› bast›rmak, Yu-
nan taarruzunu tevkif etmekten elbette daha mühimdir. Zaten, cepheden dahi-
lî isyanlara karfl› kuvvet tefrik edilmemifl olsayd› dahi, neticenin baflka türlü
olabilece¤ini farzetmek müflküldür. Meselâ; düflman, flimal cephesine üç f›rka
ile tecavüz etti. Bizim orada, cephe ile mütenasip kuvvetimiz yoktu. Filân nok-
tada, filân derede, filân köydeki kuvvetimiz veya oradaki zabit veya kumanda-
n›m›z, düflman›n geçmesine müsaade etmeseydi, bu felâket bafl›m›za gelmezdi
tarz›nda feryat etmekte mana yoktur. Tarihte yar›lmam›fl ve yar›lmayan cephe
yoktur. Bahusus, mevzuubahs olan cephe, tahsis olunan kuvvetle tamamen
mütenasip dar bir cephe olmay›p ta böyle yüzlerce kilometre imtidad›nda bu-
lunursa, bu cephenin fluras›nda ve buras›nda bulunan zay›f bir kuvvetin, ilâni-
haye müdafaas›n› kabul etmek bütün tasavvurat ve muhakemat› hataya sevke-
der. Cepheler delinebilir, buna karfl› tedbir, delinen k›sm› derhal kapamaktan
ibarettir. Bu ise, cephe üzerindeki kuvvetlerden maada, geride ihtiyatta, kuvvet-
li kademeler bulundurmakla mümkündür. Halbuki, Yunan ordusu karfl›s›nda-
ki millî cephemiz bu vaziyet ve bu kuvvette mi idi? Bütün Garbî Anadolu vilâ-
yetlerimiz, Ankara ve havalisi dahil oldu¤u halde, daha do¤rusu bütün memle-
kette, kuvvet denilecek bir cüzütam b›rak›lm›fl m› idi?

Muharebe hatlar›na mücavir köyler ahalisinin yapabilece¤i müdafaadan,
hayalî neticelere intizar etmek makul olamaz. Memleketin bütün kuvvet mena-
biinden istifade flerait ve salâhiyetine malik olduktan sonra dahi, ciddî teflkilât›
askeriye yapabilmek için ve bunda imkân› muvaffak›yet temin edebilmek için,
zaman, flartt›r. Bursada Bekir Sami Beyin emrine tevdi edilen kuvvetin esas›, ‹z-
mirde tüfek att›r›lmaks›z›n Yunanl›lara teslim edilen ve Yunan gemilerile Mu-
danyaya ç›kar›lan iki alay kadrosu de¤il miydi? Bu kuvvetin tebdili maneviyeti
için ‹stanbul hükûmetleri herhangi bir tedbir alm›fllar m›yd›? ‹stanbul hükûmet-
leri de¤il miydi ki, Bal›kesirde, müdafaaya çal›flan kuvvetlerimizin Yunan taar-
ruzundan evvel, Anzavuru arkalar›na sald›rd›. Yine ‹stanbul hükûmeti ve halife
ve padiflah de¤il miydi ki; Yunan cephesinde kullan›lacak nisbeten kuvvetli bir
f›rkay›, Yirmi Dördüncü F›rkay› Hendek-Düzce yolunda hilâfet ordusu ve ussat
gruplar› taraf›ndan ›zlâl ederek da¤›tm›fl ve kumandanlar›n› flehit ettirmiflti.

Mukadderat› memleket mes'uliyetini yeni deruhde etmifl olan Heyeti Vekile, bu
tarihteki fleraite göre seferberlik yapabilmeyi acaba düflünebilir midi? Memle-
ketin adeta bafltanbafla halifenin fetvas› hükmünü infaza sevk ve icbar olundu-
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r›n bast›r›lmas›yla görevlendirilmesi, Yunan kuvvetleri karfl›s›nda bulundu-
rulmas›ndaki yarardan daha önemli ve zorunlu idi ve flimdi de öyledir. Gerçi
Bursada bulundurulmas› zorunlu olan bir tümen, Adapazar› ayaklanma böl-
gesine gönderilen iki tümen, Hendekte da¤›lan bir tümen, yani dört tümen;
Zile, Yenihan bölgesinde ayaklananlarla u¤raflan bir tümen ve bütün bu ordu
kuvvetlerine yard›m eden milis birlikler, cephede bulundurulabilseydiler, bel-
ki düflman sald›r›s› bu denli ilerliyemezdi. Ama memleketin dinginli¤i, mille-
tin kurtulufl emeli konusunda, birlik ve dayan›flma sa¤lanmad›ça, bir d›fl düfl-
man›n ilerlemesini durdurmaya çal›fl›lam›yaca¤› gibi bundan köklü bir yarar
ve sonuç beklenemez. Ancak memleket ve milletçe, dedi¤im durum korunur-
sa, düflman›n herhangi bir zamandaki baflar›s› ve bunun sonucu olarak çok
toprak ele geçirmesi, geçici olmaktan kurtulamaz. Birlik ve emelde kararl›
davranan ve direnen millet, kibirli ve sald›rgan her düflman›, eninde sonunda
kibir ve sald›r›s›nda piflman edebilir. Onun için, iç ayaklanmalar› bast›rmak,
Yunan sald›r›s›n› durdurmaktan elbette daha önemlidir. Asl›nda, cepheden iç
ayaklanmalara karfl› kuvvet ayr›lmam›fl olsayd› bile, sonunun baflka türlü ola-
bilece¤ini düflünebilmek zordur. Örne¤in; düflman, kuzey cephesine üç tü-
menle sald›rd›. Bizim orada, cephe ile orant›l› kuvvetimiz yoktu. Filân nokta-
da, filân derede, filân köydeki kuvvetimiz veya oradaki subay veya komutan›-
m›z, düflman›n geçmesine engel olsayd›, bu felâket bafl›m›za gelmezdi yollu
ç›¤l›k koparmak anlams›zd›r. Tarihte yar›lmam›fl ve yar›lmayan cephe yoktur.
Özellikle, söz konusu olan dar bir cephe olmay›p da böyle yüzlerce kilometre
uzunlu¤unda olursa, bu cephenin fluras›nda ve buras›nda bulunan güçsüz bir
kuvvetin sonsuzadek savunmas›n› beklemek bütün tasar›m ve yarg›lar› yan›l-
g›ya götürür. Cepheler delinebilir, buna karfl› önlem, delinen k›sm› hemen ka-
pamaktan ibarettir. Bu ise, cephe üzerindeki kuvvetlerden baflka, geride, ye-
dekte, kuvvetli aflamalar bulundurmakla olabilir. Oysa, Yunan ordusu karfl›-
s›ndaki ulusal cephemiz bu durum ve bu güçte miydi? Bütün Bat› Anadolu il-
lerimiz, Ankara ve dolaylar› ile birlikte, daha do¤rusu bütün memlekette,
kuvvet denilecek bir askerî birlik b›rak›lm›fl m›yd›?

Savafl hatlar›na yak›n köyler halk›n›n yapabilece¤i savunmadan, düflsel
sonuçlar beklemek ak›ll› bir ifl olmaz. Memleketin bütün kuvvet kaynaklar›n-
dan yararlanma olanak ve yetkisine sahip olduktan sonra bile, sa¤lam bir as-
kerî örgüt kurabilmek ve bunda baflar› olas›l›¤› sa¤layabilmek, zaman ister.
Bursada Bekir Sami Beyin emrine verilen kuvvetin çekirde¤i, ‹zmirde tüfek
att›r›lmaks›z›n Yunanl›lara tutsak olarak verilen ve Yunan gemilerile Mudan-
yaya ç›kar›lan iki alay kadrosu de¤il miydi? Bu kuvvetin moralini düzeltmek
için ‹stanbul hükûmetleri herhangi bir önlem alm›fllar m›yd›? ‹stanbul hükû-
metleri de¤il miydi ki; Bal›kesirde, savunmaya çal›flan kuvvetlerimizin Yunan
sald›r›s›ndan önce, Anzavur arkalar›na sald›rd›. Yine ‹stanbul hükûmeti ve
halife ve padiflah de¤il miydi ki, Yunan cephesinde kullan›lacak oldukça kuv-
vetli bir tümeni, Yirmi Dördüncü Tümeni Hendek Düzce yolunda halife or-
dusu ve ayaklananlar gruplar› taraf›ndan horlatarak da¤›tt›rm›fl ve komutan-
lar›n› flehit ettirmiflti.

Memleket kaderinin sorumlulu¤unu yeni üstlenmifl olan Bakanlar Kurulu,
bu tarihteki duruma göre seferberlik yapabilmeyi acaba düflünebilir miydi?
Memleketin hemen hemen bafltan bafla halifenin fetvas›n›n uygulamaya sürükle-
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¤u bir s›rada, milleti askere davet etmek caiz ve mümkün görülebilir midi?
Bundan baflka, bütün milleti silâh alt›na davet etmeden evvel, silâh m›ktar›n› ve
mevcut silâh›, hali faaliyette tutabilmek için cephane ve para m›ktarlar›, mem-
balar› düflünülmek zarurî de¤il midi? Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir
düflünürken, ac› olsa da harikati görmekten bir an fari¤ olmamak lâz›md›r.
Kendimizi ve biribirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Biz, va-
ziyetin ve cephelerin ihtiyacat›ndan gafil de¤iliz. Her taraftan, nam›ma namü-
tenahi telgraflar gelmektedir: "Kuvayi muntazamai muazzama sevkediniz";
"flu kadar cephane gönderiniz", "bunlar gelmezse burada ma¤lûp oluruz" de-
nilmekte ve tehlike ve atefl içinde bulunmaktan mütehass›l heyecan sevkiyle ac›
lisanla izah› hal edilmektedir. Bizim vazifemiz ve vaziyetimiz, onlar›n teessür
ve heyecan›na ifltirak ederek umumun kuvvet maneviyesini k›rmak de¤ildir, bi-
lâkis onlara metanet ve sebat ve ümit verecek tarzda hareket etmektir.

Bundan sonra, elbette, vaziyetler de¤iflecek ve bütün memleket ve millete
cidden ümit ve emniyet bahfledecek tedbirler tatbik olunacakt›r. Art›k, buna
mâni kalmam›flt›r. Heyeti ‹craiye, bir k›s›m tevellütlüleri silâh alt›na da celbe-
debilecektir."

*
*   *

Muhterem Efendiler,
Baz› müphem mesailin kolayl›kla izah›na medar olaca¤›n› zannetti¤im

için heyeti aliyenize, bir "Yeflilordu" dan bahsedece¤im:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin teessüsünden sonra An-

karada, "Yeflilordu" nam› alt›nda, bir cemiyet teflekkül etti. Bu cemiyetin, ilk
müessisleri, pek yak›n ve malûm arkadafllard›. Maksad› teflkili izah için, dahilî
isyanlar› ve bu isyanlara karfl› gönderilen nizamiye kuvvetlerinin ve millî müf-
rezelerin gösterdikleri baz› vaziyet ve manzaralar› tahattur etmek icap eder. Us-
sat, nizamiye efrad›na, halifenin fetvas›ndan, padiflah›n askerli¤i affetti¤inden,
Ankaradaki hükûmetin gayr›meflruiyetinden bahsederek onlar› sühuletle i¤fal
ettikleri mükerreren görüldü. Filhakika, birçok yerlerde, baz› nizamiye efrad›,
ussatla musademe etmeksizin, bilâkis silâhlar›n› b›rakarak köylerine, memleket-
lerine savufluyorlard›. Millî müfrezelerin ink›lâp maksad›n› daha sühuletle anla-
d›klar› ve ussat›n i¤falât›na kap›lmad›klar› anlafl›lm›flt›. Bu sebeple Osmanl› or-
dusunun bekayas› denilebilecek olan ve o tarihlerdeki yorgun ve bezgin ve yeni
ink›lâp mefkûresine göre yetifltirilmemifl k›taat ile ink›lâb› baflarmak hususun-
daki müflkülât, mahsus bir derecede idi. Orduyu, yeni zihniyete göre fluurlu bir
hale getirmek, o günlerin fleraiti içinde pek müflkül olaca¤› zehab› vard›. Bina-
enaleyh evsaf› matlubeyi haiz, fluurlu kimselerden güzide ve ink›lâp için flayan›
istinat teflkilât yapmak fikri, baz› zevatta hâkim olmaya bafllad›. Yekdi¤erini vel-
yeden ve kanl› ve mühlik vaziyetler arzeden dahilî ihtilâlat karfl›s›nda, bu arzet-
ti¤im fikir ve temayül kuvvetlendi. Nihayet, baz› zevat, böyle bir teflkil vücuda
getirmek üzere filen teflebbüs ald›lar. Ben, bir taraftan ordumuzu ihya ve takvi-
ye esbab›na tevessül ederken, teflekkül etmifl bulunan millî müfrezelerden de, her
türlü mahzurlar›na ra¤men, heryerde bizzarur azamî istifadeye çal›flmakta
idim. Fakat ciddî inzibat ve bilâkaydüflart ve bilâtereddüt itaat talep eden cid-
dî vezaifi askeriyenin, ancak muntazam ordu ile kabili ifa oldu¤u hakikatini
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nip zorland›¤› bir s›rada, milleti askere almak uygun görülebilir ve olabilir
miydi? Bundan baflka, bütün milleti silâh alt›na ça¤›rmadan önce, silâh say›s›-
n› ve eldeki silâh›, çal›fl›r durumda tutabilmek için cephane ve para tutarlar›,
kaynaklar› düflünülmek zorunlu de¤il miydi? Durumu incelerken ve önlem
düflünürken, ac› olsa da gerçe¤i görmekten hiç vaz geçmemek gerekir. Kendi-
mizi ve biribirimizi aldatmak için gerek ve zorunluk yoktur. Biz, durum ve
cephelerin gereksinimlerini bilmez de¤iliz. Her taraftan, bana sonsuz telgraf-
lar gelmektedir: "Çok büyük düzenli kuvvetler gönderiniz"; "flu kadar cepha-
ne gönderiniz" "bunlar gelmezse burada yenik düfleriz" denilmekte ve tehli-
ke ve atefl içinde bulunmaktan oluflan duyarl›l›kla ac› dille durum anlat›lmak-
tad›r. Bizim görev ve durumumuz, onlar›n üzüntü ve duygular›na kat›larak
herkesin moralini bozmak de¤ildir, tam tersine onlara dayanma gücü ve umut
verecek yolda davranmakt›r.

Bundan sonra, elbette durumlar de¤iflecek bütün memleket ve millete ger-
çekten umut ve güven verecek önlemler uygulanacakt›r. Art›k, buna engel kal-
mam›flt›r. Bakanlar Kurulu, bir k›s›m do¤umlular› daha askere alabilecektir.

*
*   *

Muhterem Efendiler,
Baz› belirsiz sorunlar›n kolayl›kla anlat›lmas›na yarayaca¤›n› sand›¤›m

için yüksek toplulu¤unuza, bir "Yeflilordu" dan söz edece¤im:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin kuruluflundan sonra

Ankarada "Yeflilordu" ad› alt›nda, bir dernek kuruldu. Bu derne¤in, ilk kuru-
cular›, pek yak›n ve bilinen arkadafllard›. Kurulufl amac›n› aç›klamak için,
ayaklanmalar› ve bu ayaklanmalara karfl› gönderilen ordu kuvvetlerinin ve
millî milis birliklerinin gösterdikleri baz› durum ve görünümleri an›msamak
gerekir. Ayaklananlar›n, ordu erlerine, halifenin fetvas›ndan, padiflah›n as-
kerli¤i kald›rd›¤›ndan, Ankaradaki hükûmetin meflru olmad›¤›ndan sözede-
rek onlar› kolayca aldatt›klar› çok görüldü. Gerçekten, birçok yerlerde, bir ta-
k›m ordu erleri, asilerle çat›flmaks›z›n tersine silâhlar›n› b›rakarak köylerine,
memleketlerine savufluyorlard›. Milis birliklerinin devrim amac›n› daha kolay
anlad›klar› ve asilerin aldatmalar›na kap›lmad›klar› anlafl›lm›flt›. Bu nedenle
Osmanl› ordusunun kal›nt›s› denilebilecek olan o tarihlerdeki yorgun ve bez-
gin ve yeni devrim ülküsüne göre yetifltirilmemifl birlikler ile devrimi baflar-
maktaki zorluk, hissedilir kertede idi. Orduyu, yeni anlay›fla göre, bilinçli bir
duruma getirmenin, o günlerin koflullar› içinde pek zor olaca¤› san›l›yordu.
Onun için gerekli nitelikte, bilinçli insanlardan seçkin ve devrime dayanak
olabilecek örgütler kurmak düflüncesi, baz› kiflilerin kafas›nda yer etmeye
bafllad›. Birbirini izleyen, kanl› ve öldürücü durumlar gösteren iç kargaflalar
karfl›s›nda, bildirdi¤im bu düflünce ve eylem kuvvetlendi. Sonunda, baz›lar›,
böyle bir örgüt kurmak için ifle girifltiler. Ben, bir yandan ordumuzu canlan-
d›r›p güçlendirmeye çal›fl›rken, öbür yandan kurulmufl bulunan milis birlikle-
rinden de, her türlü sak›ncalar›na karfl›n, heryerde ister istemez olabildi¤ince
yararlanmaya çal›flmakta idim. Ama sa¤lam bir düzen ba¤› isteyen ve emirle-
re koflulsuz ve duraksamas›z uyulmas›n› gerektiren önemli askerlik görevleri-
nin, ancak düzenli ordu ile mümkün oldu¤u gerçe¤ini unutmaya elbette yer
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unutmaya elbette mahal yoktu. Millî müfrezelerden istifade, zaman kazanmak
maksad›na müstenit olabilirdi. fiüphesiz istihdamlar› zarurî olan millî müfreze-
lerin, güzide ve fluurlu kimselerden terkip edilebilmesi flayan› arzu idi.

Yeflilordu teflkilât›n›n ilk müteflebbisleri meyan›nda bulunan yak›n arka-
dafllar, mahza bana yard›m maksadile ve beni ayr›ca yormamak fikrile, kendi-
leri teflebbüs alarak, faaliyette bulunmay› münasip görmüfller. Bana, yaln›z, nâ-
fi bir ifl yapacaklar›n› söyliyerek, basit bir tarzda bu teflebbüslerinden bahsetmifl-
lerdi. Ben, cidden çok meflgul oldu¤um için, arkadafllar›n bu teflebbüslerile
uzunca bir zaman alâkadar olamad›m. Yeflilordu teflkilât›, nevama hafî bir tefl-
kilât mahiyetinde teessüs ve oldukça tevessü etmifl. Kâtibi Umumisi Hakk› Be-
hiç Bey ve Ankaradaki heyeti idaresi, ciddî ve esasl› faaliyet sarfetmifller. Matbu
nizamnameleri ve muvazzaf memurlar› her tarafa gönderilmifl. Yaln›z, bir nok-
tay› da iflaret etmeliyim ki, Yeflilordu teflkilâtile ifltigal edenler, iflin benim malû-
mat ve muvafakatim ve arzum dahilinde oldu¤unu söylediklerinden, her taraf-
ta, benim nam›ma teflkilât› tevsi ve takviyeye çal›flanlar ço¤alm›fl. Tatbik edil-
mekte olan teflkilât, sadece millî müfrezeler vücuda getirmek gibi mahdut bir sa-
hadan ç›km›fl, çok umumî bir gayeye teveccüh eylemifl.

Teflkilât›n müessisleri meyan›na, meb'us bulunan Çerkez Reflit Bey ve An-
kara üzerinden Yozgada gidip gelirken olacak, Çerkez Etem ve biraderi Teyfik
Beyler dahil olmufllar. Bundan baflka Etem ve Teyfik Bey müfrezelerinin tekmil
efrad›, Yeflilordunun adeta esas›n› teflkil eylemifller.

Efendiler, bu mukaddemeden sonra, Çerkez Etem Bey ve kardefllerinin, ilk
defa flayan› dikkat görülmeye bafllanan baz› tav›r ve muameleleri hakk›nda he-
yeti aliyenizi tenvir etmek isterim.

Çerkez Etem Bey, millî bir müfreze ile evvelâ Anzavur takibinde ve badehu
Düzce isyan›nda, muvaffak›yetli baz› hizmetler ifa etmifl oldu¤u cihetle Yozgada
gitmek üzere Ankaraya celbolundu¤u zaman, hemen herkes taraf›ndan iltifat ve
takdirat gördü. Kendisini mübala¤al› bir tarzda methü sitayifl edenler de flüphe-
siz bulunmufltur. Etem Bey ve kardefllerinin, bilâhare gösterdikleri vaziyetten,
gördükleri muamelei takdirkâraneden ma¤rur olduklar› ve hatta baz› hayalâta
kap›ld›klar› anlafl›l›yor. Etem Bey ve kardefllerinden Teyfik Bey, Yozgat isyan›-
n› teskinle Yozgatta meflgul oldu¤u s›rada, kendine yak›n, uzak ne kadar askerî
ve millî kumandanlar›m›z varsa bunlar›n rütbe ve mevkilerine ehemmiyet ver-
meksizin hepsine birer birer muhakkirane ve mütecavizane muamelede bulun-
makta hiçbir beis görmemeye bafllad›. Ekserisi Etem Beyin flahs›n›, mahiyet ve
k›ymetini tan›mayan kumandanlar, memleketin atefl içinde bulundu¤unu ve
Etem Beyin mübalâ¤al› bir tarzda iflittikleri hizmetini düflünerek mümkün oldu-
¤u kadar kendisile fazla muarazada bulunmaktan tevakki etmifllerdi. Bundan
cür'et alan Etem ve kardefli Teyfik Beyler, Türk ordusunda de¤erli hiçbir zabit ve
kumandan bulunmad›¤›na ve kendileri herkesin fevkinde birer kahraman bulun-
duklar›na zahip olmufllar ve bu zehaplar›n› aç›ktan aç›¤a, biperva herkese söyle-
mekten içtinap etmemeye bafllam›fllard›. Do¤rudan do¤ruya valilere ve herkese
emirler veriyorlar ve emirlerinin ademi icras› halinde idam edilece¤i tehdidini de
ilâve ediyorlard›. Etem Bey Ankara ve Ankaradaki hükûmet üzerinde dahi ika›
nüfuz tecrübesinde bulunmufltur. Gûya Yozgat isyan›, Yozgad›n tâbi bulundu¤u
Ankara valisinin suiidaresinden nefl'et etmifl, binaenaleyh di¤er isyan müsebbiple-
ri hakk›nda tatbik etti¤i cezay›, ki o ceza flaiben idam idi, Ankara Valisi hakk›nda
dn bizzat mahalli vak'ada tatbik etmeye karar vermiflti. Yozeada izam›n› talep
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yoktu. Milis birliklerinden yararlanmak, zaman kazanmak amac›na dayal›
olabilirdi. Kuflkusuz kullan›lmalar› zorunlu olan milis birliklerinin, seçkin ve
bilinçli kimselerden kurulabilmesi istenen bir fleydi.

Yeflilordu örgütünün ilk giriflimcileri aras›nda bulunan yak›n arkadafllar,
salt bana yard›m amac›yla ve beni ayr›ca yormamak düflüncesile, kendileri in-
siyatif alarak, çal›flmay› uygun görmüfller. Bana, sadece, yararl› bir ifl yapacak-
lar›n› söyliyerek, bu giriflimlerinden k›saca söz etmifllerdi. Ben, gerçekten çok
iflim oldu¤u için, arkadafllar›n bu giriflimiyle uzunca bir süre ilgilenmedim. Ye-
flilordu Örgütü, bir türden gizli bir örgüt niteli¤inde kurulmufl ve oldukça ge-
nifllemifl. Genel Sekreteri Hakk› Behiç Bey ve Ankaradaki yönetim kurulu,
önemli ve köklü çal›flmalar yapm›fllar. Bas›l› tüzükleri ve görevli adamlar› her
tarafa gönderilmifl. Yaln›z bir noktay› da belirtmeliyim ki, Yeflilordu örgütüy-
le u¤raflanlar, iflin benim bilgim ve olurum ve iste¤imle oldu¤unu söyledikle-
rinden, her tarafta, benim ad›ma örgütü geniflletip güçlendirmeye çal›flanlar
ço¤alm›fl. Kurulmakta olan örgüt sadece ulusal milisler meydana getirmek gi-
bi s›n›rl› bir alandan ç›km›fl, çok genel bir amaca yönelmifl.

Örgütün kurucular› aras›na, meb'us bulunan Çerkez Reflit Bey ve Anka-
ra üzerinden Yozgada gidip gelirken olacak, Çerkez Etem ve kardefli Teyfik
Beyler girmifller. Bundan baflka Etem ve Teyfik Bey birliklerinin bütün erle-
ri, Yeflilordunun sanki temeli olmufllar.

Efendiler, bu giriflten sonra, Çerkez Etem Bey ve kardefllerinin, ilk kez
dikkate de¤er görülmeye bafllayan birtak›m tutum ve davran›fllar› hakk›nda
yüksek toplulu¤unuzu ayd›nlatmak isterim.

Çerkez Etem Bey, bir milis birli¤iyle önce Anzavuru kovalamada ve
sonra da Düzce ayaklanmas›nda, baflar›l› baz› hizmetler yapm›fl oldu¤undan
Yozgada gitmek üzere Ankaraya getirildi¤i zaman, hemen herkes taraf›ndan
be¤enildi ve övüldü. Kendisini abartmal› bir flekilde göklere ç›karanlar da
kuflku yok bulunmufltur. Etem Bey ve kardefllerinin, sonraki davran›fllar›n-
dan, kendilerine yap›lan övmelerden kibirlendikleri ve dahas› baz› hayallere
kap›ld›klar› anlafl›l›yor. Etem Bey ve kardefllerinden Teyfik Bey, Yozgat
ayaklanmas›n› yat›flt›rmakla Yozgatta u¤raflt›¤› s›rada, kendine yak›n, uzak
nekadar ordu birlikleri ve milis komutanlar›m›z varsa bunlar›n rütbe ve gö-
revlerine bakmaks›z›n hepsine birer birer afla¤›lay›c› ve sald›rgan tutum al-
makta hiç sak›nca görmemeye bafllad›. Ço¤u Etem Beyin kiflili¤ini, niteli¤ini
ve de¤erini tan›mayan komutanlar, memleketin atefl içinde bulundu¤unu ve
Etem Beyin abartmal› olarak iflittikleri hizmetini düflünerek elden geldi¤in-
ce kendisile çekiflmekten çekinmifllerdi. Bundan fl›maran Etem ve kardefli
Teyfik Beyler, Türk ordusunda de¤erli hiçbir subay ve komutan bulunmad›-
¤›n› ve kendilerini herkesin üstünde birer kahraman olduklar›n› sanm›fllar ve
bu san›lar›n› aç›ktan aç›¤a, korkusuzca herkese söylemekten çekinmemeye
bafllam›fllard›. Do¤rudan do¤ruya valilere ve herkese emirler veriyorlar ve
emirleri yap›lmazsa as›lacaklar› yollu gözda¤› da ekliyorlard›. Etem Bey An-
kara ve Ankaradaki hükûmet üzerinde de etki yapmay› denemifltir. Sözde
Yozgat ayaklanmas›, Yozgad›n ba¤l› bulundu¤u Ankara valisinin kötü yöne-
timinden ç›km›fl, bundan dolay› öbür ayakland›r›c›lar hakk›nda uygulad›¤›
cezay›, ki o ceza asarak öldürmekti, Ankara Valisi hakk›nda da olay yerin-
de kendisi uygulamaya karar vermiflti. Yozgada gönderilmesini istedi¤i An-
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etti¤i Ankara Valisi, teflebbüsat› millîyede fevkalâde hizmet ve fedekârl›k gös-
termifl ve göstermekte bulunan Yahya Galip Bey idi. Yahya Galip Beyin, bil-
hassa bizce, hizmeti takdir olunmufl ve vücudu pek lüzumlu ve nâfi bir zat ol-
du¤u malûm idi. ‹flte böyle bir zat›, kendi eline, idam sehpas›na vermeye bizi
mecbur etmekle en büyük nüfuz ve tesiri ihraz edebilece¤ini düflünmüfltü. Bit-
tabi Yahya Galip Beyi veremezdik ve vermedik. Etem ve kardeflleri bu mesele
üzerinde fazla ›srar gösteremediler. Fakat, Yozgatta, bilhassa meb'uslara; "An-
karaya avdetimde Büyük Millet Meclisi reisini meclis önünde asaca¤›m." yollu
tefevvühat› mesmu olmufltur. "Yozgat Meb'usu Süleyman S›rr› Bey de bu tefev-
vühat› iflitenlerdendir." Biz, bütün malûmat ve istihbarat›m›za ra¤men, bu
"kardeflleri" daima flayan› istifade bir halde bulundurmak cihetini tercih ettik.
Bu sebeple, kendilerini idare ettik, Yozgattan sonra Ankara üzerinden Kütah-
ya havalisine gönderdik. Bu meseleye tekrar avdet etmek üzere as›l mevzu-
ubahsimiz olan Yeflilorduya nakli kelâm edece¤im.

Arzetmifltim ki, heryerde, Yeflilordu teflkilât›n›, benim nam›ma yap›yorlar-
d›. fiahsan tan›d›¤›m zevattan biri, Erzurumlu Nâz›m Nazmi Beyin, memur bu-
lundu¤u Malatyadan gönderdi¤i bir mektupta; Yeflilordu teflkilât›n›n mucibi
memnuniyetim olabilecek tarzda tevsia çal›fl›ld›¤› bildiriliyordu. Bu haberden
müteyakk›z olarak, bu hafî cemiyet hakk›nda tetkikatta bulundum. Bu cemiye-
tin, muz›r bir flekil ve mahiyet ald›¤›na kani oldum. Derakap la¤v› cihetini dü-
flündüm. Tan›d›¤›m arkadafllar› tenvir ettim. Noktai nazar›m› söyledim, icab›-
n› yapt›lar. Fakat, Kâtibi Umumî olan Hakk› Behiç Bey, cemiyetin la¤v› hak-
k›ndaki teklifimin gayr›kabili is'af ve tatbik oldu¤unu söyledi. Ben, la¤vettiri-
rim, dedim. Bunun da gayr›kabil oldu¤unu ve çünkü vaziyetin tahminden da-
ha büyük ve daha kavi oldu¤unu ve bu cemiyeti tesis edenlerin nihayete kadar,
maksatlar›ndan ayr›lmayacaklar›na dair yekdi¤erlerine söz vermifl olduklar›n›,
bir vaz'› mahsus ile ifade etti. Vakayi gösterdi ki, biz bu hafî cemiyetin men'i
faaliyetine çal›flt›¤›m›z halde tamamen muvaffak olamad›k. Cemiyet rüesas›n›n
bir k›sm› ki, Reflit, Etem, Teyfik biraderler baflta bulunuyorlard›; faaliyetlerine,
ve bu defa bittabi, tamamen menfi ve aleyhtarane bir tarzda, devam eylemifller-
dir. Eskiflehirde ç›kartt›klar› "Yeni Dünya" gazetesi ile de, fikir ve maksatlar›-
n› mütecavizane bir surette neflrettiriyorlard›.

Muhterem Efendiler, takibini düflündü¤üm s›raya göre, heyeti aliyenizi bi-
raz flark cephemizle meflgul edece¤im. Fakat, temas edece¤im vaziyete takad-
düm eden bir safha vard›r ki, evvelâ onu izah etmek lâz›mgeliyor.

Birinci Büyük Millet Meclisinde Reisisani olan Erzurum Meb'usu Celâlet-
tin Arif Bey 15 A¤ustos 1336 tarihli bir takrirle Meclisten iki ay müddetle me-
zuniyet ald›. Dermeyan etti¤i mazeret, taab› dima¤î neticesi duçar oldu¤u daimî
bafla¤r›s› idi. Ayn› zamanda, çoktanberi görmedi¤i dairei intihabiyesini de tef-
tifl eylemek arzu ediyordu.

Celâlettin Arif Bey, Erzurum Meb'uslar›ndan Hüseyin Avni Beyin, kendi-
sine refakat ettirilmesini, hususî olarak benden rica etti. Hüseyin Avni Beyin,
Meclisten mezuniyet talep edebilmesi için sarih bir mazareti yoktu. Kendisini,
ben, hususî bir vazifeyi haiz olarak gönderecektim. Bu hususu, 18 A¤ustos
1336 da Meclisten rica ettim. Tasvip olundu.
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kara Valisi, ulusal giriflimlerde ola¤anüstü yararl›l›k ve özveri göstermifl ve
göstermekte bulunan Yahya Galip Bey idi. Yahya Galip Beyin, özellikle biz-
ce, yapt›klar› be¤enilmifl ve varl›¤› çok gerekli ve yararl› bir kifli oldu¤u bilin-
mekte idi. ‹flte böyle birini, kendi eline, idam sehpas›na vermeye bizi zorla-
makla en büyük erk ve etkiyi kazanabilece¤ini düflünmüfltü. Elbette Yahya
Galip Beyi veremezdik ve vermedik. Etem ve kardeflleri bu konu üzerinde
fazla direnmediler. Ama, Yozgatta, özellikle meb’uslara; "Ankaraya döndü-
¤ümde Büyük Millet Meclisi Baflkan›n› Meclis önünde asaca¤›m." yollu mü-
nasebetsiz sözleri duyulmufltur. "Yozgat Meb'usu Süleyman S›rr› Bey de bu
münasebetsiz lâflar› iflitenlerdendir." Biz, bütün duyup bildiklerimize karfl›n,
bu "kardeflleri" hep yararlan›labilir bir durumda bulundurmak yolunu ye¤le-
dik. Bu nedenle, kendilerini idare ettik. Yozgattan sonra Ankara üzerinden
Kütahya dolaylar›na gönderdik. Bu konuya yeniden dönmek üzere sözü as›l
konumuz olan Yeflilorduya getirece¤im.

Bilginize sunmufltum ki, heryerde, Yeflilordu örgütlerini, benim ad›ma
kuruyorlard›. Kendisini tan›d›¤›m kiflilerden biri, Erzurumlu Nâz›m Nazmi
Beyin görevli bulundu¤u Malatyadan gönderdi¤i bir mektupta; Yeflilordu ör-
gütünün beni sevindirecek flekilde geniflletilmesine çal›fl›ld›¤› bildiriliyordu.
Bu haber beni uyand›rd›, bu gizli dernek hakk›nda incelemeler yapt›m. Bu
derne¤in, zararl› bir biçim ve nitelik ald›¤› kan›s›na vard›m. Hemen kapat›l-
mas›n› düflündüm. Tan›d›¤›m arkadafllar› ayd›nlatt›m. Görüflümü söyledim,
gere¤ini yapt›lar. Ama, Genel Sekreter olan Hakk› Behiç Bey, derne¤in ka-
pat›lmas› hakk›ndaki önerimin yerine getirilemez ve uygulanamaz oldu¤unu
söyledi. Ben, kapatt›r›r›m, dedim. Bunun da yap›lam›yaca¤›n› ve çünkü der-
ne¤in durumunun san›ld›¤›ndan daha büyük ve daha kuvvetli oldu¤unu ve bu
derne¤i kuranlar›n sonuna kadar, amaçlar›ndan ayr›lmayacaklar› hakk›nda
birbirlerine söz vermifl olduklar›n›, özel bir durum tak›narak söyledi. Olaylar
gösterdi ki, biz bu gizli derne¤in kapat›lmas›na çal›flt›ksa da tastamam baflara-
mad›k. Dernek ileri gelenlerinin bir k›sm› ki, Reflit, Etem, Teyfik kardefller
baflta bulunuyorlard›; çal›flmalar›n›, ve bu kez elbette, tamamiyle olumsuz ve
bize karfl› bir flekilde sürdürmüfllerdir. Eskiflehirde ç›kartt›klar› "Yeni Dünya"
gazetesi ile de, düflünce ve amaçlar›n› sald›rgan bir dille yay›mlat›yorlard›.

Muhterem Efendiler, izlemeyi düflündü¤üm s›raya göre, yüksek toplulu-
¤unuzu biraz do¤u cephemizle meflgul edece¤im. Ama, de¤inece¤im durum-
dan evvel gelen bir evre vard›r ki, önce onu aç›klamak gerekiyor.

Birinci Büyük Millet Meclisinde ‹kinci Baflkan olan Erzurum Meb'usu
Celâlettin Arif Bey 15 A¤ustos 1920 tarihli bir dilekçeyle, Meclisten iki ay sü-
reyle izin ald›. ‹leri sürdü¤ü özür, kafa yorgunlu¤u nedenile tutuldu¤u sürek-
li bafla¤r›s› idi. Ayn› zamanda çoktanberi görmedi¤i seçim bölgesinde de ince-
lemeler yapmak istiyordu.

Celâlettin Arif Bey, Erzurum Meb'uslar›ndan Hüseyin Avni Beyin, ken-
disiyle birlikte bulundurulmas›n›, özel olarak benden istedi. Hüseyin Avni
Beyin, Meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir özrü yoktu. Kendisini, ben,
özel bir görevle gönderecektim. Bunu 18 A¤ustos 1920 de Meclisten rica et-
tim. Uygun görüldü.
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Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin, Erzuruma muvasalatlar›n› mü-
teak›p, Celâlettin Arif Beyden 10 ve 15/16 ve 16 Eylûl 1336 tarihlerinde üç flif-
re telgraf ald›m. Bu telgrafnamelere göre; Erzurum ahalisinde hassasiyet ve ga-
leyan varm›fl.. fakat, Celâlettin Arif Beyin Ankaradan Erzuruma hareketinden
haberdar olunca halk intizar vaziyetini alm›fl.. galeyan esbab› da, ordu ambar-
lar›na ve tüfek ve cephane ziya›na ve süt tevziine müteallik imifl..

Celâlettin Arif Bey, baz› memurlar›n tebdil ve tecziyesi gibi icraatta sürat
talep ediyordu. Mevzuubahs memurlar›n tebdil ve tecziyesinde, Erzurum vali
vekâletinde bulunan Miralay Kâz›m Bey (‹zmir Valisi Kâz›m Pafla) baflta bu-
lunuyordu. Celâlettin Arif Bey, ahali ile müzakerede bulunarak, Adana Vali
Sab›k› Nâz›m Beyin, Erzurum valili¤ine memur edilmesinin takarrür ettirilmifl
oldu¤undan ve Trabzon tarikiyle tebligat yapmalar›ndan ve Nâz›m Beyin mu-
vasalat›na kadar halk›n âraya umumiyesine müracaatle bir vekil intihab›ndan
bahsettikten sonra, verilecek cevab› muvafakatle halk›n mütezayit galeyan› aci-
len teskin edilemezse, tahassul edecek netayicin vahametinden tehafli edilmekte
oldu¤unu bildiriyordu. Sonuncu telgrafnamesinde, "mesele, Ankara, flikâyeti
nazar› itibara almad›¤›ndan, Ankaradan itimad›n zail olmas› suretine ink›lâp
edebilecektir." denilmekte idi.

Efendiler, flarktaki kolordumuzda dehfletli fenal›k ve suistimalât varm›fl..
fenal›k derecesi okadar tevessü etmifl ki, halk›n hamiyetine dokunmufl.. müthifl
galeyan›n› mucip olmufl.. fakat, bu kadar umumî ve gayrikabili teskin galeyan›
Erzurumda; ne vali vekili, ne kolordu kumandan› anlam›fl!.. Böyle bir galeya-
n›n, hiçbir vazifedar, hiçbir alâkadar farik› olamam›fl, hükûmeti haberdar eden
hiçbir kimse bulunmam›fl... Maamafih halk, Celâlettin Arif Beyin taab› dima-
¤îden dolay› mezun, Hüseyin Avni Beyin de benim taraf›ndan memur olarak
Erzuruma hareketlerinde haberdar olduklar›ndan, hassasiyet ve galeyanlar›n›
zaptetmifller.. Meb'us beylerin muvasalatlarile beraber izhar ediyorlar..

Do¤rusu Efendiler; ben, bu malûmata asla inanamad›m. Celâlettin Arif ve
Hüseyin Avni Beylerin birer suretle Ankaradan Erzuruma temin ettikleri seya-
hatlerini manidar buldum ve hayret ettim. Bilhassa, halk›n âray› umumiyesile
vali tayini teklifinin; hukuk profesörlü¤ü etmifl, kanunflinas tan›nm›fl, Meclisi
Meb'usan Riyasetinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Saniyesine gel-
mifl, Celâlettin Arif Beyden vukubuldu¤unu görmek hayretimi tezyit etti.

Erzurumda, Büyük Millet Meclisi Reisisanisine, 16/17 Eylûl 1336 tarihin-
de "telgrafnamelerinin Heyeti Vekilede okundu¤unu ve bu bapta Cephe Ku-
mandanl›¤ile muhabere edilmekte oldu¤unu" bildirdim. fiark Cephesi Kuman-
danl›¤›na da, Celâlettin Arif Beyin ifl'arat›n› hulâsa ettikten sonra malûmat ve
mütaleas›n› sordum.

fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n da, 14 Eylûl 1336 da
benim telgraf›mdan evvel yaz›lm›fl bir flifre telgraf›n›, 19 Eylûlde ald›m. Bu telg-
rafnamede, "Celâlettin Arif Beyin, Lazistan, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van,
Beyaz›t vilâyetlerini ve Meclisi Alice tensip buyurulacak di¤er menat›k› ihtiva et-
mek üzere vilâyat› flark›ye valili¤ine tayin buyurulmas›n› arz ve teklif eylerim."
denildikten sonra, flu mütaleat ilâve olunuyordu: "Bu teklifin tasvip ve icras› ha-
linde askerî ve mülkî her iki vazifenin lây›k oldu¤u ehemmiyet ve dikkatle
yap›laca¤› faydas›ndan baflka, hini hacette, umuru mühimmeyi müzakere
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Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin, Erzuruma var›fllar›ndan sonra,
Celâlettin Arif Beyden 10 ve 15/16 ve 16 Eylûl 1920 tarihlerinde üç flifre telg-
raf ald›m. Bu telgraflara göre; Erzurum halk›nda duyarl›l›k ve kaynaflma var-
m›fl.. ama, Celâlettin Arif Beyin Ankaradan Erzuruma gelmekte oldu¤unu
ö¤renince halk bekleyifle geçmifl.. kaynaflma nedenleri de, ordu ambarlar›na,
tüfek ve cephane yitirimi ve süt da¤›t›m›na iliflkin imifl...

Celâlettin Arif Bey, bir k›s›m memurlar›n de¤ifltirilmesi ve cezaland›r›l-
mas› gibi ifllerde çabuk davran›lmas›n› istiyordu. Sözkonusu memurlar›n de¤ifl-
tirilmek ve cezaland›r›lmas›nda, Erzurum vali vekili olan Albay Kâz›m Bey
(‹zmir Valisi Kâz›m) baflta bulunuyordu. Celâlettin Arif Bey halkla görüflerek,
Eski Adana Valisi Nâz›m Beyin, Erzurum valili¤iyle görevlendirilmesinin ka-
rarlaflt›r›lm›fl oldu¤undan ve Trabzon yoluyla bildirim yapd›klar›ndan ve Nâ-
z›m Beyin var›fl›na kadar kamu oyuna bafl vurarak bir vekil seçmekten sözet-
tikten sonra, verilecek olur yan›t›yla halk›n artan kaynaflmas› tezelden yat›flt›r›-
lamazsa, ortaya ç›kacak sonuçlar›n a¤›rl›¤›ndan ürkülmekte oldu¤unu bildiri-
yordu. Sonuncu telgrafda, "ifl, Ankara, yap›lan yak›nmalara önem vermedi¤i
için, Ankaraya güvenin yok olmas›na dönüflebilecektir." denilmekte idi.

Efendiler, do¤udaki kolordumuzda korkunç kötülükler ve yolsuzluklar
varm›fl.. kötülük o denli yayg›nlaflm›fl ki, halk›n yurtseverli¤ine dokunmufl..
korkunç kaynaflmalara yol açm›fl. Fakat, bu kadar yayg›n ve yat›flt›r›lamaz ni-
telikdeki kaynaflmay› Erzurumda ne vali vekili, ne kolordu komutan› anla-
m›fl!.. Böyle bir kaynaflmay›, hiçbir ilgili fark edememifl, hükûmete haber ve-
recek kimse de ç›kmam›fl. Bununla birlikte halk, Celâlettin Arif Beyin kafa
yorgunlu¤u nedenile izinli, Hüseyin Avni Beyin de benim taraf›mdan görevli
olarak Erzuruma gelmekte olduklar› haberini ald›klar›ndan, duyarl›klar›n› ve
kaynaflmalar›n› frenlemifller.. Meb'us beylerin gelmesile birlikte aç›¤a vuru-
yorlar.

Do¤rusu Efendiler; ben, bu bildirilenlere hiç inanamad›m. Celâlettin Arif
ve Hüseyin Avni Beylerin birer yoldan Ankaradan Erzuruma gitmeyi sa¤la-
malar›n› anlaml› buldum ve flaflt›m. Özellikle, kamu oyuyla vali atama öneri-
sinin; hukuk profesörlü¤ü yapm›fl, kanun bilirli¤i ile tan›nm›fl, Meb’uslar Mec-
lisi Baflkanl›¤›ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkanl›¤›na gelmifl,
Celâlettin Arif Beyden ç›kt›¤›n› görmek flaflk›nl›¤›m› artt›rd›.

Erzurumda, Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan›na, 16/17 Eylûl 1920 ta-
rihinde "Telgraflar›n›n Bakanlar Kurulunda okundu¤unu ve bu konuda Cep-
he Komutanl›¤›yla haberleflilmekte oldu¤unu" bildirdim. Do¤u Cephesi Ko-
mutanl›¤›na da, Celâlettin Arif Beyin bildirdiklerini özetledikten sonra bilgi
istedim ve ne düflündü¤ünü sordum.

Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n da, 14 Eylûl 1920 de
benim telgraf›mdan evvel yaz›lm›fl bir flifre telgraf›n›, 19 Eylûlde ald›m. Bu telg-
rafda, "Celâlettin Arif Beyin, Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Beyaz›t
illerini ve Yüksek Meclisce uygun bulunacak baflka bölgeleri kapsayacak flekil-
de do¤u illeri valili¤ine atanmas›n› emrinize sunar ve öneririm." denildikten son-
ra, flu düflünceler ekleniyordu: "Bu öneri kabul edilir de uygulan›rsa askerlik ve
sivil yönetimle iki görevin gereken önem ve özenle yap›lmas›n›n yarar›ndan bafl-
ka, gerekti¤inde, önemle iflleri görüflmek ve ivedi olarak gere¤ini yapmak için
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ve icab› seriini ifa için millet vekili olarak bir zat daha bulunmufl olur. Maru-
zat› salifenin Büyük Millet Meclisince lây›k oldu¤u ehemmiyetle nazar› dikka-
te al›narak kabul ve tasvip buyurulaca¤›n› ümit ve bu hususta zat› samilerinin
delâlet ve himmetlerini istirham eylerim. Keyfiyet, hututu esasiyesi itibarile, Ce-
lâlettin Arif Beyefendi ile görüflülmüfl ve müflarileyhçe de muvaf›k› hal bulun-
mufl ise de bu baptaki karar›n Millet Meclisinin tensip ve muvafakatine menut
oldu¤u tabiîdir."

Efendiler, ordunun suiistimalinden, ahalinin galeyan›ndan, Erzuruma
âray› umumiye ile vali intihab›ndan ve serian cevab› muvaf›k verilmezse Anka-
raya ademi itimat hâs›l olaca¤›ndan bahseden Celâlettin Arif Bey, ordunun ku-
mandanile görüflüyor ve kendisinin vâsi mikyasta vilâyat› flark›ye valili¤ini tek-
lif ettiriyor. Ordu Kumandan› da Celâlettin Arif Beyin, binnetice kendi aleyhin-
de olan flikâyat›ndan bihaber görünüyor. Vaziyeti, maksad› mahsusla tertip
olunmufl bir oyun ve ayn› zamanda bir gaflet manzaras› iraesinden hâli telâk-
ki etmek müflkül idi.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 16/17 Eylûl tarihli telgraf›ma 18 Eylûlde ver-
di¤i cevapta: "Celâlettin Arif Beyin ifl'arat›, birkaç zat›n, Vali Vekili Miralay
Kâz›m Beyi, mahza Erzurumdan uzaklaflt›rmak için yapt›klar› dedikoduya
müstenittir. Halk›n galeyan› ve âray› umumiye ile vali intihab› hususlar›, maat-
teessüf Celâlettin Arif Beyin yanl›fl bir istikameti tutmalar›ndan baflka birfley ol-
du¤unu zannetmiyorum. Küçüklerinin, büyüklerinin, bütün flark›n pek ziyade
hürmet ve emniyetini kazanan bendenize, mevzuubahs flikâyetlerin yap›lma-
mas›, ifl çevirmek istiyenlerin muvaffak olam›yacaklar›n› bilmeleri neticesidir...

Celâlettin Arif Bey, Miralay Kâz›m Beyin, Vilâyet Vekâletinden ve Kolor-
du Kumandanl›¤› Vekâletinden infikâk ettirilerek Erzurumdan uzaklaflt›r›lma-
s›n› bendenize teklif etti. Vilâyet vekâletinden al›nmas›, Dahiliye Vekâletinden
emrolunmasile ve vilâyet vekâletinin bizzat kendileri taraf›ndan, yani Celâlet-
tin Arif Bey taraf›ndan, deruhde edilmesile mümkün olabilece¤ini bildirdim.

Celâlettin Arif Beyin, Erzurumdaki gayr›resmî vaziyetinin nüfuzunu k›ra-
bilece¤ini zannederim. Derhal Erzurum Vali Vekâletini deruhde buyurmas›,
bafllad›klar› iflin sükûnetle ve muvaffak›yetle hitama erdirilmesi için, elzemdir.
Bilâhare tasvip buyurulursa, vilâyat› flark›ye müfettiflli¤ine veya valili¤ine tayin
buyurulur. Her halde bahis buyurduklar› galeyan ve hassasiyetin, kendi teflrif-
leri üzerine intizar vaziyetine geçti¤ini kabul etmiyorum. Böyle bir sözün ke-
mali ehemmiyetle kabul edildi¤ini gören zat›n cür'etkâr ifadeleri diye telâkki
ediyorum..."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 14 ve 18 Eylûl tarihli telgraflar›na, 20 Eylûl-
de verdi¤im cevapta "Büyük Millet Meclisi azal›¤ile memuriyet bir zat uhdesin-
de içtima edemiyece¤i" hakk›ndaki 5 Eylûl 1336 tarihli kanunun maddei mah-
susas›n› aynen yazd›ktan sonra, "Celâlettin Arif Beyin Erzurum Valili¤ine ta-
yini gayr›mümkündür. Meb'usluktan istifa eyledi¤i takdirde, vilâyeti mezkûre-
ye tayini Heyeti Vekileye teklif olunabilir." dedim.

Halbuki, Efendiler; Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, son telgraf tarihi olan 18
Eylûl günü bizim, 20 Eylûlde bildirdi¤imiz kanunun hükmüne münafi olan va-
ziyet, Erzurumda al›nm›fl imifl...
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millet vekili olarak bir kifli daha bulunmufl olur. Yukar›daki dile¤imizin Bü-
yük Millet Meclisince gereken önemle dikkate al›narak kabul olunup onay-
lanaca¤›n› umar ve bu konuda yüksek kiflili¤inizin arac›l›¤›n› ve yard›mlar›n›-
z› dilerim. Bu ifl, ana çizgilerile, Celâlettin Arif Beyefendi ile görüflülmüfl ve
onun taraf›ndan da duruma uygun bulunmufl ise de bu konudaki karar›n Mil-
let Meclisinin kabul etmesine ve uygun bulmas›na ba¤l› oldu¤u kuflkusuz-
dur."

Efendiler, ordunun yolsuzlu¤undan, halk›n kaynaflmas›ndan, Erzuruma
kamu oyu ile vali seçilmesinden ve ivedilikle olur yan›t› verilmezse Ankara-
ya güvensizlik do¤aca¤›ndan söz eden Celâlettin Arif Bey, ordunun komu-
tan›yla görüflüyor ve kendisinin genifl s›n›rl› do¤u illeri valili¤ine getirilmesi-
ni önerttiriyor. Ordu Komutan› da Celâlettin Arif Beyin, böylece kendisini
kötüleyen yak›nmalar›ndan habersiz görünüyor. Bunlar›, özel amaçla dü-
zenlenmifl bir oyun ve ayn› zamanda bir aymazl›k görünümü saymamak zor
idi.

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 16/17 Eylûl tarihli telgraf›ma 18 Eylûlde ver-
di¤i karfl›l›kta: "Celâlettin Arif Beyin bildirdikleri, birkaç kiflinin, salt Vali Ve-
kili Albay Kâz›m Beyi, Erzurumdan uzaklaflt›rmak için yapt›klar› dedikodu-
ya dayanmaktad›r. Halk›n kaynaflmas› ve kamu oyu ile vali seçilmesi konula-
r›, ne yaz›k ki Celâlettin Arif Beyin yanl›fl bir yol tutmas›ndan baflka bir fley
oldu¤unu sanm›yorum. Küçüklerinin, büyüklerinin, bütün do¤unun pek çok
sayg› ve güvenini kazanan bana, sözü edilen bu yak›nmalar›n yap›lmamas›, ifl
çevirmek istiyenlerin baflar› sa¤l›yam›yacaklar›n› bilmeleri sonucudur...

Celâlettin Arif Bey, Albay Kâz›m Beyin, Vali Vekilli¤inden ve Kolordu
Komutanl›¤› Vekilli¤inden al›narak Erzurumdan uzaklaflt›r›lmas›n› bana
önerdi. Vali vekilli¤inden al›nmas›n›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n emri ile ve vali ve-
killi¤inin kendisi taraf›ndan, yani Celâlettin Arif Bey taraf›ndan, üstlenilme-
siyle olabilece¤ini bildirdim.

Celâlettin Arif Beyin, Erzurumda, görevlendirilmemifl durumda bulun-
mas›n›n, söz geçirme gücünü k›rabilece¤ini san›r›m. Gecikmeden Erzurum
Vali Vekilli¤i görevini üstlenmesi, bafllad›klar› iflin dinginlikle ve baflar›yla so-
nuçland›r›lmas› aç›s›ndan, çok gereklidir. Daha sonra uygun görülürse, do¤u
illeri müfettiflli¤ine veya valili¤ine atars›n›z. Her halde sözünü ettikleri kay-
naflma ve duyarl›l›¤›n, kendisi buraya geldikte bekleme durumuna geçti¤ini
kabul etmiyorum. Böyle bir sözü, önemle karfl›land›¤›n› gören birinin, densiz-
ce bir sözü say›yorum..."

Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, 14 ve 18 Eylûl tarihli telgraflar›na, 20 Eylûl-
de verdi¤im karfl›l›kta "Büyük Millet Meclisi üyeli¤i ile memurlu¤un bir kifli
üzerinde ayn› zamanda bulunam›yaca¤›" hakk›ndaki 5 Eylûl 1920 tarihli ka-
nunun ilgili maddesini oldu¤u gibi yazd›ktan sonra, "Celâlettin Arif Bey Er-
zurum Valili¤ine atanamaz. Meb'usluktan ayr›l›rsa, o valili¤e atanmas› Ba-
kanlar Kuruluna önerilebilir." dedim.

Oysa, Efendiler; Kâz›m Kara Bekir Paflan›n, son telgraf› tarihi olan 18
Eylûl günü bizim, 20 Eylûlde bildirdi¤imiz kanunun hükmüne ayk›r› olan du-
rum, Erzurumda al›nm›fl imifl...
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Bu mugayiri kanun hareketten, ayn› zamanda yeni Türkiyenin Adliye Ve-
kili bulunan Celâlettin Arif Beyin, 18 Eylûlde yaz›p 21 Eylûlde ald›¤›m telgraf-
namesile haberdar edildim. Kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan, Adliye
Vekilinin telgraf› aynen fludur:

Erzurum, 18 Eylûl 1336
Ankarada Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Kâz›m Pafla Hazretlerine fleref mevrut telgrafnamei samileri üzerine, müflarileyh ile me-
saili maruza hakk›nda mufassalan görüfltük. Pafla, ahvalin vahametini anlamak istemiyorlar
ve maiyetinde bulunan zevat, her veçhile himaye oluyor. Efkâr› umumiyedeki galeyan›n bir
an evvel teskini için esliha ve mühimmat ve levaz›m› saire ile kilisede mervi süistimalât› cid-
dî bir surette tahkik ve mütecasirlerini pençei kanuna teslim edebilmek için, ammenin maz-
har› hürmeti olan 9 uncu F›rka Kumandan› Halit Beyin memur buyurulmas›n› istirham ey-
lerim. Ordu hesabat›n›n teftifli de lâz›m geldi¤inden vesaiti seria ile bir maliye müfettiflinin
izam› menutu reyi devletleridir. Kâz›m Pafladan flimdi ald›¤›m bir tezkerede evvelce vilâyet
vekâletinden bilâkaydüflart çekilmeye karar veren Miralay Kâz›m Bey, tebdili fikir ederek ve-
kâleti bendenize veya Dahiliye Vekâletinden tayin olunacak bir vekile devredece¤ini batez-
kere beyan etmifl ve mumaileyhin devam› vekâleti de, mahzurlu ve muhataral› görülmüfl ol-
du¤undan flu bir iki gün zarf›nda ahvalin nezaketi ve memlekette muhtemel olan hercümer-
ce meydan verilmemek üzere bizzarure dahiliyeden gelecek emre intizaren bizzat vekâleti ka-
bul mecburiyetinde kald›m. Erzurum ahalisince, vekâleti arzu olunan rüfekadan Hüseyin
Avni Beye tevdii vekâlet buyurulmas› müsterhamd›r. Dermeyan eyledi¤im iflbu tekâlif saye-
sinde, efkâr› umumiye teskin olunabilece¤inden icrayi icab› reyi devletlerine menuttur.

Adliye Vekili Celâlettin Arif
Efendiler, Büyük Millet Meclisi Reisisanisi ve Adliye Vekili Celâlettin Arif

Beyin bu tarz› hareket ve iflarat›, bizim için anlafl›lmaz bir muamma halini al-
d›. Vaziyet çok mühim ve nazik idi. Bu ehemmiyet ve nezaketin sebebi bence,
Celâlettin Arif Beyin ve beraber hareket etti¤i rüfekas›n›n, teminini tahayyül et-
tikleri muzmerrat ve maksatla ald›klar› tav›r veyahut yapt›klar›n› zannettikleri
emrivaki de¤ildi. Hayat›n›n mühim bir k›sm›n› muharebe meydanlar›nda geçir-
mifl, ihtilâller ve bu ink›lâplar içinde puyan olagelmifl insanlar için, bu gibi ››-
faktefek zuhûrat›n mukabil tedabirini bulup tatbik etmekte, vehim ve teenni
edilece¤ini zannedenlerin aldanacaklar›na flüphe yoktur.

Filhakika, vaziyet çok mühim ve çok nazik idi, çünkü o günlerde flark cep-
hesinde Ermenistana art›k taarruza karar vermifltik. Bunun için haz›rlanmak-
ta ve tedabir almakta idik. fiark Cephesi Kumandan›na da icap eden evamir ve
talimat verilmiflti. fiarka, ileri tevcih edilen ordunun arkas›nda, hükûmetin Ad-
liye Vekili, gûya o ordunun h›rs›zl›¤›n›, mensuplar›n›n suistimal erbab›ndan
bulunduklar›n› meydana ç›karmak için, vilâyet vali vekili s›fat›n› gayr›kanuni
iktisap etme¤i çare ve yegâne tedbir buluyor.

Erzurumdan, cephede karargâh›na gitmifl bulunan cephe kumandan›, ni-
hayet 22 Eylûl tarihinde diyor ki:

Celâlettin Arif Beyefendinin Vilâyat› fiarkiye Valii Umumili¤ine tayini hakk›nda, Zat›
Devletlerine mukaddema vaki olan teklifim bendenize ihsas edilmifl ve taraf›mdan samimî telâk-
ki olunmufl bir fikrin neticesi idi. Erzurum hakk›nda, Celâlettin Arif Beyin, teflebbüsat ve müra-
caati ile hakikat inkiflaf etmifl bulundu¤undan, müflarileyhin Valii Umumili¤e tayinindeki tekli-
fimden bittabi sarf›nazar eyledi¤im maruzdur. fiark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir.

Erzurum Vilâyeti Vekâletini deruhde eden Büyük Millet Meclisi Reisisani-
sinden de ayn› tarihli, yani 22 Eylûl 1336 tarihli bir telgraf ald›m. Bu telgrafta
deniliyordu ki: "Esliha ve mühimmat ve erzak ve emvali metrukede vukubulan
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Kanuna ayk›r› bu davran›fl›, ayn› zamanda yeni Türkiyenin Adalet Baka-
n› bulunan Celâlettin Arif Beyin, 18 Eylûlde yaz›l›p 21 Eylûlde ald›¤›m telg-
raf›ndan ö¤rendim. Kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan, Adalet Bakan›-
n›n telgraf› fludur:

Erzurum, 18 Eylûl 1920
Ankarada Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine

Kâz›m Pafla Hazretlerine sizden gelip ona onur veren yüksek telgraf üzerine kendisiy-
le bilginize sunulan konular hakk›nda enine boyuna görüfltük. Pafla, durumun a¤›rl›¤›n› an-
lamak istemiyor ve emrinde bulunan kifliler, her yönden korunuyor. Kamudaki kaynaflma-
y› bir an önce yat›flt›rmak için silâh ve cephane ve öteki gereçler ile kilisede oldu¤u söyle-
nen yolsuzluklar önemle soruflturulmak ve buna cesaret edenleri kanuna teslim edebilmek
için, kamunun sayg›s›n› kazanm›fl olan 9 uncu Tümen Komutan› Halit Beyin görevlendiril-
mesini dilerim. Ordu hesaplar›n›n incelenmesi de gerekti¤inden ivedilikle bir maliye müfet-
tiflinin gönderilmesi yüksek emirlerinize ba¤l›d›r. Kâz›m Pafladan flimdi ald›¤›m bir yaz›da
önceden vali vekilli¤inden kay›ts›z flarts›z çekilmeye karar veren Albay Kâz›m Bey, düflün-
cesini de¤ifltirerek vekilli¤i bana veya ‹çiflleri Bakanl›¤›nca atanacak bir vekile b›rakaca¤›n›
yaz›yla bildirmifl ve onun vekilli¤inin sürmesi de, sak›ncal› ve tehlikeli görülmüfl oldu¤un-
dan flu bir iki gün içinde durumun güçlü¤ü ve memlekette ç›kmas› olas› bulunan kargaflaya
meydan verilmemek için istemiye istemiye içifllerinden gelecek emre kadar vali vekilli¤ini
kendim kabul etmek zorunlu¤unda kald›m. Erzurum halk›nca, vali vekili olmas› istenen ar-
kadafllardan Hüseyin Avni Beye vekâlet verilmesini dilerim. Yapt›¤›m bu öneriler sayesin-
de, kamu oyu yat›flt›r›labilece¤inden gere¤inin yap›lmas› emirlerinize ba¤l›d›r.

Adalet Bakan› Celâlettin Arif
Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan› ve Adalet Bakan› Celâlet-

tin Arif Beyin bu davran›fl› ve yaz›s›, bizim için anlafl›lmaz bir bilmece oldu.
Durum çok önemli ve tehlikeliydi. Bu önem ve tehlikenin nedeni bence, Ce-
lâlettin Arif Beyin ve beraber iflbirli¤i yapt›¤› arkadafllar›n›n, gerçeklefltirme-
yi tasarlad›klar› gizli ifller ve bu amaçla tak›nd›klar› tav›r ya da yapt›klar›n›
sand›klar› olup bitti de¤ildi. Hayat›n›n önemli bir bölümünü savafl alanlar›n-
da geçirmifl, ayaklanmalar ve devrimler içinde koflagelmifl insanlar›n, bu gibi
ufaktefek olaylar›n karfl› önlemlerini bulup uygulamakta, kuflkulan›p a¤›r
davranaca¤›n› sananlar›n aklanacaklar› kuflku götürmez.

Gerçekten, durum çok önemli ve çok tehlikeli idi, çünkü o günlerde art›k
do¤u cephesinde Ermenistana sald›rma karar› vermifltik. Bunun için haz›rlan-
makta ve önlemler almakta idik. Do¤u Cephesi Komutan›na da gerekli emir-
ler ve direktifler verilmiflti. Do¤uya, ileriye yönlendirilmifl olan ordunun arka-
s›nda, hükûmetin Adalet Bakan›, sanki o ordunun h›rs›zl›¤›n›, orduda bulu-
nanlar›n yolsuzluk yapan kiflilerden olduklar›n› ortaya ç›karmak için, ilin vali
vekilli¤ine kanuna ayk›r› olarak bürünmeyi ç›kar yol ve tek önlem say›yor.

Erzurumdan, cephede karargâh›na gitmifl bulunan cephe komutan›, en
sonunda 22 Eylûl tarihinde diyor ki:

Celâlettin Arif Beyefendinin Do¤u ‹lleri Genel Valili¤ine atanmas› hakk›nda, size daha
önce yap›lm›fl olan önerim bana kapal› bir flekilde söylenmifl ve benim de içtenlikle karfl›lam›fl
oldu¤um bir düflüncenin sonucuydu. Celâlettin Arif Beyin giriflimi ve baflvurusu üzerine, ger-
çek ortaya ç›km›fl bulundu¤undan, kendisinin, Erzurum hakk›nda Genel Valili¤e atanmas›
önerimden elbette cayd›¤›m› bilginize sunar›m. Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir.

Erzurum Vali Vekilli¤ini üstlenen Büyük Millet Meclisi ‹kinci baflkan›ndan
da ayn› tarihli, yani 22 Eylûl 1920 tarihli bir telgraf ald›m. Bu telgrafta denili-
yordu ki: "Silah ve cephane ve yiyecek ve sahipsiz b›rak›lm›fl.................yap›lan
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suiistimalât ve gayr›kanuni ve namahdut tekâlif ahz›, kanunsuz tahakküm ve
tecebbür, halk›n hissiyat›n› büsbütün rencide etmifl.. Erzurumun emniyetsiz ve
ümitsiz bir vaziyete düflerek art›k kendi ellerile idare edilmeleri lüzumunu,
yegâne çarei necat ve halâs addeylemifl oldu¤u bir zamanda buraya geldik.
Kara Bekir Paflan›n da hareketi, menafis memlekete tevafuk etmedi. Bu se-
beple, alenen yap›lan fenal›klara, hemen nihayet vermek ve müsebbiplerini tec-
ziye etmek lüzumunda ahali müttefikan ›srar etti. Emniyetbahfl tedabirin acilen
ittihaz› talebi ve vilâyet vekâletini bizzat kabul etmekli¤im, Pafla da dahil oldu-
¤u halde ahali taraf›ndan istirham olundu. Vekâleti Hüseyin Avni Beye tevdi
lüzumunu yazm›flt›m." Memleketin kendilerinden addederek emniyet göster-
dikleri Meb'us Hüseyin Avni Beyin yirmi dört saate kadar tebli¤i memuri-
yeti.. Celâlettin Arif" (Ves. 258).

Muhterem Efendiler; halk›n kendi elile kendini idare etmesi prensipini or-
taya koyan bizdik. Fakat, bundan, her vilâyetin veya her m›nt›kan›n, ayr› ayr›
birer idare teflkil etmesini, asla kastetmedik. Maksad›m›z›, Büyük Millet Mecli-
sinin ilk günlerinde sarih ifade ettik.

Meclisin de kabul etti¤i maksat ve gayemiz, iradei millîyenin yegâne tecel-
ligâh› olan Millet Meclisinin, umum vatan›n mukadderat›na vâz›ulyet oldu¤u
suretinde ifade olundu.

Bu Meclisin rüesas›ndan biri ve Heyeti ‹craiyede vekili, hem de Adliye Ve-
kili olan zat›n, orduda veya herhangi bir yerde kanuna mugayir bir hareketi
meydana ç›kartmak ve müsebbiplerini pençei kanuna tevdi etmek için tevessül
edece¤i tedbir birtak›m sebükma¤zana uyarak çok yak›ndan tan›d›¤›m cidden
vatanperver Erzurum hemflerilerimin asla muvafakat edemiyecekleri isyankâr
bir vaziyet almak m› olacakt›?

Hüseyin Avni Beyin 24 saate kadar vali vekâletine tayinini talep ediyor.
Bu ültimatomun manas› var m›yd› ?

Celâlettin Arif Bey, bu teklifini, Kâz›m Kara Bekir Paflaya da yapm›fl.. Kâ-
z›m Kara Bekir Pafla, ona demifl ki: "Hüseyin Avni Bey, ihtiyat mülâzimi ola-
rak sahnelerde zabitan› eylendiren.. hiçbir memuriyette bulunmam›fl vasat bir
adamd›r. Bunu vali vekili yapmak hükûmeti oyuncak yapmak istemek olur."

Efendiler, Celâlettin Arif Beyin ültimatomuna verdi¤im cevap aynen flu idi:
fiifre Tehir edilemez Numara 388 Ankara, 23/9/1336

Erzurumda Adliye Vekili Celâlettin Arif Beyefendiye
C: 22/9/1336 flifreye: ilk telgrafnamenizi ehemmiyetle nazar› dikkate alm›fl ve bu husus-

ta fiark Cephesi Kumandanl›¤› ile muhabere edilmekte oldu¤unu yazm›flt›m. Müflarileyh ku-
mandanl›kça icab› ahavalin yap›laca¤› pek tabiî idi. Buna ra¤men, tevali eden gayr›kanunî ve
gayr›musip teklifat ve teflebbüsat›n›z Heyeti Vekilece mucibi isti¤rap olmufltur. Dahiliye ve
Müdafaai Millîye Vekâletlerince makamat› aidesine tebligat› lâzimede bulunulmufltur. Zât›
âlilerinin, Heyeti Vekilenin lüzum gördü¤ü izahat› vermek ve icap ederse Meclis huzurunda
da izahatta bulunmak üzere Ankaraya hemen avdetiniz lâz›md›r.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 22 Eylûl 1336 tarihli bir flifresinde, flu

malûmat› veriyordu:
fiimdi anl›yorum ki, Celâlettin Arif Bey, daha Ankarada iken, müflarileyh ile baz› kü-

lâh kapmak istiyenler, güzel bir program yapm›fllard›r. Meselâ, Hüseyin Avni Bey, Erzurum
valisi olacak... Celâlettin Arif Bey, flark vilâyetlerinin valii umumisi olacak.
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yolsuzluklar ve kanuna ayk›r› ve s›n›rs›z vergiler al›nmas›, kanunsuz bask› ve
zorbal›k, halk›n hislerini büsbütün incitmifltir. Erzurumun güvensiz ve umutsuz
bir duruma düflerek art›k kendi elleriyle yönetilmeleri gere¤ini, tek esenlik ve
kurtulufl yolu saym›fl oldu¤u bir zamanda buraya geldik. Kara Bekir Paflan›n da
yapt›klar›, ülke yararlar›na uymad›. Bu nedenle, aç›ktan aç›¤a yap›lan kötülük-
lere, hemen son vermek ve suçlular›n› cezaland›rman›n gereklili¤inde halk hep
birlikte direndi. Güven verici önlemlerin ivedi olarak al›nmas› iste¤i ve vali ve-
killi¤ini benim üstlenmekli¤im, pafla ile birlikte halk taraf›ndan rica edildi. Vali
vekilli¤inin Hüseyin Avni Beye verilmesi gerekti¤ini yazm›flt›m. Memleketin
kendilerinden sayarak güven gösterdikleri Meb'us Hüseyin Avni Beyin görev-
lendirildi¤inin yirmi dört saate kadar bildirilmesi. Celâlettin Arif (Belge 258).

Muhterem Efendiler; halk›n kendi elile kendini yönetmesi ilkesini ortaya
koyan bizdik. Ama bunda, her ilin ya da her bölgenin, ayr› ayr› birer yönetim
birimi haline gelmesi, amac›n› hiç gütmedik. Amac›m›z›, Büyük Millet Mecli-
sinin ilk günlerinde aç›kça söyledik.

Meclisin de kabul etti¤i amaç ve ere¤imiz, ulus iradesinin belirdi¤i tek yer
olan Millet Meclisinin, bütün yurdun kaderini elinde bulundurdu¤u biçimin-
de saptand›.

Bu Meclisin baflkanlar›ndan biri ve Bakanlar Kurulundaki bir vekili, üs-
telik Adalet Bakan› olan kiflinin, orduda veya herhangi bir yerde kanuna ay-
k›r› bir davran›fl› ortaya ç›kartmak ve buna neden olanlar› kanuna teslim et-
mek için tutaca¤› yol birtak›m beyinsizlere uyarak çok yak›ndan tan›d›¤›m
gerçekten yurtsever olan Erzurum hemflerilerimin hiç do¤ru bulamayacaklar›
bir ayaklanma durumu almak m› olacakt›?

Hüseyin Avni Beyin 24 saate kadar vali vekilli¤ine atanmas›n› istiyor. Bu
ültimatomun anlam› var m›yd›?

Celâlettin Arif Bey, bu önerisini, Kâz›m Kara Bekir Paflaya da yapm›fl. Kâ-
z›m Kara Bekir Pafla, ona demifl ki: "Hüseyin Avni Bey, yedek te¤men olarak
sahnelerde subaylar› e¤lendiren.. hiçbir görevde bulunmam›fl orta k›ratta bir
adamd›r. Bunu vali vekili yapmak hükûmeti oyuncak yapmak istemek olur."

Efendiler, Celâlettin Arif Beyin ültimatomuna kelimesi kelimesine flu
karfl›l›¤› verdim:

fiifre Geciktirilemez Say› 388 Ankara, 23/9/1920
Erzurumda Adliye Bakan› Celâlettin Arif Beyefendiye

K: 22/9/1920 flifreye: ‹lk telgraf›n›z› önemle dikkate alm›fl ve bu konuda Do¤u Cephe-
si Komutanl›¤› ile haberleflilmekte oldu¤unu yazm›flt›m. Elbette ad› geçen komutanl›kça ge-
re¤i yap›lacakt›. Buna karfl›n, sürüp giden kanunsuz ve uygunsuz öneri ve giriflimleriniz Ba-
kanlar Kurulunca flafl›rt›c› olarak karfl›lanm›flt›r. ‹çiflleri ve Millî Savunma Bakanl›klar›nca
ilgililere gerekli bildirimler yap›lm›flt›r. Sizin, Bakanlar Kurulunun gerekli buldu¤u aç›kla-
malar› yapmak ve gerekirse Meclise de aç›klamada bulunmak üzere Ankaraya hemen dön-
meniz gereklidir.

Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal
Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Pafla, 22 Eylûl 1920 tarihli bir flifresinde, flu

bilgiyi veriyordu:
fiimdi anl›yorum ki, Celâlettin Arif Bey, daha Ankarada iken. kendisiyle baz› külâh

kapmak istiyenler, güzel bir program yapm›fllard›r. Örne¤in, Hüseyin Avni Bey, Erzurum
valisi olacak. Celâlettin Arif Bey, do¤u illerinin genel valisi olacak...



Celâlettin Arif Bey ya oyuncak olarak oynat›l›yor veyahut daha karar vermedim, pek
zekidir, kendi bir ifl yapmak istiyor. Çünkü, Halit Beyi bendenize teklif etmeden yazmas› ve
Hüseyin Avni Bey hakk›ndaki ›srar›, baflka mana ifade etmiyor. Halit Beyin Miralay Kâz›m
Beyle aras› pek iyi olmad›¤›ndan, Kâz›m Bey aleyhine kendisine bir karar verdirilebilir. Hü-
seyin Avni Bey de vali nam› alt›nda güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Beyin vali vekâle-
tine inhas›n› iflitenler meyus oluyorlar ve i¤reniyorlar. Hulâsaten arzedeyim ki, Erzurum
Meb’usu Necati Beyin biraderi olup ahiren Maarif Müdürlü¤üne tayin olunan Mithat Bey,
Bolflevikli¤i, memleketin ifl beceremiyenlerin mevkii kapmas› tarz›nda telâkki etti¤ini zanne-
diyor. Bu zat, menfaatperest oldu¤undan ekseriyet taraf›ndan pek sevilmez. Halk hükûmeti
meselesinde, bendenizi müsait bulamad›¤›ndan Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerle mu-
habere ederek iflin daha evvelden tertip ve tasvip edildi¤ini zannediyorum.

Efendiler, Celâlettin Arif Beyi Ankaraya davet eden 23 Eylûl tarihli telg-
rafnamem, 24 Eylûl tarihli fledidülmeal bir telgrafname ile karfl›land›. Bu telg-
rafname Meclis Riyaseti Makam›na hitaben yaz›lm›fl idi. "Heyeti Vekilede ve
Büyük Millet Meclisinde k›raat olunacakt›r" ihtar›n› da ihtiva ediyordu (Vesi-
ka 259). Benim telgraf›mdaki iki kelimeyi, gayr›kanunî ve gayrimusip kelimele-
rini alarak, Celâlettin Arif Bey Erzurumdaki teflebbüs ve tekliflerini birer birer
bu iki kelime ile tart›yordu. Bu mu gayr›kanunîdir? bu mu gayr›musiptir? diye-
rek kendini müdafaa ediyordu. Yapt›¤› ifllerin ne oldu¤u bilmünasebe verilen
malûmattan anlafl›ld›¤› için hangisinin gayr›kanunî olmad›¤›n› ve hangisinin
gayr›musip bulunmad›¤›n›, takdir etmek güç olmayacakt›r. Celâlettin Arif Bey
"gayr›kanunî ve gayr›musip teklifin benden sudur eylemiyece¤ine Heyeti Veki-
lenin kail olmas›n› beklerdim." dedikten sonra, "aran›zda müddeayat›m› takdir
edecek arkadafllar›m mevcut olaca¤›na kaniim." ifadesile, kendisini takdir ede-
bilmenin kendisinin efli arkadafl› olmak mahiyetinde bulunmakla ancak müm-
kün olabilece¤i hakikatini ityan ediyordu. Celâlettin Arif Bey, dairei intihabiye-
sini teftifl etmeksizin, Ankaraya "muavedet" edemiyece¤ini de bildiriyordu.

Efendiler, ben de ‹stanbula avdet edemiyece¤imi ‹stanbul hükûmetine Er-
zurumdan bildirmifltim. E¤er, mahalli davet ve sahibi davet ayn› olsayd›, insa-
n›n, adeta, garip bir nazire yap›lmakta oldu¤una hükmedece¤i gelebilirdi. Fa-
kat, flerait, büsbütün baflka oldu¤una göre, ‹stanbulun davetine karfl› bana a¤u-
flu vefa ve fedakârisini açm›fl olan kahraman Erzurum ahalisinin, bu a¤uflu sa-
mimiyeti suiistimal edebilece¤ine asla ihtimal vermedim.

Hatta, Efendiler; 28 Eylûl 1336 tarihinde Erzurum ahalisi murahhaslar›
namile memurîn ve ahaliden elli imza ile ald›¤›m telgrafname dahi, bu kanaati-
mi ihlâl etmedi. Gerçi telgraf, çok dürüst ve isyankâr idi. Fakat, imzalar›n k›s-
m› küllîsi, Celâlettin Arif Beyin vali vekilli¤i etti¤i vilâyet memurlar›n›n idi. Bil-
hassa istinaf azas›ndan olup Celâlettin Arif Bey taraf›ndan polis müdiriyeti ve-
kâletine tayin edilen zat›n imzas› bu telgrafnamenin, nas›l çirkin bir zihniyetin
mahsulü olabilece¤ine medar› hüküm addedilemez midi? Bu telgrafnamenin,
Maarif Müdürü Mithat Beyin evinde toplanan birtak›m kimseler taraf›ndan
tertip edildi¤ini anlamak hususu gecikmedi.

Efendiler, Celâlettin Arif Bey, tekliflerini bir taraftan, Erzurum Heyeti
Merkeziye Reisi Tevfik imzasile, "Celâlettin Arif Bevefendinin vaki ifl'ar› veç-
hile muamele ifas›n› kat'iyetle talep ederiz." diye teyit ettirirken bir taraftan da,
gûya, Ankara ile flifreli muhaberelerle birtak›m ifller yap›lmak ve teflebbüsün ne
tesir yapt›¤› anlafl›lmak isteniyordu.
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Celâlettin Arif Bey ya oyuncak olarak oynat›l›yor ya da daha karar vermedim, pek
ak›ll›d›r, kendi bir ifl yapmak istiyor. Çünkü, Halit Beyi bana önermeden yazmas› ve Hüse-
yin Avni Bey hakk›nda direniflinin baflka anlam› yok. Halit Beyin Albay Kâz›m Beyle ara-
s› pek iyi olmad›¤›ndan, Kâz›m Beye karfl› kendisine bir karar verdirilebilir. Hüseyin Avni
Bey de vali ad› alt›nda güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Beyin vali vekilli¤ine öneril-
di¤ini iflitenler umutsuz oluyorlar ve i¤reniyorlar. Özel olarak bilginize sunay›m ki, Erzu-
rum Meb'usu Necati Beyin kardefli olup son zamanlarda Millî E¤itim Müdürlü¤üne atanan
Mithat Bey, Bolflevikli¤i, memleketin ifl beceremiyenlerin mevki kapmas› yolunda anlad›¤›-
n› san›yor. Bu kifli, ç›kar›na düflkün oldu¤undan halk›n ço¤unlu¤unca pek sevilmez. Halk
hükûmeti konusunda, beni elveriflli bulamad›¤›ndan Celâlettin Arif ve Hüseyin Avni Bey-
lerle haberleflerek iflin daha önceden düzenlenip onayland›¤›n› san›yorum.

Efendiler, Celâlettin Arif Beyi Ankaraya ça¤›ran 23 Eylûl tarihli telgra-
f›ma, 24 Eylûl tarihli sert bir telgrafla karfl›l›k verildi. Bu telgraf Meclis Bafl-
kanl›¤› makam›na yaz›lm›fl idi. "Bakanlar Kurulunda ve Büyük Millet Mecli-
sinde okunacakt›r" diye hir uyarma da vard› (Belge 259). Benim telgraf›mda-
ki iki kelimeyi, kanunsuz ve uygunsuz kelimelerini alarak, Celâlettin Arif Bey
Erzurumdaki giriflim ve önerilerini birer birer bu iki kelime ile tart›yordu. Bu
mu kanunsuzdur? bu mu uygunsuzdur? diyerek kendini savunuyordu. Yapt›-
¤› ifllerin ne oldu¤u yeri geldi¤inde verilen bilgilerden anlafl›ld›¤› için hangisi-
nin kanunsuz olmad›¤›n› ve hangisinin uygunsuz bulunmad›¤›n›, kavramak
güç olmayacakt›r. Celâlettin Arif Bey, "kanunsuz ve uygunsuz önerinin ben-
den gelmiyece¤ine Bakanlar Kurulunun inanm›fl olmas›n› beklerdim." dedik-
ten sonra, "aran›zda iddialar›m›n de¤erini bilecek arkadafllar›m bulunaca¤›na
inan›yorum." sözlerile, kendisinin de¤erini bilmemin ancak kendisinin efli, ar-
kadafl› olmak niteli¤inde bulunmakla olabilece¤i gerçe¤ini ileri sürüyordu.
Celâlettin Arif Bey, seçim bölgesini incelemeden, Ankaraya dönmeyece¤ini
de bildiriyordu.

Efendiler, ben de ‹stanbula dönemiyece¤imi ‹stanbul hükûmetine Erzu-
rumda bildirmifltim. E¤er, ça¤›r› yeri ve ça¤›r› sahibi ayn› olsayd›, insan›n, san-
ki, tuhaf bir benzetme yap›lmakta oldu¤u kan›s›na varaca¤› gelebilirdi. Ama,
koflullar, bambaflka oldu¤una göre, ‹stanbulun ça¤›r›fl› karfl›s›nda bana vefa ve
özveri sinesini açm›fl olan kahraman Erzurum halk›n›n, bu içtenlik sinesini kö-
tüye kullanabilece¤ini hiç olas› görmemifltim.

Dahas›, Efendiler, 28 Eylûl 1920 tarihinde Erzurum halk›n›n delegeleri
ad› alt›nda görevlilerden ve halktan elli imza ile ald›¤›m telgraf bile, bu kan›-
m› de¤ifltirmedi. Gerçi telgraf, çok kaba ve karfl› gelici idi. Ama, imzalar›n ço-
¤unlu¤u, Celâlettin Arif Beyin vali vekilli¤i etti¤i il memurlar›n›n idi. Özellik-
le istinaf mahkemesi üyelerinden olup Celâlettin Arif Bey taraf›ndan polis
müdür vekilli¤ine atanan kiflinin imzas› bu telgraf›n, nas›l çirkin bir düflünce-
nin ürünü olabilece¤ine yeter kan›t say›lamaz, m›yd›? Bu telgraf›n, E¤itim
Müdürü Mithat Beyin evinde toplanan birtak›m kimseler taraf›ndan düzen-
lendi¤ini anlamam›z gecikmedi.

Efendiler, Celâlettin Arif Bey, önerilerini bir yandan, Erzurum Merkez
Kurulu Baflkan› Tevfik imzasile "Celâlettin Arif Beyefendinin bildirdi¤i yol-
da ifllem yap›lmas›n› kesinlikle isteriz." diye destekletirken bir yandan da, söz-
de, Ankara ile flifreli yaz›flmalarla birtak›m ifller yap›lmak ve giriflimin ne etki
yapt›¤› anlafl›lmak isteniyordu.
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Ankara Maarif Vekâletine Erzurum, 21/22, 9/1336
Erzurum Meb'usu Necati Beye:
Mümkünse, S›hhiye Müdiriyetine Merkez Tabibi Doktor Salim Beyin tayinine himmet

olunmas› muvaf›kt›r. Bundan evvelki inhalar›n ciddiyetten âri bulundu¤u, tahsisat›m›z› mut-
laka alarak Ziraat Bankas›ndan havale veriniz. Meclise yaz›lm›flt›r (Hüseyin Avni).

Maarif Müdürü Mithat
Ve badehu:

Maarif Vekâletine Erzurum, 22/9/1336
R›za Nur Beyefendiye:
fiimdiye kadar yazd›¤›m mesailden ne netice hâs›l oldu. Heyeti Vekilede bu mesele hak-

k›nda ne cereyan eyledi? Lûtfen beni malûmattar etmenizi rica ile gözlerinizden öperim (Ce-
lâlettin Arif).

Maarif Müdürü Mithat
Ve badehu:
Gayet müstaceldir. Ankarada Maarif Vekâletine Erzurum, 25/9/1336
R›za Nur ve Necati Beyler okuyacakt›r:
Ermenileri tedip maksadile Haziranda seferberlik ilân olunarak üç yüz befle kadar tah-

t› silâha davet olunmufl dokuz bini muharip ve on üç bini gayr›muharip ki cem’an yekûn yir-
mi iki bin askerle zabitan ailesi iafleleri hemen Erzurum vilâyeti ahalisine tahmil olunarak flu
zamanda tekâlifi harbiye suretile bir buçuk milyon liral›k erzak ve mevafli ve vesaiti nakliye
al›nm›flt›r. Halk, maksad›n ulviyetini takdir etmesine mebni bu kadar fedekârl›k ettikten son-
ra Çiçerin'in malûm mektubu hareketi askeriyeyi akim b›rakmas› ve Ermenilerin bundan ce-
saret alarak ahalii islâmiyeye mezalim yaparken ordunun Ermeni ve Bolflevik ittifak›n› ileri
sürerek cesaretsizlik göstermesi ve K›z›llar ile matlûp derecede anlafl›lamamas› ve bunlarla
beraber Celâlettin Arif Beyin yazd›¤› suistimallere meydan verilmesi pek fena tesir yaparak
halk› k›yam ve dinsizli¤e sevketmifltir. fiark ahvalini idare edebilmek kudreti, Kâz›m Paflada
olmad›¤› cihetle buran›n ahvali siyasîye ve askerîyesini Ermenilere mukabele edecek k›yaset-
te iyi idare edebilecek muktedir ve ayn› zamanda salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir heyetin vü-
cudu elzemdir. fiimdiye kadar k›ymettar zamanlar Ankarada dosyas› mevcut manas›z muha-
berat ile geçmifl, belki de birçok f›rsatlar kaybolmufltur. Di¤er taraftan Erzurumun mevsim
itibarile müflkül zamanlar› geldi. Ordunun muhafazas› zarurî olup halbuki elbise ve iafle hu-
susunda pek ziyade zaruret çekilmektedir. Memurîni askerîye ve mülkîye dört aydanberi ma-
afl almamakta ve masarifat› askerîye için yeni tekâlifte bulunmay› tasavvur ediyorlarsa da
ahalinin kudretini bilmiyorlar. Kat'iyyen müsait de¤ildir. Hükûmeti merkeziye pek bigâne ve
civar elviye, bahusus Harput vilâyeti bütün lakayt, hiç alâka göstermemektedir. Bu gibi mu-
amelât hakk›nda hükûmetten, icap ederse, nam›ma meclisinizden de istizahta bulununuz ve
ordunun ihtiyacat›n› oraca kat'iyyen temin ederek sonra geliniz. Vilâyat› flarkîye hakk›ndaki
ajansa çok inanmad›m, imza. Hüseyin Avni

Maarif Müdürü Mithat
Görülüyor ki, Celâlettin Arif Beyin, Heyeti Vekile aras›nda müddeiat›n›

takdir edece¤ini zannetti¤i ve makam›n›n flifresinden istifadeye k›yam eyledi¤i
zat da, kendisinin mahremi olmak istememifl ve Meclis Riyasetini haberdar ey-
lemifltir.

Efendiler, k›rk elli kiflinin, bütün Erzurum ahalisi nam›na telgraf çekmek
suretile oynanmak istenen oyunun, yine Erzurum ahalisi taraf›ndan, halk›n
Büyük Millet Meclisi Hükûmetine sadakat ve fedekârl›k hissiyatile meflbu ol-
du¤una dair gelen telgrafla mahiyeti anlafl›ld›.

Celâlettin Arif Bey, Ermenistan seferinde en nihayet Büyük Millet Meclisi
ordusunun muzaffer oldu¤unu gözlerile gördükten sonra, yani avdet tebligat›-
n› ald›¤›ndan k›rk yedi gün sonra Erzurumdan harekete karar mecburiyetine
kani olmufltu. Maahaza hareketini flu telgrafla Mecliste tepflir ettiriyordu:
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Ankara E¤itim ve Ö¤retim Bakanl›¤›na     Erzurum, 21/22, 9/1920
Erzurum Meb'usu Necati Beye:
Mümkünse, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤üne Merkez Tabibi Doktor Salim Beyin atanmas›-

na çal›fl›rsan›z uygun olur. Bundan evvelki önerilerin ciddî olmad›¤›, ödene¤imizi kesinlik-
le alarak Ziraat Bankas›ndan gönderiniz. Meclise yaz›lm›flt›r. (Hüseyin Avni)

E¤itim ve Ö¤retim Müdürü Mithat
Ve ard›ndan:

E¤itim ve Ö¤retim Bakanl›¤›na Erzurum, 22/9/1920
R›za Nur Beyefendiye:
fiimdiye kadar yazd›¤›m ifllerden ne sonuç ç›kt›. Bakanlar Kurulunda bu ifl hakk›nda

neler oldu? Lûtfen bana bilgi vermenizi rica ile gözlerinizden öperim. (Celâlettin Arif)
E¤itim ve Ö¤retim Müdürü Mithat

Ve ard›ndan:
Çok ‹vedidir Ankara E¤itim ve Ö¤retim Bakanl›¤›na Erzurum, 25/9/1920
R›za Nur ve Necati Beyler okuyacakt›r:
Ermenileri yola getirmek amac›yla seferberlik ilân olunarak binsekizyüzseksendokuz

do¤umlulara kadar askere al›nm›fl dokuz bini savaflç› ve on üç bini savaflç› olmayan ki top-
lam yirmiikibin erle subay ailesinin beslenmesi hemen hemen Erzurum ili halk›na yüklene-
rek flu zamanda savafl vergisi yoluyla bir buçuk milyon liral›k yiyecek ve hayvan ve tafl›t ara-
c› al›nm›flt›r. Halk, amac›n ululu¤unu bildi¤inden bu kadar özveri yapt›ktan sonra Çiçerin'in
bilinen mektubunun savafl› durdurmas› ve Ermenilerin bundan cesaret alarak Müslüman
halk›n can›n› yakarken ordunun Ermeni ve Bolflevik birleflmesini ileri sürerek cesaretsizlik
göstermesi ve K›z›llar ile istenildi¤i kadar anlafl›lamamas› ve bunlarla birlikte Celâlettin
Arif Beyin yazd›¤› yolsuzluklara meydan verilmesi çok kötü etki yaparak halk› ayaklanma-
ya ve dinsizli¤e itmifltir. Do¤u ifllerini yönetebilmek erki, Kâz›m Paflada olmad›¤›ndan bu-
ran›n siyasî ve askerî durumlar›n›n Ermenilere karfl›l›k verebilecek anlay›flta iyi yönetebile-
cek güçlü ve ayn› zamanda ola¤anüstü yetkili bir kurulun varl›¤› çok gereklidir. fiimdiye ka-
dar de¤erli zamanlar Ankarada dosyas› bulunan anlams›z yaz›flmalarla geçmifl, belki de bir-
çok f›rsatlar yitirilmifltir. Öbür yandan Erzurumun mevsim bak›m›ndan zor zamanlar› gel-
di. Ordunun korunmas› zorunludur, oysa giyecek ve yiyecek bak›m›ndan çok s›k›nt› çekil-
mektedir. Asker ve sivil görevliler dört aydanberi maafl almamakta ve askerlik giderleri için
yeni vergiler almay› düflünüyorlarsa da halk›n gücünü bilmiyorlar. Kesinlikle elveriflli de¤il-
dir. Merkezdeki hükûmet pek ilgisiz ve yak›n iller, özellikle Harput ili tümüyle ilgisiz, hiç il-
gi göstermemektedir. Bu gibi iflleri hükûmetten gerekirse, benim ad›ma da Meclisinizden de
sorunuz ve ordunun gereksinimini kesin olarak oradan sa¤lad›ktan sonra geliniz. Do¤u ille-
ri hakk›ndaki ajans haberine pek inanmad›m. ‹mza Hüseyin Avni

E¤itim ve Ö¤retim Müdürü Mithat
Görülüyor ki, Celâlettin Arif Beyin, Bakanlar Kurulu üyeleri aras›ndan

iddialar›n› anlayaca¤›n› sand›¤› ve mevkiinin flifresinden yararlanmaya kalk›fl-
t›¤› kifli de, kendisinin s›rdafl› olmak istememifl ve Meclis Baflkanl›¤›na haber
vermifltir.

Efendiler, k›rk elli kiflinin, bütün Erzurum halk› ad›na telgraf çekmesi yo-
luyla oynanmak istenen oyunun niteli¤i, yine Erzurum halk› taraf›ndan, hal-
k›n Büyük Millet Meclisi Hükûmetine ba¤l›l›k ve özveri duygular›yla dolu ol-
du¤unu bildiren telgraf›yla anlafl›ld›.

Celâlettin Arif Bey, Ermenistan seferinden en sonunda Büyük Millet
Meclisi Ordusunun zaferle ç›kt›¤›n› gözlerile gördükten sonra, yani geri dön-
mesi bildirisini ald›ktan k›rk yedi gün sonra Erzurumdan ayr›lmaya karar ver-
mek zorunlulu¤una inanm›flt›. Böyle iken yola ç›kt›¤›n› flu telgrafla Meclise
müjdelettiriyordu:



Büyük Millet Meclisi Riyasetine Erzurum, 27 Teflrinisani 1336
Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi ve Umuru Adliye Vekili Muhterem Meb’usumuz Ce-

lâlettin Arif Beyefendi, Meb’usumuz Hüseyin Avni Beyle dünkü gün flitan›n fliddetine ra¤-
men Erzurum ahalisinin büyük ve parlak merasimi teflyiiyesi ile Ankaraya müteveccihen ha-
reket ettiklerini arz ve bu vesile ile Meclise karfl› olan lâyezal hürmetlerimizi takdim eyleriz.

Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye Reisi Tevfik
Hüseyin Avni, Celâlettin Arif Beylerin Erzurumdan avdetten sonra, Mec-

listeki vaz'› muhalefetleri ve Kâz›m Kara Bekir Paflaya taarruz ve hücumlarile
Meclisi çok iflgal ettikleri görülmüfltür.

Muhterem Efendiler, flark hudutlar›m›zda müstacel olan iflimiz; Celâlettin
Arif Beyin, Erzurumun ink›lâp tarihinde b›rakt›¤› eserini daha fazla mütalea
ve tetkike müsait de¤ildir. Arzu buyurursan›z ayn› günlerde flark hududumuz-
daki ciddî ifltigale gelelim:

Malûmu âlinizdir ki, Mondros Mütarekesindenberi, Ermeniler, gerek Er-
menistan dahilinde, gerek hududa mücavir mahallerde Türkleri kütle halinde
katilden bir an fari¤ olmuyorlard›. 1336 senesi sonbahar›nda Ermeni mezalimi
tahammülsüz bir hale geldi. Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 1336
tarihinde flark m›nt›kas›nda muvakkat seferberlik ilân ettik. On Beflinci Kolor-
du Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflay› fiark Cephesi Kumandan› yapt›k.
1336 Haziran›nda, Ermeniler, Oltuda teflekkül eden Türk idarei mahallîyesine
karfl› hareketle, o havaliyi istilâ etti. Hariciye Vekâletimiz taraf›ndan, Ermeni-
lere 7 Temmuz 1336 da bir ültimatom verildi. Ermeniler ayn› tarz› hareketleri-
ne devam ettiler. Nihayet seferberlikten üçbuçuk dört ay kadar sonra, Kötek,
Bardiz m›ntakalar›nda toplanan kuvvetlerimize, Ermenilerin taarruzile hare-
kât› harbîyeye baflland›.

Ermeniler, 24 Eylûl 1336 sabah› Bardiz cephesinden bask›n tarz›nda yap-
t›klar› umumî bir taarruzla muvaffak oldular. Efendiler; bu hofla gitmiyen ma-
lûmata ait flark cephesinin raporunu okurken, Ermenilerin taarruzlar› günü
olan 24 Eylûlde yaz›lm›fl Celâlettin Arif Beyin de malûm ültimatomunu al›yor-
dum (Ves. 259). Ermeniler tardolundular. Ordumuz, 28 Eylûl sabah› ileri ha-
rekete geçti. Ayn› günde, Erzurumun elli imzas› da Ankaraya taarruza geçiyor.
Ne suitesadüf!.. Sanki, bu Efendiler, Ermenilerde aleyhimizde harekete sözlefl-
mifl gibi...!

Ordu, 29 Eylûlde Sar›kam›fla dahil oldu. 30 Eylûlde Merdenek iflgal olun-
du. Fakat, baz› esbap ve mülâhazata binaen 28 Teflrinievvel 1336 tarihine ka-
dar, bir ay, Sar›kam›fl-Lâlo¤lu, hatt›nda kald›.

Bu esbaptan birinin de, Erzurumda bulunan Celâleltin Arif Bey ve rüfe-
kas›n›n ihdas eyledikleri vaziyet oldu¤unu tahmin buyurursunuz. Filhakika,
Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 29 Eylûl 1336 tarihinde Sar›kam›fltan keflide edilen
telgraf›nda "30 Eylûlde cepheyi gezip tespit ettikten sonra Erzuruma giderek
orada cereyan eden meselenin neticelendirilece¤i maruzdur." deniliyordu. Kâ-
z›m Kara Bekir Pafla, 30 Eylûl 1336 tarihinde, Sar›kam›fltan Celâlettin Arif Be-
ye de yazd›¤› bir flifrede, "Erzurum ahalisi nam›na k›rk elli imza ile çekilen
aç›k telgraf, haricî düflmanlar›n milyonlar sarfile temin edemiyece¤i bir vesika-
d›r. Zat› vak'adan daha mühim ve mühlik olan iflbu aç›k telgraf› haricî düflman
tehlike ve tehdidinden daha tahripkâr ve netayici vahimesin› cephe vaz›yetin-
den mühim gördü¤ümden yar›n Erzuruma gelece¤imi arzeylerim.” diyordu.
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Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na   Erzurum, 27 Kas›m 1920
Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baflkan› ve Adalet Bakan Vekili Say›n Meb’usumuz Celâ-

lettin Arif Beyefendi, Meb’usumuz Hüseyin Avni Beyle dünkü gün k›fl›n sertli¤ine bakmak-
s›z›n Erzurum halk›n›n büyük ve parlak u¤urlama gösterisiyle Ankaraya do¤ru yola ç›kt›kla-
r›n› bilginize sunar ve bu f›rsattan yararlanarak Meclise karfl› sonsuz sayg›lar›m›z› sunar›z.

Haklar› Savunma Merkez Kurulu Baflkan› Tevfik
Hüseyin Avni, Celâlettin Arif Beylerin Erzurumdan döndükten sonra,

Mecliste muhalefet yapmalar› ve Kâz›m Kara Bekir Paflaya sataflma ve sald›r-
malar›yla Meclisi çok u¤raflt›rd›klar› görülmüfltür.

Muhterem Efendiler, do¤u s›n›rlar›m›zda ivedi olarak yap›lmas› gereken
iflimiz; Celâlettin Arif Beyin, Erzurumun devrim tarihinde b›rakt›¤› yap›t›n›
uzun uzun incelemeye ve irdelemeye elveriflli de¤ildir. ‹sterseniz ayn› günler-
de do¤u s›n›rlar›m›zdaki önemli ifllere gelelim:

Bilirsiniz ki, Mondros Ateflkesinden beri, Ermeniler, gerek Ermenistan
içinde, gerek s›n›ra yak›n yerlerde, Türkleri toptan öldürmekten bir an bile
geri durmuyorlard›. 1920 senesi sonbahar›nda Ermenilerin zulümleri dayan›l-
maz bir duruma geldi. Ermenistan seferine karar verdik. 9 Haziran 1920 tari-
hinde do¤u bölgesinde geçici seferberlik ilân ettik. On Beflinci Kolordu Ko-
mutan› Kâz›m Kara Bekir Paflay› Do¤u Cephesi Komutan› yapt›k. 1920 Hazi-
ran›nda, Ermeniler, Oltuda kurulan Türk yerel yönetimi üzerine yürüyerek, o
dolaylar› ele geçirdi. D›fliflleri Bakanl›¤›m›z taraf›ndan, Ermenilere 7 Temmuz
1920 de bir ültimatom verildi. Ermeniler bildiklerini okumay› sürdürdüler.
Sonunda seferberlikten 3,5-4 ay kadar sonra, Kötek, Bardiz bölgelerinde top-
lanan kuvvetlerimize, Ermenilerin sald›rmas›yla savafl bafllad›.

Ermeniler, 24 Eylûl 1920 sabah› Bardiz cephesinden bask›n fleklinde
yapt›klar› genel bir sald›r›yla baflar›l› oldular. Efendiler; bu hofla gitmiyen bil-
giyi veren do¤u cephesi raporunu okurken, Ermenilerin sald›rd›klar› gün
olan 24 Eylûlde yaz›lm›fl Celâlettin Arif Beyin de bilinen ültimatomunu al›-
yordum (Belge 259). Ermeniler püskürtüldüler. Ordumuz, 28 Eylûl sabah›
ileri harekete geçti. Ayn› günde, Erzurumun elli imzas› da Ankaraya sald›r›-
ya geçiyor. Ne kötü rastlant›!.. Sanki, bu Efendiler, Ermenilerle bize karfl›
birleflmifl gibi!..

Ordu, 29 Eylûlde Sar›kam›fla girdi. 30 Eylûlde Merdenek al›nd›. Ama,
baz› nedenler ve düflüncelerle 28 Ekim 1920 tarihine kadar, bir ay, Sar›kam›fl-
Lâlo¤lu, hatt›nda kald›.

Bu nedenlerden birinin de, Erzurumda bulunan Celâlettin Arif Bey ve
arkadafllar›n›n yaratt›klar› durum oldu¤unu kestirebilirsiniz. Gerçekten, Kâ-
z›m Kara Bekir Paflan›n, 29 Eylûl 1920 tarihinde Sar›kam›fltan çekilen telgra-
f›nda "30 Eylûlde cepheyi gezip durumu saptad›ktan sonra Erzuruma giderek
orada olmakta olan ifllerin sonuçland›r›laca¤› bilginize sunulur." deniliyordu.

Kâz›m Kara Bekir Pafla, 30 Eylûl 1920 tarihinde, Sar›kam›fltan Celâlettin
Arif Beye de yazd›¤› bir flifrede, "Erzurum halk› ad›na k›rk elli imza ile çeki-
len aç›k telgraf, d›fl düflmanlar›n milyonlar harcayarak elde edemiyecekleri bir
belgedir. Olay›n kendisinden daha önemli ve tehlikeli olan bu aç›k telgraf› d›fl
düflman tehlike ve gözda¤›ndan daha y›k›c› ve do¤urabilece¤i kötü sonuçlar›
cephe umumundan daha önemli gördü¤ümden yar›n Erzuruma gelece¤imi
bilginize sunar›m.” diyordu.
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Celâlettin Arif Bey, 5/6 Teflrinievvel 1336 tarihli telgrafile, bilhassa "vatan-
perver ordu dahilinde k›ymetli ve halk›n itimad›na mazhar olmufl pek çok za-
bitan ve ümera mevcut oldu¤undan suiistimal flikâyetleri bittabi ordunun kuva-
yi mukavime ve intizam esas›na tesir yapacak kadar büyümemifltir." malûma-
t›n› veriyordu.

Senelerce, vatan›n muhtelif harp sahnelerinde kumanda etti¤im ordular›-
m›z›n ümera ve zabitan› hakk›nda zaten malûmum olan bir hakikati 180 inci
defa olsa da iflitmifl olmaktan elbette çok mahzuz olmufltum.

Efendiler; muhabere meydan›nda, emre intizar eden fiark Ordumuz, 28 Tefl-
rinievvel 1336 günü Kars üzerine harekete bafllad›. Düflman mukavemet etmek-
sizin Kars› terketti. 30 Teflrinievvelde taraf›m›zdan iflgal olundu. 7 Teflrinisani ta-
rihinde k›taat›m›z, Arpa çay›na kadar olan m›nt›kay› ve Gümrüyü iflgal etti.

Ermeniler, 6 Teflrinisanide tatili muhasamat ve sulh için müracaat etmifl-
lerdi. Biz de mütareke mevadd›n›, Hariciye Vekâleti vas›tasile 8 Teflrinisanide
Ermeni ordusuna bildirdik. 28 Teflrinisanide bafllayan müzakerat› sulhiye 2
Kânunuevvelde hitam buldu ve 2/3 Kânunuevvel gecesi Gümrü Muahedesi im-
za olundu.

Efendiler, Gümrü Muahedesi hükûmeti millîyenin aktetti¤i ilk muahede-
dir. Bu muahede ile düflmanlar›m›z›n hayalhanesinde kendisine ta Harflit vadi-
sine kadar olan Türk ülkeleri bahfledilmifl olan Ermenistan, Osmanl› Devleti-
nin 1877 Seferile kaybetmifl oldu¤u yerleri bize, hükûmeti millîyeye terkederek
dava haricine ç›kar›lm›flt›r. fiarkta, vaziyetlerde mühim tebeddül olmas› yüzün-
den, bu muahede yerine, bilâhare aktolunan 16 Mart 1337 tarihli Moskova ve
13 Teflrinievel 1337 tarihli Kars Muahedeleri kaim olmufltur.

Efendiler, umumî m›nt›ka itibarile, temas halinde bulundu¤umuz Gürcüs-
tan ile cari muamele ve münasebet hakk›nda da k›sa bir malûmat vereyim.

1336 senesi Temmuzunda, Batum, ‹ngilizler taraf›ndan tahliye edilince
Gürcüler hemen iflgal ettiler. Bu keyfiyet, Brestlitovsk ve Trabzon Muahedele-
rince muhalif oldu¤undan, 25 Temmuz 1336 da taraf›m›zdan protesto edilmiflti.

8 fiubat 1337 de Ankarada itimatnamesini takdim etmifl olan Gürcü sefiri-
le de, Türkiye-Gürcüstan Muahedesi için müzakere bafllam›flt›. Nihayet 23 fiu-
bat 1337 de verdi¤imiz kat'î bir ültimatom üzerine Ardahan, Artvin ve Batu-
mun taraf›m›zdan iflgaline muvafakat olundu. Batumun iflgali bu tarihten befl-
gün sonra vaki olmufltur. ‹flbu yerlerde, Türkiyeye iltihak›n› sab›rs›zl›kla bek-
liyen halk›n alk›fllar› içinde iflgal keyfiyeti vaki oldu.

Bilâhare, Moskova Muahedesi mucibince Batum tahliye ve fakat iflgal ey-
lemifl oldu¤umuz aksam› sairenin ana vatana merbutiyeti teyit olundu.

*
*   *

Efendiler, içinde bulundu¤umuz tarihlerde Trakya vaziyetine de hep bera-
ber göz gezdirelim:

fiarkî Trakyada, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Trakya-
Paflaeli Heyeti Merkeziyesi bir kongre yapt› ve bu kongre, Trakyan›n, idaresini,
Trakya-Paflaeli Heyeti Merkeziyesine tevdi etti. Trakyada Kolordu Kumandan›
bulunan Cafer Tayyar Bey (Cafer Tayyar Pafla) bu heyeti merkeziyeye dahil ol-
makla beraber Edirne Meb’usu olarak da Meclisimize aza intihap olunmufltu.
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Celâlettin Arif Bey, 5/6 Ekim 1920 tarihli telgrafile, özellikle "yurtse-
ver ordu içinde de¤erli ve halk›n güvenine sahip olmufl pek çok subay ve
komutan bulundu¤undan yolsuzluk yak›nmalar› elbette ordunun direnme
gücünü ve düzen ilkesini etkileyecek kadar büyümemifltir.” bilgisini veri-
yordu.

Senelerce, vatan›n çeflitli savafl alanlar›nda komuta etti¤im ordular›m›z›n
üstsubay ve subaylar› hakk›nda öteden beri bildi¤im bir gerçe¤i 180 inci defa
olsa da iflitmifl olmaktan elbette çok duygulanm›flt›m.

Efendiler; savafl alan›nda, komut bekleyen Do¤u Ordumuz, 28 Ekim
1920 günü Kars üzerine yürümeye bafllad›. Düflman karfl› koymaks›z›n Kars›
b›rakt›. 30 Ekimde biz Kars› ald›k. 7 Kas›m tarihinde birliklerimiz, Arpa çay›-
na kadar olan bölgeyi ve Gümrüyü ald›.

Ermeniler, 6 Kas›mda savafl› durdurmak ve bar›fl için bafl vurmufllard›.
Biz de ateflkes hükümlerini, D›fliflleri Bakanl›¤› arac›l›¤›yla 8 Kas›mda Erme-
ni ordusuna bildirdik. 26 Kas›mda bafllayan bar›fl görüflmeleri 2 Aral›kda son
buldu ve 2/3 Aral›k gecesi Gümrü Antlaflmas› imza edildi.

Efendiler, Gümrü Antlaflmas› millî hükûmetin yapt›¤› ilk antlaflmad›r.
Bu antlaflma ile düflmanlar›m›z›n, Harflit vadisine kadar olan Türk ülkelerini
kendisine ba¤›fllamay› rüyalar›nda gördükleri Ermenistan, Osmanl› Devleti-
nin 1877 Seferile kaybetmifl oldu¤u yerleri bize, millî hükûmete b›rakarak saf
d›fl› edilmifltir. Do¤uda, durumlarda önemli de¤ifliklik olmas› nedenile, bu ant-
laflma yerine, sonradan yap›lan 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Ekim 1921
tarihli Kars Antlaflmalar› geçmifltir.

Efendiler, genel bölge nedenile, iliflkide bulundu¤umuz Gürcüstan ile
günlük ifller ve iliflkilerimiz üzerine de k›sa bir bilgi vereyim.

1920 senesi Temmuzunda, Batumu, ‹ngilizler taraf›ndan boflalt›l›nca,
Gürcüler hemen ele geçirdiler. Bu durum Brestlitovsk ve Trabzon Antlaflma-
lar›na ayk›r› oldu¤undan, 25 Temmuz 1920 de taraf›m›zdan protesto edilmifl-
ti.

8 fiubat 1921 de Ankarada güven mektubu vermifl olan Gürcü elçisiyle
de, Türkiye-Gürcüstan Antlaflmas› için görüflmeler bafllam›flt›. Sonunda 23
fiubat 1921 de verdi¤imiz kesin bir ültimatom üzerine Ardahan, Artvin ve Ba-
tumun bize geçmesinde uyufluldu. Batumun bize geçmesi bu tarihten on befl
gün sonra olmufltur. Türkiyeye kat›lmas›n› sab›rs›zl›kla bekliyen halk›n alk›fl-
lar› içinde bu yerlere girildi.

Daha sonra, Moskova Antlaflmas› gere¤ince Batum boflalt›ld› ama ele ge-
çirmifl oldu¤umuz öteki bölgelerin ana vatana ba¤l›l›¤› pekifltirildi.

*
*   *

Efendiler, içinde bulundu¤umuz tarihlerde Trakyan›n durumuna da hep
birlikte göz gezdirelim:

Do¤u Trakyada, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i, Trakya-Pa-
flaeli Merkez Kurulu bir kongre yapt› ve bu kongre, Trakyan›n yönetimini, Trak-
ya-Paflaeli Merkez Kuruluna verdi. Trakyada Kolordu Komutan› olarak bulunan
Cafer Tayyar Bey (Cafer Tayyar Pafla) bu merkez kurulu içinde olmakla beraber
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Trakya Heyeti Merkeziyesine ve Kolordu Kumandan›na verdi¤imiz talimat,
Trakya taliinin bütün memleketin tali ve mukadderatile birlikte hallolunabile-
ce¤› esas›na müstenit idi. Harekât› askeriye noktai nazar›ndan da verdi¤imiz
direktif flu idi:

Faik kuvvetlerin taarruzuna maruz kal›n›rsa nihayete kadar mukavemet
edilecek ve Trakya kâmilen zaptü iflgal edilse dahi, teklif olunacak herhangi bir
tarz› hal, münferiden kabul olunm›yacakt›r. Zaten Trakyadaki kumandan›n
da, karar›n›n böyle oldu¤u ifade edilmekte idi. Fakat son zamanlarda, Kuman-
dan Cafer Tayyar Bey ecnebîlerin verdi¤i teminat üzerine vukubulan davete
icabetle ‹stanbula gitmifl, bizi ancak avdetinde keyfiyetten haberdar etmiflti. An-
lafl›ld›¤›na göre fiarkî Trakyan›n yaln›z bafl›na muhafazai mevcudiyet edemiye-
ce¤inden Garbî Trakya ile birleflerek bir ecnebî idaresi sayesinde yaflayabilece-
¤i tarz›nda fikirler telkin olunmufl.. Her halde kuvvei maneviyeyi k›racak bir ta-
k›m propagandalar yap›lm›fl...

Cafer Tayyar Bey ‹stanbulda iken F›rka Kumandanlar›ndan Muhittin
Bey, ‹stanbuldan, Kolordu Kumandanl›¤›na tayin edilmifl.. Cafer Tayyar
Beyin Trakyaya avdetine müsaade olunmufl. Cafer Tayyar Bey, ‹stanbul
muhitatile temastan sonra, Muhittin Bey teklif etti¤i halde, art›k Kolordu-
nun kumandanl›¤›n› deruhde etmemifl. Muhittin Beyin üzerinde b›rakm›fl.
Bu suretle, Trakya talii, ‹stanbul mehalifi siyasîyesinin verdi¤i tesire terko-
lunmufl..

Efendiler, Büyük Millet Meclisi aç›ld›¤› zaman Trakyada Birinci Kolor-
dunun vaz'ulceyfli flöyle idi:

Kolordu karargâh› Edirnede;
Altm›fl›nc› F›rka: Keflan, Edirne, Uzunköprü havalisinde:
Elli Beflinci F›rka: Tekirda¤ m›nt›kas›nda;
K›rk Dokuzuncu F›rka: K›rkkilise m›nt›kas›nda;
Yunan ordusu, Anadoluda garp cephesinde yapt›¤› umumî taarruzda mu-

vaffak olduktan sonra 20 Temmuz 1336 tarihinde Tekirda¤›na bir f›rka ç›kar-
d›. Tekirda¤ m›ntakas›nda çok da¤›n›k bir halde bulunan Elli Beflinci F›rka
toplanmaya vak›t bulamadan Yunan f›rkas›, Edirne istikametinde yürümeye
bafllad›.

Garbî Trakyadan, Merici geçerek, taarruz etmek istiyen, Yunan kuvvetle-
ri; o m›nt›kadaki Altm›fl›nc› F›rkaya kumanda eden Cemil Beyin (Dahiliye Ve-
kili Cemil Beydir) ve 15 Hazirandan itibaren kuvvetlerile Edirneye gelmifl bu-
lunan ve Edirne-Karaa¤aç istasyonu aras›nda ciddî muhabereler vermifl olan
fiükrü Naili Beyin (fiükrü Naili Pafla) dikkat ve mukavemeti sayesinde tevkif ve
tespit olundu.

Edirne istikametinde, serbestçe ilerlemekte bulunan düflman f›rkas›na karfl›,
bütün Birinci Kolordu kuvvetlerini toplay›p tedbir alacak kumandan›n... Kolor-
du Kumandan› Muhittin Beyin, ne yapt›¤›n› bilmiyorum. Yaln›z istihsal etti¤im
malûmata nazaran, Cafer Tayyar Bev, kendi kuvvetlerine temas edemeksizin
Havza civar›nda atla dolafl›rken düflman taraf›ndan esir edilmifltir. Ondan sonra
sevku idareden mahrum, Birinci Kolordumuz, kâmilen inhilâl etti. K›taat›n›n bir
k›sm› esir oldu ve bir k›sm› da Bulgaristana iltica etli. Netice olarak, Trakya, kâ-
milen Yunanl›lar›n eline geçti. Maatteessüf Birinci Kolordu Kumandan›ndan,

480 481

Edirne Meb'usu olarak da Meclisimize üye seçilmiflti. Trakya Merkez Kurulu
ve Kolordu Komutan›na verdi¤imiz direktif, Trakyan›n kaderinin bütün ülke-
nin kaderile birlikte çözümlenebilece¤i ilkesine dayal› idi. Savafliflleri aç›s›n-
dan da verdi¤imiz direktif flu idi:

Üstün kuvvetlerin sald›r›s›yla karfl›lafl›l›rsa sonuna kadar dayan›lacak ve
Trakya bütünüyle düflman eline geçse bile, önerilecek herhangi bir çözüm yo-
lu, kendileri taraf›ndan bize dan›fl›lmadan kabul edilmiyecektir. Esas›nda
Trakyadaki komutan›n da, karar›n›n böyle oldu¤u söylenmekteydi. Ama son
zamanlarda, Komutan Cafer Tayyar Bey yabanc›lar›n verdi¤i güvence üzeri-
ne yap›lan ça¤r›ya uyarak ‹stanbula gitmifl, bize ancak dönüflünde durumdan
haber vermiflti. Anlafl›ld›¤›na göre Do¤u Trakyan›n tek bafl›na yafl›yam›yaca-
¤›ndan Bat› Trakya ile birleflerek bir yabanc› yönetimi gölgesinde yaflayabile-
ce¤i yollu düflünceler afl›lan›lm›fl.. her halde iç gücünü k›racak bir tak›m pro-
pagandalar yap›lm›fl....

Cafer Tayyar Bey ‹stanbulda iken Tümen Komutanlar›ndan Muhit-
tin Bey, ‹stanbuldan, Kolordu Komutanl›¤›na atanm›fl.... Cafer Tayyar
Beyin Trakyaya dönmesine izin verilmifl. Cafer Tayyar Bey, ‹stanbul
çevrelerile görüfltükten sonra, Muhittin Bey önerdi¤i halde, art›k Kolor-
dunun komutanl›¤›n› üstlenmemifl, Muhittin Beyin üzerinde b›rakm›fl.
Böylece, Trakyan›n gelece¤i, ‹stanbulun siyasî çevrelerinin etkisine b›ra-
k›lm›fl.

Efendiler, Büyük Millet Meclisi aç›ld›¤› zaman Trakyada Birinci Kolor-
dunun yerleflimi flöyleydi:

Kolordu Karargâh› Edirnede;
Altm›fl›nc› Tümen: Keflan, Edirne, Uzunköprü dolaylar›nda; 
Ellibeflinci Tümen: Tekirda¤ bölgesinde; K›rkdokuzuncu Tümen: 
K›rklareli bölgesinde.
Yunan ordusu, Anadoluda, bat› cephesinde yapt›¤› genel sald›r›da bafla-

r›l› olduktan sonra 20 Temmuz 1920 tarihinde Tekirda¤›na bir tümen ç›kard›.
Tekirda¤ bölgesinde çok da¤›n›k bir durumda bulunan Ellibeflinci Tümen
toplanmaya vak›t bulamadan Yunan tümeni, Edirne yönünde yürümeye bafl-
lad›.

Bat› Trakyadan, Merici geçerek, sald›rmak istiyen Yunan kuvvetleri; o
bölgedeki Altm›fl›nc› Tümene Komuta eden Cemil Beyin (‹çiflleri Bakan›
Cemil Beydir) ve 15 Hazirandan beri kuvvetlerile Edirneye gelmifl bulunan
ve Edirne-Karaa¤aç istasyonu aras›nda esasl› savafllara giriflmifl olan fiükrü
Naili Beyin (fiükrü Naili Pafla) dikkat ve dayanma gücü sayesinde durdurul-
du.

Edirne do¤rultusunda, serbestçe ilerlemekte bulunan düflman tümenine kar-
fl›, bütün Birinci Kolordu kuvvetlerini toplay›p önlem alacak komutan›n Kolordu
Komutan› Muhittin Beyin, ne yapt›¤›n› bilmiyorum. Yaln›z edindi¤im bilgilere
göre, Cafer Tayyar Bey, kendi kuvvetleriyle iliflki kuramadan Havza yak›nlar›n-
da atla dolafl›rken düflman taraf›ndan tutsak edilmifltir. Ondan sonra güdüm ve
yönetimden yoksun, Birinci Kolordumuz, bütünüyle çöktü. Birliklerinin bir bölü-
mü tutsak oldu ve bir bölümü de Bulgaristana s›¤›nd›. Sonunda, Trakya, bütü-
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milletin talep ve intizar etti¤i basiret, dikkat ve fedekârl›¤›n tecellisine flahit ola-
mad›k.

Efendiler, Trakyan›n hususî ve müflkül vaziyet ve flerait içinde bulundu¤u-
na flüphe yoktu. Fakat bu hususîyet ve müflkülât, hiçbir vak›t Trakyadaki ko-
lordunun icabat› askeriyeyi ve vatanperverlik namusunu ifa etmesine mâni ola-
mazd›. E¤er, bu, yap›lamam›fl ise millet, tarih nazar›nda bundan, yegâne
mes'ul, Cafer Tayyar Paflad›r. Tarihte bütün bir vatan›, çok faik düflman kuv-
vetleri karfl›s›nda, son kabzai türab›na kadar kar›fl, kar›fl kahramanca ve na-
muskârane müdafaa etmifl ve yine muhafazai mevcutiyet eyliyebilmifl ordular
görülmüfltür. Türk ordusu, o cevherde bir ordudur. Yeter ki ona kumanda
edenler, kumanda edebilmek evsaf›n› haiz bulunsun!

Efendiler, kumandanlar, askerlik vazife ve icabat›n› düflünürken ve tatbik
ederken, dima¤›n› mülâhazat› siyasîye taht› tesirinde bulundurmaktan tevakki
eylemelidirler. Siyasî cihetin icabat›n› düflünen baflka vazifedarlar oldu¤unu
unutmamal›d›rlar.

Kumandanlar, taht› emrine verilen millet evlâd›n›, memleket vesaitini, düfl-
mana, ölüme tevcih ederken, yegâne düflünece¤i nokta; milletin kendisinden bek-
ledi¤i vatanî vazifeyi ateflle, süngü ile ve ölümle ifa ve intaç etmektir. Askerî va-
zife, ancak, bu zihniyet ve kanaatle ifa olunabilir. Lâfla, politika ile, düflman me-
vaidi i¤falkâranesine kulak vermekle, askerlik vazifesi yap›lamaz. Kumandanl›k
vazife ve mes'uliyetini yüklenecek kadar omuzlar›nda ve bilhassa dima¤›nda
kuvvet bulunmayanlar›n feci ak›betlerle karfl›laflmas› gayr›kabili içtinapt›r.

Efendiler, bir kumandan›n esareti de mazur görülebilir. O zaman ki, vazi-
fe ve icabat› askeriyeyi ifa ve tatbikte elindeki kuvveti sonuna kadar, son süngü
ve son nefese kadar kulland›ktan sonra kan›n› ak›tmak f›rsat›n› bulamaks›z›n
düflman eline düflerse...

Efendiler, bütün ordusu faik has›m ordusu karfl›s›nda ma¤lûp ve kendili-
¤inden ricat ederken, k›l›c›n› çekip tek bafl›na at›n›, düflman baflkumandan›n›n
çad›r›na sald›rarak ölüm arayan, Türk kumandanlar› görülmüfltür.

Bir Türk kumandan›n›n, ordusunu kullanmaks›z›n, herhangi bir suitesa-
düf vs suitali neticesi dahi olsa, düflmana esir düflmesini biz mazur görsek te, ta-
rih, bunu asla affetmez ve affetmemelidir. Türk ink›lâp tarihinin ensali atiyeye
hitap ve ihtar› iflte budur..

*
*   *

Muhterem Efendiler, Anadolu ortas›nda ika olunan dahilî isyanlar›n Yu-
nan ordusu karfl›s›nda bulunan kuvvetlerimiz ve tertibat›m›z üzerinde yapt›¤›
suitesirat, düflmanlarca memul netayici vermedi. Müdafaa kuvvetlerimiz üze-
rinde do¤rudan do¤ruya müessir olarak, cephemizi y›kmaya matuf harekâtla
beraber, cepheye yak›n m›nt›kalarda da ahaliyi k›yam ettirmek, düflmanlar›n
ehemmiyet verdikleri bir mesele idi. ‹stanbul, bu hususta, ötedenberi çal›flmak-
ta idi. Zeynelâbidin partisinin Konya ve havalisinde vukuuna vas›ta oldu¤u is-
yankâr harekât, nihayet 1336 senesi Teflrinievveli bidayetinde zuhûr etti.

Delibafl nam›nda, bir flaki befl yüz kadar asker firarisini bafl›na toplad›. 2/3
Teflrinievvel 1336 gecesi Çumrav› bast›. 3 Teflrinievvel sabah› da Konyay› iflgal
ve hükûmete vaz›yet etti. Konya Valisi bulunan Haydar Bey ve Kumandan Avni
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nüyle Yunanl›lar›n eline geçti. Yaz›k ki Birinci Kolordu Komutan›ndan, mil-
letin isteyip ve bekledi¤i sezifl, dikkat ve özveriyi göremedik.

Efendiler, Trakyan›n özel ve zor durum ve koflul içinde bulundu¤una
kuflku yoktu. Ama bu özellik ve zorluk, hiçbir vak›t Trakyadaki Kolordunun
askerlik gereklerini ve yurtseverlik namus gere¤ini yapmas›na engel olamaz-
d›. E¤er, bu, yap›lamam›fl ise millet ve tarih gözünde bundan, tek sorumlu,
Cafer Tayyar Paflad›r. Tarihte bütün bir vatan›, çok üstün düflman kuvvetleri
karfl›s›nda, son bir avuç topra¤›na kadar kar›fl, kar›fl kahramanca ve namusuy-
la savunmufl ve gene de varl›¤›n› koruyabilmifl ordular görülmüfltür. Türk or-
dusu, o nitelikte bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenlerde, komuta edebil-
mek niteli¤i bulunsun.

Efendiler, komutanlar, askerlik görev ve gere¤ini düflünürken ve uygu-
larken, kafalar›n› siyaset düflüncelerinin etkisi alt›nda bulundurmaktan sak›n-
mal›d›rlar. ‹flin siyaset yönünün gereklerini düflünen baflka görevliler oldu¤u-
nu unutmamal›d›rlar.

Komutan›n, emrine verilen millet çocuklar›n›, memleket araçlar›n›, düfl-
mana, ölüme yöneltirken, tek düflünece¤i nokta; milletin kendisinden bekledi-
¤i yurt görevini ateflle, süngü ile ve ölümle yapmak ve sonuçland›rmakt›r. As-
kerlik görevi, ancak, bu düflünce ve anlay›flla yap›labilir. Lâfla, politika ile, düfl-
man›n aldat›c› sözlerine kulak vermekle, askerlik görevi yap›lamaz. Komutan-
l›k görev ve sorumlulu¤unu yüklenecek kadar omuzlar›nda ve özellikle kafala-
r›nda kuvvet bulunmayanlar›n ac›kl› sonuçlarla karfl›laflmas› kaç›n›lmazd›r.

Efendiler, bir komutan›n tutsak olmas› da hofl görülebilir. O zaman ki,
askerlik görev ve gereklerini yap›p uygulamaya elindeki kuvveti sonuna ka-
dar, son süngü ve son nefese kadar kulland›ktan sonra kan›n› ak›tmak f›rsat›-
n› bulamaks›z›n düflman eline düflerse...

Efendiler, bütün ordusu üstün düflman ordusu karfl›s›nda yenik düflmüfl
ve kendili¤inden çekilirken, k›l›c›n› çekip tek bafl›na at›n›, düflman baflkomu-
tan›n›n çad›r›na sald›rarak ölüm arayan, Türk komutanlar› görülmüfltür.

Bir Türk komutan›n›n, ordusunu kullanmaks›z›n, herhangi bir kötü rast-
lant› ve flanss›zl›k sonucu bile olsa, düflmana tutsak düflmesini biz hofl görsek
de, tarih, bunu hiç affetmez ve affetmemelidir. Türk devrim tarihinin gelece-
¤in kuflaklar›na söyledi¤i ve hat›rlatt›¤› iflte budur...

*
*   *

Muhterem Efendiler, Anadolu ortas›nda yap›lan iç ayaklanmalar›n Yu-
nan ordusu karfl›s›nda bulunan kuvvetlerimiz ve düzenlemelerimiz üzerinde
yapt›¤› kötü etkiler, düflmanlarca umulan sonuçlar› vermedi. Savunma kuv-
vetlerimiz üzerinde do¤rudan do¤ruya etken olarak, cephemizi y›kmaya yö-
nelik davran›fllarla birlikte, cepheye yak›n bölgelerde de halk› ayakland›rmak,
düflmanlar›n önem verdikleri bir ifldi. ‹stanbul, bu konuda, ötedenberi çal›fl-
makta idi. Zeynelâbidin partisinin Konya ve dolaylar›nda neden oldu¤u ayak-
lanmalar, sonunda 1920 senesi Ekiminin bafllar›nda ortaya ç›kt›.

Delibafl ad›nda, bir haydut befl yüz kadar asker kaça¤›n› bafl›na toplad›. 2/3
Ekim 1920 gecesi Çumray› bast›. 3 Ekim sabah› da Konyaya girdi ve hükûmeti
ele geçirdi. Konya Valisi bulunan Haydar Bey ve Komutan› Avni Bey (Meb'us
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Bey (Meb'us Avni Paflad›r) Konyada mevcut cüz’î m›ktarda asker ve jandar-
ma ile Alâettin tepesinde ussata karfl› flayan› tezkâr bir kahramanl›kla müdafa-
ada bulundular. Fakat ussat›n kesretine ve her taraftan muhacemat›na karfl› us-
sat eline düfltüler.

Ayn› günlerde Beyflehri ve Akflehir kazalar›nda da, berayi vazife dolaflan
askerî heyetlerimiz oralardaki ussat taraf›ndan ifay› vazifeden menolundu. Il-
g›n kazas›n›n Çekil karyesi civar›nda toplanan üç yüz kadar usat ta, nasihat
için giden heyete atefl etti. Konya cenubunda Karaman kazas›nda da, asiler te-
cemmüa bafllad›. Sultaniye, asiler eline düfltü.

Efendiler, bu isyan hareketlerine karfl›, Afyon Karahisardan ve Kütahya-
dan sevketti¤imiz Dervifl Bey (Kolordu Kumandan› Dervifl Paflad›r) kumanda-
s›ndaki kuvvetler Konya flimalinde, Meydan ‹stasyonu civar›nda ussatla temas
etti. Ankaradan da, bir süvari alay› ve bir cebel topu ile o zaman Dahiliye Ve-
kili bulunan Refet Bey kumandas›nda sevkolunan kuvvet, Meydan ‹stasyonun-
dan ilerliyen Dervifl Bey kuvvetile birleflti. Adana cephesinden de bir kuvvet
Karamana tevcih olundu.

Konya üzerine hareket eden kuvvetler, ussat ile birkaç musademeden son-
ra 6 Teflrinievvel 1336 da Konyay› ussattan kurtard›. Oradan kaçan ussat, Koç-
hisar, Akseki ve Bozk›r ve Manavgat istikametlerine gittiler.

Di¤er bir k›s›m ussat ta Afyon Karahisarla Konya aras›nda, Kad›nhan ve
Ilg›n› iflgal ettiler. Bu m›nt›kaya da Garp Cephesinden Kaymakam Osman
Bey kumandas›nda bir kuvvet gönderildi. Osman Bey müfrezesi Ilg›n, Kad›n-
han, Çekil ve Yalvac› tedip etti. Cenuptan gelen kuvvetimiz Karaman› kurtar-
d›.

‹syan m›nt›kas›nda, ussat› tenkile muvaffak olan kuvvetlerimiz, Bozk›r,
Seydiflehri ve Beyflehrini de ussattan tathir etti. Her tarafta, ussat döküntüleri
k›smen bize dehalet ettiler, k›smen de Antalya ve Mersin istikametlerine firar et-
tiler. Delibafl, Mersin m›ntakas›nda Frans›zlara iltica etti.

Muhterem Efendiler; Yeflilordu teflkilât›ndan bahsederken, izah etmifltim
ki, kuvvet teflkilinde mütehalif iki noktai nazar musademeye bafllam›flt›. Bizim
takip etti¤imiz; muntazam ordu teflkili fikrine muar›z olarak, "milis" diyebile-
ce¤imiz bir nevi teflkilât fikrine, umumî bir cereyan vermeye çal›fl›l›yordu. Re-
flit, Etem ve Teyfik biraderler, Kütahya civar›nda, Kuvayi Seyyare nam› alt›n-
da ellerinde bulunan kuvvete istinaden, bu cereyan›n bafl›nda ve hararetli bir
surette çal›fl›yorlard›.

Garp Cephesinde, orduda ve halk aras›nda ve hatta Mecliste, bu cereyan
etraf›nda yap›lan propaganda, o kadar kuvvetli ve müessir bir hale geldi ki,
"ordudan fayda yoktur, inhilâl etsin! Hepimiz Kuvayi Millîye olal›m!" sözleri..
her tarafta kulaklar› doldurmaya bafllad›.

Garp Cephesi k›taat› meyan›nda, Kuvayi Millîye halinde, bir m›nt›ka ve
bir cepheye malik bulunan Etem Bey müfrezesinin efrad›, adeta, müstesna ve
efrad› askeriyeye müreccah, imtiyazl› görülmeye, flayan› g›pta telâkki edilmeye
baflland›. Etem Bey ve kardeflleri de, herkes üzerinde, bir nevi nüfuz ve haki-
miyet tesisine bafllad›lar...

‹flte, bu s›ralarda idi ki, Garp Cephesi Kumandan›, Erkân›harbiyei Umumi-
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Avni Paflad›r) Konyada bulunan az say›da asker ve jandarma ile Alâettin te-
pesinde ayaklananlara karfl› an›lmaya de¤er bir kahramanl›kla savunma yap-
t›lar. Ama ayaklananlar›n çoklu¤u ve her yönden sald›rmalar karfl›s›nda ayak-
lananlar›n eline düfltüler.

Ayn› günlerde Beyflehir ve Akflehir ilçelerinde de, görevli olarak dola-
flan askerî hey'etlerimiz oralardaki ayaklananlar taraf›ndan görev yapmak-
dan önlendi. Ilg›n ilçesinin Çekil köyü yak›nlar›nda toplanan üç yüz kadar
haydut da, ö¤üt vermek için gidenlere atefl etti. Konya güneyinde Karaman
ilçesinde de, ayaklananlar y›¤›nak yapmaya bafllad›. Sultaniye, ayaklananla-
r›n eline düfltü.

Efendiler, bu ayaklanmalara karfl›, Afyondan ve Kütahyadan gönderdi-
¤imiz Dervifl Bey (Kolordu Komutan› Dervifl Paflad›r) komutas›ndaki kuvvet-
ler Konya kuzeyinde, Meydan ‹stasyonu yak›nlar›nda asilerle karfl›laflt›. An-
karadan da, bir atl› alay› ve bir da¤ topu ile o zaman ‹çiflleri Bakan› bulunan
Refet Bey komutas›nda gönderilen kuvvet, Meydan ‹stasyonundan ilerliyen
Dervifl Bey kuvvetile birleflti. Adana cephesinden de bir kuvvet Karamana
do¤ru yola ç›kar›ld›.

Konya üzerine yürüyen kuvvetler, ayaklananlarla birkaç çat›flmadan son-
ra 6 Ekim 1920 de Konyay› asilerden kurtard›. Oradan kaçan ayaklananlar,
Koçhisar, Akseki, Bozk›r ve Manavgat yönlerine gittiler.

Baflka bir tak›m ayaklananlar da Afyonla Konya aras›nda, Kad›nhan ve
Ilg›n› ele geçirdiler. Bu bölgeye de Bat› Cephesinden Yarbay Osman Bey ko-
mutas›nda bir kuvvet gönderildi. Osman Bey birli¤i Ilg›n, Kad›nhan, Çekil ve
Yalvac› bast›rd›. Güneyden gelen kuvvetimiz, Karaman› kurtard›.

Ayaklanma bölgesinde, asileri tepelemeyi baflaran kuvvetlerimiz, Bozk›r,
Seydiflehri ve Beyflehrini de ayaklananlardan temizledi. Her tarafta, ayakla-
nanlar›n döküntülerinin bir bölümü bize s›¤›nd›, bir bölümü de Antalya ve
Mersine do¤ru kaçt›. Delibafl, Mersin bölgesinde Frans›zlara s›¤›nd›.

Muhterem Efendiler; Yeflilordu örgütünden sözederken, aç›klam›flt›m ki,
kuvvet kurma konusunda birbirine karfl›t iki görüfl çat›flmaya bafllam›flt›. Bi-
zim tuttu¤umuz yol; düzenli ordu kurma görüflüne karfl›, "milis" diyebilece¤i-
miz bir türden örgüt kurma görüflüne, genel bir ak›m vermeye çal›fl›l›yordu.
Reflit, Etem ve Teyfik kardefller, Kütahya yak›nlar›nda, Kuvayi Seyyare* ad›
alt›nda ellerinde bulunan kuvvete dayanarak, bu ak›m›n bafl›nda ve çok atefl-
li bir flekilde çal›fl›yorlard›.

Bat› Cephesinde, orduda ve halk aras›nda ve Mecliste bile, bu ak›m etra-
f›nda yap›lan propaganda, o kadar güçlü ve etkili bir duruma geldi ki, "Ordu-
dan yarar yoktur, da¤›ls›n. Hepimiz Kuvayi Millîye** olal›m." sözleri.. her
yanda kulaklar› doldurmaya bafllad›.

Bat› Cephesi birlikleri aras›nda, Ulusal Güç niteli¤inde, bir bölge ve bir
cephesi bulunan Etem Bey birli¤inin erleri, sanki, ayr›cal›kl› ve ordu erlerine
ye¤lenir görülmeye, imrenilir say›lmaya baflland›. Etem Bey ve kardeflleri de,
herkes üzerinde, bir türden sözgeçirmeye ve egemenlik kurmaya bafllad›lar.

‹flte, bu s›ralarda idi ki, Bat› Cephesi Komutan›, Genelkurmay Baflkanl›¤›na,
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ye Riyasetine, Etem ve Teyfik biraderlerin tesirile oldu¤u zannolunan, bir tek-
lifte bulundu: "Yunan ordusunun Gedis civar›nda bulunan münferit bir f›rka-
s›na taarruz etmek!..."

Garp Cephesi Kumandan›, düflman kuvvetlerinin uzun bir cephe üzerinde
müteferrik bulundu¤unu ve Gedis civar›ndaki kuvvetinin zay›f ve münferit bir
halde b›rak›ld›¤›n› mütalea ederken düflman kuvvei maneviyesinin düflkün ol-
du¤unu da kabul ediyordu.

O tarihlerde, Yunan ordusu, üç f›rka ile Bursa m›nt›kas›nda; bir f›rka ile
Ayd›n havalisinde ve bir f›rka ile Uflakta ve bir f›rka ile Gediste bulunuyordu.

Garp Cephesi Kumandan› iki piyade f›rkas› ve Etem Bey Kuvayi Seyyare-
sini Gedisteki Yunan f›rkas›na tevcih edebilecekti. Bu hareketten parlak bir ne-
tice almay› kuvvetle memul ediyordu.

Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti, Garp Cephesi Kumandanl›¤›n›n bu
teklifini kabul etmedi. Çünkü, düflman ordusu bizim ordumuzdan heyeti umu-
miyesile kuvvetli idi. Biz, henüz, ordumuzu teflkil ve tensik etmifl bir halde bu-
lunmuyorduk. Cepanemiz m›ktar› da flayan› teenni idi. Düflman aleyhine, Ge-
diste bütün cephe kuvvetlerimize müracaat ederek nisbelen faik bir kuvvet cem-
metmek ve serî bir muvaffak›yet ihraz eylemek belki mümkün olabilirdi. Fakat,
kuvvetimiz ve haz›rl›¤›m›z, böyle bir muvaffak›yeti, umumî ve neticeli bir mu-
vaffak›yete isale müsait de¤ildi. O halde, bütün ifle yarayan kuvvetlerimizi,
mevziî ve muvakkat bir muvaffak›yet istihsalinde kullanm›fl ve y›pratm›fl ola-
cakt›k. Bu takdirde düflman, umum kuvvetleri ile mukabil taarruza geçerse, her
tarafta ma¤lûbiyet muhakkak olurdu. Binaenaleyh cephenin ve hükûmetin
flimdilik as›l vazifesini, ordu teflkilât›n› tevsi ve tezyit ederek cepheyi takviyeye
inhisar ettirmek lâz›mgeliyordu. Memleketin hayat ve memat meselesini teflkil
eden Garp Cephesinde, hususî ve mahdut mülâhazalara kap›lmak caiz görül-
müyordu.

Erkân›harbiyei Umumiye Reisi, bu Gedis taarruzunun ademi icras›nda ›s-
rar elti. Garp Cephesi K››mandanl›¤ile, muhabere ile anlaflamad›. Bizzat An-
karadan, Eskiflehirde Garp Cephesi Karargâh›na gitti. Erkân›harbiyei Umumi-
ye Reisi ‹smet Pafla ile Garp Cephesi Kumandan› Ali Fuat Paflan›n bu mülâ-
katlar› neticesinde Ali Fuat Pafla, vaziyeti mahallinde bir daha tetkikten sonra
karar vermek üzere, hareketi tehir eylemiflti.

Fakat, birkaç gün sonra, Cephe Kumandanl›¤›n›n vukubulan ifl'ar›ndan,
taarruza karar verildi¤i anlafl›lm›flt›r.

Efendiler; o günlerde, bu taarruz lehinde, her tarafta ve Mecliste, müthifl
bir propaganda cereyan ediyordu.

"Düflman Gediste münferittir. Biz, onu orada mahvederiz. Parlak bir va-
ziyet hâs›l olur. Zaten Yunan ordusu kaçmaya müheyyad›r." sözlerile, Gedis
taarruzu lüzumu, adeta umumî bir kanaat haline getirilmek isteniyordu.

Nihayet Garp Cephesi Kumandan› Altm›fl Bir ve On Birinci F›rkalar ve
Kuvvei Seyyare ile 24 Teflrinievvel 1336 da Gedisteki düflmana taarruz etli.

Efendiler, dalgal› ve inzibats›z ve emrü kumandas›z baz› harekâttan son-
ra, malûmunuz oldu¤u veçhile, Gediste ma¤lûp olduk.

Yunan ordusu bu harekete cevap olmak üzere, 25 Teflrinievvel 1336 günü
Bursa cephesinden taarruza geçti. Yeniflehri, ‹negölü iflgal etti. Uflaktan Dumlu-

486 487

Etem ve Teyfik kardefllerin etkisi alt›nda yap›ld›¤› san›lan, bir öneride bulun-
du: "Yunan ordusunun Gediz yak›nlar›nda ayr› olarak bulunan bir tümenine
sald›rmak..."

Bat› Cephesi Komutan›, düflman kuvvetlerinin uzun bir cephe üzerinde
da¤›n›k bulundu¤unu ve Gediz yak›nlar›ndaki kuvvetinin güçsüz ve ayr› bir
durumda b›rak›ld›¤›n› düflünürken düflman›n moralinin zay›f oldu¤unu da ka-
bul ediyordu.

O tarihlerde, Yunan ordusu, üç tümen ile Bursa bölgesinde; bir tümen ile Ay-
d›n dolaylar›nda ve bir tümen ile Uflakta ve bir tümen ile Gedizde bulunuyordu.

Bat› Cephesi Komutan› iki piyade tümeni ile Etem Beyin Gezginci Güç-
lerini Gedizdeki Yunan tümeninin üzerine gönderebilecekti. Bu savafltan par-
lak bir sonuç almay› çok umuyordu.

Genelkurmay Baflkanl›¤›, Bat› Cephesi Komutanl›¤›n›n bu önerisini ka-
bul etmedi. Çünkü, düflman ordusu bizim ordumuzdan bütünüyle kuvvetli idi.
Biz, daha, ordumuzu kurmufl ve düzenlemifl bir durumda bulunmuyorduk.
Cephanemizin azl›¤› da a¤›rdan almay› gerektiriyordu. Düflmana karfl›, Ge-
dizde, bütün cephe kuvvetlerimizi toplayarak oldukça üstün bir kuvvet topla-
yarak ve h›zl› bir baflar› elde etmek belki olabilirdi. Ama, kuvvetimiz ve ha-
z›rl›¤›m›z, böyle bir baflar›y›, genel ve sonuçlu bir baflar›ya çevirmeye elverifl-
li de¤ildi. O halde, bütün ifle yarayan kuvvetlerimizi, s›n›rl› ve geçici bir bafla-
r› elde etmek için kullanm›fl ve y›pratm›fl olacakt›k. Durum böyle olunca düfl-
man, bütün kuvvetleri ile karfl› sald›r›ya geçerse, bizim için her yanda yenilgi
kaç›n›lmaz olurdu. Bunun için cephenin ve hükûmetin flimdilik ana görevi, sa-
dece ordu kuruluflunu geniflletip artt›rarak cepheyi güçlendirmek olmas› gere-
kiyordu. Memleketin ölüm ve kal›m› sorunu olan Bat› Cephesinde, özel ve s›-
n›rl› düflüncelere kap›lmak uygun görülmüyordu.

Genelkurmay Baflkan›, bu Gediz sald›r›s›n›n yap›lmamas›nda diretti. Ba-
t› Cephesi Komutanl›¤›yla, yaz›flma yoluyla anlaflamad›. Kendisi, Ankaradan,
Eskiflehirde Bat› Cephesi Karargâh›na gitti. Genelkurmay Baflkan› ‹smet Pa-
fla ile Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat Paflan›n bu buluflmalar sonunda Ali
Fuat Pafla, durumu yerinde bir daha inceledikten sonra karar vermek üzere,
sald›r›y› ertelemiflti.

Ama, birkaç gün sonra, Cephe Komutanl›¤›n›n yapt›¤› bildirimden, sald›-
r›ya karar verildi¤i anlafl›lm›flt›r.

Efendiler, o günlerde, bu sald›r›dan yana, her yanda ve Mecliste, ateflli
bir propaganda yap›l›yordu.

"Düflman tümeni Gedizde ayr› olarak bulunuyor. Biz, onu orada yokede-
riz. Parlak bir durum olur. Gerçekten Yunan ordusu kaçmaya haz›rd›r." söz-
lerile, Gediz sald›r›s›n›n gereklili¤i, sanki genel bir kan› durumuna getirilmek
isteniyordu.

Sonunda Bat› Cephesi Komutan› Altm›flbir ve Onbirinci Tümenler ve
Gezginci Güçler ile 24 Ekim 1920 de Gedizdeki düflmana sald›rd›.

Efendiler, dalgal› ve düzensiz ve emir ve komuta zinciri d›fl›nda yap›lan
bir tak›m çat›flmalardan sonra, bildi¤iniz gibi, Gedizde yenildik.

Yunan ordusu bu sald›r›m›za karfl›l›k olmak üzere, 25 Ekim 1920 günü Bur-
sa cephesinden sald›r›ya geçti. Yeniflehri, ‹negölü ele geçirdi. Uflaktan Dum-
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p›nar s›rtlar› ilerisinde bulunan k›taat›m›za taarruz etti. K›taat›m›z, Dumlup›-
nar s›rtlar›na kadar çekildi.

Bu suretle Efendiler; cephenin her taraf›nda, yeniden umumî bir ma¤lûbi-
yete duçar olduk.

Garp Cephesi Kumandan›n›n, taarruza bafllad›¤›ndan dört gün sonra He-
yeti Vekilede flu telgraf› okundu:

Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine     Çavdarhisar, 27/28, 10/1336
1- K›taat›n muharebe zayiat›n› süratle telâfi ihtiyac›nday›z. Gedis muharebesi, üç yüz

muharip mevcudun bir taburun vezaifi harbiyesine kâfi gelmedi¤ini gösterdi¤inden tabur
mevc››tlar›n› dörder yüz muharibe ibla¤ mecburiyetindeyiz. Muharebat› malûme dolay›sile
tekmil depo k›taat› dahi cepheye sürüldü¤ünden muallem, müsellâh ve mücehhez bin ikmal
efrad›n›n serian, bilhassa Ankaradaki k›taattan, bu muvaf›k de¤ilse en yak›n bir mahalden,
sürati itas›n›.

2- Harekât ve muharebat, giydirilebilen efrad›n dahi elbiselerini ayakkab›lar›n› parça-
lam›fl, dündenberi kar ya¤an da¤larda asker ç›plak ve yal›nayak kalm›flt›r. (Cephe Kuman-
danl›¤› vekâleti) emrinde hiçbir fley olmad›¤›ndan bilhassa kaput, ayakkab›, pamuklu, elbise,
yelek, kuflak hulâsa, tesirat› havaiyeden muhafaza için ne verilmek lâz›msa on befl bin hesa-
bile sürati irsalini ehemmiyetle arz ve rica ederim.

3- Müdafaai Millîye Vekâletine, Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine ve berayi malû-
mat Cephe Vekâletine yaz›lm›flt›r.

Garp Cephesi Kumandan› Ali Fuat
Efendiler, Garp Cephesi Kumandan› Ali Fuat Paflan›n, henüz Gedis mu-

harebesinin cereyan etmekte bulundu¤u bir s›rada okudu¤umuz, bu telgrafna-
mesindeki muhteviyat, bilhassa ihtisas olunan mana ve zihniyetin pek ziyade
flayan› dikkat görülmesi tabiîdir zannederim. Askerin hali, kuvvetimizin m›k-
tar›, haz›rl›¤›m›z›n derecesi, bütün memlekette her noktai nazardan muhtaç ol-
du¤umuz menabiin kudret ve kabiliyeti bittabi bu telgraf tarihinden üç gün ev-
vel Garp Cephesi Kumandanl›¤›nca malûm bulunuyordu. Her fley tamam olup
da Gedis muharebesinin müddeti cereyan› olan üç befl gün zarf›nda m› mah-
volmufltu? Malûm olan bütün hakayika ra¤men Garp Cephesi, Erkân›harbiyei
Umumiye taraf›ndan m› taarruza icbar edilmiflti?

Mevzuubahs telgrafname, Heyeti Vekilede okunduktan sonra zirine flu
mütalea yaz›lm›flt›:

Heyeti Vekilede mütalea olundu. Serdolunan esbap ve vakayi gayr›makul bulundu. Mu-
aveneti lâzime yap›laca¤› tabiîdir. Alay 3 ten tasavvur olunan kuvvetin izam› yap›lacakt›r. ‹smet

Efendiler, her muvaffak›yetsizli¤in sonunda, birtak›m dedikodular›n mey-
dan almas›na intizar olunmal›d›r. Gedis muharebesinden sonra da, vaziyeti
umumiye feci bir manzara arzedince, her tarafta kîlükal ve hakl› ve haks›z ten-
kidat bafllad›.

Baz›lar› ve bilhassa Kuvayi Seyyareciler, Etem ve kardeflleri, bütün taksi-
rat› cephe kumandan›na ve nizamiye f›rkalar›na atfen kendilerinin müflkül va-
ziyette b›rak›lm›fl olduklar›n› propaganda ettiriyorlar ve ordu kumandan›, ha-
talar›n› kapatmak için bize atf› kusur ediyor diyorlard›.

Ordu dahi Kuvayi Seyyarenin hiçbir ifl yapmad›¤›n› ve yapmaya muktedir
olmad›¤›n› ve muharebede verilen emirlere itaat etmedi¤ini, daima tehlikeden
uzak bulundu¤unu iddia ve ispat ediyordu.

Efendiler, tekrar b›rakt›¤›m noktadan, izahata devam etmek üzere küçük bir
vak'ay› burada zikretmeme müsaadenizi rica edece¤im. Malûmdur ki, Büyük
Millet Meclisinin hini teessüsünde vazolunan esasata göre, Heyeti ‹craiye nam›
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lup›nar s›rtlar› ilerisinde bulunan birliklerimize sald›rd›. Birliklerimiz, Dum-
lup›nar s›rtlar›na kadar çekildi.

Böylece Efendiler; cephenin her yan›nda, yeniden genel bir yenilgiye u¤-
rad›k.

Bat› Cephesi Komutan›n›n, sald›r›ya bafllad›¤›ndan dört gün sonra Ba-
kanlar Kurulunda flu telgraf› okundu:

Genelkurmay Baflkanl›¤›na      Çavdarhisar, 27/28, 10/1920
1- Birliklerin savaflta yitirdiklerini h›zla gidermek gerekmektedir. Gediz savafl›, üç yüz

savaflç› erin bir taburun savafl görevine yetmedi¤ini gösterdi¤inden taburlar›n er say›s›n›
dörder yüz savaflç›ya yükseltmek zorunday›z. Bilinen savafllar dolay›sile bütün yedek birlik-
ler de cepheye sürüldü¤ünden e¤itilmifl, silâhl› ve donat›lm›fl bin ikmal erinin yeniden h›z-
la, özellikle Ankaradaki birliklerden, bu uygun de¤ilse en yak›n bir yerden, ivedilikle veril-
mesi.

2- Yürüyüfller ve savafllar, giydirilebilen erlerin elbiselerini ayakkab›lar›n› bile parça-
lam›fl, dündenberi kar ya¤an da¤larda asker ç›plak ve yal›nayak kalm›flt›r. (Cephe Komu-
tanl›¤› Vekilli¤i) emrinde hiçbir fley olmad›¤›ndan özellikle kaput, ayakkab›, pamuklu, elbi-
se, yelek, kuflak, k›saca, havan›n etkilerinden korumak için ne verilmek gerekiyorsa onbefl
bin üzerinden h›zla gönderilmesini önemle sunar ve rica ederim.

3- Millî Savunma Bakanl›¤›na, Genelkurmay Baflkanl›¤›na ve bilgi için Cephe Komu-
tan Vekilli¤ine yaz›lm›flt›r.

Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat
Efendiler, Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat Paflan›n, daha Gediz savafl›

olmaktayken okudu¤umuz, bu telgraf›nda yaz›l› olanlar, özellikle sezilen an-
lam ve anlay›fl›n çok dikkate de¤er görülmesi do¤ald›r san›r›m. Askerin duru-
mu, kuvvetimizin say›s›, haz›rl›¤›m›z›n ölçüsü, bütün memlekette her aç›dan
gereksindi¤imiz kaynaklar›n gücü ve yetene¤i elbette bu telgraf tarihinden üç
gün evvel Bat› Cephesi Komutanl›¤›nca biliniyordu. Her fley tamamd› da Ge-
diz savafl›n›n sürdü¤ü üç befl gün içinde mi yok olmufltu? Bilinen bütün ger-
çeklere karfl›n Bat› Cephesi, Genelkurmay taraf›ndan m› sald›r›ya zorlanm›fl-
t›?

Sözkonusu telgraf, Bakanlar Kurulunda okunduktan sonra alt›na flu dü-
flünce yaz›lm›flt›:

Bakanlar Kurulunda okundu. ‹leri sürülen nedenler ve olaylar akla uygun bulunma-
d›. Elbette gerekli yard›m yap›lacakt›r. Alay 3 ten düflünülen kuvvet gönderilecektir. ‹s-
met

Efendiler, her baflar›s›zl›¤›n sonunda, birtak›m dedikodular›n ortaya ç›k-
mas› beklenmelidir. Gediz savafl›ndan sonra da, genel durum ac›kl› bir görü-
nüm al›nca, her yerde dedikodu ve hakl› ve haks›z elefltiriler bafllad›.

Kimileri ve özellikle Gezginci Güçlerden yana olanlar, Etem ve kardefl-
leri, bütün suçu cephe komutan›na ve ordu birliklerine yükleyerek kendileri-
nin zor durumda b›rak›lm›fl olduklar›n› propaganda ettiriyorlar ve ordu ko-
mutan›, yanl›fllar› örtmek için bizi suçlu olarak gösteriyor diyorlard›.

Ordu da Gezginci Güçlerin hiçbir ifl yapmad›¤›n› ve yapmaya da gücü
yetmedi¤ini ve savaflta verilen emirlere uymad›¤›n›, hep tehlikeden uzak bu-
lundu¤unu söylüyor ve bunu kan›tl›yordu.

Efendiler, b›rakt›¤›m yerden yeniden, aç›klamalar› sürdürmek üzere küçük
bir olay› burada belirtmeme izininizi rica edece¤im. Bilinir ki, Büyük Millet
Meclisinin kuruluflunda kabul edilen ilkelere göre, Bakanlar Kurulu ad› verilen
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verilen hükûmetin azas›, do¤rudan do¤ruya ve ayr› ayr› Meclis taraf›ndan inti-
hap olunuyordu. Bu usul, 4 Teflrinisani 1336 tarihine kadar tatbik olundu. Bu
baptaki kanun, ancak bu tarihte, "‹cra Vekilleri, Büyük Millet Meclisi Reisinin,
Meclis azalar›ndan gösterece¤i namzetler meyan›ndan, ekseriyeti mutlaka ile
intihap olunur" suretinde tadil olundu.

‹flte, arzetmek istedi¤im husus, vekillerin intihab›na ait kanunun tadilini
müstelzim sebeplerden biridir.

Efendiler; 4 Eylûl 1336 tarihinde Tokat Meb'usu bulunan Nâz›m Bey, 89
reye karfl› 98 rey ile Meclisçe Dahiliye Vekâletine intihap olundu. Nâz›m Bey,
dakika fevtetmeksizin büyük istical ile Vekâlet makam›na gidip ifay› vazifeye
bafllad›. Badehu, Heyeti ‹craiye Reisi de bulunmam hesabile beni ziyarete gel-
di.

Ben, Nâz›m Beyi, kabul etmedim. Meclisi Alinin, mazhar› itimat ve intiha-
b› olan bir vekili kabul etmemekle, ihtiyar etti¤im muamelenin mahiyet ve ne-
zaketini elbette takdir ediyordum. Fakat, memleketin büyük menfaati, beni bu
yolda harekete mecbur tutuyordu. Bittabi, hareketimin sebebini izah ve ispat
edece¤imden ve izah edece¤im noktan›n Meclisi Alice de mühim görülece¤in-
den emin idim.

Efendiler, Meclis azalar› meyan›ndan, ayk›r› birtak›m prensiplere temayül
gösterenler zuhûra bafllam›flt›. Bunlardan biri olmak üzere, Nâz›m Bey ve rü-
fekas› en çok nazar› dikkatimi celbeylemiflti. Nâz›m Beyin, daha S›vas Kongre-
si esnalar›nda, kendisinden ald›¤›m safsatalarla mâli baz› mektuplarile ne zih-
niyet ve mahiyette olabilece¤ini anlam›flt›m. Nâz›m Bey, meb'us olarak Anka-
raya geldikten sonra, hergün yeni yeni siyasî faaliyetler gösteriyordu. Teflekkü-
le bafllayan her hizbi siyasî ile temas f›rsat›n› kaç›rm›yordu.

Nâz›m Bey, bizzat ve bilvas›ta ecnebî mehalifinden baz›lar›yla temas yo-
lunu bulmufl ve teflvik ve muavenete de mazhariyetini temin etmiflti.

Bu zat›n, Halk ‹fltirakiyun F›rkas› diye, gayr›ciddî, s›rf cerri menfaat mak-
sadile bir f›rka teflkili teflebbüsü ve onun bafl›nda gayr›millî faaliyet sevdas›nda
bulundu¤u, mutlaka mesmuunuz olmufltur.

Bu zat›n, ecnebî mehalifine, casusluk etti¤ine de asla flüphe etmiyordum.
Nitekim, bilâhare ‹stiklâl Mahkemesi birçok hakayîk› meydana koymufltu.

‹flte, Efendiler, bu Nâz›m Bey, bizzat ve arkadafllar› vas›tasile yapt›¤› mü-
temadi propaganda sayesinde ve bize muhalefete haz›rlananlar›n, menafii âli-
yei milleti unutarak yard›mlarile, Dahiliye Vekâletine geçirilmiflti. Bu suretle
Nâz›m Bey. hükûmetin, bütün dahilî idaresi makinas›n›n bafl›nda, memleket ve
millete de¤il, fakat, paral› ufla¤› oldu¤u kimselerin arzusuna en büyük hizmeti
ifa edebilecek vaziyete gelebilmiflti.

Bittabi, Efendiler; buna asla raz› olamazd›m. Onun için Dahiliye Vekili
Nâz›m Beyi kabul etmedim ve istifaya mecbur ettim. Lüzum görüldü¤ü zaman
dahi, Mecliste, celsei hafiyede malûmat ve mütaleat›m› aç›kça söyledim.

Muhterem Efendiler, pek güzel bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle idare
olunmufl ve olunan memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike, sultan-
lar›n ve halifelerin düflmanlar taraf›ndan sat›n al›nmalar›d›r. Bu, ekseriya sühu-
letle kabili temin olmufltur. Meclislerle idare olunan memleketlerde de, en müh-
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hükûmetin üyeleri, do¤rudan do¤ruya ve ayr› ayr› Meclis taraf›ndan seçiliyor-
du. Bu sistem, 4 Kas›m 1920 tarihine kadar uyguland›. Bu konudaki kanun,
ancak bu tarihte, "Bakanlar, Büyük Millet Meclisi Baflkan›n›n, Meclis üyeleri
aras›ndan gösterece¤i adaylar› aras›ndan, salt ço¤unluk ile seçilir" fleklinde
de¤ifltirildi.

‹flte bilginize sunmak istedi¤im olay, bakanlar›n seçilmesine iliflik kanu-
nun de¤ifltirilmesini gerektiren nedenlerden biridir.

Efendiler, 4 Eylûl 1920 tarihinde Tokat Meb'usu bulunan Nâz›m Bey, 89
oya karfl› 98 oyla Meclisce ‹çiflleri Bakan› seçildi. Nâz›m Bey, dakika yitirmek-
sizin büyük ivedilikle Bakan odas›na gidip görev yapmaya bafllad›. Sonra da,
Baflbakan da olmam dolay›sile beni görmeye geldi.

Ben, Nâz›m Beyi, kabul etmedim. Yüksek Meclisce, güvenilen ve seçilen
bir bakan› kabul etmemekle, yapt›¤›m iflin niteli¤ini ve önemini elbette bili-
yordum. Fakat, memleketin büyük yarar›, beni bu yolda davranmaya zorunlu
k›l›yordu. Elbette, yapt›¤›m›n nedenini aç›klay›p kan›tlayaca¤›ma ve aç›klaya-
ca¤›m noktan›n Yüksek Meclisce de önemli görülece¤ine güveniyordum.

Efendiler, Meclis üyeleri aras›ndan, ayk›r› birtak›m prensiplere eyilim
gösterenler ç›kmaya bafllam›flt›. Bunlardan biri olmak üzere, Nâz›m Bey ile
arkadafllar› en çok dikkatimi çekmiflti. Nâz›m Beyin, daha S›vas Kongresi s›-
ralar›nda, kendisinden ald›¤›m safsatalarla dolu baz› mektuplarile ne anlay›fl-
ta ve ne nitelikte olabilece¤ini anlam›flt›m. Nâz›m Bey, meb'us olarak Anka-
raya geldikten sonra, hergün yeni yeni siyasî çal›flmalar yap›yordu. Kurulma-
ya bafllayan her siyasî grupla iliflki kurma f›rsat›n› kaç›rm›yordu.

Nâz›m Bey, do¤rudan do¤ruya ve dolayl› olarak yabanc› çevrelerden ba-
z›lar›yla iliflki kurmak yolunu bulmufl ve onlar taraf›ndan özendirilmifl ve yar-
d›m sa¤lam›flt›.

Bu kiflinin, Halk ‹fltirakiyun* Partisi diye, ciddî olmayan, s›rf ç›kar sa¤la-
mak amac›yla bir parti kurma giriflimi ve partinin bafl›nda ulus yarar›na ayk›-
r› çal›flma kuruntusunda bulundu¤unu, elbette duymuflunuzdur.

Bu kiflinin, yabanc› çevrelere, casusluk etti¤ine de hiç kuflkum yoktu. Ni-
tekim, sonradan ‹stiklâl Mahkemesi birçok gerçekleri ortaya koymufltu.

‹flte, Efendiler, bu Nâz›m Bey, kendisinin ve arkadafllar›n›n arac›l›¤›yla
yapt›¤› sürekli propaganda sonucunda ve bize karfl› ç›kmaya haz›rlananlar›n,
ulusun yüce yararlar›n› unutarak yapt›klar› yard›mlarla, ‹çiflleri Bakanl›¤›na
geçirilmiflti. Böylece Nâz›m Bey, hükûmetin, bütün iç yönetim makinas›n›n
bafl›nda, memleket ve millete de¤il, fakat, paral› ufla¤› oldu¤u kimselerin is-
teklerine en çok yard›mc› olabilecek duruma gelebilmiflti.

Elbette, Efendiler; bunu hiçbir zaman kabul edemezdim. Onun için ‹çifl-
leri Bakan› Nâz›m Beyi kabul etmedim ve görevden çekilmeye zorlad›m. Ge-
rekli görüldü¤ünde de, Mecliste, gizli oturumda elimdeki bilgileri aktard›m ve
düflündüklerimi aç›kça söyledim.

Muhterem Efendiler, pek güzel bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle yönetilen
memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike, sultanlar›n ve halifelerin
düflmanlar taraf›ndan sat›n al›nmalar›d›r. Bu ço¤u kez kolayca sa¤lanabilmifltir.
Meclislerle yönetilen memleketlerde de, en korkulacak konu, birtak›m meb'usla-
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lik cihet, baz› meb'uslar›n ecnebî namü hesab›na çal›nm›fl ve sat›nal›nm›fl olma-
lar›d›r. Millet Meclislerine kadar, dahil olmak yolunu bulabilen vatans›zlara te-
sadüf etmek müstebat olmayaca¤›na tarihin, bu baptaki misallerile hükmetmek
zarurîdir. Bunun için millet, vekillerini intihap ederken, çok dikkatli ve k›skanç
olmal›d›r. Milletin hatadan s›yaneti için yegâne salim çare, efkâr ve ef'alile mil-
letin itimad›na mazhar olmufl, siyasî bir f›rkan›n intihapta millete delâlet etme-
sidir. Alelumum efrad› milletin, namzetliklerini ortaya atan her flah›s hakk›nda
medar› hükmolunacak mevsut malûmata ve musip reye malik bulunaca¤›n› ka-
bul etmek, nazarî olarak farzolunsa bile, bunun mahz› hakikat olmad›¤›, tec-
rübelerin tecrübelerile gayr›kabili inkâr bir bedahet olmufltur.

*
*   *

Efendiler, b›rakt›¤›m›z noktaya, yani Garp Cephesine avdet ediyorum.
Gedis muharebesinden ve onun maddî ve manevî can s›k›c› neticelerinden son-
ra, Fuat Paflan›n cephe üzerindeki kumandanl›k tesir ve nüfuzu sars›lm›fl gibi
görülüyordu. Kendisini kumandadan çekmeyi zarurî addetme¤e bafllad›m.
Tam bu s›rada idi ki, Fuat Pafla Ankaraya gelip görüflmek hususunu 5 Teflrini-
sani 1336 tarihli flifre ile istiza etti. 6 Teflrinisanide Ankaraya gelmesi münasip
olaca¤›n› cevaben bildirdim. Fuat Pafla, aleyhindeki dedikodu ve Kuvayi Sey-
yare mevcudiyetinin ordu inz›bats›zl›¤› üzerindeki suitesirat›, o kadar mahsus
olmaya bafllam›flt› ki, 7 Teflrinisani tarihinde Ali Fuat Paflaya en seri bir suret-
te Ankaraya gelmesini emretme¤i lüzumlu gördüm.

Efendiler, art›k Ali Fuat Paflan›n Garp Cephesine kumanda edemiyece¤ine
kani olmufltum. O günlerde Moskovaya da bir sefaret heyeti göndermek lüzu-
mu karfl›s›nda bulunuyorduk. O halde, Fuat Pafla sefiri kebir olarak Moskova-
ya gidebilirdi. Garp Cephesi de çok ciddî ve dikkatli mesai talep etti¤inden bu
cephe kumandanl›¤›n› da zaten harekât› umumîyei askerîye ile ifltigal etmekte
bulunan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ‹smet Paflaya zamimeten tevdi etmek
en seri ve muvaf›k bir tedbir olacakt›. Bir cihetten de gerek dahilî isyan ve itaat-
sizliklere karfl› ve gerek harekât› harbiye noktai nazar›ndan kuvvetli süvari tefl-
kilât›na ihtiyaç, bariz idi. Mahza bu teflkilât› vücuda getirmek için de Dahiliye
Vekili bulunan Refet Beye (Refet Pafla) zamimeten bu vazifeyi vererek kendisi-
ni Konya ve havalisine göndermeyi münasip mütalea ediyordum. Çünkü Refet
Pafla, muhtelif zamanlarda muhtelif sebeplerle Konyaya, Denizliye gitmifl, Garp
Cephesinin cenup k›smile alâkadar olmufl ve o k›s›mla münasebettar m›nt›kala-
r› tan›m›fl bulunuyordu. O halde meseleyi flu suretle halledebilirdim:

Cepheyi ikiye ay›rmak; mühim aksam› ihtiva eden sahay›, Garp Cephesi
tesmiye ederek, ‹smet Paflan›n kumandas›na tevdi etmek; cenup k›sm›n› da,
Konya havalisine gönderece¤im Refet Paflaya vermek ve her iki cepheyi do¤ru-
dan do¤ruya Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti makam›na raptetmek...

Erkân›harbiyei Umumîye Riyasetine de Müdafaai Millîye Vekili bulunan
Fevzi Pafla vekâlet edebilirdi. Fuat Pafla zaman›nda, cepheden S›vasa kadar
mümtet yerde, geri m›nt›kas› vard›. Fuat Pafla bu m›ntakay› idare edebilmek için
de bir "Cephe Kumandanl›¤› Vekâleti" makam› ihdas›na mecbur olmufltu. Bu-
nun gayr›tabiî ve gayriamelî oldu¤u meydanda idi. Binaenaleyh, yeni tertipte
bu geri m›nt›kas›n› da k›smen menzil sahas› olarak cepheye b›rakt›ktan sonra
Müdafaai Millîye Vekâletine raptetmek tabiî idi. ‹smet Paflan›n bir zaman için
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r›n yabanc›lar ad›na ve onlar hesab›na çal›nm›fl ve sat›nal›nm›fl olmalar›d›r.
Millet meclislerine kadar, girebilmenin yolunu bulabilen vatans›zlara rastla-
man›n beklenmedik birfley olmayaca¤›na tarihin, bu konudaki örneklerile
inanmak zorunludur. Bunun için millet, vekillerini seçerken, çok dikkatli ve
k›skanç olmal›d›r. Milletin yanl›fl yapmaktan korunmas› için tek ç›kar yol, dü-
flüncesi ve yapt›klar›yla milletin güvenini kazanm›fl, siyasî bir partinin seçim-
lerde millete yol göstermesidir. Genellikle ulus bireylerinin, adayl›klar›n› ko-
yan her kifli hakk›nda karar vermeye yarayacak güvenilir bilgilere ve gerçe¤e
uygun görüfle sahip bulunaca¤›n› kabul etmek, teorik olarak düflünülse bile,
bunun gerçe¤in kendisi olmad›¤›, denemelerin deneyimiyle yads›namaz bir
gerçek durumuna gelmifltir.

*
*   *

Efendiler, b›rakt›¤›m›z noktaya, yani Bat› Cephesine dönüyorum. Gediz
savafl›ndan ve onun nesnel ve tinsel aç›lardan can s›k›c› sonuçlar›ndan sonra,
Fuat Paflan›n cephe üzerindeki komutanl›k etki ve erki sars›lm›fl gibi görülü-
yordu. Kendisini komutadan çekmeyi zorunlu saymaya bafllad›m. Tam bu s›-
rada idi ki, Fuat Pafla Ankaraya gelip görüflmek konusunu 5 Kas›m 1920 ta-
rihli flifre ile sordu. 6 Kas›mda Ankaraya gelmesinin uygun olaca¤›n› yan›t
olarak bildirdim. Fuat Paflaya, karfl› yap›lan dedikodu ve Gezginci Güçlerin
varl›¤›n›n ordu düzensizli¤i üzerindeki kötü etkileri, okadar hissedilmeye bafl-
lam›flt› ki, 7 Kas›m tarihinde Ali Fuat Paflaya en çabuk yoldan Ankaraya gel-
mesini emretmeyi gerekli gördüm.

Efendiler, art›k Ali Fuat Paflan›n Bat› Cephesine komuta edemiyece¤ini
anlam›flt›m. O günlerde Moskovaya da bir elçilik hey'eti göndermek gere¤i
karfl›s›nda bulunuyorduk. O halde, Fuat Pafla büyük elçi olarak Moskovaya gi-
debilirdi. Bat› Cephesi de çok esasl› ve özenli çal›flma istedi¤inden bu cephe
komutanl›¤›n› da gerçekten genel savafl iflleriyle u¤raflmakta bulunan Genel-
kurmay Baflkan› ‹smet Paflaya ek görev olarak vermek en çabuk ve uygun bir
önlem olacakt›. Bir yönden de hem iç ayaklanmalara ve emirdinlemezliklere
karfl› ve hem savafl iflleri aç›s›ndan kuvvetli atl› örgütlere gereksinim oldu¤u,
belli idi. Yaln›z bu örgütü kurmak için de ‹çiflleri Bakan› bulunan Refet Beye
(Refet Pafla) ek görev olarak bu görevi vererek kendisini Konya ve dolaylar›-
na göndermeyi uygun buluyordum. Çünkü Refet Pafla, de¤iflik zamanlarda de-
¤iflik nedenlerle Konyaya, Denizliye gitmifl, Bat› Cephesinin güney bölümüyle
ilgilenmifl ve o bölümle iliflkili bölgeleri tan›m›fl bulunuyordu. Böyle olunca so-
runu flöyle çözümleyebilirdim: Cepheyi ikiye ay›rmak; önemli bölümleri içeren
alan›, Bat› Cephesi diye adland›rarak, ‹smet Paflan›n komutas›na vermek; gü-
ney bölümünü de, Konya dolaylar›na gönderece¤im Refet Paflaya vermek ve
her iki cepheyi do¤rudan do¤ruya Genelkurmay Baflkanl›¤›na ba¤lamak...

Genelkurmay Baflkanl›¤›na da Millî Savunma Bakan› olan Fevzi Pafla vekil-
lik edebilirdi. Fuat pafla zaman›nda, cepheden S›vasa kadar uzanan yerde, geri
bölgesi vard›. Fuat Pafla bu bölgeyi yönetebilmek için de bir "Cephe Komutan-
l›¤› Vekilli¤i" görevi yaratmak zorunda kalm›flt›. Bunun ola¤and›fl› oldu¤u ve uy-
gulanam›yaca¤› besbelli idi. Bu nedenle, yeni düzenlemede bu geri bölgesinin de
bir k›sm›n› konaklama olarak cepheye b›rakt›ktan sonra Millî Savunma Bakan-
l›¤›na ba¤lamak do¤ald›. ‹smet Paflan›n bir süre için Genelkurmay Baflkanl›-
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Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden infisal etmemesi ordunun tensik ve ih-
zar›nda, temini sürat için faydal› görüldü¤ü gibi Refet Beyin de Dahiliye Vekâ-
leti s›fat›n› muvakkaten muhafaza etmesi bilhassa m›nt›kas› dahilinde temini
asayifl ve ahaliden hayvan ve malzeme toplamak suretile, vücuda getirmeye
mecbur oldu¤u süvari teflkilât›n› bir an evvel taazzuv ettirmek için lüzumlu idi.

Efendiler, 8 Teflrinisani 1336 da, Fuat Pafla, Ankaraya geldi. ‹stikbal için
bizzat istasyonda bulunuyordum. Paflay› omzunda bir filinta oldu¤u halde Ku-
vayi Millîye k›yafetinde gördüm. Garp Cephesi Kumandan›n› bu k›yafete ra¤-
bet ettiren fikir ve zihniyet cereyan›n›n bütün Garp Cephesi üzerinde ne derece
ileri bir tesir yapm›fl oldu¤unu anlamak için art›k tereddüde mahal kalmam›fl-
t›. Onun için Fuat Paflaya k›sa bir mütaleadan sonra, yeni alabilece¤i vazifeyi
söyledim. Maalmemnuniye kabul etti. Ayn› günün gecesi ‹smet ve Refet Pafla-
lar› davet ederek yeni vaziyet ve vazifelerini kararlaflt›rd›k. Kendilerine verdi-
¤im kat’î  direktif: "süratle muntazam ordu ve büyük süvari kütlesi vücuda ge-
tirmekten" ibaret idi. Bu suretle 1336 senesi Teflrinisanisinin sekizinci günü
"gayr›muntazam teflkilât fikrini ve siyasetini y›kmak karar›" fiil ve tatbik saha-
s›na vazedilmifl oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler; burada, bir an tevakkuf ederek nazarlar›m›z› ‹stanbu-
la tevcih edelim. Damat Ferit Pafla hükûmetinin, her nevi düflmanlarla müflterek
olan "silâh ile netice almak plân›", tatbikatta muvaffak olamam›flt›. Dahilî isyan-
lara mukabele ve mukavemet ettik. Yunan taarruzu en nihayet bir hatta tevakkuf
etti. Yunanl›lar›n ondan sonraki hareketleri de mahdut sahalara münhas›r kald›.
Dahilî isyanlara ve Yunan cephesine karfl›, mukabil ve ciddî tedbirler almakta ol-
du¤umuz görülüyordu. Dahilden ve hariçten gelen müsellâh muhacemat›n, bil-
hassa Ankaradaki hükûmeti millîyeyi sarsam›yaca¤› anlafl›l›yordu. Binaenaleyh,
‹stanbulun, müsellâhan tecavüz politikas› iflâs etmifl bulunuyordu. Bunu de¤ifl-
tirmek, yeniden zahiren itilâf politikas›na geçmek suretile, dahilden inhilâl ettir-
mek politikas›n›n daha faydal› olaca¤›na kanaat getirdiklerine hükmolunabilir-
di. T›pk›, 1335 Eylûlünde Damat Ferit Paflan›n birinci çekilmesinden sonra, Ali
R›za Pafla Kabinesinin gelmesile oldu¤u gibi, zahiren bize mülâyim zannolunan
bir politika ile, dahilden bizi inhilâl ettirmek teflebbüsü tecdit olunacakt›.

Bundan sonraki mücadelât›m›zda, ‹stanbul vas›tasile, dahilî ve haricî te-
flebbüsler ve zâfa ilka edecek telkinler ile, Yunan ordusile oldu¤u kadar, fakat
anlafl›lmas› ve anlat›lmas› daha güç flerait içinde, dahilî ifsadata karfl› u¤raflt›¤›-
m›z görülecektir.

‹stanbulda, Tevfik Pafla mevkii iktidara getirildi. Dahiliye Nâz›r› olarak
Ahmet ‹zzet ve Bahriye Naz›r› olarak Salih Paflalar kabinede bulunuyordu.
Tevfik Pafla Kabinesi, derhal bizimle temas ve münasebet arad›. Bu vazifeyi,
bafll›ca Ahmet ‹zzet Pafla deruhde etti, saray erkân›harbiyesinde bulunan bir
zabit, Ahmet ‹zzet Pafla taraf›ndan baz› notlar ile Ankaraya gönderildi. Bu
notlarda, eskisine nisbetle daha müsait fleraitle, meselâ hakimiyeti Osmanîye
dahilinde ‹zmirde Yunanl›lar taraf›ndan bir idarei hususîye kabul edilmek gi-
bi flartlarla, bir sulh akti ümidinde bulunduklar› ve her fleyden evvel ‹stanbul
hükûmetile, bir itilâf temininin mühim oldu¤u bildiriliyordu.

494 495

¤›ndan ayr›lmamas› ordunun düzenlenip haz›rlanmas›n›n h›z kazanmas› için
yararl› görüldü¤ü gibi Refet Beyin de ‹çiflleri Bakan› s›fat›n› geçici olarak ko-
rumas› özellikle bölgesi içinde güvenli¤i sa¤lamak ve halktan hayvan ve gereç
toplamak yoluyla, oluflturmak zorunda bulundu¤u atl› örgütünü bir an önce
kurmak için gerekli idi.

Efendiler, 8 Kas›m 1920 de, Fuat Pafla, Ankaraya geldi. Karfl›lamak için
ben kendim istasyonda bulunuyordum. Paflay› omzunda bir filinta oldu¤u hal-
de Ulusal Güçler k›yafetinde gördüm. Bat› Cephesi Komutan›n› bu k›yafete
özendiren düflünce ve kafan›n bütün Bat› Cephesi üzerinde nekadar çok etki
yapm›fl oldu¤unu anlamak için art›k duraksamaya yer kalmam›flt›. Onun için
Fuat Paflaya k›sa bir gerekçe bildirdikten sonra, yeni alabilece¤i görevi söyle-
dim. Sevinerek kabul etti. Ayn› günün gecesi ‹smet ve Refet Paflalar› ça¤›ra-
rak yeni durum ve görevlerini kararlaflt›rd›k. Kendilerine verdi¤im kesin di-
rektif: "H›zla düzenli ordu ve büyük atl› toplulu¤u kurmaktan" ibaret idi.
Böylece 1920 senesi Kas›m›n›n sekizinci günü "düzensiz örgüt düflünce ve si-
yasetini y›kmak karar›" uygulama alan›na konulmufl oldu.

*
*   *

Muhterem Efendiler; burada, bir an durarak gözlerimizi ‹stanbula çevi-
relim. Damat Ferit Pafla hükûmetinin, her türden düflmanlarla ortak olan "si-
lâh ile sonuç almak plân›", uygulamada baflar›l› olamam›flt›. ‹ç ayaklanmala-
ra dayand›k ve karfl›l›k verdik. Yunan sald›r›s› en sonunda bir çizgide durdu.
Yunanl›lar›n ondan sonraki sald›r›lar› da k›s›tl› alanlarda kald› (bölgesel ol-
du). ‹ç ayaklanmalara ve Yunan cephesine karfl›, esasl› karfl› önlemler almak-
ta oldu¤umuz görülüyordu. ‹çten ve d›fltan gelen silâhl› sald›r›lar›n, özellikle
Ankaradaki ulusal hükûmeti sarsm›yaca¤› anlafl›l›yordu. Bundan dolay›, ‹s-
tanbulun, silâhl› olarak sald›r› politikas› iflâs etmifl bulunuyordu. Bunu de¤ifl-
tirmek, yeniden, d›fl görünüfle göre anlaflma politikas›na geçmek yoluyla, içer-
den çökertmek politikas›n›n daha yararl› olaca¤›na inand›klar› yarg›s›na var›-
labilirdi. T›pk›, 1919 Eylûlünde Damat Ferit Paflan›n birinci çekilmesinden
sonra, Ali R›za Pafla Hükûmetinin gelmesinde oldu¤u gibi, görünüflte bize
karfl› ›l›ml› san›lan bir politika ile, bizi içerden çökertmek giriflimi yenilenmifl
olacakt›.

Bundan sonraki savafl›mlar›m›zda, ‹stanbul arac›l›¤› ile, iç ve d›fl giriflim-
ler ve bizi güçsüz b›rakacak k›flk›rtmalarla, Yunan ordusu ile oldu¤u kadar,
fakat anlafl›lmas› ve anlat›lmas› daha zor koflullar içinde, içteki bozgunculuk-
lara karfl› u¤raflt›¤›m›z görülecektir.

‹stanbulda, Tevfik Pafla ifl bafl›na getirildi. ‹çiflleri Bakan› olarak Ahmet
‹zzet ve Deniziflleri Bakan› olarak Salih Paflalar hükûmette bulunuyordu.
Tevfik Pafla hükûmeti, gecikmeden bizimle iliflki ve münasebet arad›. Bu gö-
revi, en baflta Ahmet ‹zzet Pafla üstlendi, saray kurmay›nda bulunan bir su-
bay, Ahmet ‹zzet Pafla taraf›ndan baz› notlar ile Ankaraya gönderildi. Bu not-
larda, eskisine oranla daha uygun koflullarla, örne¤in Osmanl› egemenli¤i al-
t›nda ‹zmirde Yunanl›lar taraf›ndan özel bir yönetime raz› olmak gibi koflul-
larla, bir bar›fl yapmak umudunda bulunduklar› ve her fleyden önce ‹stanbul
hükûmetile, bir anlaflma sa¤laman›n önemli oldu¤u bildiriliyordu.
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Ahmet ‹zzet Paflan›n ve dahil oldu¤u kabinenin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ve Hükûmetinin mahiyet ve salâhiyetinden haberdar olmad›klar›,
hâlâ ‹stanbulda bir hükûmet yapmak ve o vas›ta ile mukadderat› millet ve
memleket mesailini halletmek hususlar›n› düflündükleri görülüyordu.

Ahmet ‹zzet Paflay› ve Tevfik Pafla Kabinesini, vaziyetten haberdar etmek
ve tamamile tenvir eylemek maksadile, icap eden malûmat ve mütaleat› mufas-
salan yazd›r›p Ankaraya gelen memuru mahsusla, 8 Teflrinisani 1336 tarihinde
‹nebolu istikametinde yola ç›kard›k.

12 Teflrinisani 1336 günü, Zonguldaktan Yüzbafl› Kemal imzal› k›sa bir
telgraf ald›m. Bunda, flifreli bir telgraf› keflide etmek üzere ‹stanbuldan hareket
ettirildim, deniliyordu. Mevzuubahs flifreli telgraf, Dahiliye Nâz›r› ‹zzet Pafla
imzal›yd›. ‹stanbulda 9 Teflrinievvel 1336 tarihinde yaz›lm›flt›.

Bu telgrafnamede, ‹stanbul ile Zonguldak aras›nda Frans›z telsizile muha-
bereye Frans›z mümessilinin muvafakati al›nd›¤›ndan bahsolunduktan sonra,
"hükûmet ile bir itilâf esas› kabul olundu mu? Kabul olunduysa, nerede telâki
mümkün ve oraya hangi tarikle gelmek münasip olaca¤›" sorulmakta idi.

‹stanbul Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Orhan fiemsettin imzal› 11 Tefl-
rinisani 1336 tarihli bir emir de, Kastamonu Posta ve Telgraf Baflmüdiriyetine
vürud ediyordu. Bu emir Ere¤li Müdiriyetine gönderilen gayr›resmî bir mektu-
bun zarf›ndan ç›k›yordu. Emir aynen fludur:

Madde 1 - Anadolu ile payitaht aras›nda telgraf muhaberat›n›n bir an evvel tesisi mül-
tezemdir.

Madde 2 - Bu maksad›n temini z›mm›nda bir taraftan Sapanca ile Geyve aras›ndaki
hatt› kebir üzerinde kabili tamir olan tellerin süratle ›slah› ve di¤er cihetten de mühim ameli-
yat ve inflaata ihtiyaç gösteren ‹zmit, Kand›ra, ‹ncili meyanesinin infla ve tamirine bafllan›l-
mas› muvaf›k görülmektedir.

Madde 3 - Tamirat› mephuseyi icraya memur olan ‹stanbul Fen Müfettifli Bekir Bey
maiyetinde bir baflçavufl ve m›ktar› kâfi çavuflla ‹zmite müteheyyii harekettir.

Madde 4 - Dahiliye Nezareti Celilesinin vesikas›n› hâmil olan memurîni mumaileyhi-
min hasbelicap herhangi tarafta ameliyata lüzum gördüklerinde haklar›nda muzaheret ve
muaveneti lâzime ifas› cihetinin taraf› behiyelerinden makam› adile bilmuhabere temini hi-
memi kâragâhilerinden muntazard›r. 11 Teflrinisani 1336.

Bu telgraf üzerine, icap edenlere verdi¤imiz emir, ‹stanbul ile temastan te-
vakki ve telgraf hatlar›n› tamir behanesile gelen olursa tevkifi lüzumuna dair-
di.

Efendiler, ‹zzet Paflan›n bilvas›ta gönderdi¤i flifre telgrafnamesine cevap
vermeyi, memuru mahsusla gönderdi¤imiz notlar›n taraf›ndan mütalea edilmifl
oldu¤u haberine talik ediyordum. ‹zzet Paflan›n, taraf›m›zdan verilen malûma-
ta muttali olduktan sonra da, fikrinde sebat edip etmemekte oldu¤unu anlamak
istiyordum. Bu husus anlafl›ld›ktan sonra, ‹zzet Paflaya aradaki vas›talarla flu
cevab› verdim:

Zat› devletleri ve Salih Pafla Hazretlerinin de dahil bulunmalar› muktazi olan heyetle en
sehil ve seri olarak Bilecikte telâki mümkündür. ‹stanbuldan ya Sapancaya kadar flimendifer
ve oradan otomobille veyahut bahren Bursaya ve yine oradan otomobille Bileci¤e teflrif bu-
yurulabilir. Mephus istikametler üzerinde flimdiden icap edenlere tebligat yap›lm›flt›r. Kânu-
nuevvelin ikisine kadar Bilecikte bulunacak veçhile seyahatin tanzim buyurulmas›n› ve ‹stan-
buldan yevm ve tarik› hareketin flimdiye kadar kullan›lan vas›ta ile Zongulda¤a ifl'ar buyu-
rulmas›n› rica ederim. Seyahatin mümkün oldu¤u kadar da¤da¤as›z icras› hat›ra kabîlinden
arzolunur. 25/26 Teflrinisani 1336.
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Ahmet ‹zzet Paflan›n ve içinde bulundu¤u hükûmetin, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ve Hükûmetinin nitelik ve yetkilerinden haberleri olmad›¤›,
hâlâ ‹stanbulda bir hükûmet yapmay› ve o yolda ulusun kaderini ve yurt so-
runlar›n› çözümlemeyi düflündükleri görülüyordu.

Ahmet ‹zzet Paflay› ve Tevfik Pafla Hükûmetini, durumdan haberli k›l-
mak ve iyice ayd›nlatmak amac›yla, gereken bilgi ve düflünceleri uzun uzun
yazd›r›p Ankaraya gelen özel görevliyle, 8 Kas›m 1920 tarihinde ‹nebolu yö-
nünde yola ç›kard›k.

12 Kas›m 1920 günü, Zonguldaktan Yüzbafl› Kemal imzal› k›sa bir telgraf
ald›m. Bunda, flifreli bir telgraf› çekmek için ‹stanbuldan yola ç›kar›ld›m, de-
niliyordu. Sözkonusu flifreli telgraf, ‹çiflleri Bakan› ‹zzet Pafla imzal›yd›. ‹stan-
bulda 9 Ekim 1920 tarihinde yaz›lm›flt›.

Bu telgrafda, ‹stanbul ile Zonguldak aras›nda Frans›z telsizile haberlefl-
meye Frans›z temsilcisinin olurunun al›nd›¤›ndan sözedildikten sonra, "hükû-
met ile anlaflma esas› kabul olundu mu? kabul olunduysa, nerede buluflulabi-
lece¤i ve oraya hangi yoldan gelmek uygun olaca¤›" sorulmakta idi.

‹stanbul Posta ve Telgraf Genel Müdürü Orhan fiemsettin imzal› 11 Ka-
s›m 1920 tarihli bir emir de, Kastamonu Posta ve Telgraf Baflmüdürlü¤üne ge-
liyordu. Bu emir Ere¤li Müdürlü¤üne gönderilen resmî olmayan bir mektu-
bun zarf›ndan ç›k›yordu. Emir, oldu¤u gibi fludur:

Madde 1 - Anadolu ile baflkent aras›nda telgraf haberleflmesinin bir an önce kurulma-
s› istenmektedir.

Madde 2 - Bu amac›n gerçeklefltirilmesi için bir yandan Sapanca ile Geyve aras›ndaki
büyük yol üzerinde onar›labilecek olan tellerin h›zla düzeltilmesi ve öte yandan da önemli
ifl ve yap›m gerektiren ‹zmit, Kand›ra, ‹ncili arayolunun yap›m ve onar›m›na bafllan›lmas›
uygun görülmektedir.

Madde 3 - Sözü edilen onar›m› yapmakla görevli olan ‹stanbul Fen Müfettifli Bekir
Bey yan›nda bir baflçavufl ve yeter say›da çavuflla ‹zmite gitmeye haz›rd›r.

Madde 4 - Ellerinde ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n belgesi bulunan bu görevliler herhangi bir
yerde çal›flmay› gerekli görürlerse bunlara yetkililerle görüflerek yard›mc› olunmas› yüksek
iflbirli¤inizden beklenmektedir. 11 Kas›m 1920.

Bu telgraf üzerine, gerekenlere verdi¤imiz emir, ‹stanbul ile iliflki kur-
maktan sak›n›lmas› ve telgraf hatlar›n› onarma bahanesile gelen olursa tutuk-
lanmas› gere¤i idi.

Efendiler, ‹zzet Paflan›n arac› ile gönderdi¤i flifre telgraf›na karfl›l›k ver-
meyi, özel görevle gönderdi¤imiz notlar›n kendisince okunmufl oldu¤u habe-
rinin gelmesine erteliyordum. ‹zzet Paflan›n, taraf›m›zdan verilen bilgiyi ö¤-
rendikten sonra da, düflüncesinde direnmekte olup olmad›¤›n› anlamak isti-
yordum. Bu husus anlafl›ld›ktan sonra, ‹zzet Paflaya aradaki vas›talarla flu ce-
vab› verdim:

Sizin ve Salih Pafla Hazretlerinin de içinde bulunmalar› gerekli olan hey'etle en kolay
ve çabuk olarak Bilecikte buluflabiliriz, ‹stanbuldan ya Sapancaya kadar demiryolu ve ora-
dan otomobille ya da denizden Bursaya ve gene oradan otomobille Bileci¤e buyurulabilir.
Sözü edilen yönler üzerinde flimdiden gerekenlere bildirim yap›lm›flt›r. Oca¤›n ikisine ka-
dar Bilecikte bulunmak üzere yolculu¤un düzenlenmesini ve ‹stanbuldan ayr›laca¤›n›z gü-
nün ve gelece¤iniz yolun flimdiye kadar kullan›lan araçlarla Zongulda¤a bildirilmesini rica
ederim. Yolculu¤un olabildi¤ince gösteriflsiz yap›lmas›n› hat›rlatma niteli¤inde olmak üze-
re bilginize sunar›m. 25/26 Kas›m 1920.
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Efendiler, ‹stanbulda, 23/24 Teflrinisani 1336 tarihinde yaz›l›p ‹stanbula mu-
vasalat etmifl olan memuru mahsusun imzasile ‹neboluya gönderilen ve oradan
27 Teflrinisanide Ankaraya çekilen bir telgrafnamede, flu malûmat veriliyordu:

"Bugün 23/11/1336 da ‹zzet Pafla nezdinde bulundu¤um esnada, Hariciye
Nâz›r›, vaziyeti ahirei siyasîye hakk›nda atideki beyanatta bulunmufltur:

Yeni gelen ‹ngiliz sefiri, Ermenistan, Gürcistan ve bir zaman sonra ‹zmir mesaili mü-
himmesinde Hükûmeti Osmaniye lehine bir sureti hallin temin edilece¤ini söylemifl, bu mü-
sait vaziyetten istifade ederek memleketin temini atisine sarf› makderet edilerek bu f›rsat kay-
bedilmemelidir. fiayet Ankara, zaman kazanmak arzusunda ise bile, bir temas hâs›l ederek
mukarrerat› âtiye müfltereken temin edilmelidir.

Dedikten sonra flu sat›rlar ilâve olunuyor:
Beyanata ilâveten ‹zzet Paflan›n, kendisine taraf›m›zdan gönderilen hulâsada (flimdiye

kadar olan mücadelât›n bugün bahfl ve temin etmekte oldu¤u müsaadelerden istifade vazife-
mizdir) cümlesine istinaden; e¤er Anadolu, gönderilecek heyeti kabul etmezse, flahsan benim-
le temas ederek maksad›m›z› flahsan kararlaflt›rmal›y›z. Buna da muvafakat etmedikleri tak-
dirde, mevzuubahs cümledeki fikirden feragat anlafl›laca¤›ndan art›k kabinede bulunm›ya-
rak istifa edece¤ini ve arzu edersek ‹stanbulu nazar› dikkate alm›yarak kendisinin deAnado-
luya gelece¤ini söylemifl.

Efendiler, ayn› telgrafnamede, ‹stanbul matbuat›nda ‹zzet Paflaya atfen flu
beyanat›n da intiflar etti¤i münderiçti:

Hükûmetin Anadoluya bir memuru mahsus izam›ndan maksad› Ankaradakilerle bir
temas hâs›l olup olm›yaca¤›n› anlamak içindi Avdet eden memur, bu temas›n›n temin edile-
bilece¤ini anlatt› ve muhaberat da temin edildi. Tabiatile icab›n›n icras›na tevessül edece¤iz.

Bu tarz› beyanat›n, Anadolunun noktai nazar›na muvaf›k olam›yaca¤› ve
tekzibi lâz›mgeldi¤i mütaleas›na karfl› buna kabine muvafakat etmemifl, ma-
ahaza ‹zzet Pafla, Tercüman› Hakikat gazetesile flu beyanatta da bulunmufl:

Menafii âliyei memleket, flimdilik bu meselede matbuat›n ihtiyar› süküt etmesini âmir-
dir. Binaenaleyh bir iki gün daha beyanatta bulunmakta mazurum.

Efendiler, Tevfik Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla, Salih Pafla, zaman›n büyük
adamlar› gibi tan›nm›fllard›. Millet bunlar› âkil, müdebbir, dûrendifl biliyordu.
Bu sebeple, Damat Ferit Pafla çekilip de yerine ileri gelenleri bu zevattan ibaret
bir kabine mevkii iktidara gelince, herkeste türlü türlü ümitler uyand›. Tevfik
Pafla Kabinesi ilk anda Ankara ile temas ve münasebet aray›nca, efkâr› umu-
miyede hüsnü niyetine hükmolunmamak için sebep tasavvur olunamad›. Her-
kes, Tevfik Pafla Kabinesinin mevkii iktidara gelmesini fâli hay›r addetti. Bu
kabinenin, memleket ve milletin azamî menafiini temin çare ve vas›talar›n› bul-
madan hükûmete gelmifl olmalar›n› kabul etmek ve ettirmek cidden müflkül idi.
Bahusus, kendileri de ‹stanbul mehafilinde ve matbuatla kulland›klar› tarz› li-
sanla umumun telâkkisini teyit edecek vaziyet alm›fl bulunuyorlard›.

Biz, hakikati vaziyetin, umumun zan ve telâkkisi gibi olmad›¤›na tamamen
kani bulunuyorduk. Fakat, ‹stanbulun, çarei halâs için vukubulan itilâf ve mü-
lâkat tekliflerini efkâr› umumiyeyi tatmine medar olacak fleraiti ihzar etmeden
reddetmeyi muvaf›k bulmad›k. Onun için, bilhassa ‹zzet ve Salih Paflalar›n da-
hil bulunaca¤› bir heyetle Bilecikte mülâkat› tensip etlik. Bu zevatla görüfltükten
sonra, ammenin bütün zan ve telâkkisinin esass›z oldu¤unun anlafl›laca¤›na
flüphem yok idi. Bir de, herne olursa olsun, efkâr› umumiyece, iflaret etti¤im ev-
safta tan›nm›fl bu zevat›n, ‹stanbulda hükûmet teflkil etmesinin maksad› millî
için nekadar muz›r oldu¤u meydanda idi. Binaenaleyh, mülâkattan sonra da,
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Efendiler, ‹stanbulda, 23/24 Kas›m 1920 tarihinde yaz›l›p ‹stanbula var-
m›fl olan özel görevlinin imzasile ‹neboluya gönderilen ve oradan 27 Kas›mda
Ankaraya çekilen bir telgrafda, flu bilgiler veriliyordu:

"Bugün 23/11/1920 de ‹zzet Paflan›n yan›nda bulundu¤um s›rada, D›fliflle-
ri Bakan›, son siyasî durum hakk›nda afla¤›dakileri söylemifltir:

Yeni gelen ‹ngiliz elçisi, Ermenistan, Gürcistan ve bir süre sonra ‹zmir ile ilgili önem-
li sorunlarda Osmanl› Hükûmeti yarar›na bir çözüm sa¤lanaca¤›n› söylemifl, bu elveriflli du-
rumdan yararlanarak memleketin gelece¤ini güven alt›na almak için çal›fl›lmal› ve bu f›rsat
kaç›r›lmamal›d›r. E¤er Ankara, zaman kazanmak iste¤inde olsa bile, bir iliflki kurarak afla-
¤›daki kararlar birlikle al›nmal›d›r.

Dedikten sonra flu sat›rlar ekleniyor:
‹zzet Pafla yukar›daki sözlerine ek olarak, kendisine taraf›m›zdan gönderilen özetteki

(flimdiye kadar olan savafl›mlardan bugün elde edilmifl olan uygun durumdan yararlanmak
görevimizdir) cümlesine dayanarak; e¤er Anadolu, gönderilecek kurulu kabul etmezse,
do¤rudan benimle görüflerek amac›m›z› kendimiz kararlaflt›rmal›y›z. Buna da olur demez-
lerse, söz konusu cümledeki görüflten vazgeçildi¤i anlafl›laca¤›ndan art›k hükûmette kalma-
yarak çekilece¤ini ve istersek ‹stanbulun düflünece¤ine bakmadan kendisinin de Anadolu-
ya gelece¤ini söylemifl.

Efendiler, ayn› telgrafda, ‹stanbul bas›n›nda ‹zzet Pafla'dan al›nd›¤› bildi-
rilen flu demecin yay›mland›¤› yaz›l›yd›:

Hükûmetin Anadoluya özel bir görevli göndermekteki amac› Ankaradakilerle bir ilifl-
ki kurup kurulmayaca¤›n› anlamak içindi. Dönen görevli memur, bu iliflkinin kurulabilece-
¤ini anlatt› ve yaz›flmalar da sa¤land›. Elbette gere¤ini yapmaya çal›flaca¤›z.

Böyle bir demecin, Anadolunun görüflüne uygun olam›yaca¤› ve yalan-
lanmas› gerekti¤i düflüncesine karfl› bunu hükûmet uygun bulmam›fl, bununla
birlikte ‹zzet Pafla, Tercüman› Hakikat gazetesine flu demeci de vermifl:

Memleketin yüksek ç›karlar›, flimdilik bu konuda bas›n›n susmas›n› gerektiriyor. Bun-
dan dolay› bir iki gün daha demeç veremiyece¤im.

Efendiler, Tevfik Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla, Salih Pafla, zaman›n büyük
adamlar› gibi tan›nm›fllard›. Millet bunlar› ak›ll›, tedbirli, uzak görüfllü biliyor-
du. Bu nedenle, Damat Ferit Pafla çekilip yerine ileri gelenleri bu kifliler olan
bir hükûmet ifl bafl›na gelince, herkeste türlü türlü umutlar uyand›. Tevfik Pa-
fla Hükûmeti hemen Ankara ile iliflki aray›nca, kamu oyunda iyi niyetini ka-
bul etmemek için bir neden düflünülemedi. Herkes, Tevfik Pafla Hükûmetinin
ifl bafl›na gelmesini hayra yordu. Bu hükûmetin, ülkenin ve ulusun en üstün ç›-
karlar›n› sa¤lama yol ve araçlar›n› bulmadan iflbafl›na gelmifl olmalar›n› kabul
etmek ve ettirmek gerçekten zordu. Özellikle kendileri de ‹stanbul çevrele-
rinde ve bas›nda kulland›klar› dille kamunun yarg›s›n› destekleyecek bir du-
rum alm›fl bulunuyorlard›.

Biz gerçek durumun, herkesin san›s› ve inan›fl› gibi olmad›¤›na iyice inan›-
yorduk. Ama, ‹stanbulun, kurtulufl yolunu aramak için yapt›¤› anlaflma ve bulufl-
ma önerilerini kamu oyunu inand›rmaya yarayacak koflullar› haz›rlamadan geri
çevirmeyi uygun bulmad›k. Onun için, özellikle içinde ‹zzet ve Salih Paflalar›n da
bulunaca¤› bir hey'etle Bilecikte buluflmay› uygun gördük. Bu kiflilerle görüfltük-
ten sonra, kamunun bütün san› ve inan›fl›n›n temelsiz oldu¤unun anlafl›laca¤›na
kuflkum yoktu. Bir de, herne olursa olsun, kamu oyunca, belirtti¤im nitelikte ola-
rak tan›nm›fl bu kiflilerin, ‹stanbulda hükûmet kurmalar›n›n ulusal amaç için ne-
kadar zararl› oldu¤u meydanda idi. Onun için, buluflmadan sonra da, kendile-

Bilecik
mülâkat›
kararlafl›yor

Bilecik bu-
luflmas› ka-
rarlafl›yor


