k›nda bir fikir verebilmek için, müsaade buyurursan›z, k›sa bir izahta bulunay›m:
Malûmdur ki, Meclisin küﬂad›n› müteak›p, elzem olan esasat› muhtevi bir
takrir vermiﬂtim. Meclis ve onun ‹cra Vekilleri Heyeti, o esasat› amelî olarak ilk
günden tatbika baﬂlam›ﬂt›. Bir taraftan da, teﬂekkül eden Hukuku Esasiye Encümeni, bu takrir muhteviyat› esas olmak üzere, bir kanun lâhiyas› haz›rlamaya baﬂlad›. Nihayet dört ay kadar bir müddet sonra, bu Encümen "Büyük Millet Meclisinin ﬁekil ve Mahiyetine Dair Mevadd› Kanuniye" serlevhal› sekiz
kanun maddesi Meclise getirdi. 18 A¤ustos 1336 tarihinde müstaceliyet kararile taht› müzakereye al›nan bu mevadd› kanuniyenin, uzunca bir de esbab› mucibesi vard›r.
Encümen mazbatas›n›n, Büyük Millet Meclisinin tarifine ait sat›rlar› meyan›nda, ﬂu cümleler yaz›l› idi: "Halife ve padiﬂah›n esareti ve hadisat› sairenin
de telâhukundan tahassul eden zaruretin sevku ilcasile teﬂekkül eden Meclisimizin, ebediyen bugünkü ﬂekilde istimrar›n› kabul etmek, hâd ve istisnaî vaziyetlere ﬂekli tabiî vermek oldu¤una ve halbuki eﬂkâli gayr›tabiiye payidar olam›yaca¤› düsturuna binaen ihlâl edilen hakk› hilâfet ve saltanat ve istiklâli millet ve vatan›n istihsal ve teyidine de¤in istimrar› ve ancak maksudu esasî olan
bu mukaddes ümniyelerin husulile Meclisin ﬂekli tabiî almas› muvaf›k görülmüﬂ ve onun için ikinci maddenin birinci f›kras› (gayenin husulüne de¤in) ibaresile takyit edilmiﬂtir." Filhakika Meclisin in'ikad› müddeti zamanla tasrih ve
takyit olunmam›ﬂt›.
Bu esbap ve mütaleaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1336 A¤ustosunda, henüz daimî vaziyet ve mahiyetinin tabiî olmad›¤› telâkkisinin cari
bulundu¤u anlaﬂ›l›yor.
Mevadd› kanuniyenin birincisi de: "Büyük Millet Meclisi, teﬂri ve icra kudretlerini haiz ve idarei devlete bizzat ve müstakillen vaz›ulyettir." suretinde idi.
Bu madde ile Meclise verilen salâhiyetin dahi, esbab› mucibeye nazaran muvakkat olmas› lâz›mgelece¤i tabiî idi. Mahiyeti muvakkat olan bir müessesenin
salâhiyeti dahi, mevcudiyeti müddetile kaim olur.
Hukuku Esasiye Encümeninin telâkki ve mütaleas›, Mecliste de aynen tebarüz etti. Hatta Meclis azas›ndan birçoklar›, maksad›n izah›nda, Encümenin
ifadelerini nak›s bularak, tasrihat teklifinde bulundular. Dediler ki, birinci
maddenin baﬂ›na, "hilâfet ve saltanat›n ve istiklâli vatan ve milletin istihlâs›na
kadar.." sarahatini ilâve etmek lâz›md›r. ‹kinci maddedeki "gayenin istihsaline
de¤in" ibaresi yerine dahi, ayn› sarahatin ikamesi lüzumu talep olundu. Bu mesele çok münakaﬂat› mucip oldu. Baz› meb'uslar, yaln›z "hilâfet" kelimesini
koyal›m, saltanat onda mündemiçtir, dediler.
Baz› hoca efendiler, buna raz› olmad›lar. Hilâfet bir emri manevîdir mütaleas›nda bulundular. Hilâfette, rühbaniyet yoktur, itiraz›na, hoca efendiler, ﬂu
yolda cevap verdiler: "Saltanat hükmetti¤i memalike ﬂamildir. Hilâfet bütün
kürei arzdaki ‹slâma ﬂamildir."
Bu münakaﬂalar günler ve günlerce devam etti. Muarazada bulunan fikirlerden biri sarih idi: "Halife ve padiﬂah vard›r ve var olacakt›r. O mevcut olunca bugünkü vaziyet, ﬂekil, salâhiyet muvakkatt›r, makam› hilâfet ve saltanat, ic-

lu olmuﬂtu. Bu zorunlulu¤un nereden ç›kt›¤› konusunda biraz bilgi verebilmek için, izniniz olursa, k›sa bir aç›klama yapay›m:
Bilirsiniz ki, Meclisin aç›lmas›ndan sonra, çok gerekli olan ilkeler içeren
bir önerge vermiﬂtim. Meclis ve onun Bakanlar Kurulu, o ilkeleri pratik olarak ilk günden uygulamaya baﬂlam›ﬂt›. Bir yandan da, kurulmuﬂ olan Temel
Haklar Komüsyonu, bu önergede yaz›lanlar esas olmak üzere, bir yasa tasar›s› haz›rlamaya baﬂlad›. Dört ay kadar bir süre sonunda, bu Komüsyon "Büyük Millet Meclisinin Biçim ve Niteli¤ine ‹liﬂkin Kanun Maddeleri" baﬂl›kl›
sekiz kanun maddesi Meclise getirdi. 18 A¤ustos 1920 tarihinde ivedilik kararile görüﬂülmeye baﬂlanan bu kanun maddelerinin, uzunca bir de gerekçesi vard›r.
Komüsyon tutana¤›n›n, Büyük Millet Meclisinin tan›mlanmas›yla ilgili
sat›rlar› aras›nda, ﬂu cümleler yaz›l› idi: "Halife ve padiﬂah›n tutsak oluﬂundan
ve baﬂka olaylar›n da buna eklenmesinden do¤an zorunluk üzerine kurulan
Meclisimizin, sonsuza kadar bugünkü biçimde sürüp gidece¤ini kabul etmek,
aﬂ›r› ve ola¤and›ﬂ› durumlara do¤al biçim vermek oldu¤una ve oysa ola¤and›ﬂ› biçimlerin kal›c› olam›yaca¤› kural› gere¤ince sald›r›ya u¤rayan halifelik ve
saltanat›n ve vatan›n ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› elde edip kabullenmesine de¤in sürmesi ve ancak temel amaç olan bu kutsal umular›n elde edilmesiyle
Meclisin normal biçimini almas› uygun görülmüﬂ ve onun için ikinci maddenin birinci f›kras› (amaç elde edilene de¤in) sözleriyle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r."
Gerçekten Meclisin toplanma süresi zamanla belirlenip s›n›rlanmam›ﬂt›.
Bu nedenlere ve görüﬂe göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920
A¤ustosunda, daha kal›c› durumu olmad›¤› ve niteli¤inin do¤al bulunmad›¤›
düﬂüncesinin var oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Kanun maddelerinin birincisi de: "Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme erkine sahip olup devletin yönetimi ba¤›ms›z olarak ve sadece onun
elindedir." ﬂeklinde idi. Bu madde ile Meclise verilen yetkinin de, gerekçeye
göre geçici olmas› gerekti¤i do¤al idi. Niteli¤i geçici olan bir kurumun yetkisi
de, varl›¤› süresince olur.
Temel Haklar Komüsyonunun görüﬂ ve düﬂüncesi, Mecliste de böyle belirdi. Dahas› Meclis üyelerinden birçoklar›, amac›n aç›klanmas›nda, Komüsyonun sözlerini yetersiz bularak, iyice aç›klanmas›n› önerdiler. Dediler ki, birinci maddenin baﬂ›na, "hilâfet ve saltanat›n ve ülke ve ulus ba¤›ms›zl›¤›n›n
sa¤lanmas›na de¤in.." aç›klamas›n› eklemek gerekir. ‹kinci maddedeki "amac›n elde edilmesine de¤in" sözleri yerine de, ayn› aç›klay›c› sözlerin konulmas› istendi. Bu konu çok tart›ﬂmalara yol açt›. Kimi meb'uslar, yaln›z "hilâfet"
kelimesini koyal›m, bu saltanat› da kavrar, dediler.
Kimi hoca efendiler bunu kabul etmediler. Hilâfet dinsel bir görevdir düﬂüncesinde bulundular. Hilâfette, rahiplik yoktur, diye karﬂ› ç›kanlara, hoca
efendiler, ﬂu yolda karﬂ›l›k verdiler: "Saltanat egemenli¤indeki ülkelerle ilgilidir. Halifelik yeryüzündeki bütün müslümanlar› kapsar."
Bu tart›ﬂmalar günler ve günlerce sürdü. Çarp›ﬂan görüﬂlerden biri aç›k idi:
"Halife ve padiﬂah vard›r ve var olacakt›r. O var olunca bugünkü durum, biçim,
yetki geçicidir, halife ve padiﬂah çal›ﬂma f›rsat› bulunca, yasal ve anayasal kuru-
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rayi faaliyete f›rsat bulunca, teﬂkilât› siyasîye ve esasiyenin ne oldu¤u muayyendir, malûmdur. O noktai nazardan yeni bir ﬂey tasavvur etmek mevzuubahs de¤ildir. Makam› hilâfet ve saltanat›n icrayi faaliyetini temin edinciye kadar, Ankaraya toplanm›ﬂ olan birtak›m insanlar, muvakkat tedbirlerle çal›ﬂacaklard›r."
Buna muar›z olan fikirde vuzuh yoktu. "Saltanat, millete intikal etmiﬂtir;
saltanat kalmam›ﬂt›r; hilâfet de, saltanat demektir; binaenaleyh onun da hikmeti mevcudiyeti yoktur" tarz›nda aç›k ve sarih konuﬂulam›yordu. Otuz yedi gün
sonra, 25 Eylûlde bir celsei hafiyede Meclise baz› izahatta bulunmay› faydal› addettim. Cari efkâr ve hissiyat› tatminden sonra, baﬂl›ca ﬂu mütaleat› serdetmiﬂtim:
"Türk milletinin ve onun yegâne mümessili bulunan Meclisi Alinin, vatan
ve milletin istiklâlini, hayat›n› temin için çal›ﬂ›rken; hilâfet ve saltanatla, halife ve
sultanla bu kadar çok meﬂgul olmas› mahzurludur. ﬁimdilik, bunlardan hiç
bahsetmemek menafii âliye ikt›zas›ndand›r. E¤er maksat, bugünkü halife ve padiﬂaha muhafazai merbutiyet ve sadakat edildi¤ini ifade ve teyit etmekse, bu zât
haindir. Düﬂmanlar›n, vatan ve millet aleyhinde vas›tas›d›r. Buna halife ve padiﬂah deyince millet, onun emirlerine mutavaat ederek düﬂman amalini yerine
getirmek mecburiyetinde kal›r. Hain veyahut makam›n›n kudretü salâhiyetini
kullanmaktan memnu olan zat, zaten padiﬂah ve halife olamaz. O halde, onu
haledip yerine derhal di¤erini intihap ederiz. Demek istiyorsan›z, buna da, bugünün vaziyet ve ﬂeraiti müsait de¤ildir. Çünkü hal'i lâz›mgelen zat, milletin
nezdinde de¤il, düﬂmanlar›n elindedir. Onun vücudunu keenlemyekün addederek di¤er birine biat edilmek tasavvur olunuyorsa, bugünkü halife ve sultan hukukundan feragat etmiyerek ‹stanbuldaki kabinesile, bugün oldu¤u gibi muhafazai makam ve idamei faaliyete devam edebilece¤ine nazaran, millet ve Meclisi Ali, as›l maksad›n› unutup halifeler davasile mi u¤raﬂacak? Ali ile Muaviye,
devrini mi yaﬂ›yaca¤›z? Hulâsa, bu mesele vâsi, nazik ve mühimdir. Halli, bugünün iﬂlerinden de¤ildir.
Meseleyi esas›ndan halle giriﬂecek olursak, bugün içinden ç›kamay›z. Bunun da zaman› gelecektir.
Bugün vazedece¤imiz esasat› kanuniye, mevcudiyet ve istiklâlimizi kurtaracak olan Millet Meclisini ve millî hükûmeti takviyeye matuf mana ve salâhiyeti zamin ve nat›k olmal›d›r!"
Efendiler, bu izahat›mdan bir hafta evvel, ben de, Meclise bir proje vermiﬂtim. 13 Eylûl 1336 tarihli olup siyasî, içtimaî, idarî, askerî noktai nazarlar› telhis
ve teﬂkilât› idariye hakk›ndaki mukarrerat› ihtiva eden bu program, Meclisin 18
Eylûl 1336 günkü içtima›nda okundu. ‹ﬂte, bu tarihten, daha dört ay geçtikten
sora takarrür eden ilk Teﬂkilât› Esasiye Kanunu, bu programdan ç›km›ﬂt›r.
*
* *
ﬁimdi arzu buyurursan›z ‹stanbul ile muhabereye devam edelim.
Tevfik Paﬂa 27 Kânunusani tarihli telgrafnamesi muhteviyat›n› 29 Kânunusani tarihli bir telgrafname ile tekrar etti. ‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetinden ﬂu
cevap verildi:
‹stanbulda Tevfik Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 30/1/1337
‹tilâf siyasetinde Türkiye lehine vukubulan inkiﬂaf› âhir, milletin azmi fedakârisi mahsulü-
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luﬂun ne olaca¤› bellidir, bilinmektedir. O bak›ﬂ aç›s›ndan yeni bir ﬂey düﬂünmek sözkonusu de¤ildir. Halifenin ve padiﬂah›n çal›ﬂmas›n› sa¤lay›ncaya de¤in, Ankaraya toplanm›ﬂ olan birtak›m insanlar, geçici önlemlerle çal›ﬂacaklard›r."
Buna karﬂ›t olan düﬂüncede aç›kl›k yoktu. "Saltanat, millete geçmiﬂtir;
padiﬂahl›k kalmam›ﬂt›r; halifelik de, padiﬂahl›k demektir; bu nedenle onun
varl›¤›n›n da bir anlam› yoktur" diye apaç›k konuﬂulam›yordu. Otuzyedi gün
sonra, 25 Eylûlde gizli bir oturumda Meclise baz› aç›klamalar yapmay› yararl› sayd›m. Ortada dolaﬂan düﬂünce ve duygulara doyurucu karﬂ›l›klar verdikten sonra, ﬂu düﬂünceleri ileri sürmüﬂtüm:
"Türk milletinin ve onun tek temsilcisi olan Yüce Meclisin, vatan ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n›, yaﬂamas›n› sa¤lamak için çal›ﬂ›rken; halifelikle ve padiﬂahl›kla, halife ve padiﬂahla bu kadar çok u¤raﬂmas› sak›ncal›d›r. ﬁimdilik,
bunlardan hiç sözetmemek yüksek ç›karlar›m›z gereklerindendir. E¤er amaç
bugünkü halife ve padiﬂaha ba¤l›l›¤›n ve sadakatin korundu¤unu söyleyip pekiﬂtirmek ise, bu kiﬂi haindir. Vatan ve millete karﬂ› düﬂmanlar›n maﬂas›d›r.
Buna halife ve padiﬂah deyince millet, onun emirlerine uyarak düﬂmanlar›n istediklerini yapmak zorunda kal›r. Hain ya da makam›n›n güç ve yetkisini kullanmaktan yasaklanm›ﬂ olan kiﬂi, asl›nda padiﬂah ve halife olamaz. O halde,
onu indirip yerine hemen bir baﬂkas›n› seçeriz. Demek istiyorsan›z, buna da
bugünün durumu ve koﬂullar› elveriﬂli de¤ildir. Çünkü indirilmesi gereken kiﬂi, milletin yan›nda de¤il, düﬂmanlar›n elindedir. Onun varl›¤›n› olmam›ﬂ sayarak baﬂka birine kulluk etmek düﬂünülüyorsa, bugünkü halife ve padiﬂah
haklar›ndan vaz geçmeyerek ‹stanbuldaki hükûmetiyle, bugün oldu¤u gibi
makam›n› korumay› ve iﬂ yapmay› sürdürebilece¤ine göre, millet ve yüce
Meclis, as›l amac›n› unutup halifeler davasile mi u¤raﬂacak? Ali ile Muaviye,
dönemini mi yaﬂ›yaca¤›z? K›sas›, bu sorun geniﬂ, ince ve önemlidir. Çözümlenmesi, bugünün iﬂlerinden de¤ildir.
Sorunu kökünden çözümlemeye kalk›ﬂacak olursak, bugün içinden ç›kamay›z. Bunun da zaman› gelecektir.
Bugün koyaca¤›m›z kanun kurallar›, varl›¤›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtaracak olan Millet Meclisini ve millî hükûmeti güçlendirmeye yönelik anlam
ve yetkiyi içermeli ve dile getirmelidir."
Efendiler, bu aç›klamalardan bir hafta evvel, ben de, Meclise bir proje
vermiﬂtim. 13 Eylûl 1921 tarihli olup siyasal, toplumsal, yönetimsel, askerî görüﬂ aç›lar›n› özetleyen ve yönetim örgütleri hakk›ndaki kararlar› içeren bu
program, Meclisin 18 Eylûl 1921 günkü toplant›s›nda okundu. ‹ﬂte, bu tarihten, daha dört ay geçtikten sonra kabul edilen ilk Anayasa, bu programdan
ç›km›ﬂt›r.
*
* *
ﬁimdi isterseniz yeniden ‹stanbul ile yap›lan yaz›ﬂmalara dönelim. Tevfik
Paﬂa 27 Ocak tarihli telgraf›nda yaz›lanlar›n› 29 Ocak tarihli bir telgraf ile yineledi. Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan ﬂu karﬂ›l›k verildi:
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dür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sevr Ahitnamesini külliyen reddetmesi üzerine hâdis
olan ﬂu vaziyetten, menafii millîyeye en muvaf›k netayiç istihsali, Londra Konferans›na iﬂtirak edecek murahhaslar›n do¤rudan do¤ruya iradei millîyeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi taraf›ndan intihap ve terhis edilmiﬂ olmasile kabildir. Sevr Muahedei meﬂ'umesini imzalam›ﬂ bir heyetin varisi hususîsi olan heyetiniz murahhaslar›n›n, mülkü millete nafi ﬂerait istihsal edebilmeleri gayr›mümkündür. Binaenaleyh, vatan›n menafii âliyesi icab› iﬂbu müzakerat› sulhiyede sizin aradan ç›karak Büyük Millet Meclisi murahhaslar›n›, vahdeti millîyeyi
tamamen irae eder bir ﬂekilde serbest b›rakmakl›¤›n›z lâz›md›r. Bu sebeple, evelki tebligat›m›z hakk›nda cereyan edecek müzakerat› bir taraftan takip ve icra eylemekle beraber berveçhiati mukarrerat› müstacelen kabul ve tenfiz eylemeniz rica olunur:
1 - Londra Konferans›na iﬂtirak edecek Türkiye heyeti murahhasas›, münhas›ran Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan intihap ve izam edilecektir.
2 - ‹ﬂbu heyeti murahhasa refakatine verilmesini lüzumlu gördü¤ümüz baz› mütehass›s
müﬂavirler ile evrak ve vesaiki lâzime taraf›n›zdan ihzar ve heyete iltihak etmek üzere izam›
ve irsal edilecektir.
3 - Taraf›m›zdan gönderilecek iﬂbu heyeti murahhasan›n, umum Türkiye menafiini
temsil edecek yegâne heyet oldu¤unu da Düveli ‹tilâfiyeye tebli¤ edeceksiniz.
4 - Vakt›n darl›¤› hesabile kat’î ve nihaî olarak ittihaz edilen iﬂbu mukarrerat›n ademi
tervici halide selâmeti mülkü millet nam›na terettüp edecek mes’uliyeti tarihîye, tamamen heyetinize ait bulunacakt›r.
‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi

Efendiler, Tevfik Paﬂan›n refik› mesaisi olup Ankarada bulunan ‹zzet Paﬂa taraf›ndan da bir telgraf yaz›lmas› faydal› olur zann›nda bulunduk. ‹zzet
Paﬂan›n telgraf› ﬂu idi:

rili kararl›l›¤›n›n ürünüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sevr Antlaﬂmas›n› hiç kabul
etmemesi üzerine ortaya ç›kan ﬂu durumlardan, ulusal ç›karlar›m›za en uygun sonuçlar elde edilmesi Londra Konferans›na kat›lacak delegelerin do¤rudan do¤ruya millet iradesini
temsil eden Büyük Millet Meclisi taraf›ndan seçilip görevlendirilmesile olabilir. U¤ursuz
Sevr Antlaﬂmas›n› imzalam›ﬂ bir kurulun özel mirasç›s› olan kurulunuzun delegeleri, ülke
ve ulusa yararl› koﬂullar elde edemezler. Bunun için, yurdun yüce ç›karlar› gere¤i bu bar›ﬂ
görüﬂmelerine sizin aradan ç›karak Büyük Millet Meclisi delegelerini, ulusal birli¤i eksiksiz
gösterir bir biçimde serbest b›rakman›z gerekir. Bu nedenle, bir yandan önceki bildirimiz
üzerinde yap›lacak görüﬂmeleri izleyip yürütmeniz öbür yandan aﬂa¤›daki kararlar› ivedilikle al›p uygulaman›z rica olunur:
1 - Londra Konferans›na kat›lacak Türkiye delege kurulu, yaln›z Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan seçilip gönderilecektir.
2 - Bu delege kurulun yan›na verilmesini gerekli gördü¤ümüz kimi uzman dan›ﬂmanlarla gerekli kâ¤›tlar ve belgeler sizce haz›rlan›p kurula kat›lmak üzere gönderilecektir.
3 - Bizim gönderece¤imiz bu delege kurulun, bütün Türkiye ç›karlar›n› temsil edecek
tek kurul oldu¤unu da ‹tilâf Devletlerine bildireceksiniz.
4 - Vakt›n darl›¤› yüzünden kesin ve de¤iﬂmez olarak al›nan bu kararlara uymazsan›z
ülke ve ulus esenli¤i aç›s›ndan do¤acak tarihsel sorumluluk baﬂtan baﬂa kurulunuzun olacakt›r.
Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Fevzi

Efendiler, Tevfik Paﬂan›n çal›ﬂma arkadaﬂ› olup Ankarada bulunan ‹zzet
Paﬂa taraf›ndan da bir telgraf yaz›lmas› yararl› olur sand›k. ‹zzet Paﬂan›n telgraf› ﬂu idi:

ﬁifre
‹stanbulda Tevfik Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 30/1/1337
ﬁubat evahirinde Londrada in'ikat edecek konferansa mütedair Türkiye Büyük Millet
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerile zat› samileri aras›nda cari aç›k muhaberat
muhteviyat›na muttali bulunuyoruz. Heyetimizin duçar oldu¤u ademi muvaffak›yet üzerine
yine irad› mütaleaya mücaseret müstelzimi hacalet olmakla beraber zat› fahimanelerini vaziyeti hakikiye ve burada hükümferma nikat› nazar hakk›nda tenvir etmeye ﬂevki vatanperverîle lüzum hissediyoruz. ‹stanbulun taht› iﬂgalde olmas› hesabile oradaki bir hükûmetin menafii esasiyei milleti müdafaadan âciz olaca¤› buraca tabiî görülmektedir. Ayr› iki heyet halinde
konferansta ispat› vücut etmekten, bilâhare Anadolu ile ‹stanbulun tefrik›na yol aç›laca¤› endiﬂesile de tevakki edilmektedir. Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri de, telgrafnamelerindeki nikat› nazardan esas itibarile sarf›nazar etmeye salâhiyettar de¤ildir. Anadoluda avni hakla muhalefet ve isyanlar kesrü izale ve çeteler tenkil olunarak kuvvetli bir ordu ve hükûmet teﬂekkül
etmiﬂtir. Avrupay›, Sevr Muahedesinin lehimize tadiline sevkedebilecek müzakerat›n ink›ta›na
mahal verilmiyecek surette bideri¤i himmet buyurulmas›n› hasbessadâka istirham eyleriz. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin taraf› padiﬂahîden tan›nmas› ﬂart› esasisi baki kalmak
üzere teferruat ve zevahire ait baz› hususat için dahi müdavelei efkâr imkân› mevcuttur. Bu
imkân›n ifatesine mahal verilmemek üzere iﬂ'ar› keyfiyet buyurulmas› maruzdur.
Ahmet izzet

ﬁifre
‹stanbulda Tevfik Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 30/1/1921
ﬁubat sonlar›nda Londrada toplanacak konferansla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerile aran›zda yap›lan aç›k yaz›ﬂmalar
içeri¤ini ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. Kurulumuzun u¤rad›¤› baﬂar›s›zl›ktan sonra yeniden düﬂünce bildirmeye kalk›ﬂmak utanç verici olmakta ise de sizleri gerçek durum ve burada
egemen olan görüﬂler hakk›nda ayd›nlatmaya yurtseverli¤imizin itisiyle gerek duyuyoruz.
‹stanbulun iﬂgal alt›nda olmas› yüzünden oradaki bir hükûmetin ulusun temel ç›karlar›n›
koruyam›yaca¤› buraca do¤al say›lmaktad›r. Ayr› iki kurul olarak konferansa kat›lmaktan da, ileride Anadolu ile ‹stanbulun ayr›lmas›na yol aç›laca¤› korkusuyla çekinilmektedir. Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri de, telgraflar›ndaki görüﬂlerden vazgeçmeye asl›nda
yetkili de¤ildir. Anadoluda Allah›n yard›m›yla karﬂ› koymalar ve ayaklanmalar k›r›l›p ortadan kald›r›lm›ﬂ ve çeteler da¤›t›larak kuvvetli bir ordu ve hükûmet kurulmuﬂtur. Avrupay›, Sevr Antlaﬂmas›n› bizden yana de¤iﬂtirmeye zorlayabilecek görüﬂmelerin kesilmesine yer verilmiyecek ﬂekilde yard›mlar›n›z›n esirgenmemesini ba¤l›l›¤›n›za dayanarak dileriz. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin padiﬂah taraf›ndan tan›nmas› yolundaki
temel koﬂul de¤iﬂmeden ayr›nt›lar ve görünüﬂle ilgili birtak›m konular için düﬂünce al›ﬂ
veriﬂi yap›labilir. Bu olana¤›n kaç›r›lmas›na yol açmamak için görüﬂlerinizin bildirilmesini rica ederiz.
Ahmet ‹zzet

Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paﬂan›n bu telgrafa verdi¤i cevab› da arzedeyim:

Efendiler, sizi yormazsam Tevfik Paﬂan›n bu telgrafa verdi¤i karﬂ›l›¤› da
bilginize sunay›m:

ﬁifre
Ankarada ‹zzet Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 31/1/1337
C: 30 Kânunusani 1337
Cümlemizin muhafazai ahkâm›na yemin etti¤imiz Kanunu Esasiye muhalif tadilât› esasiye
icras› ve an›n tasdik› sarahati kanuniye ile ne derece kabili telif olaca¤› cayi mülâhazad›r. Bu husus, ancak Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerinin..........vas›tasile gönderdi¤i telgrafla beyan olunan
ve bizce mültezem bulunan tadilât›n Düveli ‹tilâfiyece kabul edilmesine ihtimam olunup inﬂallah
istihsali matlup olunduktan sonra usulü dairesinde hallolunacak mesaili dahiliyedendir. Aksi hal,
dünkü telgraf›m›zla dahi izah olundu¤u üzere konferansa ademi kabulümüzü ve ‹stanbulun

ﬁifre
Ankarada ‹zzet Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 31/1/1921
K: 30 Ocak 1921
Hepimizin hükümlerini korumaya ant içti¤imiz Anayasaya ayk›r› temel de¤iﬂiklikler yapman›n ve bunu kabul etmenin kanunun aç›k hükümleriyle nas›l ba¤daﬂabilece¤i düﬂünülme¤e de¤er.
Bu konu, ancak Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerinin.....arac›l›¤›yla gönderdi¤i telgrafda bildirilen ve
bizce uygun bulunan de¤iﬂikliklerin ‹tilâf Devletlerince kabul edilmesine özenle çal›ﬂ›l›p Allah›n
izniyle baﬂar›labildikten sonra usulüne göre çözümlenebilecek iç sorunlardand›r. Tersine tutum,
dünkü telgraf›m›zla da aç›kland›¤› gibi konferansa kabul edilmememize ve ‹stanbulun hemen
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derhal hakimiyeti Osmanîyeden ihrac›n› ve Yunanîlerin davas›n›n bilâ müdafaa kalmas›n›
belki muhik görülmesini mucip olacakt›r. Telgraflardan bir cihetin anlaﬂ›lmad›¤›n› istidlâl
ediyoruz. Konferansa sizin ve bizim diyerek iki heyet izam edilece¤inin nereden ç›kar›ld›¤›
anlaﬂ›lam›yor. Dava ayn›, esbaba müdafaa ayn› olmakla beraber bu hususta ittiad› tam olunca, oraca tayin olunacak murahhaslar, Düveli ‹tilâfiyenin tan›makta oldu¤u hükûmetin terfik edece¤i murahhaslarla beraber gidince, heyet, müttehit ve yekvücut ve salâhiyeti lâzimeyi
haiz olur ve bilâihtiraz müttehiden davay› millîyi müdafaa eder. Bu lüzumun oraca da takdir buyuruldu¤u, murahhaslar›n Düveli ‹tilâfiyeye tan›tt›r›lmalar›n› bizden talep buyurulmasile müsbettir. Tebli¤ olunan nota ve beyanat›n›z vaz›han göstermektedir ki, Düveli ‹tilâfiye
Londra Konferans›na yaln›z olarak Anadolu murahhaslar›n› kabul etmemektedir. Bunlar,
hükûmet murahhaslarile birlikte bulunmak suretile kabul olunacakt›r. Böyle ayr›l›k muhafaza edilecek olursa a¤lebi ihtimal hiçbir taraf›n murahhaslar› kabul edilmiyecektir. Bu bapta
yaln›z buradan murahhas kabul edilmesi muhtemel ise de Anadolu için bu ihtimal de yoktur.
Binaenaleyh pek büyük fedakârl›klar mahsulü olan bu tebeddül, zarar›m›za hallolunur.
Çünkü ‹tilâf mehalifilinde Yunan muhipleri fazla olup kendilerine Türkler ﬂarkta harbin idamesine taraftar ve sulhü itilâfa talip de¤ildir diye propaganda ile lehdar olanlar› kendilerine
celp, bizi haks›z ve düﬂman›m›z› hakl› göstermeye salâhiyet verilmiﬂ olur. Müﬂterek murahhaslardan mürekkep bir heyet gönderilirse metalibimiz kabul olunmasa bile, lehimize olan
efkâr› aleyhe çevirmemiﬂ ve belki aleyhtar olanlar›n bir k›sm› mühimmini kazanm›ﬂ oluruz.
Vak›t pek dard›r. Muhaberat ile zayi edilecek zaman kalmam›ﬂt›r. Murahhaslar›n hemen izam› menafii vatanîye ve millîye icab›d›r. Zat› devletlerile rüfekayi muhteremenizin dahi avdetleri lâz›md›r. Zira ora efkâr›na ancak anmüﬂahedetin vukufunuzdan bihakk›n istifade edecek
zamanda ve orada efkâr›n bu nikat› nazara celbi lüzumunda müttefik oldu¤umuz kanaatindeyiz Efendim.
Sadrazam Tevfik

Osmanl› egemenli¤inden ç›kar›lmas›na ve Yunan istekleri karﬂ›s›nda savunmas›z kalmas›na
ve belki de onlar›n hakl› görülmesine yol açacakt›r. Telgraflardan bir noktan›n anlaﬂ›lmad›¤›n› seziyoruz. Konferansa sizin ve bizim diye iki kurul gönderilece¤inin nereden ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›lam›yor. Dava birdir, savunma dayanaklar› da birdir; böylece bu konuda tam beraberlik oldukta, oraca atanacak delegeler, ‹tilâf Devletlerinin tan›makta oldu¤u hükûmetin
kataca¤› delegelerle birlikte gidince, kurul, bir ve bütün olur ve gerekli yetkiye sahip olur
ve çekinmeden birlikte millî davay› savunur. Bu gere¤in oraca da anlaﬂ›ld›¤›, delegelerin ‹tilâf Devletlerine tan›tt›r›lmalar›n› bizden istemeleriyle kan›tlanm›ﬂ bulunmaktad›r. Verilen
nota ve sizin sözleriniz aç›kça göstermektedir ki, ‹tilâf Devletleri Londra Konferans›na
Anadolu delegelerini tek baﬂlar›na kabul etmemektedir. Bunlar, hükûmet delegeleriyle birlikte bulunurlarsa kabul olunacakt›r. Böyle ayr›l›k sürdürülecek olursa hiçbir taraf›n delegelerinin kabul edilmemesi en büyük olas›l›kt›r. Bu konuda yaln›z buradan delege kabul
edilmesi olas› ise de Anadolu için bu olas›l›k da yoktur. Bundan ötürü pek büyük özverilerle elde edilmiﬂ olan bu de¤iﬂiklikten, bizim zarar›m›za sonuç ç›kar. Çünkü ‹tilâf Devletleri
çevrelerinde Yunan dostlar› çoktur ve kendilerine Türkler do¤uda savaﬂ›n sürmesinden yanad›rlar ve bar›ﬂ›p anlaﬂmak istemiyorlar diye propangada yaparak bizden yana olanlar›
kendilerine çekerek, bizi haks›z ve düﬂman›m›z› hakl› göstermek için tutanak verilmiﬂ olur.
Ortak delegelerden oluﬂan bir kurul gönderilirse isteklerimiz kabul olunmasa bile, bizden
yana olan görüﬂleri tersine çevirmemiﬂ ve belki bize karﬂ› olanlar›n önemli bir bölümünü
kazanm›ﬂ oluruz. Vak›t pek dard›r. Yaz›ﬂma ile yitirilecek zaman kalmam›ﬂt›r. Delegelerin
hemen gönderilmesi yurt ve ulus ç›karlar› gere¤idir. Sizinle say›n arkadaﬂlar›n›z›n da ‹stanbula dönmeleri gerekir. Çünkü, oradaki görüﬂler üzerinde birinci elden edindi¤iniz bilgilerden gere¤i gibi yararlanma zaman›n›n geldi¤ine ve oradaki görüﬂlerin bizimkilere do¤ru çekilmesi gerekti¤inde birleﬂti¤imize inan›yoruz Efendim.
Baﬂbakan Tevfik

Tevfik Paﬂa
Efendiler, Tevfik Paﬂan›n Fevzi Paﬂa Hazretlerine olan cevabî telgraf›n›
yeminle
da okuyal›m:
ba¤l› olduﬁifre
Ankarada Mustafa Fevzi Paﬂa Hazretlerine
Dersaadet, 1/2/1337
¤u Kanunu
C: 30 Kânunusani 1337. K›ral Konstantin'in Atinaya avdeti üzerine Düveli ‹tilâfiye meEsasiye sahalifinde ve efkâr› umumiyede "Yunanistan aleyhine husule gelen tebeddül münasebetile Avdakatten
ayr›lam›yor rupada lehimize bir cereyan tevellüt etmekle beraber, bu cereyana mukabil, Rumlara muza-

Efendiler, Tevfik Paﬂan›n Fevzi Paﬂa Hazretlerine olan yan›t telgraf›n› da
okuyal›m:

hir ve Sevr Muahedesinin tamamen veya cüz'î tadilâtla tatbik› suretile Türkiyeyi imha fikrinde mus›r baz› ricali siyasîye de mevcut bulunmas›na, hususîle ald›¤›m›z malûmat› mevsukaya göre, ricali mezkûrenin Anadolu mümessillerinin dahi konferansa davet edilmesini kabul
ve terviç eylemeleri Anadolunun böyle bir davete icabet etmiyece¤ine kani olmalar›ndan ileri gelmiﬂ ve bundan maksatlar› da ﬂu ademi icabet keyfiyetini öne sürerek ve aleyhimize tedabiri zecriye ittihaz›n› muhik göstererek efkâr› umumiyeyi siyasetlerine ›kt›faya mecbur eylemekten ibaret bulunmuﬂ olmas›na binaen konferansa bir an evvel ve müﬂtereken gidilerek
ihkak› hakka çal›ﬂ›lmak lâbüttür. ﬁayet orada meﬂru ve muhik mutalebat›m›z›n reddolundu¤unu görür ve konferans› terke mecburiyet hissedersek, bu keyfiyet husemam›z›n elinde aleyhimize bir silâh› müessir olamaz. Telgrafnamelerinde beyan olunan mutalebat›n, evvelce de
bildirilen esbaba ve ‹stanbulun vaziyeti mahsusas›na mebni kabulü mümkün de¤ildir. Bunlarda ›srar ile konferansa vaktü zaman›nda iﬂtirak f›rsat› fevtedilirse, evvelâ temini vahdet
olunmamas›ndan dolay› ‹stanbul ve Bo¤azlar›n büsbütün hakimiyeti Osmaniyeden ç›kmas›,
saniyen Düveli ‹tilâfiyenin Yunanistana muaveneti nakdiye ve askeriye ifa ve Anadoluda
müﬂterek bir hareketi taarruziye icras›na kalk›ﬂarak zaten mesaibi mütevaliyei harbiyeden
adedi pek ziyade tenakus etmiﬂ olan Türk unsurunun bir kat daha mahvü periﬂaniye maruz
kalmas›, salisen büyük nispette fedekârl›klar ihtiyar› mukabilinde haricî muavenete ihtiyaç
mecburiyeti hâs›l olarak binnetice gayei emel olan istiklâlin heder edilmesi gibi netayici vahime tahaddüs eyler. Murahhaslar›n›z›n Dersaadete tesrii hareketi elzemdir Efendim.
Sadrazam Tevfik

ﬁifre
Ankarada Mustafa Fevzi Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 1/2/1921
K: 30 Ocak 1921. Kral Konstantin'in Atinaya dönmesi üzerine ‹tilâf Devletleri çevrelerinde ve kamu oyunda Yunanistan'a karﬂ› oluﬂan de¤iﬂiklik dolay›s›yla Avrupada bizden
yana bir ak›m do¤muﬂ olmakla birlikte, bu ak›ma karﬂ›, Rumlar› destekleyen ve Sevr Antlaﬂmas›n› tümüyle ya da küçük de¤iﬂikliklerle uygulayarak Türkiyeyi yok etmek düﬂüncesinde direnen kimi politikac›lar da bulunmas›na, özellikle ald›¤›m›z güvenilir bilgilere göre,
bu politikac›lar›n Anadolu temsilcilerinin de konferansa ça¤›r›lmas›n› uygun görüp kabul
etmeleri Anadolunun böyle bir ça¤›r›ya gitmiyece¤ine inanmalar›ndan ileri gelmiﬂ ve bundan amaçlad›klar› da ﬂu ça¤›r›ya gitmemek olay›n› öne sürerek ve bize karﬂ› bask› önlemleri almay› hakl› göstererek kamu oyunu politikalar›na uymaya zorlamaktan baﬂka bir ﬂey olmamas› nedenile konferansa bir an önce ve birlikte gidilerek hakk›m›z› almaya çal›ﬂmak
çok gereklidir. E¤er orada meﬂru ve hakl› olan isteklerimizin kabul edilmedi¤ini görür de
konferansdan ayr›lmak zorunda kal›rsak, bu durum düﬂmanlar›m›z›n elinde bize karﬂ› kullan›lacak etkili bir silâh olamaz. Telgraf›n›zda bildirilen istekleriniz, önce de bildirilen nedenlerle ve ‹stanbulun özel durumuna göre kabul edilemez. Bunlarda direnme sonucu konferansa zaman›nda kat›lma f›rsat› kaç›r›l›rsa, birinci olarak birlik sa¤lanmamas›ndan dolay›
‹stanbul ve Bo¤azlar›n büsbütün Osmanl› egemenli¤inden ç›kmas›, ikinci olarak ‹tilâf Devletlerinin Yunanistana para ve asker yard›m› yapmaya ve Anadoluda ortaklaﬂa bir sald›r›ya kalk›ﬂarak zaten birbirini kovalayan savaﬂ y›k›mlar› sonucu say›s› çok azalm›ﬂ olan Türk
halk› bir kat daha ezilir yok olur, üçüncü olarak büyük ölçüde özverilerde bulunmak yüzünden d›ﬂ yard›m gereksinimi zorunlu¤u do¤arak sonunda son amac›m›z olan ba¤›ms›zl›¤›m›z›n iﬂe yaramaz hale gelmesi gibi a¤›r sonuçlar do¤ar. Delegelerinizin ‹stanbula gönderilmesinin çabuklaﬂt›r›lmas› çok gereklidir Efendim.
Baﬂbakan Tevfik
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Tevfik Paﬂa
yeminle
ba¤l› oldu¤u Osmanl›
Anayasas›na ba¤l›l›ktan ayr›lm›yor

Osmanl›
ricalinin
havass›
mümtazesi

Muhterem Efendiler, Osmanl› Sadrazam›n›n daha baz› tavsiye ve ihbarlar› vard›r. Müsaade buyurursan›z onlar› da okuyal›m:

Muhterem Efendiler, Osmanl› baﬂbakan›n›n bir tak›m baﬂka öneri ve bildirileri de vard›r. ‹zin verirseniz onlar› da okuyal›m:

ﬁifre
Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Dersaadet, 5/2/1337
Londrada içtima edecek olan konferansa Devleti Aliyenin dahi davet edilmesinden dolay› telâﬂa düﬂen Yunanl›lar, aleyhimizdeki propagandalar›na bir kat daha germi vermiﬂlerdir. Paristeki murahhas›m›zdan ald›¤›m›z malûmata nazaran Fransada efkâr› umumîyeyi
aleyhimize çevirmek için gûya Anadoluda bir Alman heyeti askeriyesi mevcut oldu¤unu ve
harekât ve siyasetinizin bu heyetin telkinat›ndan tevellüt eyledi¤ini Frans›z mehalifinde neﬂretmekte olduklar› gibi Türkiyedeki h›ristiyanlar›n katliam edilmekte oldu¤undan bahsile
bunlar›n tahlisi için Papa taraf›ndan bilcümle parlâmentolara müracaat edildi¤i mesmu oldu¤u murahhas› muﬂarileyh taraf›ndan ilâveten bildirildi¤inden fevkalâde suitesirat› mucip
olacak olan iﬂbu ﬂayiat›n serian tekzip edilmesi rica ve tavsiye olunur,
Sadrazam Tevfik
ﬁifre
Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Dersaadet, 8/2/1337
Konferansa tesir etmek maksadile ﬂubat›n yirmi birinde Yunanl›lar›n 70-80 bin kiﬂi ile
taarruza geçecekleri Hariciye Nezaretinden mevsukan istihbar k›l›nm›ﬂt›r. Taarruzun Karahisar-Eskiﬂehir istikametinde olmas›na ihtimal verilir. Ankara murahhaslar›n›n yaln›z olarak
konferansa kabul edilemiyece¤i mümessillerin cümlei ifadat›ndand›r.
Sadrazam Tevfik

ﬁifre
Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 5/2/1921
Londrada toplanacak olan konferansa Osmanl› Devletinin de ça¤›r›lmas›ndan telâﬂa
düﬂen Yunanl›lar, bize karﬂ› propagandalar›n› bir kat daha artt›rm›ﬂlard›r. Paristeki delegemizden ald›¤›m›z bilgilere göre Fransada kamu oyunu bize karﬂ› çevirmek için sözde Anadoluda bir Alman askerî hey'eti bulundu¤unu ve iﬂlerinizle politikan›z›n bu hey'etin etkisinden do¤du¤unu Frans›z çevrelerinde yaymakta olduklar› gibi Türkiyedeki H›ristiyanlar›n k›r›ma u¤rat›lmakta oldu¤undan söz ederek bunlar›n kurtar›lmas› için Papa taraf›ndan
bütün parlâmentolara baﬂvuruldu¤unun duyuldu¤u o delege taraf›ndan ayr›ca bildirildi¤inden ola¤anüstü kötü etkiler yapacak olan bu söylentilerin tezelden yalanlanmas›n› rica eder
ve ö¤ütlerim.
Baﬂbakan Tevfik
ﬁifre
Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 8/2/1921
Konferans› etkilemek amac›yla ﬁubat›n yirmibirinde Yunanl›lar›n 70-80 bin kiﬂi ile
sald›r›ya geçecekleri D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›nca güvenilir kaynaklardan ö¤renilmiﬂtir. Sald›r›n›n
Afyon-Eskiﬂehir do¤rultusunda olmas› olas›d›r. Ankara delegelerinin yaln›z olarak konferansa kabul edilemiyece¤i temsilcilerin tümünce söylenmektedir.
Baﬂbakan Tevfik

Bu telgraf›n yaz›lmas›ndan maksat, Yunanl›lar›n taarruz edece¤ini bildirmek mi idi; veyahut, Ankara murahhaslar›n›n yaln›z olarak kabul edilemiyece¤ini söylemek mi idi, bunu anlamak müﬂküldür. Yoksa 70-80 bin kiﬂilik düﬂman kuvvetinin taarruzu tehdidile ikinci f›kra müeddas› temin edilmek mi isteniyordu?
Murahhas izam› hakk›nda, bizim, serdetti¤imiz noktai nazarlar› iﬂ'arat›m›z veçhile Tevfik Paﬂa ‹tilâf mümessillerine tebli¤ etmiﬂ de, telgraf›n son f›krasile ald›¤› cevab› m› ibla¤ ediyordu; bu da vâz›h de¤ildir.

Bu telgraf›n yaz›lmas›ndan amaç, Yunanl›lar›n sald›raca¤›n› birdirmek
miydi; ya da, Ankara delegelerinin yaln›z olarak kabul edilemiyece¤ini söylemek mi idi, bunu anlamak zordur. Yoksa 70-80 bin kiﬂilik düﬂman kuvveti sald›racak diye göz da¤› vererek ‹stanbul delegelerinin de konferansa gitmesini
sa¤lamak m› isteniyordu?
Delege göndermek iﬂinde, bizim, ileri sürdü¤ümüz düﬂünceleri bildirimlerimize uyarak Tevfik Paﬂa ‹tilâf Devletleri temsilcilerine duyurmuﬂ da, telgraf›n son bölümünde, ald›¤› karﬂ›l›¤› m› bize duyuruyordu; bu da aç›k de¤ildir.

Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Dersaadet, 8/2/1337
Frans›z efkâr› umumiyesini rencide etmemek için Kilikyada taarruzdan tevakki edilmesi, hay›rhahl›¤›nda ﬂüphe olm›yan baz› Frans›z ricalinin tavsiyesi üzerine Paris murahhas›m›zdan kemali ehemmiyetle bildirilmiﬂtir.
Sadrazam Tevfik

Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 8/2/1921
Frans›z kamu oyunu incitmemek için Kilikyada sald›r›dan sak›n›lmas›, kuﬂkusuz çok
iyilik sever nitelikte olan Frans›z devlet adamlar›n›n ö¤ütleri üzerine Paris delegemizce büyük önemle bildirilmiﬂtir.
Baﬂbakan Tevfik

Efendiler, bu gibi tavsiyeleri, ‹stanbul hükûmetlerinden çok dinlemiﬂtik.
Bizim taarruzdan tevakki etmemizi tavsiye eden hay›rhah›n muhatab›, iﬂitti¤ini bir gramofon gibi bize isal ederken, hay›rhaha, bize de taarruzdan tevakki
edilmesini icap edenlere tavsiye edip etmedi¤ini sormuﬂ mu acaba? Ald›¤› cevap, menfi idise, onun hay›rhahl›¤›na nereden hükmetmiﬂ idi? Vatan›m›z› iﬂgal
edenlerin, efkâr› umumiyesini rencide etmemeyi tavsiye edenlere, vatan› iﬂgal
olunan milleti, niçin rencide ettiklerini ve etmekte devam eylediklerini sormamak, neden, bu Osmanl› ricalinin havass› mümtazesi olmuﬂtu?
Hulâsa, Muhterem Efendiler, görülüyor ki, Tevfik Paﬂa ve arkadaﬂlarile
esasta, fikirde, telâkkide, anlaﬂmak mümkün olam›yordu. Nihayet, mesele,
Meclise intikal ettirildi.
Meclise iki teklif dermeyan ettim. Birisi: memleketin ve milletin vaziyet ve
maksad›n› ‹stanbula sarahaten bildirmek; ikincisi: ayr›ca davet vukuunda
Londraya müstakil bir heyet göndermekti. Her iki teklifim kabul edildi.
Efendiler, Meclisin noktai nazar ve karar›n›, Tevfik Paﬂaya ibla¤ eden
telgrafname aynen ﬂöyle idi:

Efendiler, bu gibi ö¤ütleri, ‹stanbul hükûmetlerinden çok dinlemiﬂtik. Bizim sald›r›dan sak›nmam›z› ö¤ütleyen adam, iﬂitti¤ini bir gramofon plâ¤› gibi
bize ulaﬂt›r›rken, iyilik sevene, bize de sald›rmaktan sak›n›lmas›n› gereken kiﬂilere ö¤ütleyip ö¤ütlemedi¤ini sormuﬂ mu acaba? Ald›¤› karﬂ›l›k, olumsuz
idiyse, onun iyilikseverli¤ini nereden ç›karm›ﬂt›? Vatan›m›z› iﬂgal edenlerin,
kamu oyunu incitmeme ö¤üdünü verenlere, vatan› iﬂgal olunan milleti, niçin
incittiklerini ve etmekte devam eylediklerini sormamak, neden, bu Osmanl›
devlet adamlar›n›n belirgin niteli¤i durumuna gelmiﬂti?
K›sacas›, Muhterem Efendiler, görülüyor ki, Tevfik Paﬂa ve arkadaﬂlarile temelde, görüﬂte, anlay›ﬂta, uzlaﬂ›lam›yordu. Sonunda, iﬂ, Meclise götürüldü.
Mecliste iki öneride bulundum. Birisi: memleketin ve milletin tutum ve
amac›n› ‹stanbula aç›kça bildirmek; ikincisi: ayr›ca ça¤›r› yap›l›rsa Londraya
ba¤›ms›z bir hey'et göndermekti. Her iki önerim kabul edildi.
Efendiler, Meclisin görüﬂ ve karar›n›, Tevfik Paﬂaya duyuran telgraf, oldu¤u gibi, ﬂöyle idi:
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Tevfik Paﬂan›n teklifleri karﬂ›s›nda Büyük Millet
Meclisinin
karar›

Londra konferans›na davet dolay›sile Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri ve ‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paﬂa Hazretlerile ‹stanbulda Tevfik
Paﬂa Hazretleri aras›nda teati edilen muhaberat, heyeti umumîyede okunmak suretile, Meclisin dahili ›tt›la› oldu. Tevfik Paﬂa Hazretleri taraf›ndan dermeyan buyurulan mütaleat,
memleketin bugünkü vaziyeti hakk›nda sarih bir fikir edinmekten pek uzak olduklar›n› teessürle bize gösterdi. ‹stanbulda mütarekedenberi iki nevi hükûmet biribirini takip etmiﬂtir. Biri Damat Feridin riyaseti alt›nda, muhtelif zevat›n iﬂtirakile teﬂekkül eden hükûmetler ki, herne behas›na olursa olsun, ‹tilâf Devletlerine karﬂ› mutavaat› mutlaka fikrini temsil etmiﬂ ve
memleketin kendi hukuku hakimiyetini idame için bezletti¤i fedekârl›klar›, düﬂmanlarla beraber çal›ﬂmak suretile takim etmeyi bir mesleki mahsus edinmiﬂtir. Bu fikrin salikleri, memleketin ﬂer ve h›yanete müstait nekadar nankör evlâd› varsa, hepsini tahrik ve teçhiz ederek,
müdafaai millîyeye hasr› nefs eden vatanperverler aleyhine mütemadi kulland›lar. ﬁer'i mübin nam›na neﬂredilen sahte fetvalar›n, mazhan taltif olan mirimiran Anzavurlarla fikri istiklâl ve müdafaa aleyhine neﬂrettikleri manevî ve maddi zehrü ifsat kuvvetleri aleyhine, Anadolu aylarca müddet çarp›ﬂmaya mecbur oldu. Onlar, düﬂmanlar hesab›na cephelerimizi kaç
defa arkadan vurdular. ‹slâm›n ilk asr›ndanberi, ﬂeref ve hak, din nam›na cihat eden milletimiz, tarihimizin ilk günlerindenberi, devlet ve memleket ne vak›t tehlikeye düﬂmüﬂse kan›n›
mebzulen ak›tmaktan hâli kalm›yan milletimiz, bu defa muazzam vatandan bakiye kalan son
parçada, son kaleye çekilmiﬂ, en son müdafaas›n› yaparken hükûmet nam›n› alan heyetler,
düﬂmanlar hesab›na, düﬂman saflar› aras›nda kendi milletleri aleyhine çal›ﬂ›yorlard›. Bizans›n son günlerinde, Fatihin teslim davetine karﬂ› "Allah›n bana bir vedias› olan bu memleketi, ancak Allaha teslim ederim" diyen son Kayseri Rûmun taht›na vâris bir hanedandan gelen bugünkü halife ve sultan›n hükûmeti, esir olmamak isteyen milleti, kendi elile ba¤l›yarak
düﬂmanlara teslim etmeye çal›ﬂ›yordu. Bu birinci safha, o hükûmetlerin ve müttefiklerinin hezimetile netice buldu. ‹kinci nevi hükûmet, Tevfik Paﬂan›n riyaset ettikleri heyettir ki, maksat
itibarile Anadolu müdafaas›na taraftar oldu¤unu söylemekle beraber, icraat itibarile, memleketin samimiyetle istihsal etmek istedi¤i sulha nakabili tevciz bir gaflet ve inat ile mâni olmakta devam ediyor. ﬁûray› saltanatta, ‹tilâf Devletlerinin uzatt›¤› ilân› esareti aya¤a kalkmak, ibraz› hürmet etmek suretile kabul ve imza eden rical ve ayan, bütün memlekette hiçbir hak ve
salâhiyeti temsil etmiyen bir kuvveti sâk›ta halindedir. Anadolu ve ‹stanbul, istiklâl ile esaretin, hürriyetle mahkûmiyetin tearuz ve tehalüf etti¤i iki ayr› parça halinde kalm›ﬂt›r.
Biz, memleketin, esir edilmiﬂ, ihtiyar›n› kaybetmiﬂ parças›n› hür ve müstakil k›sma ilhak etmek istiyoruz. ‹stanbul ricali, küllü teﬂkil eden ve bütün bir cihan› husumete karﬂ› kendini ﬂeref ve salâbetle müdafaa eden hür k›sm›, esir ve mahkûm cüz'e tâbi etmek, ilhak etmek
istiyorlar. Bütün Anadoluyu, hürriyet ve istiklâline âﬂ›k bütün evlâd› memleketi ve bugünkü
ruhu mazlumu islâm› temsil eden Büyük Millet Meclisi, ‹stanbulun malûl ve mahrumu hürriyet bir heyetine tâbi olmay›, hiçbir zaman kabul edemez.
Meclisimiz taraf›ndan kabul ve ilân edilen ve bütün memlekette muta olan Teﬂkilât›
Esasiye Kanunlar›m›z mucibince, hakimiyet, bilâkaydüﬂart milletindir ve milletin teﬂri ve icra kudreti ise, onun hakikî ve yegâne mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli eder. Bu
esasata binaen heyeti murahhasam›z›n ‹stanbula gitmesi ve oradan intihap edilecek bir heyete dahil olmas› ve oran›n verece¤i salâhiyetname ile cihana karﬂ› davay› millîmizi deruhde etmesine imkân yoktur. E¤er isterseniz bilfiil ve bilhak haizi istiklâli mutlak olan, bütün teﬂkilât› idariyesile memleketi tedvir eden, ordular› ﬂarkta ve garpta düﬂmanlara hadlerini bildirerek memlekete sulhün yollar›n› açan Meclisimizin, heyeti murahhasas›n›, memleketi temsil
edebilecek yegâne heyet olarak tan›rs›n›z. Yoksa, biz kendi heyetimizi, kendimiz göndermek
karar›m zaten alm›ﬂ bulunuyoruz. Bu karar›m›za verilecek cevab›n, birtak›m sözler de¤il, fakat filiyat olmas› bizce matluk ve mültezemdir.

Londra konferans›na ça¤r›lmam›z dolay›sile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri ve Baﬂbakan Fevzi Paﬂa Hazretlerile ‹stanbulda Tevfik Paﬂa Hazretleri aras›nda yap›lan yaz›ﬂmalar, genel kurulda okunarak Meclis bilgi edindi. Tevfik Paﬂa Hazretleri taraf›ndan ileri sürülen düﬂünceler, memleketin bugünkü durumu hakk›nda belirgin görüﬂe varmaktan pek uzak olduklar›n› bize üzüntüyle gösterdi. ‹stanbulda
ateﬂkesten bu yana iki tür hükûmet biribirini izlemiﬂtir. Biri Damat Feridin baﬂkanl›¤›nda,
de¤iﬂik kiﬂilerin kat›lmalar›yla kurulan hükümetler ki, herne pahas›na olursa olsun, ‹tilâf
Devletlerine karﬂ› kesin boyun e¤me düﬂüncesini temsil etmiﬂ ve memleketin kendi egemenlik haklar›n› korumak için yapt›¤› özverileri, düﬂmanlarla birlikte çal›ﬂmak yoluyla sonuçsuz b›rakmay› özel bir iﬂ edinmiﬂtir. Bu düﬂüncede olanlar memleketin kötülü¤e ve hainli¤e yatk›n nekadar iyilik bilmez adam› varsa, hepsini k›ﬂk›rt›p silâhland›rarak, kendilerini ulusal savunmaya adam›ﬂ yurtseverere karﬂ› sürekli kulland›lar. Din ad›na yay›mlanan
uydurma fetvalara sivil paﬂal›k rütbesi verilip sevindirilen Anzavur arac›l›¤›yla ba¤›ms›zl›k
ve savunma fikrine karﬂ›, yayd›klar› nesnel ve tinsel zehirleyici ve kar›ﬂt›r›c› güçlere karﬂ›,
Anadolu aylarca çarp›ﬂmak zorunda kald›. Onlar, düﬂmanlar›n yarar›na cephelerimizi kaç
defa arkadan vurdular. Müslümanl›¤›n ilk yüzy›l›ndan beri, ﬂeref ve hak, u¤runa savaﬂan
milletimiz, tarihimizin ilk günlerindenberi, devlet ve memleket ne vak›t tehlikeye düﬂmüﬂse kan›n› bol bol ak›tmaktan kaç›nmadan milletimiz, bu kere koca vatandan arta kalan son
parçada, son kaleye çekilmiﬂ, en son savunmas›n› yaparken hükûmet ad›n› alan kurullar,
düﬂmanlar yarar›na, düﬂmanlar›n yan›nda kendi milletlerine karﬂ› çal›ﬂ›yorlard›. Bizans›n
son günlerinde, Fatihin teslim ça¤›r›s›na karﬂ› "Allah›n bana emanet olarak b›rakt›¤› bu
memleketi, ancak Allaha veririm" diyen son Rum Kayserinin yerine geçmiﬂ bir soydan gelen bugünkü halife ve padiﬂah›n hükûmeti, tutsak olmamak isteyen milleti, kendi elile ba¤l›yarak düﬂmanlara teslim etmeye çal›ﬂ›yordu. Bu birinci evre, o hükûmetleri ve onlarla birlik olanlar›n bozguna u¤ramalar›yla son buldu. ‹kinci türden hükûmet, Tevfik Paﬂan›n baﬂkanl›k etti¤i kuruldur ki, amaç bak›m›ndan Anadolu savunmas›ndan yana oldu¤unu söylemekle birlikte, yapt›klar› iﬂlerle, memleketin içtenlikle elde etmek istedi¤i bar›ﬂa uygun görülemiyecek aymazl›k ve direnmeyle engel olmay› sürdürüyor. Padiﬂahl›k Dan›ﬂma Kurulunda, ‹tilâf Devletlerinin uzatt›¤› tutsakl›k belgesini aya¤a kalkarak, sayg› göstererek kabul ve imza eden devlet adamlar› ve ileri gelenler, bütün memlekette hiçbir hak ve yetkisi
olmayan düﬂük bir kuvvet durumundad›r. Anadolu ve ‹stanbul, ba¤›ms›zl›k ile tutsakl›¤›n,
özgürlük ile tutuklulu¤un çat›ﬂt›¤› ve karﬂ›laﬂt›¤› iki ayr› bölüm durumunda kalm›ﬂt›r.
Biz memleketin tutsak edilmiﬂ, özerkli¤ini yitirmiﬂ parças›n› özerk ve ba¤›ms›z bölüme
ba¤lamak istiyoruz. ‹stanbulun ileri gelenleri, bütünü oluﬂturan ve bütün bir düﬂman dünyas›na karﬂ› kendini ﬂeref ve dirençle savunan özgür bölümü, tutsak ve ba¤›ml› parçaya uyruk
k›lmak ba¤lamak istiyorlar. Bütün Anadoluyu, özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤›na tutkun bütün yurt
çocuklar›n› ve bugünkü zulme u¤ram›ﬂ ‹slâm ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi, ‹stanbulun hasta ve özgürlükten yoksun bir kuruluna uymay›, hiçbir zaman kabul edemez.
Meclisimiz taraf›ndan kabul ve ilân edilen ve bütün memlekette yürürlükte olan Anayasalar›m›z gere¤ince, egemenlik, kay›ts›z ﬂarts›z milletindir ve milletin yasama ve yürütme
erki ise, onun gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir. Bu temel kurallar
karﬂ›s›nda delegelerimizin ‹stanbula gitmesi ve oradan seçilecek bir kurula kat›lmas› ve oran›n verece¤i yetki mektubuyla dünyaya karﬂ› millî davam›z› üstlenmesine olanak yoktur. E¤er
isterseniz edimli ve hakl› olarak ba¤›ms›zl›¤› kesin olan, bütün yönetim örgütleriyle memleketi yöneten, ordular› do¤uda ve bat›da düﬂmanlara hadlerini bildirerek memlekete bar›ﬂ yollar›n› açan Meclisimizin, delegelerini, memleketi temsil edebilecek tek kurul olarak tan›rs›n›z.
Yoksa, biz kendi kurulumuzu, kendimiz göndermek karar›n› çoktan alm›ﬂ bulunuyoruz. Bu
karar›m›za verilecek karﬂ›l›¤›n, birtak›m sözler de¤il, edimli iﬂler olmas›n› ister ve ye¤leriz.

Tevfik Paﬂan›n önerileri karﬂ›s›nda Büyük Millet
Meclisinin
karar›

Londra
Konferans›na iﬂtirakimiz

Efendiler, Hariciye Vekili bulunan Bekir Sami Beyin taht› riyasetinde ayr›ca ve müstakil bir heyeti murahhasa tertip edildi. Heyet, Londra Konferans›na sureti mahsusada davet vukuunda icabet ve iﬂtirak etmek kaydile ve fakat
zamandan istifade maksadile, Antalya üzerinden Romaya hareket ettirildi.

Efendiler, D›ﬂiﬂleri Bakan› bulunan Bekir Sami Beyin baﬂkanl›¤›nda ayr› ve ba¤›ms›z bir delege kurulu düzenlendi. Kurul, Londra Konferans›na özel
olarak ça¤›r›ld›¤›m›zda kat›lmak koﬂuluyla ve ama zamandan yararlanmak
amac›yla, Antalya üzerinden Romaya do¤ru yola ç›kar›ld›.

Londra
Konferans›na kat›lmam›z
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Murahhaslar daha
yolda iken
baﬂl›yan
Yunan taarruzu

Heyetimiz, ‹talya Hariciye Naz›r› Kont Sforza vas›tasile, konferansa resmen davet olunduklar› kendilerine tebli¤ olunduktan sonra Londraya gitmiﬂlerdir.
Londra Konferans›, 27 ﬁubat 1337 den 12 Mart 1337 ye kadar devam etti.
Müsbet hiçbir netice vermedi.
Düveli ‹tilâfiye, ‹zmir ve Trakya nüfuslar› hakk›nda kendileri taraf›ndan
bir tahkikat›n neticesini kabul edece¤imize dair, bizden vâdalmak istediler. Heyeti murahhasam›z, evvelâ, bunu kabul etmiﬂti. Ankaradan vukubulan ihtar
üzerine, bilâhare, tahkikat›n icras›n›, Yunan idaresinin ref'ine talik teklifinde
bulundu. Düveli ‹tilâfiyenin, Sevr muahedesinin ahkâm› sairesinin, bilâitiraz
taraf›m›zdan samimiyetle tatbik›n› temin etmek istedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›. Heyeti murahhasam›z, bu husustaki teklifata, ret mahiyetinde cevaplar vermiﬂti. Yunan
murahhaslar›, tahkikat› esas›ndan reddetmiﬂlerdi. Bunun üzerine, Düveli ‹tilâfiye murahhaslar›, Türk ve Yunan heyeti murahhasalar›na, baz› teklifat› havi
bir proje vererek, hükûmetlerinden bu projeler muhteviyat›na dair alacaklar›
cevaplar›n, konferansa bildirilmesini talep etmiﬂlerdi.
Bizim heyeti murahhasam›za verilen projede, Sevr Muahedesi ahkâm›nda
icra olunacak tadilâta müteallik ﬂu noktalar vard›:
Bize b›rak›lan jandarma ve k›taat› mahsusa m›ktarlar›n› cüz’î surette artt›rmak. Memleketimizde kalacak ecnebî zabitan adedini biraz tenkis etmek.
Bo¤azlar m›ntakas›n› biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine mevzu tahdidat› biraz
hafifletmek. Umuru naf›aya müteallik imtiyaz vermek hakk›m›z üzerine mevzuu tahdidat› da, biraz tahfif etmek.. Bundan baﬂka adlî kapitülâsyonlar, ecnebî postalar›, Kürdistan.. hakk›nda Sevr projesinde tadilât icras›n› ümit ettirecek
baz› müphem vaitler..
Ayn› teklifat projesinde, Ermenistan hudutlar›n›n tayini hususu, Cemiyeti
Akvam›n gönderece¤i bir komisyona terkedilmekte idi. ‹zmir m›ntakas›nda da
hususî bir idare teﬂekkül edecekti. Gûya, ‹zmir vilâyeti bize iade olunacakt›.
Fakat ‹zmir ﬂehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, ‹zmir sanca¤› asayiﬂi ‹tilâf zabitan› taraf›ndan idare olunacak, bu sancaktaki jandarma kuvveti,
nüfusu nispetine göre muhtelif anas›rdan teﬂekkül edecek, vilâyete Cemiyeti
Akvam taraf›ndan bir h›ristiyan vali tayin olunacak, izmir vilâyeti Türkiyeye
varidat›n tezayüdile artacak, senevî bir meblâ¤, tediye edecek idi.
‹zmir vilâyeti hakk›nda teklif olunan bu tarz› hal ve tesviye, beﬂ sene sonra, tarafeynden birinin talebi üzerine Cemiyeti Akvamca tadil olunabilecekti.
Efendiler, ‹tilâf Devletleri, heyeti murahhasam›z vas›tasile yapt›klar› teklifat›n cevab›n› almaya intizar etmeden, daha murahhaslar›m›z yolda iken, Yunanl›lar, bütün ordusile, bütün cephelerimize karﬂ› taarruza geçtiler.
Görüyorsunuz ki Efendiler, Yunan taarruzu, konferans ve sulh hikâyesini bize bizzarure terkettiriyor. ﬁimdi müsaade buyurursan›z, size, bu taarruzu
ve neticesini arzedeyim:
Yunan ordusunun Bursa ve ﬂark›nda mühim bir grubu; Uﬂak ve ﬂark›nda di¤er bir grubu vard›. Bizim de kuvvetlerimiz, Eskiﬂehir ﬂimaligarbisinde ve Dumlup›nar ve ﬂark›nda olmak üzere iki grup halinde idi. Bundan baﬂka, Yunanl›lar›n, ‹zmitte bir f›rkalar›, bizim de ona mukabil Kocaeli Grubu bulunuyordu.
Yunanl›lar›n, Menderes boyundaki k›taat›na karﬂ› da k›taat›m›z vard›. Yunan

Delegelerimiz, ‹talya D›ﬂiﬂleri Bakan› Kont Sforza arac›l›¤›yla, konferansa
resmî olarak ça¤›r›ld›klar› kendilerine bildirildikten sonra Londraya gitmiﬂlerdir.
Londra Konferans›, 27 ﬁubat 1921 den 12 Mart 1921 e kadar sürdü. Hiçbir olumlu sonuç vermedi.
‹tilâf Devletleri, ‹zmir ve Trakya halklar›yla ilgili olarak kendileri taraf›ndan yap›lacak bir soruﬂturman›n sonucunu kabul edece¤imize, söz vermemizi istediler. Delege kurulumuz, önce, bunu kabul etmiﬂti. Ankaradan yap›lan uyar› üzerine, sonradan, soruﬂturman›n yap›lmas›n›n, Yunan yönetiminin
çekilmesine dek ertelenmesini önerdi. ‹tilâf Devletlerinin Sevr Antlaﬂmas›n›n
öteki hükümlerinin, karﬂ› ç›kmaks›z›n taraf›m›zdan içtenlikle uygulanmas›n›
sa¤lamak istedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›. Delegeler kurulumuz bu konudaki önerilerin,
kabul edilmedi¤i yolunda karﬂ›l›k vermiﬂti. Yunan delegeleri, soruﬂturma yap›lmas› önerisini hiç kabul etmemiﬂlerdi. Bunun üzerine, ‹tilâf Devletleri delegeleri, Türk ve Yunan delege kurullar›na, birtak›m öneriler içeren bir taslak
vererek, hükûmetlerinden bu taslaklarda yaz›lanlar hakk›nda alacaklar› yan›tlar›n, konferansa bildirilmesini istemiﬂlerdi.
Bizim delege kurulumuza verilen taslakta, Sevr Antlaﬂmas› hükümlerinde yap›lacak de¤iﬂikliklerle ilgili ﬂu noktalar vard›:
Bize b›rak›lan jandarmalar›n ve özel birliklerin say›lar›n› birazc›k artt›rmak. Memleketimizde kalacak yabanc› subaylar›n say›s›n› biraz azaltmak.
Bo¤azlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine konulan k›s›tlamalar› biraz hafifletmek. Bay›nd›rl›kla ilgili ayr›cal›k vermek hakk›m›z üzerine konulan s›n›rlamalar› da, biraz hafifletmek. Bundan baﬂka adalet iﬂlerinde ki kapitülâsyonlar, yabanc› postalar›, Kürdistan ile ilgili Sevr tasar›s›nda de¤iﬂiklik
yap›laca¤›n› umduracak birtak›m belirsiz sözler..
Gene bu öneri tasar›s›nda, Ermenistan s›n›rlar›n›n belirlenmesi iﬂi, Milletler Cemiyetinin gönderece¤i bir komüsyona b›rak›lmaktayd›. ‹zmir bölgesinde de özel bir yönetim kurulacakt›. Sözde, ‹zmir ili bize geri verilecekti.
Ama ‹zmir ﬂehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, ‹zmir sanca¤›n›n iç
düzeni ‹tilâf Devletleri subaylar› taraf›ndan yönetilecek, bu sancaktaki jandarma kuvveti, nüfuslar› oranlar›na göre çeﬂitli unsurlardan oluﬂacak, ile Milletler Cemiyeti taraf›ndan bir H›ristiyan vali atanacak, ‹zmir ili Türkiyeye gelirlerindeki art›ﬂla ço¤alacak, senelik bir para, ödeyecek idi.
‹zmir ili için önerilen bu çözüm ve düzenleme, beﬂ sene sonra, iki taraftan birinin istemesi üzerine Milletler Cemiyetince de¤iﬂtirilebilecektir.
Efendiler, ‹tilâf Devletleri, delege kurulumuz arac›l›¤›yla yapt›klar› önerinin karﬂ›l›¤›n› almay› beklemeden, daha delegelerimiz yolda iken, Yunanl›lar, bütün ordusuyla, tüm cephelerimize karﬂ› sald›r›ya geçtiler.
Görüyorsunuz ki Efendiler, Yunan sald›r›s›, konferans ve bar›ﬂ öyküsünü bize zorunlu olarak b›rakt›r›yor. ﬁimdi izin verirseniz, bu sald›r›y› ve sonucunu bilginize sunay›m:
Yunan ordusunun Bursa ve do¤usunda önemli bir grubu; Uﬂak ve do¤usunda baﬂka bir grubu vard›. Bizim de kuvvetlerimiz, Eskiﬂehir kuzeybat›s›nda ve
Dumlup›nar ve do¤usunda olmak üzere iki grup durumunda idi. Bundan baﬂka,
Yunanl›lar›n, ‹zmitte bir tümenleri, bizim de ona karﬂ› Kocaeli Grubu bulunuyordu. Yunanl›lar›n, Menderes boyundaki birliklerine karﬂ› da birliklerimiz var-
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ordusunun Bursa ve Uﬂak gruplar›, 23 Mart 1337 günü ileri harekâta geçtiler.
‹smet Paﬂa Kumandas›nda bulunan Garp Cephesi k›taat›, arzetti¤im gibi, Eskiﬂehir ﬂimaligarbisinde tahaﬂﬂüt etmiﬂti. Karar, muharebeyi ‹nönü mevaziinde
kabul etmekti. Ona göre tedabir ve tertibat al›n›yordu. Düﬂman, 26 Mart akﬂam›, ‹smet Paﬂan›n iﬂgal ettirdi¤i mevaziin sa¤ cenah› ilerisine yanaﬂt›. Ertesi günü, bütün cephede temas hâs›l oldu. Düﬂman, 28 de sa¤ cenah›m›za taarruza
geçti. 29 da her iki cenahtan taarruz etti. Düﬂman, mevziî, mühim muvaffak›yetler elde ediyordu. 30 Mart günü ﬂiddetli muharebelerle geçti. Bu muharebelerin de neticesi düﬂman lehine tecelli etti.
Bundan sonra, s›ra bize geliyordu. ‹smet Paﬂa, 31 Mart günü, mukabil taarruza geçti ve düﬂman› ma¤lûp ederek, 31/1 Nisan gecesi ricate mecbur etti. Bu
suretle, tarihi ink›lâb›m›z›n bir sahifesi, ‹kinci ‹nönü zaferile imlâ edildi.
Efendiler, düﬂman çekilirken Garp Cephesi Kumandanile 1 Nisan günü
cereyan eden muhaberat, o günün tahassüsat›n› tesbit eden vesaiktir. O tahassüsat› ihya için müsaade buyurursan›z o günkü muhaberattan baz› telgraflar›
aynen okuyaca¤›m.

d›. Yunan ordusunun Bursa ve Uﬂak gruplar›, 23 Mart 1921 günü ileri yürüyüﬂe geçtiler. ‹smet Paﬂa komutas›nda bulunan Bat› Cephesi birlikleri, bildirdi¤im gibi, Eskiﬂehir kuzeybat›s›nda toplanm›ﬂt›. Karar›m›z, savaﬂ› ‹nönü mevzilerinde kabul etmekti. Ona göre önlemler al›n›yor ve düzenlemeler yap›l›yordu. Düﬂman, 26 Mart akﬂam›, ‹smet Paﬂan›n iﬂgal ettirdi¤i mevzilerin sa¤
kanad›n›n ilerisine yanaﬂt›. Ertesi günü, bütün cephede çat›ﬂmalar oldu. Düﬂman, 28 de sa¤ kanad›m›za sald›r›ya geçti. 29 da her iki kanattan sald›rd›. Düﬂman, s›n›rl›, önemli baﬂar›lar elde ediyordu. 30 Mart günü sert çarp›ﬂmalarla
geçti. Bu çarp›ﬂmalar da düﬂman yarar›na sonuç verdi.
Bundan sonra, s›ra bize geliyordu. ‹smet Paﬂa, 31 Mart günü karﬂ› sald›r›ya geçti ve düﬂman› yenerek, 31Mart/l Nisan gecesi çekilmek zorunda b›rakt›. Böylece, devrim tarihimizin bir sayfas›, ‹kinci ‹nönü zaferiyle yaz›ld›.
Efendiler, düﬂman çekilirken Bat› Cephesi Komutan›yla l Nisan günü
yapt›¤›m›z yaz›ﬂmalar, o günün duygular›n› saptayan belgelerdir. O duygular›
canland›rmak için izin verirseniz o günkü yaz›ﬂmalardan bâz› telgraflar› oldu¤u gibi okuyaca¤›m.

Metristepeden, 1/4/1337
Saat 6.30 sonrada Metristepeden gördü¤üm vaziyet: Gündüzbey ﬂimalinde, sabahtanberi sebat eden ve dümdar olmas› muhtemel bulunan bir düﬂman müfrezesi, sa¤ cenah grubunun taarruzile gayr›muntazam çekiliyor. Yak›ndan takip ediliyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok, Bozöyük yan›yor. Düﬂman, binlerce maktullerile doldurdu¤u muharebe
meydan›n› silâhlar›m›za terketmiﬂtir.
Garp Cephesi Kumandan› ‹smet
Ankara, 1/4/1337
‹nönü muhabere meydan›nda Metristepede Garp Cephesi Kumandan› ve
Erkân›harbiye Umumiye Reisi ‹smet Paﬂaya
Bütün tarihi âlemde, sizin ‹nönü meydan muharebelerinde deruhde etti¤iniz vazife kadar a¤›r bir vazife deruhde etmiﬂ kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklâl ve hayat›, dahiyâne idareniz alt›nda ﬂerefle vazifelerini gören kumanda ve silâh arkadaﬂlar›n›z›n kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yaln›z düﬂman› de¤il milletin makûs talihini de yendiniz. ‹stilâ alt›ndaki bedbaht topraklar›m›zla beraber bütün vatan, bugün müntehalar›na kadar zaferinizi tes'it ediyor. Düﬂman›n h›rs› istilâs›, azim ve hamiyetinizin yalç›n
kayalar›na baﬂ›n› çarparak hurdahaﬂ oldu.
Nam›n›z›, tarihin kitabei mefahirine kaydeden ve bütün milleti hakk›n›zda ebedi minnet ve ﬂükrana sevkeden büyük gazâ ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durdu¤unuz tepenin size binlerce düﬂman ölülerile dolu bir meydan› ﬂeref seyrettirdi¤i kadar milletimiz ve
kendiniz için ﬂaﬂaai itilâ ile dolu bir ufku istikbale de nâz›r ve hâkim oldu¤unu söylemek isterim.
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Zulmü istibdat dünyas›n›n en zalimane hücumlar›na karﬂ›, yaln›z ve ﬂaﬂk›n kalan milletimizin maddî ve manevî bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki ateﬂle topl›yan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisinin Reisi Mustafa Kemal Paﬂa!
Kahraman askerlerimiz, zabitlerimiz ve askerlerimizle avc› hatlar›nda omuz omuza vuruﬂan f›rka ve kolordu kumandanlar› nam›na takdirat ve tebrikât›n›za kemali fahr ile arz›
ﬂükran ederim.
Garp Cephesi Kumandan› ‹smet

Metristepeden, 1/4/1921
Saat 6:30 sonrada Metristepeden gördü¤üm durum: Gündüzbey kuzeyinde, sabahtanberi dayanan ve artç› oldu¤u san›lan bir düﬂman birli¤i, sa¤ kanat grubunun sald›r›s› sonucu düzensiz olarak çekiliyor. Yak›ndan kovalan›yor. Hamidiye do¤rultusunda karﬂ›laﬂma ve
çat›ﬂma yok, Bozöyük yan›yor. Düﬂman, binlerce ölülerile doldurdu¤u savaﬂ alan›n› silâhlar›m›za b›rakm›ﬂt›r.
Bat› Cephesi Komutan› ‹smet
Ankara, 1/4/1921
‹nönü savaﬂ alan›nda Metristepede Bat› Cephesi Komutan› ve
Genelkurmay Baﬂkan› ‹smet Paﬂaya
Bütün dünya tarihinde, sizin ‹nönü meydan savaﬂlar›nda yüklendi¤iniz görev kadar
a¤›r bir görev yüklenmiﬂ komutanlar pek azd›r. Milletimizin ba¤›ms›zl›¤› ve varl›¤›, çok üstün yönetiminiz alt›nda ﬂerefle görevlerini yapan komuta ve silâh arkadaﬂlar›n›z›n yüreklili¤ine ve yurtseverli¤ine büyük güvenle dayan›yordu. Siz orada yaln›z düﬂman› de¤il milletin ters al›n yaz›s›n› da yendiniz. Düﬂman çizmesi alt›ndaki bahts›z topraklar›m›zla birlikte
bütün vatan, bugün en köﬂede kalm›ﬂ yerlerine kadar zaferinizi kutluyor. Düﬂman›n istilâ
h›rs›, kararl›l›¤›n›z›n ve yurtseverli¤inizin yalç›n kayalar›na baﬂ›n› çarparak parça parça oldu.
Ad›n›z›, tarihin övünç kitab›na yazan ve bütün millette hakk›n›zda sonsuz borçluluk
ve minettarl›k yaratan büyük savaﬂ ve zaferinizi kutlarken, üstünde durdu¤unuz tepenin size binlerce düﬂman ölülerile dolu bir ﬂeref alan› gösterdi¤i kadar milletimiz ve kendiniz için
yükseliﬂ par›lt›s› dolu bir gelece¤i de belirgin olarak gösterdi¤ini söylemek isterim.
Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mustafa Kemal
Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Zalimlik ve zorbal›k dünyas›n›n en k›yas›ya hücumlar›na karﬂ›, yaln›z ve ﬂaﬂk›n kalan
milletimizin nesnel ve tinsel tüm yetenek ve güçlerini ruhundaki ateﬂle toplayan ve harekete geçiren Büyük Millet Meclisinin Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa!
Kahraman askerlerimiz, subaylar›m›z ve erlerimizle avc› hatlar›nda omuz omuza vuruﬂan tümen ve kolordu komutanlar› ad›na övgü ve kutlamalar›n›za büyük bir övünçle teﬂekkür ederim.
Bat› Cephesi Komutan› ‹smet

Muhterem Efendiler, ‹nönü muharebe meydan›n›, ikinci defa olarak ma¤lûben terk ve Bursa istikametinde eski mevzilerine ricat eden düﬂman›n takibin-

Muhterem Efendiler, ‹nönü savaﬂ alan›ndan, ikinci kez yenik olarak ayr›l›p
Bursa do¤rultusunda eski mevzilerine çekilen düﬂman›n kovalanmas›nda, piyade
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de, piyade ve süvari f›rkalar›m›z›n gösterdikleri ﬂayan› tezkâr kahramanl›klar›
izah etmiyece¤im. Yaln›z, umumî vaziyeti askeriyeyi itmam için müsaade buyurursan›z Cenup Cephemize ait m›ntakada cereyan etmiﬂ olan harekât› hulâsa edeyim.
Cenup Cephesi Kumandan› Refet Paﬂan›n emrinde bulunan üç piyade f›rkas›, Dumlup›narda, müstahzar bir mevzide bulunuyorlard›. Bundan baﬂka,
bir süvari f›rkas› ve bir de süvari livas› vard›. Bu mevziin sol cenah›nda bulunuyordu. Cenup Cephesi Kumandan›n›n ald›¤› vazife, bu mevzide düﬂman›
tevkif etmekti. Uﬂak ﬂark›ndaki mevzilerinden hareket eden üç piyade f›rkas› ve
bir k›s›m süvari, Dumlup›nar mevaziine temas ve taarruz ettiler. 26 Martta k›taat›m›z, mevzilerini terke mecbur oldu. Cenup Cephesi Kumandan›, bundan
sonra esasl› bir hatta kuvvetlerini tevkif ve yeniden tertibat almaya muvaffak
olam›yarak iki k›sma ayr›ld›. Bir k›sm› ki, (Sekizinci ve Yirmi Üçüncü Piyade
F›rkalarile ‹kinci Süvari F›rkas›ndan mürekkep idi) kendi taht› emrinde, Alt›ntaﬂ istikametinde çekildi. Di¤er k›s›m ki, (Kolordu Kumandan› Fahrettin Paﬂan›n taht› emrinde bulunuyordu. Elli Yedinci Piyade F›rkasile Dördüncü Süvari Livas›ndan ibaret idi). Düﬂman, bütün kuvvetile Fahrettin Paﬂa kuvvetlerine
teveccüh ederek ﬂarka yürüdü. Refet Paﬂa kuvvetlerine karﬂ›, Dumlup›narda,
yaln›z bir piyade alay› b›rakt›. Refet Paﬂa, bilâhare Yirmi Üçüncü F›rkay› Alt›ntaﬂ üzerinden cenuba, Fahrettin Paﬂa emrine iade etti. Alt›ntaﬂ istikametinde,
düﬂman›n hiçbir hareketi olmad›¤› tahakkuk edince, Refet Paﬂa, yan›nda bulunan kuvvetlerle ﬂimale celbolundu.
ﬁark istikametinde ilerliyen düﬂmana karﬂ›, Fahrettin Paﬂa kuvvetleri,
muhtelif mevakide muharebeler vererek Afyon ﬂark›na çekildi. Düﬂman, Afyon Karahisar›n› iﬂgal ettikten sonra, Çay-Bolvadin hatt›na kadar ilerledi ve
orada tevakkuf etti. Bu düﬂman karﬂ›s›nda, Fahrettin Paﬂa, Elli Yedinci, Yirmi
Üçüncü F›rkalarla beraber, cenuptan Adana m›ntakas›ndan gelen K›rkbirinci
F›rkay› da alarak, mukabil bir hat vücuda getirdi.
Efendiler, fazla mülâhazat› sevkulceyﬂiyeden içtinap taraftar› olmakla beraber, Yunan ordusunun bu defaki umumî taarruz plân›nda, nazar› dikkati
çok calip bir hatay› iﬂaret etmek isterim. Yunan ordusunun Uﬂak grubu, Dumlup›nardan sonra, Eskiﬂehir istikameti umumîyesinde yürümek lâz›md›. Afyon
üzerinden Konya istikameti umumîyesinde teveccüh etmesi, as›l neticei kat'iye
sahas›ndan kuvvetlerini uzaklaﬂt›rarak, onlar› at›l ve tehlikeli bir vaziyette b›rakm›ﬂt›r. ‹nönünde, muvaffak›yet bizim tarafta kald›ktan sonra, bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an evvel ve serian ricatlerini teminden baﬂka bir ﬂey düﬂünemiyeceklerine ﬂüphe yoktu. ‹nönünde muzaffer olan
kuvvetlerimizin, Eskiﬂehir, Alt›ntaﬂ üzerinden Dumlup›nara teveccüh ederek
ve bu mesafenin mühim bir k›sm›nda ﬂimendifer hatt›ndan azami istifade
mümkün oldu¤una göre, Afyon Karahisar›n ﬂark›nda bulunan Yunan grubunun hatt› ricatini kat'etmesi ve bu suretle o grubu büyük bir felâkete duçar eylemesi pek kuvvetli bir ihtimal dahilinde idi. Nitekim, bu fikrin tatbikat›na geçmekte bir an teahhur edilmemiﬂtir. Derhal Cenup Cephesi Kumandan› Refet
Paﬂan›n emrine, ilk serbest kalan f›rkalar verilerek tahrik edilmiﬂtir.
Yunan ordusunun Uﬂak grubu, ‹nönü Meydan Muharebesinin neticesi üzerine derhal ricate baﬂlad›. Refet Paﬂa, 7 Nisan 1337 tarihinde karargâhile Çekürlerde, Dördüncü ve On Birinci F›rkalar Alt›ntaﬂ m›ntakas›nda, Beﬂinci Kafkas

ve atl› tümenlerimizin gösterdikleri övgüye de¤er kahramanl›klar› anlatmayaca¤›m. Yaln›z, askerlik bak›m›ndan genel durumun aç›klamas›n› tamamlamak
için izin verirseniz Güney Cephemiz bölgesinde yap›lm›ﬂ olan çarp›ﬂmalar›
özetleyeyim.
Güney Cephesi Komutan› Refet Paﬂan›n emrinde bulunan üç piyade tümeni, Dumlup›narda, haz›rlanm›ﬂ bir mevzide bulunuyorlard›. Bundan baﬂka,
bir atl› tümeni ve bir de atl› tugay› vard›. Bu mevziin sol kanad›nda bulunuyordu. Güney Cephesi Komutan›n›n ald›¤› görev, bu mevzide düﬂman› durdurmakt›. Uﬂak do¤usundaki mevzilerden ilerleyen üç piyade tümeni ve bir
k›s›m atl›, Dumlup›nar mevzilerine gelerek sald›rd›lar. 26 Martta birliklerimiz, mevzilerini b›rakmak zorunda kald›. Güney Cephesi Komutan›, bundan
sonra önemli bir çizgide kuvvetlerini durdurarak yeniden düzenleme yapmay› baﬂaramayarak ikiye bölündü. Bir k›sm› ki, (Sekizinci ve Yirmiüçüncü Piyade Tümenlerile ‹kinci Atl› Tümeninden oluﬂmakta idi) kendi emri alt›nda,
Alt›ntaﬂ do¤rultusunda çekildi. Öbür k›sm› ki, (Kolordu Komutan› Fahrettin
Paﬂan›n emri alt›nda bulunuyordu. Elliyedinci Piyade Tümenile Dördüncü
Atl› Tugay›ndan ibaret idi). Düﬂman, bütün kuvvetile Fahrettin Paﬂa kuvvetlerine yönelerek do¤uya yürüdü. Refet Paﬂan›n kuvvetlerine karﬂ›, Dumlup›narda, yaln›z bir piyade alay› b›rakt›. Refet Paﬂa, sonradan Yirmiüçüncü Tümeni Alt›ntaﬂ üzerinden güneye, Fahrettin Paﬂa emrine geri gönderdi. Alt›ntaﬂ do¤rultusunda, düﬂman›n hiçbir k›p›rdamas› olmad›¤› anlaﬂ›l›nca, Refet
Paﬂa, yan›nda bulunan kuvvetlerle kuzeye getirildi.
Do¤uya do¤ru ilerleyen düﬂmana karﬂ›, Fahrettin Paﬂa kuvvetleri, çeﬂitli
yerlerde çarp›ﬂarak Afyon do¤usuna çekildi. Düﬂman, Afyonu ele geçirdikten
sonra, Çay-Bolvadin çizgisine kadar ilerledi ve orada durdu. Bu düﬂman karﬂ›s›nda, Fahrettin Paﬂa, Elliyedinci, Yirmiüçüncü Tümenlerle birlikte, güneyden Adana bölgesinden gelen K›rkbirinci Tümeni de alarak, düﬂmana karﬂ›
bir cephe oluﬂturdu.
Efendiler, ordular› yönetme bilimiyle ilgili fazla bir ﬂeyler söylemekten
kaç›nmaktan yana olmama karﬂ›n, Yunan ordusunun bu defaki genel sald›r›
plân›nda, dikkati çok çeken bir yan›lg›y› göstermek isterim. Yunan ordusunun
Uﬂak grubu, Dumlup›nardan sonra, Eskiﬂehir genel do¤rultusunda yürümek
gerekirdi. Afyon üzerinden Konya genel do¤rultusuna yönelmesi, as›l kesin
sonuç al›nabilecek alandan kuvvetlerini uzaklaﬂt›rarak, onlar› iﬂ göremez ve
tehlikeli bir durumda b›rakm›ﬂt›r. ‹nönünde, baﬂar› bizim tarafta kald›ktan
sonra, bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an evvel ve
h›zla çekilmelerini sa¤lamaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünemiyeceklerine kuﬂku
yoktu. ‹nönünde zafer kazanm›ﬂ olan kuvvetlerimizin, Eskiﬂehir, Alt›ntaﬂ
üzerinden Dumlup›nara yönelerek, ve bu yolun önemli bir bölümünde demiryolundan maksimum derecede yararlanabilece¤ine göre, Afyonun do¤usunda
bulunan Yunan grubunun çekilme hatt›n› kesmesi ve böylece o grubu büyük
bir bozguna u¤ratmas› pek kuvvetli bir olas›l›k idi. Nitekim, bu düﬂünceyi uygulamakta bir an gecikilmemiﬂtir. ‹lk serbest kalan tümenler hemen Güney
Cephesi Komutan› Refet Paﬂan›n emrine verilerek gönderilmiﬂtir.
Yunan ordusunun Uﬂak grubu, ‹nönü Meydan Savaﬂ›n›n sonucu üzerine hemen çekilmeye baﬂlad›. Refet Paﬂa, 7 Nisan 1921 tarihinde karargâhile Çekürlerde, Dördüncü ve On Birinci Tümenler Alt›ntaﬂ bölgesinde, Beﬂinci Kafkas Tü-
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F›rkas› ve kuvvetli bir alay mahiyetinde bulunan Meclis Muhaf›z Taburu Çekürler cenubunda, Birinci ve ‹kinci Süvari F›rkalar›, Kütahya m›ntakas›nda
bulunuyorlard›. Fahrettin Paﬂa, Çay ve Afyondan çekilen düﬂman› takip ve
tazyik ederken, Refet Paﬂa da, düﬂman›n Asl›hanlar civar›nda bulunan bir alay›na, bu sayd›¤›m›z kuvvetlerle, yani, üç piyade f›rkas› ve bir taburla, taarruz
etti. Bir taraftan da, ﬂimalden daha iki f›rka, Yirmi Dördüncü ve Sekizinci F›rkalar, cenuba tahrik edildi. Asl›hanlardaki Yunan alay›, Refet Paﬂan›n taarruzunu tevkif etti. Çok zaman kazand›, bu müddet zarf›nda geriden gelen k›taatla iki f›rkaya kadar takviye olundu. Bu kuvvetler, Afyondan çekilen kuvvetlerin kendilerine iltihak›n› temin eti.
12 Nisan 1337 günü Refet Paﬂan›n emrinde ﬂimalden cenuba ve ﬂarktan
garba taarruz eden kuvvetlerin mecmuu ﬂu idi:
ﬁimalden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24; ﬂarktan ilerliyen 57, 23 ve 41 inci F›rkalar
ki cem'an sekiz piyade f›rkas› ve bir piyade taburu.. Birinci ve ‹kinci Süvari
F›rkalar› çok uzak mesafelerden dolaﬂt›r›larak ancak düﬂman ma¤lûp edildi¤i
takdirde müessir olabilecek, fakat o günün muharebesinde hiç te müessir bulunmayan, düﬂman gerisinde Banaz hedefine sevkolunmuﬂtu. Refet Paﬂan›n
taht› kumandas›na verilen kuvvetler, taarruzlar›nda muvaffak olamad›lar, bilâkis fazla zayiat verildi. Düﬂman, Dumlup›nar mevaziine hâkim olarak yerleﬂti
ve orada kald›. Refet Paﬂa kuvvetleri de, Dumlup›nardan on kilometre ﬂark›ﬂimalide olmak üzere, Aydemir, Çalköy, Silkisaray hatt›na çekilip durdu. Asl›hanlar Muharebesi diye yadolunan, bu hareket, bu suretle hitam buldu.
Efendiler, muharebenin cereyan› esnas›nda muharebe hatlar›ndan baz› k›s›mlar›n ileri geri vukubulan dalgalar› ve bilhassa Afyon ﬂark›nda bulunan
düﬂman f›rkalar›n›n, Dumlup›nar ilerisinde b›rakt›klar› bir alaylar›n›n ma¤lûp
ve bertaraf edilememesi yüzünden, Dumlup›nara kadar çekilebilmelerini müteak›p Yunan kuvvetlerinin esasl› bir hat iﬂgal etmek üzere tertibat al›rken, ilerdeki parçalar›n›n o hatta vâs›l olmak üzere geri yürüyüﬂleri, Refet Paﬂan›n muharebe neticesini yanl›ﬂ hükmetmesine bais oldu. Filhakika, Refet Paﬂa, kendisi ma¤lûp oldu¤u halde düﬂman› ma¤lûp ve ricat eder kabul etti ve bunu beﬂ
gün devam eden Dumlup›nar Meydan Muharebesinde düﬂmana son darbeyi
vurmak nasip oldu¤unu bildiren, telgrafile bize de ibla¤ etti. Biz de, bittabi
memnun olarak tehalükle, büyük takdirat ve tebrikâtta bulunduk. Fakat, vaziyeti tamamile meydana ç›karmak için telgraf baﬂ›nda kendisine sordu¤um suallere ald›¤›m cevaplardan, vaziyetin bildirildi¤i gibi oldu¤unda ﬂüphe ve tereddüde düﬂtük. Nihayet anlaﬂ›ld› ki, düﬂman, tamamen maksad›na muvaf›k ve
vaziyeti umumiyesine mutab›k olarak, Dumlup›narda müdafaas› sehil, hâkim
ve esasl› bir mevzi al›yordu. Bilâkis Refet Paﬂan›n, biraz geride, bütün kuvvetlerile Aydemir, Çalköy, Silkisaray hatt›n› tutmas›, lâz›mgeldi.
Efendiler, vaziyette sükûnet peyda olduktan sonra Refet Paﬂan›n kumanda
etti¤i orduda, kendisine karﬂ› itimad›n münselip oldu¤u anlaﬂ›ld›. Vaziyeti mahallinde tetkik etmek üzere, Fevzi Paﬂa Hazretleri, Ankaradan ve ‹smet Paﬂa da,
Garp Cephesinden birlikte bizzat Refet Paﬂan›n karargâh›na gittiler. Refet Paﬂan›n kumanda vaziyetinin bir müddet daha idamesi ciheti tercih edilmekte oldu¤undan, meseleyi ona göre hal ve tespite çal›ﬂt›lar. Fakat zaman geçmeden
bu vaziyetin idamesi gayr›mümkün ve gayr›caiz oldu¤u kanaat› hâs›l oldu. Bu

meni ve kuvvetli bir alay niteli¤inde bulunan Meclis Koruyucu Taburu Çekürler güneyinde, Birinci ve ‹kinci Atl› Tümenleri Kütahya bölgesinde bulunuyorlard›. Fahrettin Paﬂa, Çay ve Afyondan çekilen düﬂman› kovalay›p bast›r›rken, Refet Paﬂa da, düﬂman›n Asl›hanlar yak›nlar›nda bulunan bir alay›na,
bu sayd›¤›m›z kuvvetlerle, yani, üç piyade tümeni ve bir taburla, sald›rd›. Bir
taraftan da, kuzeyden iki tümen daha, Yirmidördüncü ve Sekizinci Tümenler,
güneye gönderildi. Asl›hanlardaki Yunan alay›, Refet Paﬂan›n sald›r›s›n› durdurdu. Çok zaman kazand›, bu arada geriden gelen birliklerle iki tümene kadar güçlendirildi. Bu kuvvetler, Afyondan çekilen kuvvetlerin kendilerine kat›lmas›n› sa¤lad›.
12 Nisan 1921 günü Refet Paﬂan›n emrinde kuzeyden güneye ve do¤udan
bat›ya sald›ran kuvvetlerin toplam› ﬂu idi:
Kuzeyden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24; do¤udan ilerliyen 57, 23 ve 41 inci Tümenler ki toplam sekiz piyade tümeni bir piyade taburu.. Birinci ve ‹kinci Atl› Tümenleri çok uzaklardan dolaﬂt›r›larak ancak düﬂman yenilirse etkili olabilecek, fakat o günün çat›ﬂmas›nda hiç te etkili olmayan, düﬂman gerisinde
Banaz hedefine gönderilmiﬂti. Refet Paﬂan›n komutas› alt›na verilen kuvvetler, sald›r›lar›nda baﬂar›l› olamad›lar, tersine kay›p verildi. Düﬂman, Dumlup›nar mevzilerine egemen olarak yerleﬂti ve orada kald›. Refet Paﬂa kuvvetleri de, Dumlup›nardan on kilometre, do¤u kuzeyinde olmak üzere, Aydemir,
Çalköy, Silkisaray çizgisine çekilip durdu. Asl›hanlar Savaﬂ› diye an›lan, bu
çarp›ﬂma, böyle bitti.
Efendiler, savaﬂ s›ras›nda cephelerden kimi k›s›mlar›n ileri geri dalgalan›ﬂ› ve özellikle Afyon do¤usunda bulunan düﬂman tümenlerinin, Dumlup›nar ilerisinde b›rakt›klar› bir alay›n yenilgiye u¤rat›l›p ortadan kald›r›lmamas› yüzünden, Dumlup›nara kadar çekilebilmelerinden sonra Yunan
kuvvetlerinin kuvvetli bir cephe oluﬂturmak üzere haz›rlan›rken, ilerdeki
parçalar›n›n o cepheye ulaﬂmak için geri yürüyüﬂleri, Refet Paﬂan›n savaﬂ
sonucunu yanl›ﬂ anlamas›na neden oldu. Gerçekten, Refet Paﬂa, kendisi yenildi¤i halde düﬂman› yenilmiﬂ ve çekilmekte sayd› ve bunu beﬂ gün süren
Dumlup›nar Meydan Savaﬂ›nda düﬂmana son yumru¤u vurmak olas›l›¤›
geldi¤ini bildiren, telgrafile bize de bildirdi. Biz de elbette sevinerek ivedilikle, onu çok övdük ve kutlad›k. Ama, durumu iyice anlamak için telgraf
baﬂ›nda kendisine sordu¤um sorulara ald›¤›m yan›tlardan, durumun bildirildi¤i gibi olmad›¤› kuﬂkusuna düﬂtük. Sonunda anlaﬂ›ld› ki, düﬂman, tümüyle amac›na ve genel durumuna uygun olarak, Dumlup›narda savunmas› kolay, sa¤lam ve kuvvetli bir mevzi al›yordu. Refet Paﬂan›n ise tersine,
biraz geride, bütün kuvvetlerile Aydemir, Çalköy, Silkisaray cephesini tutmas›, gerekti.
Efendiler, durum durgunlaﬂt›ktan sonra Refet Paﬂan›n komuta etti¤i orduda,
kendisine karﬂ› güven kalmad›¤› anlaﬂ›ld›. Durumu yerinde incelemek için, Fevzi
Paﬂa Hazretleri, Ankaradan ve ‹smet Paﬂa da, Bat› Cephesinden birlikte Refet Paﬂan›n karargâh›na gittiler. Refet Paﬂan›n bir süre daha komutada kalmas› ye¤lenmekte oldu¤undan, bu sorunu ona göre çözümlemeye çal›ﬂt›lar. Ama zaman geçmeden bu durumun sürdürülemiyece¤i ve sürdürülmemesi gerekti¤i anlaﬂ›ld›.
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sebeple, ben, bizzat Fevzi ve ‹smet Paﬂalar› alarak Refet Paﬂa nezdine gittim.
Vaziyeti yak›ndan tetkik ettim ve derhal ﬂu tarz› halli tatbik ettim. Taht› kumandas›nda bulunan Cenup Cephesini, Garp Cephesine raptederek ‹smet Paﬂa kumandas›na tevdi ettim. Kendisine Ankarada bir vazife verilmek üzere oraya avdeti lüzumunu bildirdim.
Refet Paﬂa, Ankaraya avdet etti¤i zaman ﬂöyle bir sureti hal tasavvur etmiﬂtim. ‹smet Paﬂa art›k Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden istifa ederek,
tamamen tevsi edilmiﬂ olan Garp Cephesi Kumandanl›¤ile iﬂtigal edecek, Müdafaai Millîye Vekili bulunan Fevzi Paﬂa Hazretleri de vekâleten ifa etmekte oldu¤u Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetini asil olarak deruhde edecek. Ondan
inhilâl edecek Müdafaai Millîye Vekâleti vazifesini de Refet Paﬂa ifa edecek.
Refet Paﬂa, esas itibarile, yine askerî bir vazife deruhde etmek taraftar›yd›.
Fakat, benim tarz› tesviyemi be¤enmedi. Diyordu ki, Müdafaai Millîye Vekili
bulunan Fevzi Paﬂan›n makam›ndan istifa etmesine sebep yoktur. ‹smet Paﬂan›n Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinden istifas›n› zarurî görüyor ve bana da
bu aral›k bir vazife vermeyi düﬂünüyorsan›z tarz› tesviyenin ona göre tanzimi
mümkündür.
Ben, birdenbire Refet Paﬂan›n mütaleas›nda mündemiç maksada nas›lsa
intikal edemedim. Çünkü biraz sonra anlar gibi oldu¤um noktai nazar asla hat›r›ma gelmemiﬂti. Mütereddit oldu¤um noktay› tavzih için bizzat kendisine
sordum. Dedim ki, yani siz mi Erkân›harbiye Reisi olmak istiyorsunuz? Gerçi
vaz›h bir cevap vermedi ama, ben maksad›n tamamen bundan ibaret oldu¤unu
kabul ettim. Bunun üzerine ﬂu mütaleay› dermeyan eyledim: "Erkân›harbiyei
Umumiye Riyaseti, bizim teﬂkilât›m›za göre, bugün, filen Baﬂkumandanl›k makam›d›r. Siz, henüz Türk ordusuna baﬂkumandan olacak evsaf› ihraz etmiﬂ de¤ilsiniz. Bunu ﬂimdilik hat›r›n›zdan ç›kar›n›z!"
Refet Paﬂa, verdi¤i cevapta dedi ki, öyle ise ben de Müdafaai Millîye Vekâletini kabul etmem. O sizin bilece¤iniz iﬂtir, dedim ve b›rakt›m. Filhakika kabul etmedi ve ald›¤› mezuniyet üzerine Kastamonu ormanlar›nda Ecevit denilen yerde bir müddet istirahate çekildi. Refet Paﬂan›n Müdafaai Millîye Vekâleti bundan sonra hâs›l olan di¤er bir vaziyet üzerine vukubulmuﬂlur.
Muhterem Efendiler, ‹kinci ‹nönü zaferinden sonra, Londraya gitmiﬂ olan
heyeti murahhasam›z avdet etti. Konferans›n müsbet bir neticeye iktiran etmemiﬂ oldu¤u malûmunuzdur. Fakat Heyeti Murahhasa Reisi ve Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey; kendili¤inden ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ricali siyasîyesi ile temas ve mükâlemelerde bulunarak ayr› ayr› herbirile birtak›m mukavelenameler imzalam›ﬂ bulunuyordu.
Bekir Sami Beyin, ‹ngiltere ile imzalad›¤› bir mukavele mucibince, yedimizde bulunan bilcümle ‹ngiliz üseras›n› iade edecektik. Buna mukabil ‹ngilizler de bize, esirlerimizi iade edeceklerdi. Yaln›z Türk esirleri meyan›nda Ermenilere ve ‹ngiliz üseras›na zulüm veya suimuamele etmiﬂ oldu¤u iddia edilenler
istisna edilecekti.
Hükûmetimiz, bittabi böyle bir mukaveleyi tasvip ve tasdik edemezdi.
Çünkü böyle bir mukaveleyi tasvip etmek Türk tebaas›n›n, Türkiye dahilindeki harekât› üzerinde, ecnebî hükûmetinin bir nevi hakk› kazas›n› tasdik etmek
olurdu.

Bu nedenle, ben, Fevzi ve ‹smet Paﬂalar› yan›ma alarak Refet Paﬂan›n yan›na gittim. Durumu yak›ndan inceledim ve hemen ﬂu çözümü uygulad›m.
Komutas›nda bulunan Güney Cephesini, Bat› Cephesine ba¤layarak ‹smet
Paﬂan›n komutas›na verdim. Kendisine Ankarada bir görev verilmek üzere
oraya dönmesi gerekti¤ini bildirdim.
Refet Paﬂa, Ankaraya döndü¤ünde ﬂöyle bir çözüm yolu düﬂünmüﬂtüm.
‹smet Paﬂa art›k Genelkurmay Baﬂkanl›¤›ndan ayr›larak, bütün zaman›n› geniﬂletilmiﬂ olan Bat› Cephesi Komutanl›¤›na verecek. Millî Savunma Bakan›
bulunan Fevzi Paﬂa Hazretleri de vekil olarak yürütmekte oldu¤u Genelkurmay Baﬂkanl›¤›n› asil olarak üstlenecek. Ondan boﬂalacak Millî Savunma Bakanl›¤› görevini de Refet Paﬂa yapacak.
Refet Paﬂa, asl›nda, yine askerlik görevi almaktan yanayd›. Ama, benim
çözüm ﬂeklimi be¤enmedi. Diyordu ki, Millî Savunma Bakan› bulunan Fevzi
Paﬂan›n görevinden çekilmesine gerek yoktur. ‹smet Paﬂan›n Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›ndan çekilmesini zorunlu say›yor ve bana da bu aral›k bir görev
vermeyi düﬂünüyorsan›z çözüm yolu ona göre düzenlenebilir.
Ben, birdenbire Refet Paﬂan›n düﬂüncesinin içerdi¤i amac› nas›lsa kavrayamad›m. Çünkü biraz sonra anlar gibi oldu¤um görüﬂ hiç akl›ma gelmemiﬂti. Anlar gibi oldu¤um görüﬂünü aç›klamas› için kendisine sordum. Dedim ki,
yani siz mi Genelkurmay Baﬂkan› olmak istiyorsunuz? Gerçekte aç›k bir yan›t vermedi ama, ben amac›n tam bu oldu¤unu kabul ettim. Bunun üzerine ﬂu
düﬂünceyi ileri sürdüm: "Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, bizim örgütlerimize göre,
bugün, edimli olarak Baﬂkomutanl›k görevidir. Siz, daha Türk ordusuna baﬂkomutan olacak niteliklere sahip de¤ilsiniz. Bunu ﬂimdilik akl›n›zdan ç›kar›n›z."
Refet Paﬂa, verdi¤i karﬂ›l›kta dedi ki, öyle ise ben de Millî Savunma Bakanl›¤›n› kabul etmem. O sizin bilece¤iniz iﬂtir, dedim ve b›rakt›m. Gerçekten
de kabul etmedi ve ald›¤› izinle Kastamonu ormanlar›nda Ecevit denilen yerde bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paﬂan›n Millî Savunma Bakanl›¤› bundan sonra ortaya ç›kan baﬂka bir durum üzerine olmuﬂtur.
Muhterem Efendiler, ‹kinci ‹nönü zaferinden sonra, Londraya gitmiﬂ
olan delege kurulumuz döndü. Konferans›n olumlu bir sonuca varmad›¤›n› bilirsiniz. Ama Delege Kurul Baﬂkan› ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Bekir Sami
Bey; kendili¤inden ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya ileri gelenleriyle iliﬂki kurup görüﬂerek ayr› ayr› herbirile birtak›m anlaﬂmalar imzalam›ﬂ bulunuyordu.
Bekir Sami Beyin, ‹ngiltere ile imzalad›¤› bir anlaﬂma gere¤ince, elimizde bulunan bütün ‹ngiliz tutsaklar›n› geri verecektik. Buna karﬂ› ‹ngilizler de
bize, tutsaklar›m›z› geri vereceklerdi. Yaln›z Türk tutsaklar› aras›nda Ermenilere ve ‹ngiliz tutsaklara zulüm yapm›ﬂ ya da kötü davranm›ﬂ oldu¤u iddia
edilenleri geri vermiyeceklerdi.
Hükûmetimiz, elbette böyle bir anlaﬂmay› uygun bulup onaylayamazd›.
Çünkü böyle bir anlaﬂmay› uygun bulmak Türk uyruklar›n›n, Türkiye içindeki davran›ﬂlar› üzerinde, yabanc› hükûmetin bir türden yarg› hakk›n› kabullenmek olurdu.

570

571

Refet Paﬂa,
Türk ordusuna baﬂkomutan
olmak istiyordu

Londra
Konferans›ndan dönen D›ﬂiﬂleri Bakan›
Bekir Sami
Beyin imzalad›¤›
anlaﬂmalar

Bu mukaveleyi tasdik etmemekle beraber, ‹ngilizler baz› Türk üseras›n›
serbest b›rakt›klar›ndan biz de bilmukabele elimizde bulunan ‹ngiliz üseras›ndan bir k›sm›n› serbest b›rakt›k.
Bilâhare 23 Teﬂrinievvel 1337 tarihinde, Hilâliahmer Reisi Sanisi Hâmit
Beyle ‹stanbulda ‹ngiliz komiseri aras›nda hâs›l olan itilâf üzerine, Maltada
bulunan bilcümle Türk mevkufini ile nezdimizde bulunan bilcümle ‹ngiliz
mevkufinin mübadelesi, kararlaﬂt›r›larak tatbik edilmiﬂtir.
Efendiler, Bekir Sami Bey, resmî müzakerat ve mükâlemat haricinde s›rf
ﬂahsî olarak da Lloyd Ceorge ile bir mülâkatta bulunmuﬂ.. beyinlerinde, söylenen sözler stenografiye edilmiﬂ.. bu zab›t imza da edilmiﬂ.. Bekir Sami Beyin
yedinde bulunan nüshan›n muhteviyat›na muttali edildi¤imi derhat›r etmiyorum. Son zamanda Hariciye Vekâleti vas›tasile Bekir Sami Beyden bu nüshay›
talep ettirdim ise de vekâlete gönderdi¤i bir mektupta, olzaman bu nüsha tercümelerinin bana gösterildi¤ini, gerek asl›n›n ve gerek tercümelerinin Hariciye
Vekâletinden infisalinde ait oldu¤u dosyas›nda b›rak›ld›¤›n› bildirmiﬂtir. Dosyalarda bu vesika bulunamam›ﬂt›r. Ve Hariciyede kimse bu vesikadan ve muhteviyat›ndan malûmattar bulunmuyor. Ben de arzetti¤im gibi hiçbir vak›t haberdar edildi¤imi tahattur etmiyorum.
Efendiler, Bekir Sami Beyle Frans›z Baﬂvekili Mösyö Briand aras›nda da
11 Mart 1337 tarihli bir mukavele imza edilmiﬂtir. Bu mukaveleye nazaran
Fransa ile hükûmeti millîye aras›nda muhasamata nihayet verilecek. Frans›zlar, müsellâh çeteleri; biz de, mücahitlerimizi silâhtan tecrit edece¤iz.. Kuvayi
zab›tam›za Frans›z zabitleri ithal olunacak.. Frans›zlarca teﬂkil olunan zab›ta,
muhafaza edilecek.. Fransan›n tahliye edece¤i yerlerle, Mamuretülâziz, Diyarbekir ve S›vas vilâyetlerinin ink›ﬂaf› iktisadîsi için yap›lacak teﬂebbüsatta hakk›
rüçhan ve Ergani maden imtiyaz› da Frans›zlara verilecek.. ilâ.
Hükûmetimizce, bu mukavelenin de ademi kabulü esbab›n› tadada hacet
yoktur zannederim.
Bekir Sami Bey; ‹talya Hariciye Nâz›r› bulunan Kont Sforza ile de 12
Mart 1337 de bir mukavele imza etmiﬂ.. Buna nazaran, ‹talyan›n ‹zmir ve
Trakyan›n bize iadesi z›mm›ndaki metalibimizi konferans nezdinde terviç etmesine mukabil, biz de, ‹talya Devletine Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon Karahisar, Kütahya, Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n bilâhare
tayin edilecek aksam›nda teﬂebbüsat› iktisadiye için hakk› rüçhan verecektik.
Bundan baﬂka, iﬂbu menat›kta Türk hükûmeti veya Türk sermayesi taraf›ndan
yap›lmayacak olan iktisadî iﬂlerin ‹talyan sermayesine verilmesi ve Ere¤li madenlerinin bir ‹talyan-Türk ﬂirketine devri kabul edilmekte idi.
Bittabi bu mukavele de; hükûmetimizce retten baﬂka bir muameleye maruz kalamazd›.
Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin, Londraya tesisi sulh için gönderdi¤imiz Heyeti Murahhasam›z Reisi Bekir Sami Beye imza ettirdikleri mukaveleler muhteviyat›, Sevr projesini müteak›p beyinlerinde aktettikleri "Accord tripartite"
tesmiye olunan ve Anadoluyu menat›k› nüfuza taksim eden itilâfnameyi, baﬂka
namlar all›nda, hükûmeti millîyemize kabul ettirmek maksad›na matuf oldu¤u
pek aﬂikârd›r. ‹tilâf ricali siyasîyesi bu maksatlar›n›, Bekir Sami Beye kabul

Bu anlaﬂmay› onaylamamakla birlikte, ‹ngilizler baz› Türk tutsaklar› serbest b›rakt›klar›ndan biz de karﬂ›l›k olarak elimizde bulanan ‹ngiliz tutsaklar›n bir bölümünü serbest b›rakt›k.
Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde, K›z›lay ‹kinci Baﬂkan› Hamit Beyle
‹stanbulda ‹ngiliz komiseri aras›nda var›lan anlaﬂma üzerine, Maltada bulunan bütün Türk tutuklular› ile bizde bulunan bütün ‹ngiliz tutuklular›n›n de¤iﬂ tokuﬂ edilmesini, kararlaﬂt›rd›k. Bu anlaﬂma uygulanm›ﬂt›r.
Efendiler, Bekir Sami Bey, resmî görüﬂmeler ve konuﬂmalar d›ﬂ›nda salt
kiﬂisel olarak da Lloyd George ile bir görüﬂme yapm›ﬂ.. aralar›nda, söylenen
sözler steno ile yaz›lm›ﬂ.. bu tutanak imza da edilmiﬂ.. Bekir Sami Beyin elinde bulunan kopyada yaz›lanlardan bana bilgi verildi¤ini an›msam›yorum. Son
zamanda D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› kanal›yla Bekir Sami Beyden bu kopyay› istedimse de bakanl›¤a gönderdi¤i bir mektupta, zaman›nda bu kopyan›n çevirilerinin bana gösterildi¤ini, gerek asl›n›n ve gerek çevirilerinin D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›ndan ayr›l›rken ilgili dosyas›nda b›rak›ld›¤›n› bildirmiﬂtir. Dosyalarda
bu belge bulunamam›ﬂt›r. Ve D›ﬂiﬂlerinde kimsenin bu belgeden ve içeri¤inden bilgisi yoktur. Ben de söyledi¤im gibi hiçbir vak›t bana bilgi verildi¤ini
an›msam›yorum.
Efendiler, Bekir Sami Beyle Frans›z Baﬂvekili Mösyö Briand aras›nda
da 11 Mart 1921 tarihli bir sözleﬂme imza edilmiﬂtir. Bu sözleﬂmeye göre
Fransa ile millî hükûmet aras›nda çarp›ﬂmalara son verilecek. Frans›zlar, silâhl› çeteleri; biz de, savaﬂç›lar›m›z› silâhtan ar›nd›raca¤›z.. Güvenlik kuvvetlerimize Frans›z subaylar› al›nacak.. Frans›zlarca kurulmuﬂ olan, güvenlik kuvvetleri görevlerinde kalacaklar.. Fransan›n boﬂaltaca¤› yerlerle, Elaz›¤, Diyarbak›r ve S›vas illerinin ekonomik geliﬂmesi için yap›lacak giriﬂimlerde öncelik hakk› ve Ergani maden iﬂletme hakk› da Frans›zlara verilecek...vb.
Hükûmetimizce bu sözleﬂmenin de kabul edilmemesinin nedenlerini saymaya gereklilik yoktur san›r›m.
Bekir Sami Bey; ‹talya D›ﬂiﬂleri Bakan› olan Kont Sforza ile de 12 Mart
1921 de bir sözleﬂme imza etmiﬂ. Buna göre, ‹talyan›n ‹zmir ve Trakyan›n bize geri verilmesi yolundaki iste¤imizi konferansda desteklemesine karﬂ›, biz
de, ‹talya Devletine Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon, Kütahya, Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n sonradan belirtilecek bölümlerinde ekonomik giriﬂimler için ‹talyanlara öncelik verecektik. Bundan baﬂka, bu bölgelerde Türk hükûmeti veya Türk sermayesi taraf›ndan yap›lmayacak olan ekonomik iﬂlerin ‹talyan sermayesine verilmesi ve Ere¤li madenlerinin bir ‹talyan-Türk ﬂirketine devri kabul edilmekte idi.
Elbette bu sözleﬂmeyi de; hükûmetimiz kabul edemezdi.
Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin, Londraya bar›ﬂ yapmak için gönderdi¤imiz
Delege Kurulumuz Baﬂkan› Bekir Sami Beye imza ettirdikleri sözleﬂmelerin içerikleri, Sevr tasar›s›ndan sonra aralar›nda yapt›klar› "Üçlü Anlaﬂma" denilen ve
Anadoluyu etki bölgelerine bölen anlaﬂmay›, baﬂka isimler alt›nda, millî hükûmetimize kabul ettirmek amac›na yönelik oldu¤u aç›kça bellidir. ‹tilâf Devletleri idarecilerinin ileri gelenleri bu amaçlar›n›, Bekir Sami Beye kabul ettirmekte
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ettirmeye muvaffak da olmuﬂlard›r. Bekir Sami Beyin Londrada konferans
müzakerat›ndan ziyade münferit mükâlemelerle meﬂgul edildi¤i anlaﬂ›l›yor.
Hükûmeti millîye prensiplerile, Hariciye Vekili olan zat›n takip etti¤i meslek
aras›ndaki tefavüt, maatteessüf gayr›kabili izaht›r.
Bekir Sami Bey; bu itilâfnamelerle, Ankaraya avdet etti¤i zaman, fevkalâde nazar› dikkat ve isti¤rab›m› mucip oldu¤unu itiraf etmeliyim. Bekir Sami
Bey, vaz'› imza eyledi¤i mukavelenameler muhteviyat›n›n menafii âliyei memlekete mutab›k oldu¤u kanaatini izhar ve bunu Mecliste dahi müdafaa ve ispat
edebilece¤ini iddia ediyordu. Kanaatinde isabet, iddias›nda mant›k olmad›¤›na
ﬂüphe yoktu. Mütalealar›n›n Mecliste tasvip olam›yaca¤›ndan baﬂka Hariciye
Vekâletinden ›skat edilece¤i de muhakkakt›. Fakat Meclisi, mesaili siyasîye müzakere ve münakaﬂat›na bo¤may› o günlerin ﬂeraitine muvaf›k görmedi¤imden;
Bekir Sami Beye isabetsizli¤ini bizzat söyliyerek Hariciye Vekâletinden çekilmesini teklif ettim. Bekir Sami Bey, bu teklifimi kabul ederek istifanamesini
verdi.
Fakat, Bekir Sami Bey, heyeti murahhasa riyaseti vazifesile, Avrupadaki
seyahati esnas›nda yapt›¤› muhtelif temaslar›n kendisinde hâs›l etti¤i intibaata
göre, ‹tilâf Devletlerile prensiplerimiz dahilinde anlaﬂmak imkân› bulundu¤u
kanaatinde ›srar ediyordu. Ve kendisinin bu anlaﬂmalar› temine medar olabilece¤ini dermeyan ediyordu. Bunun üzerine kendisine ﬂu hususî mektubu yazd›m:
Amasya Meb'usu Bekir Sami Beyefendiye
19/5/1337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin ﬂimdiye kadar muhtelif vesile ve vas›talarla bütün âleme ilân edilmiﬂ olan prensipleri malûmu âliniz olup bu prensiplerin hututu esasiyesi ﬂu k›sa cümle ile kabili ifadedir: "Malûm olan hududu millîyemiz dahilinde memleketimizin tamamiyetini ve milletin istiklâli tamm›n› temin etmek." Heyeti murahhasa riyaseti
vazifesile vukubulan son seyahat ve temaslar›n›z›n sizde hâs›l etti¤i tesirat ve int›baata nazaran Hükûmât› ‹tilâfiyenin mevzu prensiplerimizi ihlâl etmeksizin memleketimizle anlaﬂmaya mütemayil olduklar› kanaatinde bulundu¤unuz anlaﬂ›l›yor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Müteliflerin bu temayülât›na delâlet edecek ciddî ve samimî aﬂar ve netayici henüz görememektedir. Bu baptaki tahminat›n›z›n tahakkukuna imkân bahﬂolacak bir zemin bulman›z
mümkün oldu¤u takdirde, bu neticenin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti taraf›ndan memnuniyetle kabul edilebilece¤ini temin eylerim Efendim.
Mustafa Kemal

baﬂar›l› da olmuﬂlard›r. Bekir Sami Beyin Londrada konferans görüﬂmelerinden çok ayr› ayr› görüﬂmelerle u¤raﬂt›r›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Millî hükûmetin ilkeleriyle, D›ﬂiﬂleri Bakan› olan kiﬂinin tuttu¤u yol aras›ndaki fark, üzülerek söylemeliyim ki anlaﬂ›lamaz niteliktedir.
Bekir Sami Bey; bu anlaﬂmalarla, Ankaraya döndü¤ü zaman, durumun
çok dikkatimi çekti¤ini ve beni ﬂaﬂ›rtt›¤›n› aç›kça söylemeliyim. Bekir Sami
Bey, imza koydu¤u sözleﬂmelerde yaz›l› olanlar›n ülkenin yüksek ç›karlar›na
uygun oldu¤u kan›s›n› belirtiyor ve bunu Mecliste de savunup kan›tl›yabilece¤ini iddia ediyordu. Kan›s›n›n yerinde olmad›¤›, iddias›nda mant›k bulunmad›¤› kuﬂkusuzdu. Düﬂüncelerinin Meclisce benimsenmiyece¤inden baﬂka D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›ndan düﬂürülece¤i de kesindi. Ama Meclisi, siyasî sorunlar›n
görüﬂülüp tart›ﬂ›lmas›na bo¤may› o günlerin durumuna uygun görmedi¤imden; Bekir Sami Beye yapt›klar›ndaki yersizli¤i kendim söyliyerek D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›ndan çekilmesini önerdim. Bekir Sami Bey, bu önerimi kabul ederek çekilme yaz›s›n› verdi.
Ama, Bekir Sami Bey, Delege Kurul Baﬂkan› göreviyle, Avrupadaki gezisi s›ras›nda yapt›¤› çeﬂitli görüﬂmelerin kendisinde oluﬂturdu¤u izlenime göre, ‹tilâf Devletlerile ilkelerimize uygun olarak anlaﬂmak yolu bulundu¤u kan›s›nda direniyordu. Ve kendisinin bu anlaﬂmalar› sa¤layabilece¤ini ileri sürüyordu. Bunun üzerine kendisine ﬂu özel mektubu yazd›m:
Amasya Meb'usu Bekir Sami Beyefendiye
19/5/1921
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin ﬂimdiye kadar çeﬂitli elveriﬂli durumlardan yararlanarak ve çeﬂitli araçlarla bütün dünyaya duyurulmuﬂ olan ilkelerini bilirsiniz. Bu
ilkelerin ana hatlar› ﬂu k›sa cümle ile anlat›labilir: "Bilinen ulusal s›n›rlar›m›z içinde ülkemizin bütünlü¤ünü ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak." Delege Kurul Baﬂkan› göreviyle yapt›¤›n›z son yolculuk ve görüﬂmelerin sizde b›rakt›¤› etki ve izlenimlere göre ‹tilâf Devletleri Hükûmetlerinin saptanm›ﬂ olan ilkelerimizi bozmaks›z›n memleketimizle anlaﬂmaya
e¤ilimli olduklar› kan›s›nda bulundu¤unuz anlaﬂ›l›yor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‹tilâf
Devletlerinin bu e¤ilimlerini gösterecek güvenilir gerçek davran›ﬂ ve belirtileri daha görememektedir. Bu konudaki san›lar›n›z›n gerçekleﬂmesine yol açabilecek bir ortam bulabilirseniz, bu sonucun Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti taraf›ndan sevinçle kabul edilebilece¤ine inanman›z› isterim Efendim.
Mustafa Kemal

Bekir Sami Bey, bundan sonra tekrar Avrupaya gitti. Bu seyahatinden de
bir fayda hâs›l olmad›. Yaln›z, Ankarada Mösyö Franclin Bouillion ile cereyan
eden müzakerat, Bekir Sami Beyin Pariste baz› teﬂebbüsatile iﬂkâl edilmekte oldu¤u anlaﬂ›lmas› üzerine, hükûmetçe Bekir Sami Beyin, bir vazifei resmiyesi
olmad›¤›n›n, ajansla ilân› zarurî görülmüﬂtür.
Bekir Sami Bey, ikinci defa Avrupada bulundu¤u s›rada, bana baz›
iﬂ'aratta bulundu¤u gibi avdetinde de bir rapor vermiﬂti. Gerek iﬂ'arat›nda ve
gerek raporunda tesadüf edilen baz› mütalealar, maatteessüf Bekir Sami Beyin,
Türk milletinin takip etti¤imiz emel ve mefkûresini, tamamen ihata etmiﬂ ve o
daire dahilinde hareket eylemekte bulunmuﬂ oldu¤unda ﬂüphe ve tereddüdü
mâni mahiyette de¤ildi.
Bekir Sami Bey, Avrupada ald›¤› tesirat ve intibaata göre beyan› mütalea
ediyordu.

Bekir Sami Bey, bundan sonra tekrar Avrupaya gitti. Bu gezisinden de
bir yarar ç›kmad›. Yaln›z, Ankarada Mösyö Franclin Bouillion ile yap›lan görüﬂmelerin, Bekir Sami Beyin Pariste bir tak›m giriﬂimleri yüzünden güçlü¤e
u¤rad›¤› anlaﬂ›lmas› üzerine, hükûmetçe Bekir Sami Beyin, bir resmî görevi
olmad›¤›n›n, ajansla duyurulmas› zorunlu bulunmuﬂtur.
Bekir Sami Bey, ikinci kez Avrupada bulundu¤u s›rada, bana baz› ﬂeyler
bildirdi¤i gibi dönüﬂünde de bir rapor vermiﬂti. Gerek bana bildirdiklerinde
ve gerek raporunda rastlan›lan baz› düﬂünceler, Bekir Sami Beyin, yaz›k ki
Türk milletinin gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› emel ve ülküsünü, tam olarak kavramam›ﬂ ve ona göre davranmakta olmad›¤› yolundaki kuﬂkular› önleyecek
nitelikte de¤ildi.
Bekir Sami Bey, Avrupada ald›¤› etkiler ve izlenimlere göre düﬂünce yürütüyordu.
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Bekir Sami
Bey, herçibadabat
sulh yapmak taraftar› idi

Mecliste
belirmeye
baﬂl›yan siyasî gruplar

12 A¤ustos 1337 tarihli bir ﬂifre telgrafnamesinde, bizim siyasetimizi tenkit
ettikten sonra diyordu ki: "Henüz f›rsat elde iken âk›lâne bir siyaset takibi,
memleketi düﬂtü¤ü girdab› azîmden kurtarabilir. Vukuat tamamile tetkik edilerek selâmeti memleket nam›na bir hatt› hareket elzemdir. Aksi takdirde, tarih
ve millet nazar›nda mes’uliyetten hiçbirimiz kurtulamay›z.
Saadeti millet ve selâmeti islâmiyet nam›na musip bir hatt› hareketin ittihaz
ve bir an evvel tebli¤ buyurulmas›n› rica eylerim".
Bekir Sami Bey, herçibadabat sulh yapmak taraflar› oldu. Bu noktai nazar›n›, 24 Kânunuevvel 1337 tarihli raporunda ﬂu suretle izah ediyordu:

12 A¤ustos 1921 tarihli bir ﬂifre telgraf›nda, bizim politikay› eleﬂtirdikten
sonra diyordu ki: "Daha f›rsat elde iken ak›ll›ca bir siyaset gütmek, memleketi karﬂ›laﬂt›¤› büyük tehlikeden kurtarabilir. Olaylar bütünüyle incelenerek
ülkenin esenli¤ine yarayacak bir yol izlemek zorunludur. Yoksa, tarih ve millet önünde sorumluluktan hiçbirimiz kurtulamay›z.
Milletin mutlulu¤u ve Müslümanl›¤›n esenli¤ini sa¤layacak bir yol tutulmas›n› ve bir an önce bildirilmesini rica ederim."
Bekir Sami Bey, ne pahas›na olursa olsun bar›ﬂ yapmaktan yana idi. Bu
görüﬂlerini, 24 Aral›k 1921 tarihli raporunda ﬂöylece aç›kl›yordu:

"... devam› harbin bu memleketi, milletin mevcudiyetini tehlikeye koyacak kadar tahrip
ve imha edece¤i ve bütün iktiham edilen fedakârl›klar›n beyhude izaa edilmiﬂ olaca¤› fikri
kavisindeyim. Harbin idamesi, haricî ve dahilî düﬂmanlar›m›z›n ekme¤ine ya¤ sürece¤ine ve
korktu¤umuz belâyâ ve mesaibi kendi kendine milletin baﬂ›na celp ve davet eyliyece¤ine bütün mevcudiyetimle kaniim. Zat› Samilerinin uhdesine düﬂen vazife dünyada hemen hiçbir
recülü siyasînin duﬂi iktidar›na tahmil edilmiyen en a¤›r bir yüktür. Tarihle beﬂ, alt› as›rda de¤il, belki on, on beﬂ as›rda bir ferde ancak k›smet olabilen bir vazife deruhde buyuruldu. ‹frat ve tefritten sak›narak bugünkü faideye, müstakbelin menafii hakikiyesini feda etmiyerek,
Türklük ile beraber bütün âlemi islâmiyetin istikbalini temin için, pek yak›n bir zamanda maaziyadetin istihsali mümkün gayei millîye ve islâmiyeyi kurtarmak ve tahkim eylemek için,
hatta muvakkaten fedakârl›¤› bile kabul eylemek, sayesinde, tarihi âlemde lâyemut bir nam
kazanmak ve müceddidi bünyan› islâmiyet olmak Zat› Fahimaneleri için mümkündür. Aksi
halde, Türk milleti ve dolay›sile bütün âlemi islâmiyet mahkûmu esaret ve zillet olaca¤› bendenizce ﬂüphesizdir. ‹sminizi ilâ yevmilk›yam bütün ensali islâmiye için Hazreti Fahri Kâinat
Efendimizden sonra en mukaddes bir nam ve yadigâr olmak üzere terketmek ﬂerefini ve f›rsat›n› kaybetmemenizi, saikai hamiyet ve islâmiyet olarak arzetmeyi bir vazifei mukaddese
addederim Efendim Hazretleri."

".... savaﬂ›n sürüp gitmesi bu memleketi, milletin varl›¤›n› tehlikeye koyacak kadar y›k›p yok edece¤i ve katlan›lan bütün özverilerin boﬂuna yap›lm›ﬂ olaca¤›n› kesinlikle düﬂünmekteyim. Savaﬂ›n sürdürülmesi, d›ﬂ ve iç düﬂmanlar›m›z›n ekme¤ine ya¤ sürece¤ine ve
korktu¤umuz belâlar› ve y›k›mlar› kendi kendine milletin baﬂ›na çekece¤ine bütün varl›¤›mla inan›yorum. Size düﬂen ödev dünyada hemen hiçbir politikac›n›n s›rt›na yükletilmeyen en a¤›r bir yüktür. Tarihte beﬂ, alt› yüzy›lda de¤il, belki on, onbeﬂ yüzy›lda bir kiﬂiye ancak k›smet olabilen bir görevi üstlendiniz. Her türlü aﬂ›r›l›ktan sak›narak bugünkü yararlar
u¤runa, gelece¤in gerçek ç›karlar›n› feda etmiyerek, Türklük ile birlikte bütün ‹slâm dünyas›n›n gelece¤ini güven alt›na almak için, pek yak›n bir zamanda fazlas›yla elde edilebilecek olan millet ve ‹slâml›k amac›n› kurtarmak ve güçlendirmek için, hatta geçici olarak baz› isteklerden vaz geçmek, yoluyla, dünya tarihinde ölümsüz bir san kazanabilir ve Müslümanl›k yap›s›n›n yenileyicisi olabilirsiniz. Yoksa, Türk Milleti ve dolay›sile bütün ‹slâm
dünyas›n›n tutsakl›¤a ve aﬂa¤›l›k bir duruma düﬂece¤i bence kesindir. ‹sminizi k›yamet gününe kadar bütün Müslüman kuﬂaklar için Peygamberimizden sonra en kutsal bir san ve arma¤an olmak üzere b›rakmak ﬂerefini ve f›rsat›n› yitirmemenizi, yurtseverlik ve Müslümanl›k gere¤i bildirmeyi bir kutsal görev sayar›m Efendim Hazretleri."

Bütün bu mütaleat›n hulâsas›, felâketten, zilletü esaretten kurtulmak için
kendisinin Londrada yapt›¤› mukavelenameler hududu dahilinde millî mücadeleye nihayet vermeyi teklif ediyordu.
Efendiler, Bekir Sami Beyin bu mütaleat› bende müsbet tesir hâs›l etmemiﬂti. Dermeyan etti¤i fikirler ve tarz› muhakemeler, kendisile müzakere ve
münakaﬂay› dahi bilüzum ve bifayda telâkki ettirmiﬂti.
*
* *
Efendiler, heyeti aliyenizi biraz da Büyük Millet Meclisi dahilinde cereyan
etmekte olan ahval ile temasa getirmek istiyorum. Malûmu âlinizdir ki, Birinci
Büyük Millet Meclisine, milletçe aza intihap olunurken Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin heyetleri de müntehibi sânîler meyan›nda bulundular. Buna nazaran, denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi, heyeti umumîyesile, ayn› zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin siyasî bir grubu
mahiyetinde idi. Filhakika, bidayette bu yolda hareket edilmiﬂti. Meclis heyeti
umumîyesinin umdei esasiyesini, cemiyetin umdei esasiyesi teﬂkil ediyordu. Malûmdur ki, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde tespit olunan esasat, son ‹stanbul
Meclisi Meb'usan›nca kabul ve teyit olunup, Misak› Millî nam› alt›nda, zübde
edilmiﬂ idi. Bu esasat, Birinci Büyük Millet Meclisi taraf›ndan da kabul edilerek,
o daire dahilinde memleketin tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin edecek
sulhü müsalemeti istihsale çal›ﬂ›l›yordu. Fakat, zaman geçtikçe, Mecliste müﬂterek mesainin temin ve tanziminde müﬂkülât zuhûr etmeye baﬂlad›. En basit
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Bütün bu düﬂüncelerin özeti, y›k›mdan, aﬂa¤›l›ktan tutsakl›ktan kurtulmak için kendisinin Londrada yapt›¤› sözleﬂmeler s›n›rlar› içinde ulusal savaﬂ›ma son vermeyi öneriyordu.
Efendiler, Bekir Sami Beyin bu düﬂünceleri bende olumlu etki yapmam›ﬂt›. ‹leri sürdü¤ü düﬂünceler ve düﬂünme ﬂekli kendisile görüﬂüp tart›ﬂmay›
bile gereksiz ve yarars›z sayd›rm›ﬂt›.
*
* *
Efendiler, yüksek toplulu¤unuza biraz da Büyük Millet Meclisi içinde
geçmekte olan olaylara iliﬂkin bilgi vermek istiyorum. Bilirsiniz ki, Birinci Büyük Millet Meclisine, milletçe üye seçilirken Anadolu ve Rumeli
Haklar› Savunma Derne¤inin kurullar› da ikinci seçmenler aras›ndayd›.
Buna göre, denilebilirdi ki Büyük Millet Meclisi, bütünüyle ayn› zamanda
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin siyasî bir grubu niteli¤inde idi. Gerçekten, baﬂlang›çta böyle davran›lm›ﬂt›. Meclis genel kurulunun temel ilkesini, Derne¤in temel ilkesi oluﬂturuyordu. Bilinir ki, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde saptanan ilkeler, son ‹stanbul Meb’uslar
Meclisince kabul edilip pekiﬂtirilerek, Ulusal Ant * ad› alt›nda özetlenmiﬂti. Bu ilkeler, Birinci Büyük Millet Meclisi taraf›ndan da kabul edilerek, o
çerçeve içinde memleketin bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak bar›ﬂ›n sa¤lanmas›na çal›ﬂ›l›yordu. Ama, zaman geçtikçe, Mecliste
* Misak› Millî
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meselelerde âra teﬂettüt ediyor, Meclisten iﬂ ç›kam›yordu. Baz› zevat buna çare
olmak üzere 1336 senesi evas›t›nda birtak›m teﬂekküller vücuda getirmek teﬂebbüsüne baﬂlad›lar. Bütün bu teﬂebbüsler, Meclis müzakerat›n›n muntazam cereyan›n› temin etmek ve mevzu mesail hakk›nda âray› teksif ederek, müsbet iﬂ
ç›karmak gayesine matuf bulunuyordu.
Bilmünasebe arzetmiﬂtim ki, ilk Teﬂkilât› Esasiye Kanunumuza menﬂe teﬂkil eden 13 Eylûl 1336 tarihli bir program›, Meclise takdim etmiﬂtim. Bu program›n, Mecliste 18 Eylûlde okunan k›sm›ndan baﬂka, buna da esas olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin mahiyeti esasiyesini ve usulü idare hakk›ndaki
noktai nazarlar› tesbit eden ve Meclisin küﬂad›n› müteak›p k›raat ve kabul olunan takririmi de, bu k›s›mla beraber, halkç›l›k program› unvan› alt›nda tab ve
neﬂrettirmiﬂtim. Arzetti¤im teﬂekküller, benim bu program›mdan mülhem olarak birtak›m unvanlar tak›nmaya ve programlar tespit etmeye baﬂlad›lar. Bir fikir vermiﬂ olmak için bu teﬂekkülât›n bellibaﬂl›lar›n›n isimlerini sayay›m:
a) Tesanüt Grubu;
b) ‹stiklâl Grubu;
c) Müdafaai Hukuk Zümresi;
d) Halk Zümresi;
e) Islahat Grubu;
Bu hiziplerden baﬂka, isimsiz olarak, hususî maksatlar etraf›nda baz› küçük teﬂekküllerin de hali faaliyette bulunduklar› mahsus idi.
Efendiler, bu isimlerini sayd›¤›m hiziplerin herbiri Meclis müzakerat›nda
temini inz›bat ve tevhidi âra maksadile teﬂekkül etmiﬂ olduklar› halde mevcudiyetleri aksini bais oluyordu.
Filhakika adetleri çok, azalar› mahdut olan bu hizipler, biribirile müsabakaya kalk›ﬂm›ﬂlar ve yekdi¤erini dinlememek yüzünden adeta Mecliste bir suriﬂ vücuduna sebep olmaya baﬂlam›ﬂlard›. Bilhassa Teﬂkilât› Esasiye Kanunu,
Meclisten ç›kt›ktan sonra, yani Kânunusani 1337 evahirinde, Meclis azalar›n›n
ve teﬂekkül eden hiziplerin, her meselede alel›tlak iﬂtirak ve ittihad› mesailerini
temin etmek, bir kat daha müﬂkül olmaya baﬂlad›¤› görülüyordu. Çünkü, Misak› Millînin tesbit etti¤i esasatta, bilâkaydüﬂart müttehit ve müttefik olan fikirler ve emeller, Teﬂkilât› Esasiye Kanununun vazetti¤i noktai nazarlarda tamamen iﬂtirak etmiﬂ manzaras›n› arzetmiyordu. Mevcut hizipleri birleﬂtirmek veyahut mevcut hiziplerden birini takviye ederek iﬂ görmek için, bilvas›ta çok çal›ﬂt›m. Fakat, bu suretle hâs›l olan neticelerin payidar olamad›klar› görüldü. ‹ﬂe
bizzat müdahale zarurî olmaya baﬂlad›. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu unvanile bir grup teﬂkiline karar verdim. Bu grup için yapt›¤›m program›n baﬂ›na bir maddei esasiye koydum. Bu maddenin ruhu, iki noktadan ibaretti: Birinci nokta; grup, Misak› Millî esasat› dairesinde memleketin
tamamiyetini ve milletin istiklâlini temin edecek sulhü müsalemeti istihsal için,
milletin bilcumum kuvay› maddîye ve manevîyesini icab eden hedeflere tevcih
ve istimal edecek ve memleketin resmî ve hususî bilûmum teﬂkilât ve tesisat›n›
bu maksad› esasîye hâdim k›lmaya çal›ﬂacakt›r.
‹kinci nokta; grup, devlet ve milletin teﬂkilât›n›, Teﬂkilât› Esasiye Kanunu
dairesinde ﬂimdiden peyderpey tesbit ve ihzara sâyedecektir.
Efendiler, bütün hizipleri ve Meclisin ekser azas›n› davet ederek bu iki esas
üzerinde birleﬂmelerini temin ettim. Bu iﬂaret etti¤im maddei esasiyeye ve bun-

birlik olarak çal›ﬂman›n sa¤lan›p düzenlenmesinde güçlükler ç›kmaya baﬂlad›.
En önemsiz konularda oylar da¤›l›yor, Meclisten iﬂ ç›kam›yordu. Baz› kiﬂiler
buna ç›kar yol bulmak için 1920 senesi ortalar›nda birtak›m örgütler kurmaya
giriﬂtiler. Bütün bu giriﬂimler, Meclis görüﬂmelerinin düzenli yürümesini sa¤lamak ve ele al›nan konular üzerinde oylar› birleﬂtirip, olumlu iﬂ ç›karmak
amac›na yönelik bulunuyordu.
Yeri gelince söylemiﬂtim ki, ilk Anayasan›n kayna¤› olan 13 Eylûl 1920
tarihli bir program›, Meclise sunmuﬂtum. Bu program›n, Mecliste 18 Eylûlde
okunan bölümlerden baﬂka, buna da esas olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin temel niteli¤i ve yönetim yöntemi hakk›ndaki görüﬂleri saptayan ve Meclisin aç›lmas›ndan sonra okunup kabul edilen önerimi de, bu bölümle birlikte
halkç›l›k program› ad› alt›nda bast›r›p yay›mlatm›ﬂt›m. Bildirdi¤im örgütler,
benim bu program›mdan esinlenerek birtak›m adlar tak›nmaya ve programlar saptamaya baﬂlad›lar. Bir fikir vermiﬂ olmak için bu örgütlerin bellibaﬂl›lar›n›n isimlerini sayay›m:
a) Dayan›ﬂma Grubu
b) Ba¤›ms›zl›k Grubu
c) Haklar› Savunma Grubu
d) Halk Grubu
e) Reform Grubu
Bu gruplardan baﬂka, isimsiz olarak, özel amaçlar etraf›nda baz› küçük
örgütlerin de çal›ﬂmakta oldu¤u seziliyordu.
Efendiler, bu isimlerini sayd›¤›m hiziplerin hepsi de Meclis görüﬂmelerinde düzen ve oylar›n da¤›lmamas›n› sa¤lamak amac›yla kurulmuﬂ olduklar›
halde varl›klar› tersine sonuç veriyordu.
Gerçekten say›lar› çok üyeleri az olan bu gruplar, biribirile yar›ﬂmaya
kalk›ﬂm›ﬂlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden hemen hemen Mecliste bir
kargaﬂa ç›kmas›na neden olmaya baﬂlam›ﬂlard›. Özellikle Anayasa, Meclisten
ç›kt›ktan sonra, yani Ocak 1921 sonlar›nda, Meclis üyelerinin ve kurulan
gruplar›n, genel olarak görüﬂmelere kat›lmalar›n› ve birlikte çal›ﬂmalar›n› sa¤laman›n, bir kat daha zorlaﬂmaya baﬂlad›¤› görülüyordu. Çünkü, Ulusal
Ant'›n saptad›¤› ilkelerde, kay›ts›z ﬂarts›z birlik olan düﬂünceler ve emeller,
Anayasan›n koydu¤u prensiplere bütünüyle kat›lm›ﬂ görünümü vermiyordu.
Gruplar› birleﬂtirmek ya da gruplardan birini güçlendirerek iﬂ görmek için,
dolayl› olarak çok çal›ﬂt›m. Ama, bu yoldan elde edilen sonuçlar›n uzun
ömürlü olamad›klar› görüldü. ‹ﬂe benim kar›ﬂmam zorunlu olmaya baﬂlad›.
Sonunda, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Grubu ad›yla bir grup kurmaya karar verdim. Bu grup için yapt›¤›m program›n baﬂ›na bir temel madde
koydum. Bu maddenin ruhu, iki noktadan ibaretti: Birinci nokta; grup, Ulusal Ant ilkeleri içinde memleketin bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak bar›ﬂ› elde etmek için, milletin tüm nesnel ve tinsel güçlerini gereken
hedeflere yöneltecek ve bu amaçla kullanacak ve memleketin resmî ve hususî bütün örgüt ve kuruluﬂlar›n› bu temel amaca yararl› k›lmaya çal›ﬂacakt›r.
‹kinci nokta grup, devlet ve milletin örgütlerini, Anayasaya uygun olarak
ﬂimdiden yavaﬂ yavaﬂ saptay›p haz›rlamaya çal›ﬂacakt›r.
Efendiler, bütün gruplar› ve Meclis üyelerinin ço¤unu ça¤›rarak bu iki ilke
üzerinde birleﬂmelerini sa¤lad›m. Belirtti¤im bu ana madde ve bundan sonra
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dan sonra grubun nizamnamei dahilisine ait olan maddeler, 10 May›s 1337 günü vukubulan içtimada kabul olundu. Grup heyeti umumîyesinin intihabile,
grubun bizzat riyasetini de deruhde etmiﬂtim.
Efendiler, memleket dahilinde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti mevcut oldu¤u gibi, onun, Mecliste ayn› unvan alt›nda bir de siyasî grubu teﬂekkül etmiﬂ oldu. ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n yapmaktan içtinap etti¤i iﬂ, ancak onlar›n da¤›lmas›ndan 14 ay sonra Ankarada yap›lm›ﬂ oldu. Bu
grup, Birinci Büyük Millet Meclisinin bütün müddeti devam›nca, hükûmetin
ifay› vazife etmesine hâdim olabilmiﬂtir. Fakat, grup nizamnamesi maddei
esasiyesinin ihtiva etti¤i ikinci noktay› manidar bulanlar oldu. Bu gibiler,
mahsusatlar›n› ifﬂa etmemekle beraber, bu noktada mündemiç mana ve maksudun husulpezir olmamas› için derhal faaliyete geçmekte teahhur etmediler.
Menfi faaliyet diye tavsif edebilece¤imiz bu nevi teﬂebbüsat, iki suretle vukubulmakta idi.
Birincisi; grubun dahilinde efkâr› ifsbat ve aleyhte ihzar tarz›nda oluyordu.
‹kincisi; memleket dahilinde ve yine teﬂkilât›m›z içinde.. bu noktay› izah
eden en bariz misali, Erzurum Meb'usu Hoca Raif Efendinin ve baz› arkadaﬂlar›n›n, grubun teﬂekkülünden evvel Teﬂkilât› Esasiye Kanununun ç›kmas›n›
müteak›p ald›klar› teﬂebbüs teﬂkil eder. Arzu ederseniz bu hususta bir nebze arz› malûmat edeyim.
Hoca Raif Efendi ve arkadaﬂlar›, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Erzurum Heyeti Merkeziyesinin unvan›n› tadil etti. Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti dedi. Mevcut cemiyet esasat›n›n baﬂ›na da, hilâfet ve saltanat
makam›n›n ve ﬂekli devletin temini mahfuziyetine müteallik birtak›m ilâvelerde de bulunmuﬂ, bu teﬂebbüsünü di¤er vilâyetlere, bilhassa ﬂark vilâyetlerine de
birtak›m beyannameler göndererek teﬂmile kalk›ﬂm›ﬂt›r. Ben, bundan haberdar
olur olmaz, ﬁark Cephesi Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n nazar› dikkatini celbettim. Hoca Raif Efendiyi ve arkadaﬂlar›n› ikaz ve bu nevi teﬂebbüsattan sarf›nazar ettirmesini rica ettim.
Sar›kam›ﬂta bulunan Kâz›m Kara Bekir Paﬂa ile Erzurumda bulunan Hoca Raif Efendi aras›nda, baz› muhaberat cereyan ettikten sonra Raif Hoca, bizzat Paﬂan›n karargâh›na gitmiﬂ, orada muhafazai mukaddesat unvan›n›n istimalindeki esbab› izah ederken demiﬂ ki, maksat, hukuku hilâfet ve padiﬂahiyi
muhafaza etmek ve memleket ve âlemi islâm›n hayat› haz›ra ve müstakbelesi
için azîm teﬂettüt ve mahzurlar› davet eden cümhuriyet ﬂeklinden kat'iyyen sak›nmakt›r. Hoca, "Büyük Millet Meclisinde teﬂekkül eden Müdafaai Hukuk
Grubu maksad›n›n hilâfet ve saltanat ﬂeklinin cümhuriyete ink›lâb›n› istihdaf
eyledi¤i mahsustur." mütaleas›nda bulunduktan sonra, bu gibi teﬂebbüsat› mutâ tan›mamakta, mazur olduklar›n› bildirmiﬂ..
Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n bu malûmat› veren 11 Temmuz 1337 tarihli ﬂifre telgraf›nda, Kâz›m Paﬂa da, dermeyan eyledi¤i mütaleat meyan›nda diyordu
ki: "ﬁekli hükûmete ait esasat›, Büyük Millet Meclisince kabul edilen Teﬂkilât›
Esasiye Kanununun tespit etmiﬂ oldu¤u görülüyor. Halbuki bendeniz, bu kanun
muhteviyat›n›n nihayet bir f›rka program› halinde kalmas›n›, kabiliyeti ameliyesinde zuhûrunu tahmin etti¤im müﬂkülâta karﬂ›, daha faydal› buluyorum. Bu fik-

grubun iç tüzü¤üyle ilgili olan maddeler, 10 May›s 1921 günü yap›lan toplant›da kabul olundu. Grup genel kurulunca seçilerek, grubun baﬂkanl›¤›n› da
üzerime alm›ﬂt›m.
Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i oldu¤u gibi, onun, Mecliste ayn› ad alt›nda ve bir de siyasî grubu kurulmuﬂ oldu. ‹stanbul Meb’uslar Meclisinin yapmaktan çekindi¤i iﬂ, ancak onlar›n da¤›lmas›ndan 14 ay sonra Ankarada yap›lm›ﬂ oldu. Bu grup, Birinci Büyük Millet Meclisinin çal›ﬂt›¤› sürece, hükûmetin iﬂ görmesine yard›mc› olabilmiﬂtir. Ama, grup tüzü¤ünün ana maddesindeki ikinci noktadan kuﬂkulananlar oldu. Bu gibiler, özel düﬂüncelerini aç›¤a vurmamakla birlikte, bu noktadaki anlam ve amac›n gerçekleﬂmemesi için derhal iﬂe giriﬂmekte gecikmediler. Olumsuz çal›ﬂmalar diyebilece¤imiz bu türden giriﬂimler, ortaya iki yoldan ç›k›yordu.
Birincisi; grubun içindeki düﬂünceleri kar›ﬂt›rma ve görüﬂülecek konulara karﬂ› haz›rl›k yapma biçiminde oluyordu.
‹kincisi; memleket içinde ve yine örgütümüz içinde.. bunu aç›klayan en
belirgin örnek, Erzurum Meb’usu Hoca Raif Efendinin ve baz› arkadaﬂlar›n›n, grubun kuruluﬂundan evvel Anayasan›n ç›kmas›ndan sonra yapt›klar› giriﬂimlerdir. ‹sterseniz bu konuda biraz bilgi sunay›m.
Hoca Raif Efendi ve arkadaﬂlar›, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Erzurum Heyeti Merkez Kurulunun ad›n› de¤iﬂtirdi. "Kutsal De¤erleri Koruma Derne¤i" dedi. Eldeki dernek tüzü¤ünün baﬂ›na da, halifeli¤in ve
padiﬂahl›¤›n ve devlet biçiminin dokunulmazl›¤›na de¤inen birtak›m ekler de
yap›lm›ﬂ, bu giriﬂimini öbür illere, özellikle do¤u illerine de birtak›m bildirgeler göndererek yaymaya kalk›ﬂm›ﬂt›r. Ben, bunu ö¤renir ö¤renmez, Do¤u
Cephesi Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n dikkatini çektim. Hoca Raif
Efendiyi ve arkadaﬂlar›n› uyarmas›n› ve bu tür giriﬂimlerden vaz geçirtmesini
rica ettim.
Sar›kam›ﬂta bulunan Kâz›m Kara Bekir Paﬂa ile Erzurumda bulunan Hoca Raif Efendi aras›nda, baz› yaz›ﬂmalar olduktan sonra Raif Hoca, bizzat Paﬂan›n karargâh›na gitmiﬂ, orada kutsal de¤erleri korumak ad›n›n kullan›lmas›n›n nedenlerini aç›klarken demiﬂ ki, amaç, halifeli¤in ve padiﬂahl›¤›n haklar›n› korumak ve memleket ve ‹slâm dünyas›n›n bugünü ve gelece¤i için büyük
uyuﬂmazl›klara ve sak›ncalara yol açan cumhuriyetten kesin olarak sak›nmakt›r. Hoca, "Büyük Millet Meclisinde kurulan Haklar› Savunma Grubunun
amac›n›n halifelik ve padiﬂahl›¤›n cumhuriyete dönüﬂtürülmesini hedef ald›¤›
sezilmektedir." düﬂüncesini belirttikten sonra, bu gibi giriﬂimlere uyam›yacaklar›n›, bildirmiﬂ.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n bu bilgiyi veren 11 Temmuz 1921 tarihli ﬂifre
telgraf›nda, Kâz›m Paﬂa da, ileri sürdü¤ü düﬂünceler aras›nda diyordu ki: "Hükûmet biçimiyle ilgili ilkeleri, Büyük Millet Meclisince kabul edilen Anayasan›n saptam›ﬂ oldu¤u görülüyor. Oysa ben, bu kanun içeri¤inin daha çok bir f›rka program› niteli¤inde kalmas›n›, uygulamaya kalk›ﬂ›l›rsa ortaya ç›kaca¤›n›
kestirdi¤im güçlüklere karﬂ›, daha yararl› buluyorum. Bu düﬂüncemi çok iyi ta-
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rimi yakinen nüfuz edebildi¤im m›nt›kam efkâr ve hissiyat›na göre mücmelen
izah etmek isterim. Mecliste Teﬂkilât› Esasiye Kanunu taraflarl›¤ile teﬂekkül
eden gruba dahil olan ekser zevat; yeni bir ink›lâb› idaride memleket mukadderat›na amil olmak hevesinde görünenlerdir. Halk aras›nda, ancak bin hizbi
kalil yeni teﬂkilât fikirlerini terviç eder. Meb'uslar›n Teﬂkilât› Esasiye Kanununa taraftarl›klar›, ancak fikri zatîleri olabilir. Devlet ﬂeklinin bu azîm ve tarihî
tebeddülat› teﬂebbüslerinde, memleket mukadderat› hayatîyesinde, mes'ul ve
müﬂterek olan ricali askerîye ve mülkîyeden ve Müdafaai Hukuk merkezlerinden lâz›m› gibi mütaleat al›nmas› ve fevkalâde bir mecliste tetkikini müteak›p
keyfiyetin bir karara raptolunmas› lâz›md›r kanaatindeyim."
Efendiler, kat’î zaferden sonra da ‹kinci Büyük Millet Meclisi, cümhuriyeti ilân etti¤i zaman dahi, Kâz›m Kara Bekir Paﬂa ‹stanbul gazetecilerine beyanat›nda, ötedenberi gelen hissiyat ve ﬂikâyat›n› "cümhuriyet ilân›n› bize sormad›lar" suretinde hulâsa etmekte idi.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, mütaleatile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin,
millet taraf›ndan fevkalâde salâhiyetlerle mezun k›l›nan azadan mürekkep fevkalâde bir meclis oldu¤unu unutmuﬂ gibi görünüyor. Böyle bir meclisin vazetti¤i kanuna, hem de Teﬂkilât› Esasiye Kanununa, muar›z bulundu¤unu ima
ediyor. Daha garibi, teﬂkilât› devletin tebeddülünde müessir olacak kararlar
alabilmek için, ricali askerîye ve mülkîyenin ve Müdafaai Hukuk merkezlerinin mütalealar› al›nmak lüzumuna kani bulundu¤unu söylüyor.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, benim Müdafaai Hukuk Grubuyla alâkama da
itiraz ederek "bendeniz Zât› hamilerinin bu kabîl siyasî f›rkalara.............. iﬂtirakten berî kalmas›na bilhassa taraftar›m." dedikten sonra benim, bitaraf bir
vaziyet muhafaza eylememi tavsiye ediyor.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n, bu telgraf›na, 20 Temmuz 1337 de cevap verdim. Biraz uzunca olan bu cevab›n baz› hususat› tenvire medar olacak noktalar›n› zikretmekle iktifa edece¤im. Cevab›mda demiﬂtik ki: "Müdafaai Hukuk
Grubu, memleketin tam istiklâlini temin gibi k›sa ve kat’î bir gaye ile vücuda
gelmiﬂtir. Teﬂkilât› Esasiye Kanununun tatbiki ciheti de, gayesi dahilindedir.
Teﬂkilât› Esasiye Kanunu, bütün fürurat› idariyeyi ve Türkiye Hükûmetinin
vaz'› hukukîsini ihtiva eden mufassal ve tam bir kanun olmay›p memleketin
teﬂkilât› mülkîye ve idarîyesinde icabat› zaman›n istilzam eyledi¤i halkç›l›k esas›n› ifade eden bir düsturdan ibarettir. Bu kanunda, cümhuriyeti ifade eden bir
ﬂey yoktur. Raif Efendinin saltanat ﬂeklinin cümhuriyetçili¤e kalbi mahsus oldu¤u hakk›ndaki fikri vehimdir."
‹darei merkeziyenin tevdi edildi¤i zevat aras›nda, ﬂahsiyetleri ve ef'ali sab›kalarile müstahakk› tenkit olanlar›n bulundu¤u hakk›ndaki iddia ise, daha
müsbet bir ifade ile muhtac› tevsik bir mahiyettedir. Her iﬂi, bütün secayayi idarîye ve fezaili ﬂahsîye ile mükemmelen yetiﬂmiﬂ adamlara tevdi etmek, pek k›ymetli ve tatl› bir temenni olmakla beraber, muhitimiz için de¤il, hatta dünyan›n
en ileri gitmiﬂ milletleri için bile her mahfil, her m›nt›ka, her sahibi meslek taraf›ndan ﬂayan› hürmet addedilecek bu kadar çok adam bulmak gayr›kabildir.
Mevhum ve gayr›müsbet efkâr ve müddeayat ile memleketin mabihülistinad›
olacak yegâne kuvvet ve teﬂkilât›, duçar› zâfedecek tedabire tevessül etmek, e¤er ca-

n›yabildi¤im bölgemin düﬂünce ve duygular›na göre özetle aç›klamak isterim.
Mecliste Anayasa yandaﬂl›¤›yla kurulan gruba girenlerin ço¤u; yeni bir yönetim devriminde memleketin kaderinde rol almak hevesinde görünenlerdir.
Halk aras›nda, ancak çok küçük bir az›nl›k yeni örgüt düﬂüncelerini uygun bulur. Meb'uslar›n Anayasadan yana olmalar›, olsa olsa kiﬂisel düﬂünceleri olabilir. Devlet biçiminin böyle büyük ve tarihsel nitelikte de¤iﬂtirilmesi giriﬂimlerinde, memleketin ölüm ve kal›m kaderinde, sorumlu ve birlikte olan asker
ve sivil ileri gelenlerden ve Haklar› Savunma merkezlerinden gere¤i gibi ne
düﬂündüklerinin sorulmas› ve ola¤anüstü bir mecliste incelenmesinden sonra
konunun bir karara ba¤lanmas› gerekir kan›s›nday›m."
Efendiler, kesin zaferden sonra da ‹kinci Büyük Millet Meclisi, cumhuriyeti ilân etti¤i zaman bile, Kâz›m Kara Bekir Paﬂa ‹stanbul gazetecilerine verdi¤i demeçte, ötedenberi süren duygu ve yak›nmalar›n› "cumhuriyet ilân›n›
bize sormad›lar" diye özetlemekteydi.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, düﬂünceleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millet taraf›ndan ola¤anüstü yetkilerle görevlendirilen üyelerden kurulu
ola¤anüstü bir meclis oldu¤unu unutmuﬂ gibi görünüyor. Böylece bir meclisin
koydu¤u kanuna, hem de Anayasaya, karﬂ› oldu¤unu sezinletecek biçimde
konuﬂuyor. Daha ﬂaﬂ›lacak yönü, devletin örgütlerinin de¤iﬂtirilmesinde etkili olacak kararlar alabilmek için, asker ve sivillerin ileri gelenlerinin ve Haklar› Savunma merkezlerinin görüﬂlerinin al›nmas› gere¤ine inand›¤›n› söylüyor.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, benim Haklar› Savunma Grubuyla olan ilgime
de karﬂ› ç›karak "Ben sizin böyle siyasî partilere.....kat›lmaktan uzak kalman›z› özellikle uygun görüyorum." dedikten sonra benim, yans›z bir tutum sürdürmemi ö¤ütlüyor.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n bu telgraf›na, 20 Temmuz 1921 de karﬂ›l›k
verdim. Biraz uzunca olan bu yan›t›n baz› konular› ayd›nlatmaya yarayacak
noktalar›n› tekrarlamakla yetinece¤im. Yan›t›mda demiﬂtim ki: "Haklar› Savunma Grubu, memleketin tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak gibi k›sa ve kesin bir
amaçla kurulmuﬂtur. Anayasan›n uygulanmas› da, amac›n›n içindedir. Anayasa, bütün yönetim kollar›n› ve Türkiye Hükûmetinin hukukî durumunu kapsayan ayr›nt›l› ve tam bir kanun olmay›p memleketin sivil yönetim örgütlerinde zaman›n gerektirdi¤i halkç›l›k ilkesini ortaya koyan bir kurald›r. Bu kanunda, cumhuriyeti belirleyen bir ﬂey yoktur. Raif Efendinin padiﬂahl›¤›n
cumhuriyetçili¤e dönüﬂtürülece¤inin sezinlenmekte oldu¤u hakk›ndaki düﬂüncesi kuruntudur."
Yönetim merkezlerinde görevlendirilen kiﬂiler aras›nda, kiﬂilikleri ve geçmiﬂleri yönünden eleﬂtirilmesi gerekli olanlar›n bulundu¤u hakk›ndaki iddia ise,
daha inand›r›c› sözlerle kan›tlanmak gerekir. Her iﬂi, bütün yönetsel yetenekler
ve kiﬂisel erdemleri ile kusursuz yetiﬂmiﬂ adamlara vermek, pek de¤erli ve tatl›
bir istek olmakla birlikte, yaln›z bizim çevremiz için de¤il, hatta dünyan›n en ileri milletleri için bile her çevre, her bölge, her meslek sahibi taraf›ndan sayg›de¤er say›lacak bu kadar çok adam bulmak olanak d›ﬂ›d›r. Hayal ürünü ve kan›tlanmam›ﬂ düﬂünceler ve savlarla memleketin dayana¤› olacak tek güç ve örgütü, y›pratacak yollara baﬂvurmak, e¤er cahilce bir delilik de¤ilse, her halde bir
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hilâne bir cinnet de¤ilse, her halde bir h›yanet olarak telâkki edilmelidir. Malûmu devletleridir ki, ilerlemek yolunda vukubulacak her mühim teﬂebbüsün,
kendine göre mühim mahzurlar› vard›r. Bu mahzurlar›n haddi asgarîye indirilmesi için tedabir ve teﬂebbüsatta kusur etmemek lâz›md›r."
Bundan sonra Efendiler; Teﬂkilât› Esasiye Kanunu yap›l›rken, ricali mülkîye ve askerîyeden ve Müdafaai Hukuk manzumesinden rey almak hususundaki fikrimi ﬂöyle izah ettim: "Malûmu devletleri oldu¤u üzere bir hükûmet
ﬂeklinde yaﬂ›yoruz ve onun bütün mefhumlar›na tebaiyet mecburiyetindeyiz.
Kanunun Meclis encümenlerinden sonra heyeti umumiyede geçen münakaﬂat›nda tebellür edecek ﬂekil üzerine, uzaktan telâkki edilecek efkâr ile icray› tesire imkân olmad›¤› elbette teslim buyurulur."
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, Teﬂkilât› Esasiye Kanununun yap›lmas›ndaki isticalin ve bunun tatbik›ndeki müﬂkülât›n ve hilâfet ve saltanat meselesi hakk›ndaki noktai nazar›n izah›n› da talep etmiﬂti. Bu noktalara ait cevaplar›mda demiﬂtim ki: "Teﬂkilât Kanununun yap›lmas›nda istical telâkki buyurulan tarz›
hareketin hikmeti; bütün dünyada ve memleketimizde mahsus olan halkç›l›k
cereyan›n›, esasl› bir ﬂekil üzerinde tesbit ile bu mevzuda baﬂka ihtilâtata mahal
vermemek ve ayn› zamanda as›rlardanberi mütemadiyen naehiller elinde suistimal edilen hukuku millîyeyi s›yanet için, bu hukukun sahibi aslîsi olan millete de hakk› kelâm bahﬂeylemek ve bu yüksek fikrin inkiﬂaf› için ﬂeraiti haz›rai
fevkalâdeden istifade eylemektir.
Kanunun ciheti tatbik›yesindeki imkân›n derecesini ölçmek için de, bu iﬂle iﬂtigale f›rsat bulacaklar›n azim ve kabiliyeti iradiyesini mevzuubahs eylemek lâz›mgelir.
Hilâfet ve saltanat meselesi, bir meselei esasiye olarak mevcut de¤ildir.
Mevzuubahs olan mesele, hükümdar›n hukuku olup onun tayin ve tahdidi için
son birkaç asr›n tecarübü ve devlet mefhumundaki millet hukukunun manayî
hakikîsi âmil olmal›d›r. Bu esas üzerinde henüz tesbit edilmiﬂ kat’î bir düsturumuz yoktur."
Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n, grup reisi olmay›p bitaraf kalmakl›¤›m hususundaki teklifine de verdi¤im cevapta, ﬂu mütaleat› serdetmiﬂtim: "Meclisi
Meb'usan mahiyetinde bir meclisin reisi bulunmuyorum. Böyle dahi olsa bir
f›rkaya mensubiyet tabiîdir. Halbuki Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti icraiyesi de bulundu¤undan nev'ama hükûmet mahiyetindeki bir meclisin reisi bulunmaktay›m. ‹craî bir reis için bir ekseriyet f›rkas›n›n mensubu bulunmak elzemdir. Buna nazaran mufassal bir programla ortaya at›lm›ﬂ siyasî bir f›rkan›n
da reisi olabilir. Bütün hüviyetimle kar›ﬂm›ﬂ bulundu¤um cemiyetten ayr›lmakl›¤›ma imkân olmad›¤› gibi o cemiyetin mevlûdu olan grup dahilinde bulunmakl›¤›m da zarurîdir. Esasen grup, hemen Meclis heyeti umumîyesine yak›n
bir ekseriyeti azîmeyi ihtiva etmektedir. Hariçte kalanlar Erzurum Meb'uslar›ndan Celâlettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç emsalinden ve
tavrü hareketlerinde serbest kalmak istiyen bir k›s›m zevattan ibarettir..."
*
* *
Efendiler, Ankarada bulunan ‹zzet ve Salih Paﬂalar bir türlü Ankaraya
›s›namad›lar. ‹stanbulda aileleri nezdine terhisimiz için bilâvas›ta ve bilvas›ta
mütemadiyen rica ediyorlar ve ‹stanbula avdetlerinde hiçbir vazifei siyasîye alm›-

hainlik say›lmal›d›r. Siz de bilirsiniz ki, ilerlemek yolunda yap›lacak her
önemli giriﬂimin, kendine göre önemli sak›ncalar› vard›r. Bu sak›ncalar›n olabildi¤ince azalt›lmas› için zaman›nda önlem almak ve giriﬂimde bulunmaktan
geri kal›nmamal›d›r."
Bundan sonra Efendiler; Anayasa yap›l›rken, sivil ve askerden ileri gelenlerin ve Haklar› Savunma örgütlerinin görüﬂünü almak konusundaki düﬂüncemi ﬂöyle aç›klad›m: "Bildi¤iniz gibi bir hükûmetle yaﬂ›yoruz ve onun bütün kavramlar›na uymak zorunday›z. Kanunun Meclis Komüsyonlar›ndan
sonra genel kuruldaki tart›ﬂmalarda belirecek biçimi üzerine, uzaktan al›nacak düﬂüncelerle etki yap›lam›yaca¤›n› elbette kabul edersiniz."
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, Anayasan›n yap›lmas›ndaki acelenin ve bunun
uygulanmas›ndaki güçlüklerin ve halifelik ve padiﬂahl›k konusundaki görüﬂün
de aç›klanmas›n› istemiﬂti. Bu noktalarla ilgili olarak verdi¤im karﬂ›l›kta demiﬂtim ki: "Anayasan›n yap›lmas›nda acele sayd›¤›m›z davran›ﬂ›n nedeni; bütün dünyada ve memleketimizde sezinlenen halkç›l›k ak›m›n› sa¤lam bir biçim üzerinde saptayarak bu konuda baﬂka kar›ﬂ›mlara yer vermemek ve ayn›
zamanda yüzy›llardan beri durmadan yeteneksizler elinde kötüye kullan›lan
ulusal haklar›m›z› korumak için, bu haklar›n gerçek sahibi olan millete söz
hakk› vermek ve bu yüksek düﬂüncenin geliﬂmesi için bugünkü ola¤anüstü
ﬂartlardan yararlanmakt›r.
Kanunun ne derecede uygulanabilir oldu¤unu anlamak için de bu iﬂler
üzerinde çal›ﬂmak f›rsat› bulacaklar›n kararl›l›klar›n› ve irade yeteneklerini
hesaba katmak gerekir.
Halifelik ve padiﬂahl›k sorunu, diye önemli bir sorun yoktur. Sözkonusu
olan sorun, hüküm sahibi olan›n haklar› olup onun belirlenip s›n›rlanmas› için
son birkaç yüzy›l›n deneyimleri ve devlet kavram›ndaki millet haklar›n›n gerçek anlam› etken olmal›d›r. Bu konu üzerinde ﬂimdilik saptanm›ﬂ kesin bir ilkemiz yoktur."
Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n, grup baﬂkan› olmay›p yans›z kalmakl›¤›m yolundaki önerisine de verdi¤im yan›tta, ﬂu düﬂünceleri ileri sürmüﬂtüm:
"Meb'uslar Meclisi niteli¤inde bir meclisin baﬂkan› de¤ilim. Böyle olsa bile bir
partinin üyesi olmak do¤ald›r. Oysa Büyük Millet Meclisinin yürütme yetkisi
de bulundu¤undan bir bak›ma hükûmet niteli¤inde olan bir meclisin baﬂkan›y›m. Yürütücü bir baﬂkan için bir ço¤unluk partisinin üyesi olmak çok gereklidir. Buna göre ayr›nt›l› bir programla ortaya at›lm›ﬂ siyasî bir partinin de
baﬂkan› olabilir. Bütün benli¤imle kar›ﬂm›ﬂ bulundu¤um dernekten ayr›lamayaca¤›m gibi o dernekten do¤an grup içinde bulunmakl›¤›m da zorunludur.
Gerçekte grup, hemen hemen Meclis toplulu¤un tümüne yak›n büyük bir ço¤unluktad›r. D›ﬂarda kalanlar Erzurum Meb'uslar›ndan Celâlettin Arif Bey
ve Hüseyin Avni Efendi ile birkaç benzerleri ve tutumlar›nda serbest kalmak
istiyen birkaç kiﬂidir..."
*
* *
Efendiler, Ankarada bulunan ‹zzet ve Salih Paﬂalar bir türlü Ankaraya ›s›namad›lar. ‹stanbulda ailelerine gönderilmeleri için do¤rudan do¤ruya ve dolayl› olarak durmadan rica ediyorlar ve ‹stanbula döndüklerinde hiçbir siyasî görev
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‹zzet ve Salih Paﬂalar›n ‹stanbulda vazifei siyasîye
alm›yacaklar›n› taahhüt etmeleri üzerine
‹stanbula
dönmelerine müsaade
edildi

‹zzet ve Salih Paﬂalar
sözlerinde
durmad›lar

yacaklar›na dair teminat veriyorlard›. 1337 senesi Mart iptidalar›nda, ‹smet Paﬂan›n baz› hususat için Ankaraya gelmiﬂ bulundu¤u bir s›rada, paﬂalar ricalar›n› tekrar ettiler. Bir gün ‹smet Paﬂan›n huzurile Heyeti Vekile hali içtimada
iken Ahmet ‹zzet Paﬂa daireye gelerek haber göndermiﬂ ve ‹smet Paﬂa kendisile mülâkat eylemiﬂtir. ‹zzet Paﬂa, bizim teklifimiz üzerine ‹stanbulda vazifei siyasîye alm›yaca¤›na uzunuzad›ya izahat ile söz vererek, ‹stanbulda ailesi nezdine terhis için rica etmiﬂ, Salih Paﬂan›n da ayn› suretle söz vererek serbes b›rak›lmas› ricas›nda bulundu¤unu ilâve etmiﬂ.
‹smet Paﬂa, bu izahat ve ricay› Heyeti Vekileye ibla¤ etti. Zaten mevcudiyetlerinin mesaii millîyemizde ﬂayan› istifade olmad›¤›, bilâkis Ankarada bir
yük, bir s›klet teﬂkil etmekte bulunduklar›, fazla olarak baz› menfi cereyanlara
da sebep teﬂkil eyledikleri anlaﬂ›lm›ﬂ bulundu¤undan Heyeti Vekile, bu paﬂalar›n ‹stanbula avdetlerinde bir mahzur görmedi. Fakat, ben, Ahmet ‹zzet Paﬂa
ve refikinin verdikleri sözde ciddiyet ve samimiyet olmad›¤›n›, ‹stanbula avdetlerinde behemehal ‹stanbul hükûmetinde vazife alarak bizi iz'aca devam edeceklerine kani bulundu¤umu söyledim. Namuslar› üzerine söz veriyor dendi.
ﬁifahen verdikleri sözü, tahrirî olarak imzalan taht›nda verirlerse müsaade
edilmek caiz olaca¤›n› beyan ettim. ‹smet Paﬂa, bu teklifimi yan›m›zdaki odada intizar eden ‹zzet Paﬂaya ibla¤ etti. ‹zzet Paﬂa, derhal bir kalem, kâ¤›t alarak kabineden istifa edeceklerini, bir taahhütname olarak yazm›ﬂ ve imza etmiﬂ
ve hat›ramda aldanm›yorsam Salih Paﬂaya da imza ettirmiﬂti.
Ben, bu k›sa taahhüdü kâfi görmedim, ﬂifahen söyledi¤i ﬂamil manada de¤ildi ve derakap bunun bir hile oldu¤una arkadaﬂlar›n nazar› dikkatini celbederek, ﬂifahen ‹smet Paﬂaya söylediklerini yazarak imza etsin dedim. ‹zzet Paﬂan›n ﬂifahen de bu kadar izahat ve teminat verdikten sonra, baﬂka maksat ile
bir taahhüt yazm›ﬂ olaca¤› tahmin edilmedi ve bu k›sa taahhüdün kâfi görülmesi iltimas edildi. ‹ﬂte ‹zzet ve Salih Paﬂalar böyle hileli bir taahhütle ‹stanbula gitmek yolunu temin etmiﬂlerdir.
Filhakika, ‹zzet ve Salih Paﬂalar ‹stanbula muvasalatlar›n› müteak›p istifa
ettiler. Fakat pek k›sa bir müddet sonra, ayn› kabinede, di¤er nezaretleri iﬂgal
ettiler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. ‹stanbul hükûmetinin hariciye nâz›rl›¤›n› deruhde etmiﬂ olan ‹zzet Paﬂa, millet ve memlekete müteveccih büyük bir
fenal›¤›n önüne geçmek için, hükûmete geldi¤ini söyliyerek, bize de birtak›m
nesayihte bulunuyordu. ‹zzet Paﬂaya ﬂu cevab› verdim:

alm›yacaklar›na iliﬂkin güvence veriyorlard›. 1921 senesi Mart baﬂlar›nda, ‹smet Paﬂan›n baz› iﬂler için Ankaraya gelmiﬂ bulundu¤u bir s›rada, paﬂalar ricalar›n› yinelediler. Bir gün ‹smet Paﬂan›n kat›ld›¤› Bakanlar Kurulu toplant›da iken Ahmet ‹zzet Paﬂa daireye gelerek haber göndermiﬂ ve ‹smet Paﬂa
kendisile görüﬂmüﬂtür. ‹zzet Paﬂa, bizim önerimiz üzerine ‹stanbulda siyasî
görev alm›yaca¤›na uzunuzad›ya aç›klamalarla söz vererek, ‹stanbulda ailesine gönderilmesi için rica etmiﬂ, Salih Paﬂan›n da ayn› biçimde söz vererek, serbest b›rak›lmas› ricas›nda bulundu¤unu eklemiﬂ.
‹smet Paﬂa, bu aç›klamalar› ve ricay› Bakanlar Kuruluna iletti. Gerçekte
burada bulunmalar›n›n ulusal çal›ﬂmalar›m›zda yararlanabilecek bir niteli¤i
olmad›¤›, tersine, Ankarada bir yük, bir a¤›rl›k oluﬂturmakta bulunduklar›,
üstelik birtak›m olumsuz ak›mlara da neden olduklar› anlaﬂ›lm›ﬂ bulundu¤undan Bakanlar Kurulu, bu paﬂalar›n ‹stanbula dönmelerinde bir sak›nca görmedi. Ama, ben, Ahmet ‹zzet Paﬂa ve arkadaﬂ›n›n verdikleri sözde ciddîlik ve
içtenlik olmad›¤›n›, ‹stanbula döndüklerinde yüzdeyüz ‹stanbul hükûmetinde
görev alarak baﬂ›m›z› a¤r›tmay› sürdüreceklerine inand›¤›m› söyledim. Namuslar› üzerine söz veriyor dendi. A¤›zdan verdikleri sözü, yaz›l› olarak imzalar›yla verirlerse izin vermek uygun olaca¤›n› söyledim. ‹smet Paﬂa, bu önerimi yan›m›zdaki odada bekleyen ‹zzet Paﬂaya iletti. ‹zzet Paﬂa, hemen bir kalem, kâ¤›t alarak hükûmetten çekileceklerini, bir yüklenim belgesi olarak yazm›ﬂ ve imza etmiﬂ ve yanl›ﬂ an›msam›yorsam Salih Paﬂaya da imza ettirmiﬂti.
Ben, söz verme belgesini yeter saymad›m, a¤›zdan söyledi¤i gibi kapsaml› anlamda de¤ildi ve hemen bunun bir düzen oldu¤una arkadaﬂlar›n dikkatini çekerek, ‹smet Paﬂaya a¤›zdan söylediklerini yazarak imza etsin dedim. ‹zzet Paﬂan›n da sözlü olarak bu kadar aç›klama yap›p güvence verdikten sonra, baﬂka amaçla bir yüklenim belgesi yazm›ﬂ olaca¤› düﬂünülmedi ve bu k›sa
belgenin yeterli görülmesinden yana ç›k›ld›. ‹ﬂte ‹zzet ve Salih Paﬂalar böyle
hileli bir sözvermeyle ‹stanbula gitmek yolunu sa¤lam›ﬂlard›r.
Gerçekten, ‹zzet ve Salih Paﬂalar ‹stanbula vard›ktan sonra görevden çekildiler. Ama pek k›sa bir süre sonra, ayn› hükûmette, baﬂka bakanl›klara geldiler ve bunu bize telgrafla bildirdiler. ‹stanbul hükûmetinin d›ﬂiﬂleri bakanl›¤›n› üstlenmiﬂ olan ‹zzet Paﬂa, millet ve memlekete yönelik büyük bir kötülü¤ün önüne geçmek için, hükûmete geldi¤ini söyliyerek, bize de birtak›m ö¤ütler veriyordu. ‹zzet Paﬂaya ﬂu cevab› verdim:

‹stanbulda Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretlerine
29 Haziran 1337
Telgrafnamenizi Zonguldak ‹stihbarat Müdürü vas›tasile ald›m. Vaziyetinizi, Salih Paﬂa Hazretlerile birlikte vermiﬂ oldu¤unuz ahde muhalif gördüm. Yaln›z bir nokta, lehinizde
tereddüdümü mucip oldu. O da ﬂudur: Deruhdei vazife etmekle hakikaten millet ve memlekete müteveccih azîm bir fenal›¤›n önüne geçmiﬂ olman›z ihtimalidir. Çünkü Ankaraya teﬂrifinizden evvel hüsnü niyetle ve memlekete nafi olabilece¤iniz ümidile vazife deruhde etmiﬂ
olman›z› istinat ettirdi¤iniz esbab›n nekadar zay›f oldu¤unu ilk mülâkat›m›zda takdir ve itiraf buyurmuﬂtunuz. Telgrafnamenizin muhteviyat›, sizi bu yeni vaziyete sevkeden esbab› kâfi bir sarahatla göstermiyor. Tavsiye buyurdu¤unuz hususattan, menafii millet ve memlekete
ve aktetti¤imiz muahedata velhas›l Misak› Millîmize mutab›k olanlar›, esasen nazar› dikkatte tutulmakta ve icab›na tevessül edilmektedir. Binaenaleyh, vaziyeti umumîyeye ve zat› devletinize telkin edilmiﬂ olan efkâra nazaran evvelce oldu¤u gibi bu defa da i¤fal edilmiﬂ olmaktan korkuyorum. Bu tahmin ve mahkememizi iptal edecek izahata mazhar ve hadisat›n ona
göre müsbet inkiﬂafat›na ﬂahit olursak bahtiyar olaca¤›m›z› arzederim Efendim.
Mustafa Kemal

‹stanbulda Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretlerine
29 Haziran 1921
Telgraf›n›z› Zonguldak Haber Alma Müdürü arac›l›¤›yla ald›m. Tutumunuzu, Salih
Paﬂa Hazretlerile birlikte vermiﬂ oldu¤unuz söze ayk›r› buldum. Yaln›z bir nokta, beni sizden yana duraksatt›. O da ﬂudur: görev almakla gerçekten millet ve memlekete yönelik büyük bir kötülü¤ün önüne geçmiﬂ olman›z olas›l›¤›d›r. Çünkü Ankaraya gelmenizden önce
iyi niyetle ve memlekete yararl› olabilece¤iniz umusuyla görev üstlenmiﬂ olman›z› dayand›rd›¤›n›z nedenlerin nekadar zay›f oldu¤unu ilk buluﬂmam›zda anlam›ﬂ ve teslim etmiﬂtiniz. Telgraf›n›zda yaz›lanlar, sizi bu yeni tutuma iten nedenleri yeterli bir aç›kl›kla göstermiyor, ö¤ütledi¤iniz ﬂeylerden, millet ve memleket ç›karlar›na ve yapt›¤›m›z andlaﬂmalara
k›saca Ulusal And›m›za uygun (ilanlar›, gerçekten dikkate al›nmakta ve gere¤i yap›lmaktad›r. Bunun için, genel duruma ve size telkin edilmiﬂ olan düﬂüncelere göre evvelce oldu¤u
gibi bu kez de aldat›lm›ﬂ olmaktan korkuyorum Bu seziﬂ ve düﬂüncemizi yersiz k›lacak aç›klama al›r ve olaylar›n ona göre olumlu yönde geliﬂti¤ine tan›k olursak mutlu olaca¤›m›z› bilginize sunar›m Efendim.
Mustafa Kemal
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‹zzet ve Salih Paﬂalar›n ‹stanbulda siyasî görev alm›yacaklar›na söz
vermeleri
üzerine ‹stanbula
dönmelerine izin verildi

‹zzet ve Salih Paﬂalar
sözlerinde
durmad›lar

‹zzet Paﬂa, bu iﬂ'ar›m›za 6 Temmuz tarihli bir ﬂifre telgrafname ile ﬂu mukabelede bulundu:

‹zzet Paﬂa, bu bildirdiklerimize 6 Temmuz tarihli bir ﬂifre telgrafla ﬂu karﬂ›l›¤› verdi:

Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Salih Paﬂa ile birlikte verdi¤imiz, söz, vürudumuzu müteak›p memuriyetimizden istifa
idi. An› da incaz ettik. ‹lelebet hizmeti devletten iba ve alelhusus Düveli ‹tilâfiyenin Yunanistana muaveneti filiyeleri, ‹stanbulun üssülhareke olarak Yunanl›lara terkedilmesi ihtimali
olan bir kara günde teklif olunan fedekârl›ktan isti¤na, bizim elimizden gelmeli ve sizce de
tensip edilmeli midir bilmem?... Bilecik ve Ankarada tan›mad›¤›m zevat muvacehesinde vaki olan mubahaseyi uzatmakta mahzur mütaleasile, tevakki ederek teslimiyet gösterir gibi olmuﬂ, hatta avdetimizde cidden de vaki olan beyanat›m›zda vukuat›n mes'uliyetini tamamen
üstümüze almak cesareti medeniyesini de göstermiﬂ idim. ‹lk muhaverelerde bulunan zevattan birinin, sonra tebeyyün eden ahvali, tevakkideki hakk›m› da isbat etmiﬂtir. Fakat, hiçbir
vak›t hiçbir kimse taraf›ndan aldat›ld›¤›m› itiraf etmedim. Beni nezdinize sevkeden fikri itilâfta sabit kald›m. Heyeti Vükelâ ile vaki olan müzakerat ve kendilerine tevdi etti¤im muht›ra bunu ispat eder. ‹snat buyurulan itiraf› gaflet ﬂöyle dursun, ﬂimdiki gibi ahvali siyasîyeyi
muﬂikâfane takdir etmiﬂ oldu¤umu görmekle nefsime ve efkâr ve mülâhazat›ma itimad›m tezayüt etmiﬂtir. Bu esnada vazife deruhde etmekli¤imizden fayda hâs›l olup olmad›¤›n› zikir,
âcizlerine düﬂmez. Yaln›z bunda oraca tasavvur olunan mahzur izah buyurulursa minnettar
olurum. Bura hükûmetinin vaziyeti hukukiyesine ve alâkadar devletler süferas›n›n burada
bulunmas›na binaen mevkiinin hiçe indirilmesi ne mümkün ve ne de muvaf›kt›r. Ancak ﬂimdiki kabine, ekseriyeti azimesi itibarile hal ve istikbale ait hiçbir emeli ﬂahsî arkas›ndaki olmay›p selâmeti vatana hasr› fikir ve niyet eylemiﬂtir. Bu maksatla sureti makule ve münasibede Ankara ricalile telif ve tevhidi efkâr ve mesai etmeyi ansamim arzu ve bu samimiyet taraf›n›zdan hüsnü mukabele görürse hay›rl› hidemat ve muavenette bulunabilir. Bu ümniyesi
reddolundu¤u takdirde ademi tefahümden tevellüt edebilecek sehiv ve hatalar›n mes'uliyeti
maneviyesinden kendisini müteberri addetti¤ini arzederim Efendim.
Ahmet ‹zzet

Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Salih Paﬂa ile birlikte verdi¤imiz söz, ‹stanbula geldikten sonra görevimizden ayr›lmakt›. Onu da yerine getirdik. Ömürboyu devlet hizmeti kabul etmemek ve özellikle ‹tilâf Devletlerinin Yunanistana edimli yard›mlar›, ‹stanbulun hareket üssü olarak Yunanl›lara b›rak›lmas› olas›l›¤› bulunan kara bir günde önerilen özveriden çekinmek, bizim elimizden gelmeli ve sizce de uygun görülmeli midir, bilmem?.. Bilecik ve Ankarada tan›mad›¤›m kiﬂilerin yan›nda yap›lan tart›ﬂmay› uzatmakta sak›nca gördü¤ümden, tart›ﬂmay› b›rakarak sizlere
hak verir gibi görünmüﬂ, dahas› dönüﬂümüzde verdi¤imiz demeçte olaylar›n sorumlulu¤unu
bütünüyle üstümüze almak medenî cesaretini de göstermiﬂ idim. ‹lk görüﬂmelerimizde orada bulunanlardan birinin, sonradan belli olan durumu, çekinmekte hakl› oldu¤umu kan›tlam›ﬂt›r. Ama, hiçbir vak›t hiçbir kimse taraf›ndan aldat›ld›¤›m› kabullenmedim. Beni yan›n›za götüren anlaﬂma düﬂüncesinden sapmad›m. Bakanlar Kurulu ile yapt›¤›m görüﬂmeler ve
kendilerine verdi¤im not bunu kan›tlar. Bana yak›ﬂt›rd›¤›n›z›n tersine aymazl›¤› kabullenmem ﬂöyle dursun, ﬂimdiki gibi siyasî olaylar› k›l› k›rk yararcas›na de¤erlendirmiﬂ oldu¤umu
görmekle kendime ve düﬂünce ve görüﬂlerime güvenim artm›ﬂt›r. Bu aralarda görev üstlenmemizin yararl› olup olmayaca¤›n› söylemek, bana düﬂmez. Yaln›z görev almakl›¤›m›zda sizce ne sak›nca görüldü¤ü aç›klan›rsa çok sevinirim. Bura hükûmetinin, hukukî durumuna ve
ilgili devletlerin elçilerinin burada bulunduklar›na göre de¤erinin hiçe indirilmesi ne uygundur ve ne de buna olanak vard›r. ﬁimdiki hükûmet, üyelerinin büyük ço¤unlu¤u bugüne ve
yar›na iliﬂkin hiçbir kiﬂisel ç›kar arkas›nda olmay›p düﬂündüklerinin ve dilediklerinin yurdun
esenli¤i oldu¤u da bilinmelidir. Bu amaçla akla yatk›n ve uygun bir yolda Ankara ileri gelenleriyle görüﬂ ve iﬂbirli¤i yapmay› yürekten dilemektedirler ve bu içtenlik sizce iyi karﬂ›lan›rsa yararl› iﬂler ve yard›mlar yap›labilir. Bu dilek kabul edilmezse anlaﬂmazl›ktan do¤abilecek
yan›lg›lar›n tinsel sorumlulu¤unun kendisinde olmayaca¤›n› bilginize sunar›m Efendim.
Ahmet ‹zzet

Bu telgrafname zirine kurﬂukalemile ﬂu sat›rlar› yazm›ﬂt›m:
Ahmet ‹zzet Paﬂa
Türk milletine hizmet
etmeyi,
Vahdettinin
hâdimi olma¤a tercih
edemedi

Bu telgraflar›n alt›na kurﬂun kalemile ﬂu sat›rlar› yazm›ﬂt›m:

Zaman› münasibinde muamelei tazime yap›lmak üzere evrak› müteallikas› meyan›nda
h›fz› Heyeti Vekile karar› iktizas›ndand›r. Mustafa Kemal

Uygun zamanda gere¤i yap›lmak üzere ilgili belgeler aras›nda saklanmas› Bakanlar
Kurulu karar› gere¤idir. Mustafa Kemal

Efendiler, Ahmet ‹zzet Paﬂa, nanü nimetile yetiﬂti¤i Türk milletinin içinde
kalarak, ona en ac› ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettinin hâdimi olma¤a tercih edememiﬂti. Dürrüzade Esseyit Abdullah›n fetvas›na tâbi kal›p,
emri sultanî haricine ç›kmaktan, âsim ve tarizi ﬂer'iye müstahak olmaktan içtinap etti. Ahmet izzet Paﬂan›n daha baﬂka marifetleri de olmuﬂtur. Ondan da
haber vereyim.
Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmiﬂ zevata da, hususî mektuplarile, bütün muharebeler devam ederken ve milletin maddî ve manevî kuvvetlerini düﬂman karﬂ›s›na toplamaya çal›ﬂt›¤›m›z günlerde, yeis ve kesel verecek
bedbinliklerini, ibla¤ etmekte devam ediyordu. Benim, düﬂman ordusunu behemehal ma¤lûp edece¤iz, vatan›, behemehal kurtaraca¤›z sözlerimle istihza
ederek, ‹kinci ‹nönünden sonra tekrar ﬂarka Sakaryaya kadar yürümekte olan
Yunan ordusunun hareketini makam› tehditte iﬂaret ederek, aklü iz'an dersi
vermekten hâli kalm›yordu.
Efendiler, ne gariptir ki, kendisini dev aynas›nda gören bu dima¤›n takip
etti¤im hatt› hareketin mucibi felâket olaca¤›na dair bir mektubu, Sakaryada
düﬂmana mukabil taarruz yaparak ricate mecbur etti¤imiz gün hasbelvazife
gösterilmiﬂti. Bu mektup bizi hayretler içinde b›rakm›ﬂt›.
Ahmet ‹zzet Paﬂa, Yunan ordusunun Sakaryadan ve en nihayet ‹zmir körfe-

Efendiler, Ahmet ‹zzet Paﬂa, ekme¤i ve az›¤›yla yetiﬂti¤i Türk milletinin
içinde kalarak, ona en ac› ve kara günlerinde hizmet etmeyi, Vahdettine hizmet etmekten üstün sayamam›ﬂt›. Dürrüzade Esseyit Abdullah›n fetvas›na
ba¤l› kal›p, padiﬂah emri d›ﬂ›na ç›k›p, suçlanmaktan dinsel taﬂlamalara u¤ramaktan çekindi. Ahmet ‹zzet Paﬂan›n daha baﬂka marifetleri de olmuﬂtur.
Onlardan da bilgi vereyim.
Bütün savaﬂlar sürerken ve milletin nesnel ve tinsel güçlerini düﬂman
karﬂ›s›na toplamaya çal›ﬂt›¤›m›z günlerde, kayg› ve uyuﬂukluk verici karamsarl›klar›n›, Türk milletinin büyük kuvvetleri eline verilmiﬂ kiﬂilere de, özel
mektuplarile bildirip duyuruyordu. Benim, düﬂman ordusunu yüzdeyüz yenece¤iz, yurdu, yüzdeyüz kurtaraca¤›z sözlerimle alay ederek, ‹kinci ‹nönünden
sonra tekrar do¤uya Sakaryaya kadar yürümekte olan Yunan ordusunun ilerleyiﬂini gözda¤› verircesine belirterek ak›l ve anlay›ﬂ dersi vermekten geri kalm›yordu.
Efendiler, ne tuhaft›r ki, kendisini dev aynas›nda gören bu kafan›n izledi¤im yolun y›k›mla sonuçlanaca¤›n› bidiren bir mektubu, Sakaryada düﬂmana karﬂ›sald›r› yaparak çekilmek zorunda b›rakt›¤›m›z gün görev gere¤i bana
gösterilmiﬂti. Bu mektuba pek ﬂaﬂ›rm›ﬂt›k.
Ahmet ‹zzet Paﬂa, Yunan ordusunun Sakaryadan ve en sonunda ‹zmir kör-
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zinden çekildi¤ini gördükten ve Lozan Sulhnamesini okuduktan sonra acaba
bana yazd›¤› 6 Temmuz 1337 tarihli telgrafnamesindeki ﬂu cümleyi:
"‹snat buyurulan itiraf› gaflet ﬂöyle dursun, ﬂimdiki gibi ahvali siyasîyeyi
muﬂikâfane takdir etmiﬂ oldu¤umu görmekle nefsime ve efkâr ve mülâhazat›ma itimad›m tezayüt etmiﬂtir." cümlesini tekrar terennüm etmiﬂ midir?
Ben, buna da ihtimal veririm!
Efendiler, ‹zzet ve Salih Paﬂalar aylarca Ankarada oturdular. Millî prensiplerimizi kabul etmeleri ﬂartile, kendilerine millî hizmet ve vazife vermeye
müheyya idik. Temayül etmediler. Bir defa olsun Meclisi Millînin kap›s›ndan
içeri ayak basmad›lar. Fakat her halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazetti¤i kanunlardan haberdar bulunuyorlard›. Bu kanunlar ahkâm›n› ve Millet
Meclisinin ve Hükûmetinin ‹stanbula karﬂ› taayyün etmiﬂ olan vüz'ü tavr›n›,
pek âlâ biliyorlard›. Bu kanunlara ve malûm olan vaziyete ra¤men, ‹stanbulda
tekrar iﬂ baﬂ›na geçip mevcudiyet ve teﬂebbüsat› millîyenin kadrü nüfuzunu izaleye; düﬂmanlar›n elinde baziçe bulunan Vahdettinin temini hakimiyetine, hasr› mevcudiyet eylemelerine, verilecek hakikî manan›n ne oldu¤unu ben söylemiyece¤im! Onu, Türk milletine ve Türk milletinin ensali cedide ve müteak›besine terkederim.
Efendiler, bu vesile ile muhterem milletime ﬂunu tavsiye ederim ki: sinesinde yetiﬂtirerek baﬂ›n›n üstüne kadar ç›karaca¤› adamlar›n kan›ndaki, vicdan›ndaki cevheri aslîyi, çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an feragat etmesin!
Muhterem Efendiler, vukuat› Sakarya Meydan Muharebesine temas ettirmek istiyorum. Fakat, bunun için, müsaade buyurursan›z, ufak bir mukaddeme yapaca¤›m. ‹kinci ‹nönü muharebesinden sonra, üç ay kadar bir zaman
geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1337 tarihinde, Yunan ordusu tekrar cephemize umumî taarruza geçti. Tarafeynin bu tarihe takaddüm eden günlerdeki vaziyeti ﬂöyle idi:
Bizim ordumuz; baﬂl›ca Eskiﬂehir ve ﬂimaligarbisinde ‹nönü mevaziinde
ve Kütahya -Alt›ntaﬂ havalisinde tekasüf ettirilmiﬂti. Afyon Karahisar havalisinde iki f›rkam›z vard›. Geyvede ve Mendres havalisinde birer f›rkam›z bulunuyordu.
Yunan ordusu da; Bursada bir ve Uﬂak ﬂark›nda iki kolordusunu toplu
bulunduruyordu. Mendreste de bir f›rkas› vard›.
Yunanl›lar›n bu taarruzile vukua gelen ve Kütahya-Eskiﬂehir Muharebat›
unvan› alt›nda yadolunan bir silsilei muharebat vard›r. On beﬂ gün devam etmiﬂtir. Ordumuz, 25 Temmuz 1337 akﬂam› k›sm› küllisile Sakarya ﬂark›na çekilmiﬂti. Ordumuzun çekilmesini zarurî k›lan esbab›n esaslar›na iﬂaret edeyim:
‹kinci ‹nönü muharebesinden sonra, umumî seferberlik yapm›ﬂ olan Yunan
ordusu, insan, tüfek, makinal› tüfek ve top m›ktar›nca ordumuza mühim derecede faik idi. Temmuzda Yunan ordusu taarruza baﬂlad›¤› zaman, millî hükûmetin ve mücadelenin tekâmülât›, bizim umumî seferberlik ilân›m›za ve bu suretle
milletin bütün menabiini ve vesaitini, baﬂka hiçbir mülâhazaya tâbi olmaks›z›n,
düﬂman karﬂ›s›na toplamaya henüz müsait ve mütehammil görülmemiﬂti. ‹ki ordu aras›ndaki kuvvet, vesait ve ﬂerait nispetsizli¤inin baﬂl›ca bariz sebebi bundad›r. Bunun neticesi olarak biz, henüz f›rkalar›m›z›n, bilhassa vesaiti nakliyesini
tedarik ve ikmal edemedi¤imizden, kabiliyeti hareketleri yok idi. Yunan milletinin bütün kuvvetile yapt›¤› bu taarruz karﬂ›s›nda, bizim askerî olan esas vazi590

fezinden çekildi¤ini gördükten ve Lozan Bar›ﬂ Antlaﬂmas›n› okuduktan sonra, acaba bana yazd›¤› 6 Temmuz 1921 tarihli telgraf›ndaki ﬂu cümleyi:
"Bana yak›ﬂt›rd›¤›n›z›n tersine, aymazl›¤› kabullenmem ﬂöyle dursun, ﬂimdiki gibi siyasî olaylar› k›l›k›rk yararcas›na de¤erlendirmiﬂ oldu¤umu görmekle kendime ve düﬂünce
ve görüﬂlerime güvenim artm›ﬂt›r." terennüm* etmiﬂ midir?

Ben, bunu da yapm›ﬂ olabilece¤ine inan›r›m.
Efendiler, ‹zzet ve Salih Paﬂalar aylarca Ankarada oturdular. Millî prensiplerimizi benimsemeleri koﬂuluyla, kendilerine ulusal görev vermeye haz›rd›k. Yanaﬂmad›lar. Bir defa olsun Millî Meclisin kap›s›ndan içeri ayak basmad›lar. Ama her halde Türkiye Büyük Millet Meclisinin koydu¤u kanunlardan haberleri vard›. Bu kanunlar›n hükümlerini ve Millet Meclisinin ve Hükûmetinin ‹stanbula karﬂ› belirmiﬂ olan tutumunu, çok iyi biliyorlard›. Bu kanunlara ve bilinen duruma karﬂ›n, ‹stanbulda tekrar iﬂ baﬂ›na geçip ulusal
varl›¤›m›z›n ve giriﬂimimizin de¤erini ve erkini yok etmek; düﬂmanlar›n elinde oyuncak olan Vahdettinin egemenli¤ini sürdürmeye, bütün varl›klar›yla
çal›ﬂmalar›na, verilecek gerçek anlam›n ne oldu¤unu ben söylemiyece¤im.
Onu, Türk milletine ve Türk milletinin yeni ve gelecek kuﬂaklar›na b›rak›r›m.
Efendiler, ﬂimdi s›ras› gelmiﬂken sayg›de¤er ulusuma ﬂunu ö¤ütlerim ki:
ba¤r›nda yetiﬂtirerek baﬂ›n›n üstüne kadar ç›karaca¤› adamlar›n kan›ndaki,
vicdan›ndaki öz mayay›, çok iyi incelemekten, hiçbir zaman vaz geçmesin.
Muhterem Efendiler, olaylar› Sakarya Meydan Savaﬂ›na de¤indirmek istiyorum. Ama, bunun için, izin verirseniz, ufak bir baﬂlang›ç yapaca¤›m. ‹kinci ‹nönü savaﬂ›ndan sonra, üç ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1921 tarihinde, Yunan ordusu yeniden cephemize karﬂ› genel sald›r›ya
geçti. ‹ki taraf›n bu tarihten hemen evvelki günlerdeki durumu ﬂöyle idi:
Bizim ordumuz, baﬂl›ca Eskiﬂehir ve kuzeybat›s›nda ‹nönü mevzilerinde
ve Kütahya-Alt›ntaﬂ dolaylar›nda y›¤›nak yapm›ﬂt›. Afyon dolaylar›nda iki tümenimiz vard›. Geyvede ve Menderes dolaylar›nda birer tümenimiz bulunuyordu.
Yunan ordusu da; Bursada bir ve Uﬂak do¤usunda iki kolordusunu toplu bulunduruyordu. Mendereste de bir tümeni vard›.
Yunanl›lar›n bu sald›r›s› üzerine yap›lan ve Kütahya-Eskiﬂehir Savaﬂlar›
ad›yla an›lan bir çat›ﬂmalar dizisi vard›r. Onbeﬂ gün sürmüﬂtür. Ordumuz, 25
Temmuz 1921 akﬂam› büyük bölümüyle Sakarya do¤usuna çekilmiﬂti. Ordumuzun çekilmesini zorunlu k›lan nedenlerin dayanaklar›n› belirteyim:
‹kinci ‹nönü savaﬂ›ndan sonra, genel seferberlik yapm›ﬂ olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makinal› tüfek ve top say›s›nca ordumuza çok üstündü. Temmuzda Yunan ordusu sald›r›ya geçti¤i zaman, millî hükûmetin ve ulusal savaﬂ›m›n geliﬂimi, bizim genel seferberlik yapmam›za ve böylece milletin bütün kaynak ve araçlar›n›, baﬂka hiçbir düﬂünceye ba¤l› olmaks›z›n, düﬂman karﬂ›s›na
toplamaya, daha, elveriﬂli ve uygun görülmemiﬂti. ‹ki ordu aras›ndaki güç, araç
ve koﬂul orans›zl›¤›n›n görünür baﬂl›ca nedeni budur. Bunun sonucu olarak biz,
daha tümenlerimizin, özellikle taﬂ›t araçlar›n› sa¤lay›p tamamlayamad›¤›m›zdan
bunlar›n hareket yetenekleri yok idi. Yunan milletinin bütün gücüyle yapt›¤› bu
sald›r› karﬂ›s›nda, bizim askerlikle ilgili bulunan ana ödevimiz, ulusal savaﬂ›m›n
* Terennüm = zevkle an›msay›p alçak sesle ﬂark› söylemek, ›rlamak (sözlük)
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femiz, millî mücadelenin bidayetinden itibaren takip etti¤imiz vazife idi ki, o;
her Yunan taarruzu karﬂ›s›nda kald›kça, bu taarruzu mukavemet ve münasip
harekât ile tevkif ve iptal etmek ve yeni orduyu vücuda getirmek için zaman kazanmak suretinde hulâsa olunabilir. Son düﬂman taarruzu karﬂ›s›nda da, bu
esasî vazifeyi, nazardan uzak tutmamak elzem idi. Bu mülâhazaya binaen 18
Temmuz 1337 günü ‹smet Paﬂan›n Eskiﬂehir cenubugarbisinde, Karacahisarda
bulunan karargâh›na giderek, vaziyeti yak›ndan mütalea ettikten sonra, ‹smet
Paﬂaya umumî olarak ﬂu direktifi vermiﬂ idim: "Orduyu, Eskiﬂehir ﬂimal ve cenubunda toplad›ktan sonra, düﬂman ordusile araya büyük bir mesafe koymak
lâz›md›r ki, ordunun tanzim, tensik ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için
Sakarya ﬂark›na kadar çekilmek caizdir. Düﬂman, bilâtevakkuf takip ederse,
üssülharekelerinden uzaklaﬂacak ve yeniden menzil hatlar› tesisine mecbur olacak; her halde memul etmedi¤i birçok müﬂkülâtla karﬂ›laﬂacak; buna mukabil
bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha müsait ﬂeraite malik olacakt›r. Bu tarz› hareketimizin en büyük mahzuru, Eskiﬂehir gibi mühim mevakiimizi ve çok
araziyi düﬂmana terketmekten dolay› efkâr› umumiyede hâs›l olabilecek manevî sars›nt›d›r. Fakat az zamanda, istihsal edebilece¤imiz muvaffak›yetli netayiçle, bu mahzurlar kendili¤inden zail olacakt›r. Askerli¤in icab›n› bilâtereddüt
tatbik edelim. Di¤er nevi mahzurlara mukavemet ederiz."
Efendiler, filhakika tahmin etti¤im manevî mahzurlar derakap görüldü. ‹lk
teessürat, Mecliste tezahür etti. Bilhassa muhalifler bedbinane nutuklarla feryada baﬂlad›lar: "Ordu nereye gidiyor; millet nereye götürülüyor? Bu harekât›n elbette bir mes'ulü vard›r; o nerededir? onu göremiyoruz. Bugünkü elîm halin feci vaziyetin âmili hakikîsini ordunun baﬂ›nda görmek isterdik." diyorlard›.
Bu mealde irad› kelâm eden zevat›n ima ve ifade etmek istediklerinin, ben
oldu¤uma, ﬂüphe yoktu.
Nihayet Mersin Meb'usu Salâhattin Bey, kürsüden benim ismimi telâffuz
ederek "ordunun baﬂ›na geçsin!" dedi. Bu teklife iﬂtirak edenler ço¤ald›. Buna
muar›z olanlar da vard›.
Efendiler, bu tehalüfü efkâr›n esbab› hakk›nda biraz izahatta bulunmak
muvaf›k olur. Bir defa, benim, filen ordunun baﬂ›na geçmem teklifinde bulunanlar›n, fikir ve maksatlar›n›, ikiye ay›rmak mümkündür. Benim ve benimle
beraber birçoklar›n›n o zaman anlad›¤›m›za göre, bir k›s›m zevat, art›k ordunun tamamen ma¤lûp oldu¤una, vaziyetinin iadesine imkân kalmad›¤›na, binaenaleyh davan›n, takip etti¤imiz davay› millînin kayboldu¤una hükmetmiﬂlerdi.
Bu sebeplerle duyduklar› hiddet ve ﬂiddeti, benim üzerimde teskin etmek istiyorlard›. ‹stiyorlard› ki, kendi tasavvurlar›na göre münhezim olmuﬂ ve inhizam›
devam edecek olan ordunun baﬂ›nda benim de ﬂahsiyetim münhezim olsun! Di¤er bir k›s›m zevat, diyebilirim ki ekseriyet, bana olan emniyet ve itimatlar›ndan
dolay›, samimî olarak ordunun filen baﬂ›na geçmemi arzu ediyorlard›.
Henüz filen kumandanl›¤› deruhde etmemi mahzurlu görenlerin de mütaleas› ﬂu idi:
Ordunun, teakup edecek herhangi bir muharebede muvaffak olamamas›,
tekrar ricat etmesi baidülihtimal de¤ildir. Bu vaziyetlerde ben, filen ordunun
baﬂ›nda bulunursam, telâkki umumiye nazaran son ümidin de zeval bulmuﬂ oldu¤u gibi bir zihniyetin tevellüt etmesi ihtimali vard›r. Halbuki henüz vaziyeti

baﬂ›ndan beri izledi¤imiz ödev idi ki, o; her Yunan sald›r›s› karﬂ›s›nda kald›kça,
bu sald›r›y› direnerek ve uygun devinimler yaparak durdurmak boﬂa ç›kartmak
ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak diye özetlenebilir. Son düﬂman
sald›r›s› karﬂ›s›nda da, bu ana ödevi, gözden uzak tutmamak çok gerekli idi. Bu
düﬂünce ile 18 Temmuz 1921 günü ‹smet Paﬂan›n Eskiﬂehir güneybat›s›nda,
Karacahisarda bulunan karargâh›na giderek, durumu yak›ndan inceledikten
sonra, ‹smet Paﬂaya genel olarak ﬂu direktifi vermiﬂ idim: "Orduyu, Eskiﬂehir
kuzey ve güneyinde toplad›ktan sonra, düﬂman ordusile aram›zda büyük bir
mesafe b›rakmak gerekir ki, ordunun düzenlenmesi ve güçlendirilmesi baﬂar›labilsin. Bunun için Sakarya do¤usuna kadar çekilinebilir. Düﬂman, hiç durmadan ilerlerse, hareket üssünden uzaklaﬂacak ve yeniden destek hatlar› kurmak
zorunda kalacak; her halde beklemedi¤i birçok zorluklarla karﬂ›laﬂacak; buna
karﬂ›l›k bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elveriﬂli koﬂullar içinde olacakt›r. Böyle yapmam›z›n en önemli sak›ncas›, Eskiﬂehir gibi önemli yerleri ve
geniﬂ topraklar›m›z› düﬂmana b›rakmaktan dolay› kamu oyunda meydana gelebilecek moral bozuklu¤udur. Ama k›sa zamanda, elde edebilece¤imiz baﬂar›l› sonuçlarla, bu sak›ncalar kendili¤inden ortadan kalkacakt›r. Askerli¤in gere¤ini duraksamadan uygulayal›m. Baﬂka türden sak›ncalara dayan›r›z."
Efendiler, düﬂündü¤üm tinsel sak›ncalar gerçekten hemen belirdi. ‹lk
üzüntülü duyarl›klar, Mecliste belirdi. Özellikle bize karﬂ› olanlar karamsar
nutuklarla yaygaraya baﬂlad›lar: "Ordu nereye gidiyor; millet nereye götürülüyor? Bu gidiﬂin elbette bir sorumlusu vard›r; o nerededir? Onu göremiyoruz. Bugünkü ac›kl› durumun korkunç gidiﬂin gerçek yarat›c›s›n› ordunun baﬂ›nda görmek isterdik." diyorlard›.
Bu anlamda söz söyleyenlerin dolayl› olarak anlatmak istediklerinin, ben
oldu¤um kuﬂku götürmez.
En sonunda Mersin Meb'usu Salâhattin Bey, kürsüden benim ad›m› söyleyerek "ordunun baﬂ›na geçsin" dedi. Bu öneriye kat›lanlar ço¤ald›. Buna
karﬂ› ç›kanlar da vard›.
Efendiler, bu görüﬂ ayr›l›klar›n›n nedenleri hakk›nda biraz aç›klama yapmak uygun olur. Bir kere, benim, edimli olarak ordunun baﬂ›na geçmem önerisinde bulunanlar›n, düﬂünce ve amaçlar›n›, ikiye ay›rabiliriz. Benim ve benimle birlikte birçoklar›n›n o zaman anlad›¤›m›za göre, bir k›s›m kiﬂiler, art›k
ordunun tamamen yenildi¤ine, durumun düzeltilemiyece¤ine, böylece amac›n, güttü¤ümüz ulusal amac›n yitirildi¤i yarg›s›na varm›ﬂlard›. Bu nedenlerle
duyduklar› k›zg›nl›¤› ve öfkeyi, benim üzerimde yat›ﬂt›rmak istiyorlard›. ‹stiyorlard› ki, kendi düﬂüncelerine göre bozulmuﬂ ve bozgunlu¤u sürecek olan
ordunun baﬂ›nda benim de kiﬂili¤im bozulsun gitsin. Öteki bir k›s›m kiﬂiler,
diyebilirim ki ço¤unluk, bana olan güvenlerinden ötürü, içtenlikle, edimli olarak ordunun baﬂ›na geçmemi istiyorlard›.
ﬁimdilik edimli olarak komutanl›¤› üstlenmemi sak›ncal› bulanlar›n da
düﬂüncesi ﬂuydu:
Ordunun, bundan sonraki herhangi bir savaﬂta baﬂar›l› olamamas›, yeniden
geri çekilmesi uzak bir olas›l›k de¤ildir. Bu durumlarda ben, edimli olarak ordunun baﬂ›nda bulunursam, genel kan›ya göre son ümidin de yitirilmiﬂ oldu¤u gibi
bir inan›ﬂ do¤abilir. Oysa genel durum, daha son önleme, son çareye baﬂvurulma-
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umumiye, son tedbir, son çare ve son kuvvetlerin feda edilmesini istilzam edecek mahiyette de¤ildir. Binaenaleyh, efkâr› umumiyede son ümidin mahfuziyeti için benim ﬂahsan harekât› askeriyeyi idare etmem zaman› gelmemiﬂtir.
Ben, müzakerat ve münakaﬂat ile tebellür eden bu kanaatleri, lüzumu kadar mütalea ve tetkik ediyordum. Son fikirde bulunanlar, kuvvetli esbab› mant›k›ye serdediyorlard›. Kumanday› deruhde etmemi samimî olarak teklif edenler de, gayr›samimî metalipte bulunanlar›n yaygaralar›, derin ve ﬂayan› endiﬂe
tesirler yapmaya, baﬂlad›. Benim filen kumanday› deruhde etmem, bütün Mecliste son çare ve son tedbir olarak telâkki edildi. Meclisin bu telâkkisi, süratle,
Meclis haricinde de intiﬂar etti. Adeta benim sükûtum kumanday› filen deruhte
etmeye ademi tehalüküm, felâketin muhakkak ve karip oldu¤u fikir ve telâkkisini, umumî bir hale koydu. Bunu, anlar anlamaz, derhal kürsüye ç›kt›m.
Efendiler, bu bahsetti¤im vaziyet, 4 A¤ustos 1337 günü bir celsei hafiyede
vukubuluyordu. Azan›n, hakk›mda izhar eyledikleri teveccüh ve itimad› teﬂekkür ettikten sonra makam› riyasete ﬂöyle bir takrir verdim:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Meclis azay› kirâm›n›n umumî surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine
Baﬂkumandanl›¤› kabul ediyorum. Bu vazifeyi; ﬂahsan deruhde etmekten tahassul edecek fevaidi, azamî süratle istihsal edebilmek ve ordunun maddî ve
manevî kuvvetini azamî surette tezyid ve ikmal ve sevku idaresini bir kat daha
tarsin için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin haiz oldu¤u salâhiyeti, filen istimal
etmek ﬂartile deruhde ediyorum. Müddeti ömrümde, hakimiyeti millîyenin en
sâd›k bir hâdimi oldu¤umu nazar› millette bir defa daha teyit için bu salâhiyetin üç ay gibi k›sa bir müddetle takyid edilmesini ayr›ca talep ederim.
4 A¤ustos 1337
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Efendiler; bu takririm sureti haktan görünerek teklifatta bulunanlar›n muzmerrat›n›, meydan› aleniyete ç›karmaya vesile teﬂkil etti. Derhal itirazat baﬂlad›.
Bir defa; Baﬂkumandanl›k unvan›n› veremeyiz dediler. O, Büyük Millet Meclisinin ﬂahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Baﬂkumandan vekili, denilmelidir.
Saniyen; Meclisin salâhiyetini istimal etmek gibi bir imtiyaz›n itas› asla
mevzuubahs olamaz, mütaleas›nda bulundular.
Ben, padiﬂah ve halifeler taraf›ndan tevcih olunagelmiﬂ köhne bir unvan›
tak›nam›yaca¤›m›; ifa edece¤im vazife, filen baﬂkumandanl›k olduktan sonra
bu unvan› oldu¤u gibi tevcihten içtinaba mahal bulunmad›¤›n› serdederek,
noktai nazar›mda ›srar ettim. Vaziyetin, Meclisin takdir ve izah etti¤i gibi fevkalâde oldu¤una göre benim de ittihaz edece¤im mukarrerat ve tatbik edece¤im
icraat›n, fevkalâde olmas› lâz›mgelece¤ine, ﬂüphe yoktu. Tasavvurat ve kararlar›m›, serî ve ﬂedit bir surette mevkii fiil ve tatbika koymak zarureti vard›. ‹cra Vekilleri Heyetinden, Meclisten istizanlarla, teahhurata meydan vermeye,
vaziyet müsait olm›yabilirdi. Bütün memlekete ve memleketin bütün menabiine
ﬂamil olmas› lâz›mgelen evamir ve tebligat›m için, her umurun vekilinden veyahut Vekiller Heyetinden rey ve mezuniyet almak, benim ifa edece¤im Baﬂkumandanl›ktan memul fevaidi, temin edemezdi. Onun için bilâkaydüﬂart emir
verebilmeli idim. Bunun için de, Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti, benim ﬂahsiyetime izafe olunmal›yd›. Bunu, muvaffak›yet için zarurî görüyordum. Onun
için bu noktada ›srar ettim.

s›n› son kuvvetlerin gözden ç›kar›lmas›n› gerektirecek nitelikte de¤ildir. Bundan dolay›, kamu oyunda son ümidin kalabilmesi için benim do¤rudan do¤ruya savaﬂ› yönetmem zaman› gelmemiﬂtir.
Ben, konuﬂmalar ve tart›ﬂmalarla beliren bu görüﬂleri, gere¤ince düﬂünüp inceliyordum. Son görüﬂü savunanlar mant›¤a dayanan sa¤lam nedenler
ileri sürüyorlard›. Yapmac›k isteklerde bulunanlar›n yaygaralar›, komutay›
üstlenmemi içtenlikle önerenlerde, derin ve kayg› verici etkiler yapmaya baﬂlad›. Benim edimli olarak komutay› ele almam, bütün Mecliste son çare ve son
önlem olarak görüldü. Meclisin bu görüﬂü, h›zla, Meclis d›ﬂ›na da yay›ld›. Sanki benim susmam komutay› edimli olarak ele almaya yanaﬂmad›¤›m, y›k›nt›n›n kesin ve yak›n oldu¤u düﬂünce ve görüﬂünü, çok yayg›nlaﬂt›rd›. Bunu, anlar anlamaz, hemen kürsüye ç›kt›m.
Efendiler, bu anlatt›¤›m durum, 4 A¤ustos 1921 günü bir gizli oturumda
belirdi. Üyelerin, bana gösterdikleri yak›nl›k ve güvene teﬂekkür ettikten sonra baﬂkanl›¤a ﬂöyle bir önerge verdim:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baﬂkanl›¤›na
Meclisin say›n üyelerinin genel olarak beliren dilek ve istekleri üzerine
Baﬂkomutanl›¤› kabul ediyorum. Bu görevi; kendi üzerime almaktan do¤acak
yararlar›, en k›sa zamanda elde edebilmek ve ordunun nesnel ve tinsel gücünü en k›sa zamanda art›r›p tamamlamak ve yönetimini bir kat daha kuvvetlendirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini, edimli olarak kullanmak koﬂulu ile yükleniyorum. Yaﬂad›¤›m sürece, ulusal egemenli¤in en sad›k bir emekçisi oldu¤umu ulusa bir defa daha göstermek için bu yetkinin üç
ay gibi k›sa bir süreyle s›n›rlanmas›n› da ayr›ca dilerim.
4 A¤ustos 1921
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mustafa Kemal
Efendiler; bu önergem do¤ruluktan yanaym›ﬂ gibi görünerek önerilerde
bulunanlar›n gizli düﬂüncelerini, aç›¤a vurmalar›na yol açt›. Hemen karﬂ› ç›k›ﬂlar baﬂlad›. Bir defa; Baﬂkomutanl›k san›n› veremeyiz dediler. O, Büyük
Millet Meclisinin özündedir. Baﬂkomutan vekili, denilmelidir.
‹kinci olarak; Meclisin yetkisini kullanmak gibi bir ayr›cal›k verilmesi hiç
söz konusu olamaz, düﬂüncesini ileri sürdüler.
Ben, padiﬂah ve halifeler taraf›ndan verilegelmiﬂ köhne bir san› tak›nam›yaca¤›m›; yapaca¤›m görev, edimli olarak baﬂkomutanl›k olduktan sora bu san› oldu¤u gibi vermekten kaç›nman›n yeri olmad›¤›n› ileri sürerek, görüﬂümde direndim. Durumun, Meclisin anlad›¤› ve belirtti¤i gibi ola¤anüstü oldu¤una göre benim de alaca¤›m kararlar ve yapaca¤›m iﬂler, ola¤anüstü olmak gerekece¤inde, kuﬂku yoktu. Düﬂünce ve kararlar›m›, çabuk ve sert olarak yürütüp uygulamaya koymak zorunlu¤u vard›. Bakanlar Kurulundan, Meclisten
izin istemekle, gecikmeler oluﬂturmaya, durum elveriﬂli olm›yabilirdi. Bütün
memleketi ve memleketin bütün kaynaklar›n› kapsamas› gereken emirlerim
ve bildirilerim için, her iﬂin bakan›ndan ya da Bakanlar Kurulundan onay ve
izin almak, benim yapaca¤›m Baﬂkomutanl›ktan umulan yararlar›, sa¤layamazd›. Onun için kay›ts›z ve ﬂarts›z emir verebilmeli idim. Bunun için de, Büyük Millet Meclisinin yetkisi, bana verilmeli idi. Bunu, baﬂar› için zorunlu görüyordum. Onun için bu noktada direndim.
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Salâhattin Bey, Hulûsi Bey gibi birtak›m meb'uslar, Meclis; salâhiyetini
bir ﬂahsa vermekle atalete duçar olaca¤›ndan, milletten ald›¤› vekâleti, baﬂkas›na devretmeye mezun bulunmad›¤›ndan ve esasen orduya kumanda edecek zâta, Meclis salâhiyetinin tevdii mevzuubahs olam›yaca¤›ndan ve buna lüzum olmad›¤›ndan bahsettiler. Meclisin salâhiyetini istimal edebilecek bir zat taraf›ndan, meb'uslar›n ﬂahsan emin olamamalar› ihtimalinden de bahsedenler oldu.
Ben, bu mütaleat›n hiçbirini reddetmedim. Hepsini do¤ru buldu¤umu beyan ettim. Meclisin bu noktay› çok dikkatle ve ehemmiyetle mütalea ve tetkik
eylemesini söyledim. Yaln›z, ﬂah›slar›ndan korkanlar›n telâﬂlar›na mahal olmad›¤›n›, beyan ettim. 4 A¤ustosta mesele bir karara iktiran edemedi. Müzakere, 5 A¤ustos 1337 günü de devam etti. Bu gün, baz› meb'uslar›n, tereddütlerinin iki noktada tekâsüf etti¤i anlaﬂ›ld›. Birincisi: Meclis mevcudiyetinin herhangi bir ﬂekil ve surette duçar› akamet edilmesi; ikincisi: azadan herhangi biri hakk›nda keyfî, örfî muamele tatbik›...
Bu ﬂüphe ve tereddütleri izale edecek izahat ve beyanatta bulunduktan
sonra, yap›lacak kanunda da bu hususata dair kuyudu lâzime dercinin münasip oldu¤unu dermeyan ettim ve vermiﬂ oldu¤um takriri buna göre baz› maddelere kalbederek, bir proje olmak üzere Meclise takdim ettim. ‹ﬂte, bu proje
mevad› üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde, 5 A¤ustos 1337 tarihli,
bana Baﬂkumandanl›k tevcihine dair olan kanun ç›kt›. Bu kanunun ikinci
maddesine göre bana verilmiﬂ olan salâhiyet ﬂu idi:
"Baﬂkumandan; ordunun maddî ve manevî kuvvetini azamî surette tezyid
ve sevku idaresini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna müteallik salâhiyetini Meclis nam›na filen istimale mezundur."
Bu maddeye nazaran benim verece¤im emirler kanun olacakt›.
Efendiler, bu tevcihten dolay›, "Meclisin hakk›mda izhar etti¤i itimat ve
emniyete lây›k oldu¤umu az zamanda göstermeye muvaffak olaca¤›m" dedikten sonra, Meclisten baz› ricalarda bulundum: meselâ; henüz Müdafaai Millîye
Vekâleti ve Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti vezaifini uhdesinde bulunduran
Fevzi Paﬂa Hazretlerinin Erkân›harbiyei Umumiye umuruna hasr› mesai edebilmesi için Dahiliye Vekâletinde bulunan Refet Paﬂan›n Müdafaai Millîye Vekâletine getirilmesi ve yerine di¤er birinin intihab›.
Bilhassa, Meclisin ve Heyeti Vekilenin dahile ve harice karﬂ› sakin ve çok
kuvvetli vaziyet ve manzaras›n›n mahfuziyeti mühim oldu¤unu ve ufaktefek sebeplerle Heyeti Vekileyi sarsmak caiz olmad›¤›n› arzettim. Teklifi kanunî, ayn›
günde, celsei aleniyede okundu. Müstacelen müzakeresi icra olundu ve tayini
esami ile reye vazedildi. Müttefikan kabul olundu.
Bu münasebetle irat etti¤im k›sa bir hitabenin bir iki cümlesini tekrar etmeme müsaade buyurman›z› rica ederim. O cümleler ﬂunlard›:
"Efendiler, zavall› milletimizi esir etmek istiyen düﬂmanlar› behemehal
ma¤lûp edece¤imize dair olan emniyet ve itimad›m, bir dakika olsun sars›lmam›ﬂt›r. Bu dakikada, bu itminan› tamm›m›, heyeti celilenize karﬂ›, bütün millete karﬂ› ve bütün âleme karﬂ› ilân ederim."
Muhterem Efendiler, Baﬂkumandanl›¤›, filen deruhde ettikten sonra birkaç gün Ankarada çal›ﬂt›m.

Salâhattin Bey, Hulusi Bey gibi birtak›m meb'uslar, Meclis; yetkisini bir
kiﬂiye vermekle iﬂlemez duruma düﬂece¤inden, milletden ald›¤› vekâleti, baﬂkas›na aktarmaya yetkili bulunmad›¤›ndan ve asl›na bak›l›rsa orduya komuta
edecek kiﬂiye, Meclis yetkisinin verilmesi sözkonusu olam›yaca¤›ndan ve buna gerek bulunmad›¤›ndan söz ettiler. Meclisin yetkisini kullanabilecek birisine, meb’uslar›n kiﬂisel olarak güvenememeleri olas›l›¤›ndan da söz edenler oldu.
Ben, bu düﬂüncelerin hiçbirine karﬂ› ç›kmad›m. Hepsini do¤ru buldu¤umu söyledim. Meclisin bu konuyu çok dikkatle ve önemle düﬂünüp incelemesini söyledim. Yaln›z, kendi baﬂlar›ndan korkanlar›n kayg›lar›na yer olmad›¤›n›, belirttim. 4 A¤ustosta konu üzerinde bir karara var›lamad›. Görüﬂme, 5
A¤ustos 1921 günü de sürdü. Bu gün, baz› meb'uslar›n, duraksamalar›n›n iki
noktada yo¤unlaﬂt›¤› anlaﬂ›ld›. Birincisi: Meclisin varl›¤›n›n herhangi bir biçim
ve yolda iﬂ göremez hale getirilmesi; ikincisi: üyelerden herhangi biri için keyfe göre, yasa d›ﬂ› iﬂlem yap›lmas›....
Bu kuﬂku ve duraksamalar› giderecek aç›klamalarda bulunduktan sonra,
yap›lacak kanunda da bu konularla ilgili ba¤lay›c› gerekli hükümler konulmas›n›n uygun oldu¤unu ileri sürdüm ve vermiﬂ oldu¤um öneriyi buna uygun
maddeler biçimine koyarak, bir tasar› niteli¤inde Meclise sundum. ‹ﬂte, bu tasar› maddeleri üzerinde yap›lan görüﬂmeler sonunda, 5 A¤ustos 1921 tarihli,
bana Baﬂkomutanl›k verilmesiyle ilgili kanun ç›kt›. Bu kanunun ikinci maddesine göre bana verilmiﬂ olan yetki ﬂu idi:
"Baﬂkomutan; ordunun nesnel ve tinsel gücünü olabildi¤ince artt›rmak
ve yönetimini bir kat daha sa¤lamlaﬂt›rmak iﬂinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyla ilgili yetkisini Meclis ad›na edimli olarak kullanabilir."
Bu maddeye göre benim verece¤im emirler kanun olacakt›.
Efendiler, bu görevin verilmesi dolay›s›yla, "Meclisin bana gösterdi¤i
inan ve güvene yaraﬂ›r oldu¤umu az zamanda göstermeyi baﬂaraca¤›m" dedikten sonra, Meclisten baz› dileklerde bulundum: örne¤in; Millî Savunma
Bakanl›¤› ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤› görevlerinde bulunan Fevzi Paﬂa Hazretlerinin yanl›z Genel Kurmay iﬂlerile u¤raﬂabilmesi için ‹çiﬂleri Bakan› olan
Refet Paﬂan›n Millî Savunma Bakanl›¤›na getirilmesi ve yerine baﬂka birinin
seçilmesi.
Özellikle, Meclisin ve Bakanlar Kurulunun içeriye ve d›ﬂar›ya karﬂ› dingin ve çok kuvvetli durum ve görünümünün korunmas›n›n önemli oldu¤unu
ve ufaktefek nedenlerle Bakanlar Kurulunu sarsman›n uygun olmad›¤›n› belirttim. Kanun önerisi, ayn› günde aç›k oturumda okundu. ‹vedilikle görüﬂüldü ve ad okunarak oya sunuldu. Oybirli¤iyle kabul olundu.
Bunun üzerine yapt›¤›m k›sa bir konuﬂman›n bir iki cümlesini yinelememe izin vermenizi rica ederim. O cümleler ﬂunlard›:
"Efendiler, zavall› milletimizi tutsak etmek istiyen düﬂmanlar› yüzdeyüz
yenece¤imize olan inan ve güvenim, bir dakika olsun sars›lmam›ﬂt›r. Bu dakikada, bu tam inanc›m›, yüksek kurulunuza karﬂ›, bütün millete karﬂ› ve bütün
dünyaya karﬂ› ilân ederim."
Muhterem Efendiler, Baﬂkomutanl›¤›, edimli olarak üzerime ald›ktan
sonra birkaç gün Ankarada çal›ﬂt›m.
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Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetile Müdafaai Millîye Vekalâünin heyeti
camias› ile Baﬂkumandanl›k Karargâh›n› teﬂkil ettim. Bu iki makam›n müﬂterek mesaisini Baﬂkumandan nezdinde tevhit ve tevzin için ve bundan baﬂka, orduyu alâkadar eden ve Baﬂkumandanl›kla halli ikt›za eyliyen di¤er vekâletlerle ait muamelât›n tedviri için de yan›nda küçük bir kalem teﬂkil ettim.
Ankaradaki mesaim münhas›ra, ordunun insan ve vesaiti nakliyece kuvvetini tezyide ve iaﬂesini ve libas›n› temin ve tanzime ait tedabir ve tertibat almakla geçti.
Bu bahsetti¤im hususat› temin için, iki gün zarf›nda, 7, 8 A¤ustos 1337 tarihlerinde, tekâlifi millîye emri nam› alt›nda yapt›¤›m tebligat› umumiyeden
herbirinin, k›saca muhteviyat›ndan bahsedeyim. Bir harbin kazan›lmas› için ne
derece hurda ﬂeylerin bile nazar› dikkate al›nmas› lâz›mgeldi¤ine dair bir fikir
vermiﬂ olmak için, bu muhteviyat› ﬂayan› arz görürüm:
"1 numaral›" emrimle her kazada birer "tekâlifi millîye komisyonu" teﬂkil
ettim. Bu komisyonlar has›lai mesailerinin, ordunun muhtelif aksam›na sureti
tevziini tanzim eyledim.
"2 numaral›" emrime nazaran vatanda her hane birer kat çamaﬂ›r; birer
çift çorap ve çar›k ihzar edip tekâlifi millîye komisyonuna teslim edecekti.
"3 numaral›" emrimle, tüccar ve ahali yedinde mevcut olan çamaﬂ›rl›k bez,
amerikan, patiska, pamuk, y›kanm›ﬂ ve y›kanmam›ﬂ yün ve tiftik, erkek elbisesi imaline salih her nevi k›ﬂl›k ve yazl›k kumaﬂ, kal›n bez, kösele, vaketa, taban
astarl›¤›, sar› ve siyah meﬂin, sahtiyan, mamul ve gayr›mamul çar›k, fotin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipli¤i, nall›k demir ve mamul nal,
m›h, yem torbas›, yular, belleme, kolan, kaﬂa¤›, gebre, semer ve urgan stoklar›ndan yüzde k›rk›na bedeli bilâhare tesviye edilmek üzere vaz›yet ettim.
"4 numaral›" emrimle, mevcut bu¤day, saman, un, arpa, fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, kasapl›k hayvanat, ﬂeker, gaz, pirinç, sabun, ya¤, tuz, zeytinya¤›, çay, mum stoklar›ndan keza yüzde k›rk›na, bedeli bilâhare tesviye olunmak üzere vaz›yet ettim.
"5 numaral›" emrimle, ordu ihtiyac› için al›nan vesaiti nakliyeden maada,
ahalinin yedinde kalan vesaiti nakliye ile, meccanen yüz kilometrelik bir mesafeye kadar ayda bir defaya mahsus olmak üzere, askerî nakliyat icra edilmesini mecbur k›ld›m.
"6 numaral›" emrimle, ordunun ilbas ve iaﬂesine yarayan bilcümle emvali
metrukeye vaz›yet ettim.
"7 numaral›" emrimle, ahali yedinde muharebeye salih bilcümle esliha ve
cephanenin üç gün zarf›nda teslimini talep ettim.
"8 numaral›" emirle, benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi ve taban
ya¤lar›, vazelin, otomobil, kamyon lâsti¤i, solisyon, buji, so¤uk tutkal, Frans›z
tutkal›, telefon makinas›, kablo, pil, ç›plak tel, mücerrit ve bunlara mümasil
malzeme, asit sülfürik stoklar›n›n yüzde k›rk›na vaz›yet ettim.
"9 numaral›" emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabac› esnaflar› ve imalâthanelerile bu esnafat ve imalâthanelerin kabiliyeti imaliyeleri ve kasatura, k›l›ç, m›zrak ve eyer yapabilecek san'atkârlar›n isimleri zikredilmek üzere m›ktar ve vaziyetlerini tespit ettirdim.

Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ile Millî Savunma Bakanl›¤›n›n tümü ile Baﬂkomutanl›k Karargâh›n› kurdum. Bu iki görev yerinin ortak iﬂlerini Baﬂkomutanl›kta toplay›p dengelemek için ve bir de, orduyu ilgilendiren ve öbür bakanl›klar›n Baﬂkomutanl›ktan alacaklar› direktiflere göre yürütülmesi gereken iﬂleri yürütmek için de yan›mda küçük bir yaz›iﬂleri örgütü kurdum.
Ankaradaki çal›ﬂmalar›m sadece, ordunun insan ve taﬂ›t araçlar› mevcudunu artt›rmak ve ordunun beslenme ve giydirilmesini sa¤lay›p yoluna koyacak önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmakla geçti.
Sözünü etti¤im bu ﬂeyleri sa¤lamak için, iki gün içinde, 7, 8 A¤ustos 1921
tarihlerinde, tekâlifi millîye* emri ad› alt›nda yapt›¤›m genelgelerden herbirinin içeri¤inden, k›saca sözedeyim. Bir savaﬂ›n kazan›lmas› için ne denli küçük
ﬂeylerin bile dikkate al›nmas› gerekti¤ini anlatabilmek için, bu içerikleri bilginize sunulmaya de¤er görürüm:
"1 numaral›" emrimle, her ilçede birer "ulusal vergi komüsyonu" kurdum. Bu komüsyonlarca toplanacak ﬂeylerin, ordunun türlü bölümlerine da¤›t›m›n› düzenledim.
"2 numaral›" emrime göre vatanda her ev birer kat çamaﬂ›r; birer çift çorap ve çar›k haz›rlay›p ulusal vergi komüsyonuna verecekti.
"3 numaral›" emrimle, tüccar ve halk elinde bulunan çamaﬂ›rl›k bez,
amerikan, patiska, pamuk, y›kanm›ﬂ ve y›kanmam›ﬂ yün ve tiftik, erkek giysisi yapmaya yarar her türden k›ﬂl›k ve yazl›k kumaﬂ, kal›n bez, kösele, vaketa,
taban astarl›¤›, sar› ve siyah meﬂin, sahtiyan, dikilmiﬂ ve dikilmemiﬂ çar›k, fotin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipli¤i, nall›k demir ve mamul nal, m›h, yem torbas›, yular, belleme, kolan, kaﬂa¤›, gebre, semer ve urgan stoklar›ndan yüzde k›rk›na, paras› sonra ödenmek üzere el koydum.
"4 numaral›" emrimle, eldeki bu¤day, saman, un, arpa, fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, kasapl›k hayvanlar, ﬂeker, gaz, pirinç, sabun, ya¤, tuz, zeytinya¤›, çay, mum stoklar›ndan da yüzde k›rk›na, paras› sonra ödenmek üzere
el koydum.
"5 numaral›" emrimle, ordu gereksinimi için al›nan taﬂ›t araçlar›ndan
baﬂka, halk›n elinde kalan taﬂ›t araçlar›yla ayda bir kere yüz kilometrelik bir
uzakl›¤a kadar ücretsiz olarak, askerlikle ilgili taﬂ›ma iﬂleri yap›lmas›n› zorunlu k›ld›m.
"6 numaral›" emrimle, ordunun giydirilip beslenmesine yarayan bütün
b›rak›lm›ﬂ mallara el koydum.
"7 numaral›" emrimle, halk›n elinde bulunan savaﬂa elveriﬂli bütün silâhlarla cephanenin üç gün içinde hükûmete verilmesini istedim.
"8 numaral›" emirle, benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi ve taban
ya¤lar›, vazelin, otomobil, kamyon lâsti¤i, solüsyon, buji, so¤uk tutkal, Frans›z tutkal›, telefon makinas›, kablo, pil, ç›plak tel, yal›tkan ve bunlara benzer
gereçlerle, asit sülfürik stoklar›n›n yüzde k›rk›na el koydum.
"9 numaral›" emirle, demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabac› esnaflar› ve atölyeleriyle bu esnaf›n ve atölyelerin kapasiteleri ve kasatura, k›l›ç, m›zrak ve eyer yapabilecek ustalar›n isimleri belirtilerek say› ve durumlar›n›n saptanmas›n› sa¤lad›m.
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* Ulusal vergiler, salmalar

Tekâlifi
millîye
emirleri

