telif de¤ildir. Tevhidiefkâr gazetesinde neﬂretti¤i menak›b› meyan›nda mütareke tarihinden
bir gün evvel Musul cenubunda ﬁarkatta esir olan Dicle Grubunun sebebi esaretini de yaln›z
o zaman grup kumandan› olan (ﬁimdi ﬁark Cephesinde F›rka Kumandan› imiﬂ) Kaymakam
‹smail Hakk› Beye atfetmesi de bu karakterine dâldir. Dicle Grubu, (7, 9, 43, 18, 22 nci alaylarla avc› alay›ndan) mürekkepti. Bunlardan baﬂka, ayr›ca Beﬂinci F›rkadan 13 ve 14 üncü
alaylar da lokma lokma esir verildi. Mütarekeden bir gün ewel, 13,000 kiﬂinin esir verilmesi,
50 kadar topun z›ya›, hakikatte kendisinin hal ve vaziyete muvaf›k olm›yarak verdi¤i bir
emirden mümbaistir. ‹ﬂte bu hal, Musul vilâyetinin ziya›n› intaç etti. Halbuki, mütareke
olaca¤› malûm idi. Gruba Keyare mevziine çekilmek için direktif verilseydi, ‹ngilizler grubu
esir de¤il, ma¤lûp bile edemezdi. Beﬂinci f›rka da iltihak edebilirdi. Mütareke oldu¤u zaman
esir olan sekiz piyade alay› elde bulunur ve Musul da bizde kal›rd›. Fakat sefil bir düﬂünce, mant›¤a galebe çalm›ﬂt›r.
Menak›binde, Dicle boyundaki bütün muvaffak›yat ve Townshendin esareti ﬂerefi, nefsine hasredilmiﬂtir...............Her muvaffak›yeti nefsine hasrederek neﬂriyattan maksad›, efkâr›
umumiyei i¤fal suretile ﬂöhret ve mevki temin eylemektir. Meﬂahirin menak›b›n› neﬂretmek,
millette tefahur hislerini idame eder ve lâz›md›r. Fakat tarihin mes'ul edece¤i zevat›n harekât›n› mefahir meyanmda zikretmek, tarihi lekeler ve ahfad› yanl›ﬂ kanaatlere sevkeder.
General Marshall'›n (yar›n zevale kadar Musulu terkediniz, aksi halde esiri harpsiniz)
emrini ald›¤› zaman o müteazz›m paﬂa hazretleri Sincar çölünü geçerek Nusaybine gitmek
için General Marshall'dan bir tezkerei resmiye ile muhaf›z olarak iki z›rhl› otomobil istedi ve
bunlar›n himayesinde Aﬂir Beyle (elyevm Müdafaai Millîye Vekâleti Müsteﬂar Muavini Aﬂir
Paﬂad›r) beni Musulda b›rakarak Nusaybine gitti. Aﬂair nezdinde hükûmetin nüfuzu manevîsini de k›rd› ve bu hali görenlerin vicdan› s›zlad›. Muhaf›zs›z Zaho tarik›yle gidebilirdi, veyahut süvari alarak çölden gidebilirdi. Halepte ‹ngiliz generalinden ﬂahs› için treni mahsus istedi ve yolda hakarete maruz olmamas› için trene muhaf›z vazedilmesini talep etmeyi de
unutmad›. ‹cab›nda hayat›n›n ve rahat›n›n muhafazas› için ﬂerefi millîyi unutan paﬂa hazretlerinin, ahlâk›na misal olmak üzere balâdaki vakayii zikrettim.
...............Sab›k kumandan›ma hoﬂ görünmedim. Çünkü h›rs›n› tatmin etmedim ve meddahl›¤›nda bulunmad›m................Millet; Millî Orduyu teﬂkil eden ve zaferler kazanan büyük
kumandanlar gibi necip ruhlu, hüsnüniyet sahibi rehberlere, kumandanlara muhtaçt›r. Orduda ittihad›n ve ahengin bozulmas›na, ﬂevki vazifenin tenakusuna hâdim olanlar, dâhi de olsalar, muz›r birer ﬂahsiyettirler. Ben, çekilen emekleri bildi¤im........giriﬂilen mücahedede muvaffak›yeti arzu etti¤im için - namusuma ve mukaddesat›ma kasemen garaz ve ivaz taht›nda
olm›yarak - bu maruzata cür'et ettim. Iranda, Kafkasyada uzun müddet yaverli¤ini yapan
(ﬂimdi Birinci Ordu Harekât ﬁubesi Müdürü) Binbaﬂ› Cemil Bey, son günlerde bana (‹yi ki
Ali ‹hsan Paﬂa Harekât› Millîyenin bidayetinde, Anadoluda bulunmad›. Maltada bulundu¤u
iyi oldu. Aksi halde mutlak ayk›r› bir hareket takip ederdi) dedi.
Karakterini pek iyi bilen Cemil Bey, pek do¤ru söylemiﬂtir........ Cenab› Haktan "Mar›
sermadideye rabbim güneﬂ göstermesin" temenniyat›nda bulunurum.

ateﬂkes tarihinden bir gün evvel Musul güneyinde Sarkatta tutsak düﬂen Dicle Grubunun
tutsakl›k sorumlulu¤unu da yaln›z o zaman grup komutan› olan (ﬁimdiki Do¤u Cephesinde
Tümen Komutan› imiﬂ) Yarbay ‹smail Hakk› Beye yüklemesi de bu karakterine iﬂarettir.
Dicle Grubu, (7, 9, 43, 18, 22 nci alaylarla avc› alay›ndan) kurulmuﬂtur. Bunlardan baﬂka,
ayr›ca Beﬂinci Tümenden 13 ve 14 üncü alaylar da lokma lokma tutsak verildi. Ateﬂkesten
bir gün evvel 13,000 kiﬂinin tutsak verilmesi, 50 kadar topun yitirilmesi, gerçekte kendisinin
olaylara ve duruma uygun olmayan bir emrinden do¤muﬂtur. ‹ﬂte bu durum, Musul ilinin
yitirilmesiyle sonuçland›. Oysa, ateﬂkes yap›laca¤› biliniyordu. Gruba Keyare mevziine çekilmek için direktif verilseydi, ‹ngilizler grubu tutsak etmek ﬂöyle dursun, yenemezdi bile.
Beﬂinci Tümen de kat›labilirdi. Ateﬂkes yap›ld›¤› zaman tutsak olan sekiz piyade alay› elde
bulunur ve Musul da bize kal›rd›. Ama alçak bir düﬂünce, mant›¤› yenmiﬂtir.
Öykülerinde, Dicle boyundaki bütün baﬂar›lar ve Townshend'in tutsak edilmesi ﬂerefi, yanl›z kendine maledilmiﬂtir........Her baﬂar›y› kendine malederek yay›n yapt›rmakta
amac›, kamuoyunu aldatarak ün ve orun kazanmakt›r. Ünlülerin öykülerini yaymak, millette övünç duygular›n› sürdürür ve gereklidir. Ama tarihin sorumlu tutaca¤› kiﬂilerin yapt›klar›n› övünülecek ﬂeyler aras›nda saymak, tarihi lekeler ve gelecek kuﬂaklar› yanl›ﬂ kan›lara sürükler.
General Marshall’›n "Yar›n ö¤leye kadar Musuldan ç›k›n›z, yoksa savaﬂ tutsa¤›s›n›z"
emrini ald›¤› zaman o pek kurumlu paﬂa hazretleri Sincar çölünü geçerek Nusaybine gitmek
için General Marshall'dan bir resmî belge ile koruyucu olarak iki z›rhl› otomobil istedi ve
Aﬂir Beyle (ﬁimdi Millî Savunma Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Aﬂir Paﬂad›r) beni Musulda b›rakarak bunlar›n koruyuculu¤unda Nusaybine gitti. Hükûmetin aﬂiretler üzerindeki
moral gücünü de k›rd› ve bu durumu görenlerin içi s›zlad›. Korumas›z olarak Zaho yoluyla
gidebilirdi, ya da atl› alarak çölden gidebilirdi. Halepte ‹ngiliz Generalinden kendisi için
özel tren istedi ve yolda aﬂa¤›lanmaya u¤ramamas› için trene koruyucu konmas›n› istemeyi
de unutmad›. Gerekti¤inde can›n› ve rahat›n› korumak için ulusal onuru unutan paﬂa hazretlerinin, karakterine örnek olmak üzere yukar›daki olaylar› yazd›m.
...........Eski komutan›ma hoﬂ görünmedim. Çünkü sonsuz isteklerini yerine getirmedim ona meddahl›k etmedim...........Milletin; Millî orduyu kuran ve zaferler kazanan büyük
komutanlar gibi yüce ruhlu, iyi niyetli k›lavuzlara, komutanlara gereksinimi vard›r. Orduda
birli¤in ve düzenin bozulmas›na, görev yapma iste¤inin azalmas›na çal›ﬂanlar, büyük bilginler olsalar bile, zararl› kiﬂilerdir. Ben, çekilen emekleri bildi¤im.........giriﬂilen savaﬂta baﬂar› istedi¤im için namusuma ve kutsal bildi¤im de¤erler üzerine and içerek kin ve ç›kar etkisi alt›nda olmadan bunlar› bildirmekten çekinmedim. ‹randa, Kafkasyada uzun süre yaverli¤ini yapan (ﬂimdi Birinci Ordu Harekât ﬁubesi Müdürü) Binbaﬂ› Cemil Bey, son günlerde
bana (‹yi ki Ali ‹hsan Paﬂa Ulusal Savaﬂ›m›n baﬂ›nda Anadoluda bulunmad›. Maltada bulundu¤u iyi oldu. Yoksa kuﬂkusuz ayk›r› bir yol tutard›) dedi.
Karakterini pek iyi bilen Cemil Bey, pek do¤ru söylemiﬂtir..............."So¤uktan donmuﬂ y›lana Tanr›m güneﬂ göstermesin" diye Allaha yalvar›r›m.

Efendiler, Ali ‹hsan Paﬂa, Meclisteki muhalif grup rüesasile de, irtibat ve
muhaberatta bulunuyordu. Kendisinin kumandanl›¤›na nihayet verilerek hakk›nda muamelei kanuniyeye devam edilmek üzere Müdafaai Millîye Vekâleti
emrine verilmesini tensip etti¤im 18 Haziran 1338 gününün ferdas›nda yani 19
Haziran tarihinde, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi bulunan
Rauf Beyden ‹hsan Paﬂa ile alâkay› gösterir makina baﬂ›nda bir ﬂifre telgraf alm›ﬂt›m. Bilmünasebe arzetmiﬂtim. Bu tarihlerde Adapazar›, ‹zmit istikametinde seyahatte bulunuyordum. Rauf Bey, telgraf›nda diyordu ki: "Birinci Ordu
Kumandan› Ali ‹hsan Paﬂan›n azledilerek Divan› Harbe tevdi edilmek üzere
Konyaya sevkolundu¤una dair Meclis muhitinde mucibi k›lükal olan bir rivayet vard›r..."
Efendiler, bir kumandan›n azil ve nasp› veya divan› harbe tevdii muamele-

Efendiler, Ali ‹hsan Paﬂa, Meclisteki muhalif grubun baﬂlar›yla, ba¤lant›
kurmuﬂ ve yaz›ﬂmalarda bulunuyordu. Kendisinin komutanl›¤›na son verilerek hakk›nda yasal iﬂlemler yürütülmek üzere Millî Savunma Bakanl›¤› emrine verilmesini onaylad›¤›m 18 Haziran 1922 gününün ertesinde yani 19 Haziran tarihinde, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baﬂkan› olan Rauf Beyden ‹hsan Paﬂa ile ilgisini gösterir makina baﬂ›nda bir ﬂifre telgraf alm›ﬂt›m. Bir s›ras› gelmiﬂ bilginize sunmuﬂtum. Bu tarihlerde Adapazar›, ‹zmit
do¤rultusunda yolda bulunuyordum. Rauf Bey, telgraf›nda – diyordu ki: "Birinci Ordu Komutan› Ali ‹hsan Paﬂan›n görevden al›narak Askerî Mahkemeye verilmek üzere Konyaya gönderildi¤i konusunda Meclis çevrelerinde dedikodulara yol açan bir söylenti vard›r..."
Efendiler, bir komutan›n görevden ç›kar›lmas› ve atanmas› ya da askerî mah-
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sinin vukuundan bir gün geçmeden Meclisçe k›lükal olabilecek bir rivayet teﬂkil etmesi ve Meclis Reisi Sanisinin bunu benden istizaha lüzum görecek kadar
alâkadar olmas› calibi dikkat de¤il midir? Rauf Beye taraf›mdan icap eden cevap verildi. Birinci Ordu Kumandanl›¤› bir müddet vekâletle idare olundu. Fakat, asaleten bir zat›n tayini lâz›md›. Moskova Sefaretinden avdet etmiﬂ olan
Fuat Paﬂan›n Birinci Ordu Kumandanl›¤›n› kabul edip etmiyece¤i hakk›nda
noktai nazar›n› istimzaç ettim. Anlad›m ki, cephe kumandanl›¤› yapm›ﬂ oldu¤undan cephe kumandan› emrine girmeye mütemayil de¤ildir. Müdafaai Millîye Vekili bulunan Kâz›m Paﬂa vas›tasile Birinci Ordu Kumandanl›¤›n›, Refet
Paﬂaya teklif ettirdim. Kabul etmemiﬂ. Nihayet o tarihlerde bilâkaydüﬂart cephe emrine girerek ifayi vazife edece¤ini söyliyen, aç›kta Nurettin Paﬂay› Birinci Ordu Kumandanl›¤›na tayin ettik.
*
* *
Efendiler, düﬂman ordusunun cephe ve teﬂkilât›ndan ve ana karﬂ› Garp
Cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu halinde teﬂkil ve tensik edilmiﬂ oldu¤undan bahsetmiﬂtim. Ötedenberi tasavvur etti¤imiz taarruz plân›m›z›n esas›n› da arzedeyim:
Düﬂündü¤ümüz, ordular›m›z›n kuvay› aslîyesini düﬂman cephesinin bir
cenah›nda ve mümkün oldu¤u kadar cenah› haricisinde toplayarak, bir imha
meydan muharebesi yapmakt›r. Bunun için muvaf›k gördü¤ümüz vaziyet kuvayi aslîyemizi, düﬂman›n Afyon Karahisar civar›nda bulunan sa¤ cenah grubu cenubunda veAkarçay ile Dumlup›nar hizas›na kadar olan sahada, toplamakt›. Düﬂman›n en hassas ve mühim noktas› oras› idi. Serî ve kat’î netice almak, düﬂman› bu cenah›ndan vurmakla mümkündü.
Garp Cephesi Kumandan› ‹smet Paﬂa ve Erkân›harbiyei Umumiye Reisi
Fevzi paﬂa, bu noktai nazardan bizzat lüzumu gibi tetkikat yapm›ﬂlard›. Hareket ve taarruz plân›m›z çok evvel tespit edilmiﬂti.
Konyaya gelmiﬂ olan General Townsend'in arzusu üzerine, kendisile görüﬂmek vesilesile Ankaradan hareket ederek 23 Temmuz 1338 akﬂam› Garp
Cephesi Karargâh›n›n bulundu¤u Akﬂehire gittim. Harekât hakk›nda Erkân›harbiyei Umumiye Reisinin huzurile görüﬂmeyi münasip gördük. Ben, 24
Temmuzda Konyaya gittim. 27 de tekrar Akﬂehire avdet ettim. Fevzi Paﬂa
Hazretleri de, 25 Temmuzda Akﬂehire gelmiﬂti. 27/28 Temmuz gecesi beraber
icra etti¤imiz müzakere neticesinde, tespit edilmiﬂ plân mucibince, taarruz etmek üzere, 15 A¤ustosa kadar bütün haz›rl›klar›n ikmaline çal›ﬂma¤› takarrür
ettirdik.
28 Temmuz 1338 günü ö¤leden sonra icra ettirilen bir futbol müsabakas›n› seyretmek vesilesile ordu kumandanlar› ve baz› kolordu kumandanlar› Akﬂehire davet edildi. 28/29 Temmuz gecesi kumandanlarla umumî bir tarzda taarruz hakk›nda müdavelei efkâr ettim. 30 Temmuz 1338 günü Erkân›harbiyei
Umumiye Reisi ve Garp Cephesi Kumandanile tekrar görüﬂerek taarruzun tarz
ve teferruat›n› tespit ettik. Ankaradan davet etti¤imiz Müdafaai Millîye Vekili
Kâz›m Paﬂa da, 1 A¤ustos 1338 ö¤leden sonra Akﬂehire vâs›l oldu. Ordu haz›rl›¤›n›n ikmalinde Müdafaai Millîye Vekâletine ait olan hususat tespit olundu.

kemeye verilmesi iﬂleminin üzerinden bir gün geçmeden Meclisçe dedikodu
olabilecek bir söylenti durumuna girmesi ve Meclis ‹kinci Baﬂkan›n›n bunu
benden aç›klamam› isteyecek kadar ilgilenmesi dikkat çekici de¤il midir? Rauf Beye taraf›mdan gereken karﬂ›l›k verildi. Birinci Ordu Komutanl›¤› bir süre vekâletle yönetildi. Ama, asil olarak birinin atanmas› gerekti. Moskova Elçili¤inden dönmüﬂ olan Fuat Paﬂan›n Birinci Ordu Komutanl›¤›n› kabul edip
etmiyece¤i konusunda görüﬂünü sordum. Anlad›m ki, cephe komutanl›¤› yapm›ﬂ oldu¤undan cephe komutan› emrine girmeye e¤ilimli de¤ildir. Millî Savunma Bakan› Kâz›m Paﬂa arac›l›¤›yla Birinci Ordu Komutanl›¤›n›, Refet Paﬂaya önerttim. Kabul etmemiﬂ. Sonunda o tarihlerde kay›ts›z ﬂarts›z cephe
emrine girerek görev yapaca¤›n› söyleyen, aç›kta bulunan Nurettin Paﬂay› Birinci Ordu Komutanl›¤›na atad›k.
*
* *
Efendiler, düﬂman ordusunun cephe ve örgütlerinden ve ona karﬂ› Bat›
Cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu olarak örgütlenmiﬂ ve düzenlenmiﬂ oldu¤undan söz etmiﬂtim. Ötedenberi tasarlad›¤›m›z sald›r› plân›m›z›n ana çizgilerini de bilginize sunay›m:
Düﬂündü¤ümüz, ordular›m›z›n ço¤unu düﬂman cephesinin bir kanad›nda
ve elden geldi¤ince d›ﬂ kanad›nda toplayarak, kesin sonuçlu bir meydan savaﬂ› yapmakt›. Bunun için uygun gördü¤ümüz durum büyük kuvvetlerimizi düﬂman›n Afyon yak›nlar›nda bulunan sa¤ kanat grubu güneyinde ve Akarçay ile
Dumlup›nar karﬂ›s›na kadar olan alanda, toplamakt›. Düﬂman›n en duyarl› ve
önemli noktas› oras› idi. Çabuk ve kesin sonuç almak, düﬂman› bu kanad›ndan vurmakla olabilirdi.
Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Paﬂa ve Genelkurmay Baﬂkan› Fevzi Paﬂa,
bu bak›mdan, kendileri, gerekti¤i gibi incelemeler yapm›ﬂlard›. Savaﬂ ve sald›r› plân›m›z çok önceden saptanm›ﬂt›.
Konyaya gelmiﬂ olan General Townsend'in istemesi üzerine, kendisile
görüﬂmek bahanesiyle Ankaradan ayr›larak 23 Temmuz 1922 akﬂam› Bat›
Cephesi Karargâh›n›n bulundu¤u Akﬂehire gittim. Savaﬂ plân› üzerinde görüﬂürken Genelkurmay Baﬂkan›n›n da bulunmas›n› uygun gördük. Ben, 24
Temmuzda Konyaya gittim. 27 de tekrar Akﬂehire döndüm. Fevzi Paﬂa
Hazretleri de, 25 Temmuzda Akﬂehire gelmiﬂti. 27/28 Temmuz gecesi birlikte yapt›¤›m›z görüﬂme sonunda, saptanm›ﬂ plân uyar›nca, sald›r› için, 15
A¤ustosa kadar bütün haz›rl›klar›n tamamlanmas›na çal›ﬂmay› kararlaﬂt›rd›k.
28 Temmuz 1922 günü ö¤leden sonra yapt›r›lan bir futbol maç›n› izlemelerini ileri sürerek ordu komutanlar› ve kimi kolordu komutanlar› Akﬂehire
ça¤›r›ld›. 28/29 Temmuz gecesi komutanlarla genel olarak sald›r› üzerine görüﬂtüm. 30 Temmuz 1922 günü Genelkurmay Baﬂkan› ve Bat› Cephesi Komutan›yla tekrar görüﬂerek sald›r›n›n nas›l yap›laca¤›n› ayr›nt›lar›yla saptad›k.
Ankaradan ça¤›rd›¤›m›z Millî Savunma Bakan› Kâz›m Paﬂa da, 1 A¤ustos
1922 ö¤leden sonra Akﬂehire geldi. Ordu haz›rl›¤›n›n tamamlanmas›nda Millî Savunma Bakanl›¤›na düﬂen iﬂler saptand›.
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26 A¤usots
1338, taarruz emri

Ordunun haz›rl›klar›n›n ikmalile taarruzun tesriini emrettikten sonra tekrar Ankaraya döndüm. Garp Cephesi Kumandan› 6 A¤ustos 1338 de ordular›na mahrem olarak taarruza haz›rl›k emri verdi.
Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve Müdafaai Millîye Vekili Paﬂalar da Ankaraya avdet ettiler.
Efendiler, taarruz için tekrar cepheye gitmeden evvel, Ankarada tespit
edilmek lâz›mgelen baz› vaziyetler vard›. Henüz, Heyeti Vekileyi taarruz emri
verdi¤imden tamamen haberdar etmemiﬂtim. Art›k onlar› resmen haberdar etmek zaman› gelmiﬂti. Aktetti¤imiz bir içtimada vaziyeti dahilîyeyi, haricîyeyi ve
askerîyeyi müzakere ve münakaﬂa ettikten sonra, taarruz hususunda Heyeti
Vekile ile mutab›k kald›k.
Di¤er bir mesele de mühimdi. Muhalifler, ordunun tefessüh etti¤inden, k›p›rdayacak halde olmad›¤›ndan, böyle zulmet ve müphemiyet içinde intizar›n
felâkete müncer olaca¤›ndan ibaret propagandalar›na, çok germi vermiﬂlerdi.
Gerçi, Mecliste bu telâkki cereyan›n›n yapt›¤› akisler, zaten düﬂmanlardan çok
gizlemek istedi¤im harekât noktai nazar›ndan faydal› idi. Fakat bu menfi propaganda, en yak›n ve en kani zevat üzerinde dahi suitesire baﬂlam›ﬂ, onlarda da
tereddütler uyand›rm›ﬂt›. Onlar› da kariben yapaca¤›m taarruz hakk›nda ve alt› yedi günde düﬂman kuvayi aslîyesini ma¤lûp edece¤ime dair olan itimad›m
hususunda, tenvir ve teskin etmeyi lüzumlu gördüm. Bunu da yapt›ktan sonra
Ankaray› terkettim. Erkân›harbiyei Umumiye Reisi benden evvel 13 A¤ustos
1338 de cepheye gitmiﬂti.
Ben, birkaç gün sonra hareket ettim. Hareketimi pek mahdut birkaç zattan maada bütün Ankaradan gizledim. Benim gaybubet edece¤imi bilenler, burada imiﬂim gibi davranacaklard›. Hatta benim, Çankayada, çay ziyafeti verdi¤imi de gazetelerle ilân edeceklerdi. Bunu bittabi o vak›tler iﬂitmiﬂsinizdir.
Trenle hareket etmedim. Bir gece otomobil ile Tuz Çölü üzerinden Konyaya
gittim. Konyaya hareketimi orada kimseye telgrafla bildirmedi¤im gibi Konyaya vâs›l olur olmaz telgrafhaneyi kontrol alt›na ald›rarak Konyada bulundu¤umun da hiçbir tarafa bildirilmemesini temin ettim.
20 A¤ustos 1338 günü ö¤leden sonra saat dörtte Garp Cephesi Karargâh›nda yani Akﬂehirde bulunuyordum. K›sa bir müzakereyi müteak›p 26 A¤ustos 1338 sabah› düﬂmana taarruz için Cephe Kumandan›na emir verdim.
20/21 A¤ustos 1338 gecesi Birinci ve ‹kinci Ordu Kumandanlar›n› da
Cephe Karargâh›na davet ettim. Erkân›harbiyei Umumiye Reisi ve Cephe Kumandan›n›n huzurile sureti taarruz hakk›ndaki noktai nazar›, harita üzerinde
k›sa bir harp oyunu tarz›nda izah ettikten sonra Cephe Kumandan›na, o gün
vermiﬂ oldu¤um emri tekrar ettim. Kumandanlar, faaliyete geçtiler. Taarruzumuz, sevkulceyﬂ ve ayn› zamanda bir tabiye bask›n› halinde, icra olunacakt›.
Bunun mümkün olabilmesi için tahﬂidat ve tertibat›n gizli kalmas›na, ehemmiyet vermek lâz›md›. Bu sebeple, bilcümle harekât, gece icra edilecek, k›taat
gündüzleri köylerde ve a¤açl›klar alt›nda istirahat edeceklerdi. Taaruz m›nt›kas›nda yollar›n ›slâh› ve saire gibi faaliyetlerle düﬂman›n nazar› dikkatini celbetmemek için, di¤er baz› menat›kta da ayn› suretle sahte faaliyetlerde bulunulacakt›.

Ordunun haz›rl›klar›n›n tamamlanmas›yla sald›r›n›n çabuklaﬂt›r›lmas›n›
emrettikten sonra tekrar Ankaraya döndüm. Bat› Cephesi Komutan› 6 A¤ustos 1922 de ordular›na gizli olarak sald›r›ya haz›rl›k emri verdi.
Genelkurmay Baﬂkan› ve Millî Savunma Bakan› Paﬂalar da Ankaraya
döndüler.
Efendiler, sald›r› için tekrar cepheye gitmeden evvel, Ankarada saptanmas› gereken baz› konular vard›. Daha, sald›r› emri verdi¤imi Bakanlar Kuruluna tümüyle bildirmemiﬂtim. Art›k bunu onlara resmî olarak bildirmek zaman› gelmiﬂti. Yapt›¤›m›z bir toplant›da, iç ve d›ﬂ olaylar› ve ordu durumunu
görüﬂüp tart›ﬂt›ktan sonra, sald›r› konusunda Bakanlar Kuruluyla görüﬂ birli¤ine vard›k.
Baﬂka bir sorun da önemliydi. Muhalifler, ordunun yozlaﬂt›¤›ndan, k›p›rdayacak durumda olmad›¤›ndan, böyle karanl›k ve belirsizlik içinde beklemesinin y›k›mla sonuçlanaca¤› yolundaki propagandalar›n› iyice k›z›ﬂt›rm›ﬂlard›.
Gerçi bu görüﬂ ak›m›n›n Mecliste yapt›¤› yank›lar, düﬂmanlardan benim çok
gizlemek istedi¤im sald›r› plân› aç›s›ndan yararl›yd›. Ama bu olumsuz propaganda, en yak›n ve en inanm›ﬂ insanlar üzerinde bile kötü etki yapmaya baﬂlam›ﬂ, onlarda da duraksamalar uyand›rm›ﬂt›. Onlar› da yak›nda yapaca¤›m
sald›r› hakk›nda ve alt› yedi günde düﬂman›n ana kuvvetlerini yenece¤ime
olan güvenim üzerinde, ayd›nlat›p yat›ﬂt›rmay› uygun gördüm. Bunu da yapt›ktan sonra Ankaradan ayr›ld›m. Genelkurmay Baﬂkan› benden evvel 13
A¤ustos 1922 de cepheye gitmiﬂti.
Ben, birkaç gün sonra yola ç›kt›m. Gitti¤imi belirli birkaç kiﬂiden baﬂka
bütün Ankaradan gizledim. Benim ayr›laca¤›m› bilenler burada imiﬂim gibi
davranacaklard›. Dahas› benim, Çankayada, çay ziyafeti verdi¤imi de gazetelerle duyuracaklard›. Bunu elbette o zamanlar iﬂitmiﬂsinizdir. Trenle gitmedim. Bir gece otomobil ile Tuz Çölü üzerinden Konyaya gittim. Konyaya gidiﬂimi orada kimseye telgrafla bildirmedi¤im gibi Konyaya var›r varmaz telgrafhaneyi kontrol alt›na ald›rarak Konyada bulundu¤umun da hiçbir tarafa
bildirilmemesini sa¤lad›m.
20 A¤ustos 1922 günü ö¤leden sonra saat dörtte Bat› Cephesi Karargâh›nda yani Akﬂehirde bulunuyordum. K›sa bir görüﬂmeden sonra 26 A¤ustos
1922 sabah› düﬂmana sald›rmak için Cephe Komutan›na emir verdim.
20/21 A¤ustos 1922 gecesi Birinci ve ‹kinci Ordu Komutanlar›n› da
Cephe Karargâh›na ça¤›rd›m. Genelkurmay Baﬂkan› ve Cephe Komutan›n›n yan›nda sald›r›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i görüﬂünü, harita üzerinde
k›sa bir harp oyunu biçiminde aç›klad›ktan sonra Cephe Komutan›na, o
gün vermiﬂ oldu¤um emri tekrarlad›m. Komutanlar, iﬂe koyuldular. Sald›r›m›z, hem strateji hem taktik aç›s›ndan bir bask›n biçiminde, yap›lacakt›.
Bunun yap›labilmesi için y›¤›nak›n düzenlemelerin gizli kalmas›na, önem
vermek gerekiyordu. Bu nedenle, bütün yürüyüﬂler, gece yap›lacak, birlikler gündüzleri köylerde ve a¤açl›klar alt›nda dinleneceklerdi. Sald›r› bölgesinde yollar›n düzeltilmesi ve benzeri çal›ﬂmalarla düﬂman›n dikkatini çekmemek için, baz› baﬂka bölgelerde de benzeri düzmece çal›ﬂmalar yap›lacakt›.
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Sald›r›ya
haz›rl›k
emri

26 A¤ustos
1922, sald›r› emri

Baﬂkumandan Muharebesi

Mütareke
teklifi

24 A¤ustos 1338 de karargâhlar›m›z› Akﬂehirden, taarruz cephesi gerisindeki ﬁuhut kasabas›na naklettirdik. 25 A¤ustos 1338 sabah› da ﬁuhuttan muharebeyi idare etti¤imiz Kocatepenin cenubu garbîsinde çad›rl› ordugâha naklettik. 26 A¤ustos sabah› Kocatepede haz›r bulunuyorduk. Sabah saat 5:30 da topçu ateﬂimizle taarruz baﬂlad›.
Efendiler, 26, 27 A¤ustos günlerinde yani iki gün zarf›nda düﬂman›n Karahisar›n cenubunda 50 ve ﬂark›nda 20, 30 kilometre imtidad›nda bulunan
müstahkem cephelerini, düﬂürdük. Ma¤lûp olan düﬂman ordusu, kuvayi külliyesini, 30 A¤ustosa kadar Asl›hanlar civar›nda ihata ettik. 30 A¤ustosta icra etti¤imiz muharebe neticesinde (buna Baﬂkumandan Muharebesi unvan› verilmiﬂtir) düﬂman kuvayi aslîyesini imha ve esir ettik. Düﬂman ordusu Baﬂkumandanl›¤›n› ifa eden General Trikopis de, üsera meyan›na dahil oldu. Demek ki,
tasavvur etti¤imiz neticei kat'iye, beﬂ günde al›nm›ﬂ oldu.
31 A¤ustos 1338 günü ordular›m›z kuvayi aslîyesile ‹zmir istikameti umumîyesinde hareket ederken, aksam› sairesile de düﬂman›n Eskiﬂehir ve ﬂimalinde bulunan kuvvetlerini ma¤lûp etmek üzere, hareket ediyorlard›.
Efendiler, Baﬂkumandan Muharebesinin neticesine kadar hergün büyük
muvaffak›yetlerle inkiﬂaf eden taarruzumuzu tebli¤i resmîlerde gayet ehemmiyetsiz harekâttan ibaret gösteriyorduk. Maksad›m›z, vaziyeti mümkün oldu¤u
kadar cihandan gizlemekti. Çünkü, düﬂman ordusunu tamamen imha edece¤imizden emin idik. Bunu anlay›p, düﬂman ordusunu felâketten kurtarmak istiyeceklerin yeni teﬂebbüslerine meydan vermemeyi münasip görmüﬂ idik. Filhakika, bizim hareketimizi hissettikleri zaman ve taarruzumuzu müteak›p müracaatlar vaki olmuﬂtur. Meselâ; taarruz etmekte bulundu¤umuz s›rada ‹cra Vekilleri Reisi olan Rauf Beyden, mütareke hakk›nda ‹stanbuldan iﬂ'ar vukubuldu¤una dair 4 Eylûl 1338 tarihli bir telgraf alm›ﬂt›m. Verdi¤im cevap aynen ﬂudur:
Tel makama mahsustur
Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine
5/9/1338
C: Anadoludaki Yunan ordusu sureti kat'iyede ma¤lûp edilmiﬂtir. Yunan ordusunun
art›k yeniden ciddî bir mukavemet ibraz›na ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir müzakereye mahal kalmam›ﬂt›r. Mütareke, ancak Trakya için mevzuubahs olabilir. Binaenaleyh
Eylûlün onuna kadar do¤rudan do¤ruya Yunan hükûmeti veyahut ‹ngiltere vas›tasile, hükûmetimize resmen müracaat etti¤i takdirde berveçhiati ﬂerait dermeyan edilerek cevap verilmelidir. Bu tarihten, yani Eylûlün onundan sonra vaki olacak müracaatin cevab›n›n baﬂka olmak ihtimali vard›r. Bu takdirde keyfiyet ayr›ca taraf› âcizaneme bildirilmelidir:
1) Mütarekenin tarihinden itibaren on beﬂ gün zarf›nda Trakya 1330 hudutlar›na kadar
bilâkaydü ﬂart Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin memurîni mülkiye ve kuvay› askerîyesine teslim edilmiﬂ bulunacakt›r.
2) Yunanistandaki üseram›z on beﬂ gün zarf›nda ‹zmir, Band›rma ve ‹zmit limanlar›nda teslim olunacakt›r.
3) Yunan ordusunun üç buçuk senedenberi Anadoluda ika etti¤i ve icra eylemekte bulundu¤u tahribat› tamir etmeyi ﬂimdiden taahhüt edecektir.
Büyük Millet Meclisi Reisi Baﬂkumandan Mustafa Kemal

Ordular›m›z ‹zmir
r›ht›m›nda
ilk verdi¤im
hedefe, Akdenize vâs›l
oldular

Bizzat bana verilen bir telsiz telgrafta da, ‹zmirdeki ‹tilâf Devletleri konsoloslar›na benimle müzakeratta bulunmak salâhiyetini verdiklerinden, hangi
gün ve nerede mülâkat edebilece¤im soruluyordu. Buna verdi¤im cevapta da, 9
Eylûl 1338 de Nifte mülâkat edebilece¤imi bildirmiﬂtim. Filhakika dedi¤im
günde ben Nifte bulundum. Fakat mülâkat istiyenler orada de¤ildi. Çünkü ordular›m›z ‹zmir r›ht›m›nda ilk verdi¤im hedefe, Akdenize vâs›l olmuﬂ bulunuyorlard›.
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24 A¤ustos 1922 de karargâhlar›m›z› Akﬂehirden, sald›r› cephesi gerisindeki ﬁuhut kasabas›na getirttik. 25 A¤ustos 1922 sabah› da ﬁuhuttan savaﬂ›
yönetece¤imiz Kocatepenin güney bat›s›nda çad›rl› ordugâha gittik. 26 A¤ustos sabah› Kocatepede haz›r bulunuyorduk. Sabah saat 5.30 da topçu ateﬂimizle sald›r› baﬂlad›.
Efendiler, 26, 27 A¤ustos günlerinde yani iki gün içinde düﬂman›n Afyonun güneyinde 50 ve do¤usunda 20, 30 kilometre uzunlu¤unda koruganl› cephelerini, düﬂürdük. Yenilen düﬂman ordusunun, büyük kuvvetlerini, 30 A¤ustosa kadar Asl›hanlar yak›nlar›nda kuﬂatt›k. 30 A¤ustosta yapt›¤›m›z savaﬂ sonunda (buna Baﬂkomutan Savaﬂ› ad› verilmiﬂtir) düﬂman›n ana kuvvetlerini
yok ettik ve tutsak ald›k. Düﬂman ordusunun Baﬂkomutanl›¤›n› yapan General Trikopis de, tutsaklar aras›ndayd›. Demek ki, tasarlad›¤›m›z kesin sonuç,
beﬂ günde al›nm›ﬂ oldu.
31 A¤ustos 1922 günü ordular›m›z ana kuvvetleriyle ‹zmire do¤ru ilerlerken, baﬂka bölümleriyle de düﬂman›n Eskiﬂehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini yenmek üzere, ilerliyorlard›.
Efendiler, Baﬂkomutan Savaﬂ›n›n sonuna kadar hergün büyük baﬂar›larla
geliﬂen sald›r›m›z› resmî bildirilerde çok önemsiz ﬂeylermiﬂ gibi gösteriyorduk.
Amac›m›z, durumu olabildi¤ince dünyadan gizlemekti. Çünkü, düﬂman ordusunu tümüyle yok edece¤imize güvenimiz vard›. Bunu anlay›p, düﬂman ordusunu
y›k›nt›dan kurtarmak istiyeceklerin yeni giriﬂimlerine meydan vermemeyi uygun görmüﬂ idik. Gerçekten, bizim tutumumuzu sezdikleri zaman ve sald›r›m›zdan hemen sonra baﬂvurular olmuﬂtur. Örne¤in; sald›r›da bulundu¤umuz s›rada Bakanlar Kurulu Baﬂkan› olan Rauf Beyden, ‹stanbuldan ateﬂkesle ilgili yaz› geldi¤i yolunda 4 Eylûl 1922 tarihli bir telgraf alm›ﬂt›m. Verdi¤im yan›t ﬂudur:

Baﬂkomutan Savaﬂ›

Ateﬂkes
önerisi

Tel Baﬂbakana özeldir
Bakanlar Kurulu Yüksek Baﬂkanl›¤›na
5/9/1922
K: Anadoludaki Yunan ordusu kesin olarak yenilmiﬂtir. Yunan ordusunun art›k yeniden ciddî bir direnmede bulunmas› beklenemez. Anadolu için herhangi bir görüﬂmeye gerek kalmam›ﬂt›r. Ateﬂkes, ancak Trakya için sözkonusu olabilir. Bunun için Eylûlün onuna
kadar Yunan hükûmeti do¤rudan do¤ruya ya da ‹ngiltere arac›l›¤›yla, hükûmetimize resmî
olarak baﬂvurursa aﬂa¤›daki koﬂullar ileri sürülerek karﬂ›l›k verilmelidir. Bu tarihten, yani
Eylûlün onundan sonra yap›lacak baﬂvurunun karﬂ›l›¤› baﬂka olabilir. Böyle olursa durum
bana ayr›ca bildirilmelidir:
1) Ateﬂkesin tarihinden on beﬂ gün içinde Trakya 1914* s›n›rlar›na kadar kay›ts›z ﬂarts›z Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin sivil görevlilerine ve askeri güçlerine b›rak›lm›ﬂ olacakt›r.
2) Yunanistandaki tutsaklar›m›z on beﬂ gün içinde ‹zmir, Band›rma ve ‹zmit limanlar›nda bize verilecektir.
3) Yunan ordusunun üç buçuk senedenberi Anadoluda yapt›¤› ve yapmakta bulundu¤u zararlar› gidermeyi ﬂimdiden üstlenecektir.
Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Baﬂkomutan Mustafa Kemal

Do¤rudan do¤ruya bana çekilen bir telgrafta da, ‹zmirdeki ‹tilâf Devletleri konsoloslar›na benimle görüﬂmelerde bulunmak yetkisi verdiklerinden, hangi gün ve nerede görüﬂebilece¤im soruluyordu. Buna verdi¤im yan›tta da, 9 Eylûl 1922 de Nif’te** buluﬂabilece¤imizi bildirmiﬂtim. Gerçekten dedi¤im günde
ben Nifte bulundum. Ama buluﬂmak istiyenler orada de¤ildi. Çünkü ordular›m›z ‹zmir r›ht›m›nda ilk verdi¤im hedefe, Akdenize varm›ﬂ bulunuyorlard›.
* Birinci Dünya Savaﬂ›n›n baﬂlad›¤› y›l
** Nif: Kemalpaﬂa Kasabas›
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Ordular›m›z ‹zmir
r›ht›m›nda
ilk verdi¤im hedefe,
Akdenize
vard›lar

‹tilâf Devletlerinin 23
Eylûl 1338
tarihli mütareke teklifi

Muhterem Efendiler, Afyon Karahisar-Dumlup›nar Meydan Muharebesi
ve ondan sonra düﬂman ordusunu kâmilen imha veya esir eden ve bakiyetüssüyufunu Akdenize, Marmaraya döken harekât›m›z› izah ve tavsif için söz söylemekten kendimi müsta¤ni addederim.
Her safhasile düﬂünülmüﬂ, ihzar, idare ve zaferle intaç edilmiﬂ olan ve
bu harekât, Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek
kudret ve kahramanl›¤›n› tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir.
Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl fikrinin lâyemut abidesidir.
Bu eseri vücuda getiren bir milletin evlâd›, bir ordunun Baﬂkumandan› oldu¤umdan, ilelebet mes'ut ve bahtiyar›m.
Efendiler, iﬂte ﬂimdi, diplomasi sahas›na geçebiliriz. Gerçi askerî zaferimizden naümit olup daha evvel diplomasi tarik›yle halli mesele kanaat ve iddias›nda bulunanlar›, dediklerini yapmak hususunda biraz fazlaca intizarda b›rakm›ﬂ oldum. Maahaza binnetice benim de diplomasi sahas›nda ciddî olarak
tervici mesai etti¤imi görerek memnun olmalar› lâz›mgelirdi. Böyle olup olmad›¤›n› görece¤iz.
Ordular›m›z, ‹zmir ve Bursay› istirdat ettikten sonra, Trakyay› da Yunan
ordusundan tahlis için, ‹stanbul ve Çanakkale istikametlerinde yürüyüﬂlerine
devam ederken o zaman ‹ngiltere Baﬂvekili bulunan Lloyd George filen harbe
karar vermiﬂ bir tav›rla, dominyonlara, k›taat› muavine talebi z›mm›nda müracaat etmiﬂ; ondan sonraki filiyata bak›l›rsa Lloyd George'un talebinin is'af
olunmad›¤›n› kabul etmek lâz›mgelir.
Bu s›ralarda, ‹stanbulda Frans›z Fevkalâde Komiseri bulunan General
Pelle benimle mülâkat etmek üzere ‹zmire geldi. M›ntakai bitarafî unvanile yadetti¤i bir sahaya, ordular›m›z›n girmemesi muvaf›k olaca¤›n› tavsiye etti. Hükûmeti millîyemizin böyle bir m›ntaka tan›mad›¤›n›, Trakyay› da tahlis etmedikçe ordular›m›z›n tevkifine imkân olmad›¤›n› söyledim. General Pelle, Mösyö Franclin Bovvillon'un benimle görüﬂmek üzere gelmek istedi¤ine dair alm›ﬂ
oldu¤u hususî bir telgraf› gösterdi. Kendisini ‹zmirde kabul edece¤imi söyledim. Mösyö Franclin Bovvillon bir Frans›z harp sefinesile ‹zmire geldi. Fransa Hükûmeti taraf›ndan ve ‹ngiltere ve ‹talya Hükûmetlerinin de inz›mam› muvafakatile benimle mülâkat etmeye geldi¤ini söyledi. Biz - Franclin Bovvillon'la - görüﬂürken, 23 Eylûl 1338 tarihli Düveli ‹tilâfiye Hariciye Nâz›rlar› imzasile bir nota geldi. Bu nota, esasl› olarak iki meseleye ﬂamildi. Biri, harekât›
askerîyenin tevkifi; di¤eri, konferansa, sulha ait idi.
Biz, Rumelide hududu millîyemize kadar ﬁarkî Trakyay› tamamen almad›kça, askerî hareketten sarf›nazar edemezdik. Ancak, vatan›m›z›n bu k›sm›ndan düﬂman k›taat› ç›kar›ld›¤› takdirde fazla bir hareket yapmaya kendili¤inden lüzum kalmayacakt›. Bu notada, Venedik veya sair bir ﬂehirde toplanacak
olan ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya, Romanya, S›rp-H›rvat-Sloven Devleti
ve Yunanistan›n med'uv bulunaca¤› bir konferansa murahhaslar›m›z› göndermeye muvafakat edip etmiyece¤imiz sorulmakla beraber, müzakerat esnas›nda
Bo¤azlardaki bitaraf menat›ka taraf›m›zdan asker gönderilmemesi ﬂartile,
Edirne dahil olmak üzere Merice kadar Trakyan›n bize iadesi hakk›ndaki arzumuzun hüsnü nazarla görülece¤i beyan ediliyordu.

Muhterem Efendiler, Afyon-Dumlup›nar Meydan Savaﬂ› ve ondan sonra
düﬂman ordusunu bütünüyle yok eden ya da tutsak alan ve k›l›çart›klar›n› Akdenize, Marmaraya döken savaﬂlar›m›z› aç›klamak ve nitelemek için söz söylemeyi gerekli bulmam.
Her evresiyle düﬂünülmüﬂ, haz›rlanm›ﬂ, yönetilmiﬂ ve zaferle sonuçland›r›lm›ﬂ olan bu savaﬂ, Türk ordusunun, Türk subay ve komutanlar›n›n, yüksek
güçlerini ve kahramanl›¤›n› tarihte bir daha saptayan ulu bir yap›tt›r.
Bu eser, Türk milletinin özgürlük ve ba¤›ms›zl›k düﬂüncesinin ölümsüz
an›t›d›r. Bu yap›t› yaratan bir milletin çocu¤u, bir ordunun Baﬂkomutan› oldu¤umdan, sonsuza de¤in mutluyum.
Efendiler, iﬂte ﬂimdi, siyaset alan›na geçebiliriz. Gerçi askerî zaferimizden umutsuz olup daha önce diplomasi yoluyla sorunu çözümleme kan› ve
iddias›nda bulunanlar›, dediklerini yapmak hususunda biraz çokça bekletmiﬂ oldum. Bununla birlikte benim de diplomasi alan›nda ciddî olarak çal›ﬂmakta oldu¤umu görerek sevinmeleri gerekirdi. Böyle olup olmad›¤›n› görece¤iz.
Ordular›m›z, ‹zmir ve Bursay› geri ald›ktan sonra, Trakyay› da Yunan ordusundan kurtarmak için, ‹stanbul ve Çanakkale do¤rultular›nda yürüyüﬂlerine devam ederken o zaman ‹ngiltere Baﬂbakan› bulunan Lloyd George, etkin olarak savaﬂmaya karar vermiﬂ bir davran›ﬂ›yla, dominyonlara, yard›mc›
birlikler istemek için baﬂvurmuﬂ; ondan sonraki olaylara bak›l›rsa Lloyd George’un iste¤inin yerine getirilmedi¤ini kabul etmek gerekir.
Bu s›ralarda, ‹stanbulda Frans›z Ola¤anüstü Komiseri bulunan General
Pelle benimle görüﬂmek üzere ‹zmire geldi. Yans›z bölge dedi¤i bir alana, ordular›m›z›n girmemesinin uygun olaca¤›n› ö¤ütledi. Millî Hükûmetimizin
böyle bir bölge tan›mad›¤›n›, Trakyay› da kurtarmad›kça ordular›m›z›n durdurulam›yaca¤›n› söyledim. General Pelle, Mösyö Franclin Bouillon'un benimle görüﬂmek üzere gelmek istedi¤i yolunda alm›ﬂ oldu¤u özel bir telgraf›
gösterdi. Kendisini ‹zmirde kabul edece¤imi söyledim. Mösyö Franclin Bouillon bir Frans›z savaﬂ gemisiyle ‹zmire geldi. Fransa Hükûmeti taraf›ndan ve
‹ngiltere ve ‹talya Hükûmetlerinin de onaylar›n› alarak benimle görüﬂmeye
geldi¤ini söyledi. Biz Franclin Bouillon'la görüﬂürken, 23 Eylûl 1922 tarihli
‹tilâf Devletleri D›ﬂiﬂleri Bakanlar› imzasile bir nota geldi. Bu nota, önemli
olarak iki konu içeriyordu. Biri, savaﬂ›n durdurulmas›yla; öbürü, konferansla,
bar›ﬂla ilgili idi.
Biz, Rumelide ulusal s›n›rlar›m›za kadar Do¤u Trakyay› baﬂtanbaﬂa almad›kça, savaﬂtan vazgeçemezdik. Ancak, vatan›m›z›n bu k›sm›ndan düﬂman
birlikleri ç›kar›l›rsa savaﬂa kendili¤inden gerek kalmayacakt›. Bu notada,
Venedik veya baﬂka bir ﬂehirde toplanacak olan ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya, Romanya, S›rp-H›rvat-Sloven Devleti ve Yunanistan›n ça¤›r›laca¤›
bir konferansa delegelerimizi göndermeyi kabul edip etmiyece¤imiz sorulmakla birlikte, görüﬂmeler s›ras›nda Bo¤azlardaki yans›z bölgelere taraf›m›zdan asker gönderilmemesi koﬂuluyla, Edirne ile birlikte Merice kadar Trakyan›n bize geri verilmesi hakk›ndaki iste¤imizin iyi karﬂ›lanaca¤› bildiriliyordu.
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Mudanya
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Notada, Bo¤azlardan, ekalliyetlerden, Cemiyeti Akvama duhulümüzden
de, bahsolunmakta idi.
Konferans in'ikad›ndan evvel, Yunan k›taat›n›n, Düveli ‹tilâfiye kumandanlar›n›n çizecekleri bir hatt›n gerisine çekilmesi için, Düveli ‹tilâfiyenin imali nüfuz edece¤i vadolunmakta ve bu bapta görüﬂülmek üzere Mudanya veya
‹zmitte bir içtima akti teklif edilmekte idi.
29 Eylûl 1338 tarihinde, bu notaya verdi¤im k›sa bir cevapta, Mudanya
Konferans›n› kabul etti¤imi bildirdim. Fakat, Meriç nehrine kadar, Trakyan›n
derhal bize iadesini talep ettim. 3 Teﬂrinievvelde in'ikad› münasip olaca¤›n›
söyledi¤im Mudanya Konferans›na, Baﬂkumandanl›k nam›na salâhiyeti fevkalâdeyi haiz olmak üzere Garp Cephesi Ordular› Kumandan› ‹smet Paﬂay›, murahhas tayin etti¤imi tebli¤ ettim. Bu notaya hükûmetçe de 4 Teﬂrinievvel 1338
tarihli mufassal bir cevap verildi. Bu cevapta, konferans mahalli için ‹zmir teklif edildi. Bo¤azlar meselesi dolay›sile; Rusya, Ukrayna ve Gürcüstan Cumhuriyetlerinin dahi daveti talep olundu ve sair mesail hakk›nda da noktai nazarlar›m›z mücmelen bildirildi.
Mudanyada, ‹smet Paﬂan›n taht› riyasetinde, ‹ngiltere Murahhas› General
Harrington, Fransa Murahhas› General Charpy, ‹talya Murahhas› General
Monbelli'den mürekkep konferans in'ikat etti. Bir hafta kadar devam eden münakaﬂal› müzakerattan sonra, 11 Teﬂrinievvelde Mudanya Mütarekenamesi imzaland›. Bu suretle Trakyaf vatan› asliye iltihak etti.
Efendiler, zaferi müteak›p, ‹zmirde bizim siyasî temaslar›m›z üzerine, Ankarada Heyeti Vekilenin, daha do¤rusu baz› vekillerin, mütelâﬂi bir vaziyet ald›klar› hissolundu.
Askerî vazifemin hitam bulmuﬂ oldu¤unu, bundan sonraki siyasî iﬂlerin
‹cra Vekilleri Heyetine ait oldu¤unu ihsas edecek tarzda, beni, Ankaraya davet
ettiler. Halbuki ne askerî vazifem hitam bulmuﬂtu ve ne de siyasî ve diplomatik
mesail ile temas ve iﬂtigalden müsta¤ni olabilirdim. Binaenaleyh, ‹zmirden ordunun baﬂ›ndan ve temasa geldi¤im siyasî münasebetlerden uzaklaﬂamazd›m.
Bu sebeple benimle müdavelei efkâr etmek arzu ve ›srar›nda bulunduklar›na
göre ‹cra Vekilleri Heyetinin veya alâkadar vekillerin, ‹zmire nezdime gelmelerini teklif ettim. ‹cra Vekilleri Reisi Rauf Beyle Hariciye Vekili Yusuf Kemal
Bey geldiler.
Rauf Bey, ‹zmirde bana baz› hususî temennilerde de bulundu. Meselâ; Ali
Fuat Paﬂa ile Refet Paﬂan›n, zafer münasebetile terfilerini ve kendilerine münasip birer vazife vererek tatyiplerini, rica etti. Malûmunuz oldu ki, muharebeden
evvel Ali Fuat ve Refet Paﬂalar› harekete iﬂtirak ettirmek için birer suretle teﬂebbüste bulunmuﬂtum. Muvaffak olamad›m. Zaferden dolay›, harekât› askerîyede
bilfiil hizmet edip kespi istihkak eden kumandanlar ve zabitler terfi ve takdir
olunmak suretile bittabi taltif olunmuﬂlard›. Harekât› askerîyeye iﬂtirakten tevakki eden zevat›n da, bizzat orada bulunanlarla beraber taltifleri, ﬂüphesiz suitesiri mucip olabilirdi. Hulâsa Rauf Beye, temenniyat›n› is'af edemiyece¤imi söyledim. Fakat Ali Fuat Paﬂa, Meclis Reisi Sanisi bulundu¤una göre mevki ve vazifesi kendisinin mucibi memnuniyeti olabilecek bir mertebede idi. Yaln›z aç›kta
bulunan Refet Paﬂaya münasip bir vazife bulmaya çal›ﬂaca¤›m› vadettim. Kendisini ‹zmire davet etmesini söyledim. Refet Paﬂa, ‹zmire gelmiﬂti. Fakat tam

Notada Bo¤azlardan, az›nl›klardan, Milletler Cemiyetine girmemizden
de sözediliyordu.
Konferans›n toplanmas›ndan önce, Yunan birliklerinin, ‹tilâf Devletleri
komutanlar›n›n çizecekleri bir çizginin gerisine çekilmesi için, ‹tilâf Devletlerinin bask› yapaca¤›na söz verilmekte ve bu konuda görüﬂülmek üzere Mudanya veya ‹zmitte bir toplant› yap›lmas› önerilmekte idi.
29 Eylûl 1922 tarihinde, bu notaya verdi¤im k›sa bir karﬂ›l›kta, Mudanya
Konferans›n› kabul etti¤imi bildirdim. Ama, Meriç nehrine kadar, Trakyan›n
derhal bize geri verilmesini istedim. 3 Ekimde toplanmas› uygun olaca¤›n›
söyledi¤im Mudanya Konferans›na, Baﬂkomutanl›k ad›na ola¤anüstü yetki ile
Bat› Cephesi Ordular› Komutan› ‹smet Paﬂay›, delege atad›¤›m› bildirdim. Bu
notaya hükûmetçe de 4 Ekim 1922 tarihli ayr›nt›l› uzun bir karﬂ›l›k verildi. Bu
karﬂ›l›kta, konferans yeri olarak ‹zmir önerildi. Bo¤azlar sorunu dolay›sile;
Rusya, Ukrayna ve Gürcüstan Cumhuriyetlerinin de ça¤›r›lmas› istendi ve
baﬂka sorunlara iliﬂkin görüﬂlerimiz de özet halinde bildirildi.
Mudanyada, ‹smet Paﬂan›n baﬂkanl›¤› alt›nda, ‹ngiltere Delegesi General
Harrington, Fransa Delegesi General Charpy, ‹talya Delegesi General Monbelli'nin kat›ld›¤› konferans topland›. Bir hafta kadar tart›ﬂmal› görüﬂmelerden sonra, 11 Ekimde Mudanya Ateﬂkes Anlaﬂmas› imzaland›. Böylece Trakya, ana vatana kat›ld›.
Efendiler, zaferden sonra, ‹zmirde yapt›¤›m›z siyasî giriﬂimler üzerine,
Ankarada Bakanlar Kurulunun, daha do¤rusu baz› bakanlar›n, telâﬂl› bir durum ald›klar› sezildi.
Asker olarak görevimin son bulmuﬂ oldu¤unu, bundan sonraki siyasî iﬂlerin Bakanlar Kurulunun iﬂi oldu¤unu sezdirecek biçimde, beni, Ankaraya
ça¤›rd›lar. Oysa ne asker olarak görevim son bulmuﬂtu ve ne de siyasî ve diplomatik sorunlarla ilgilenmeyip u¤raﬂmaktan vazgeçebilirdim. Bundan dolay›,
‹zmirden ordunun baﬂ›ndan ve baﬂlad›¤›m politik görüﬂmelerden uzaklaﬂamazd›m. Bu nedenle benimle görüﬂmek iste¤inde olup bunda direndiklerine
göre Bakanlar Kurulunun ya da ilgilenen bakanlar›n, ‹zmire yan›ma gelmelerini önerdim. Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Beyle D›ﬂiﬂleri Bakan› Yusuf
Kemal Bey geldiler.
Rauf Bey, ‹zmirde bana bir tak›m özel dileklerini de bildirdi. Örne¤in;
Ali Fuat Paﬂa ile Refet Paﬂan›n, zafer dolay›s›yla rütbelerinin yükseltilmesini ve kendilerine uygun birer görev verilerek gönüllülerinin hoﬂ edilmesini, rica etti. Bilginize sunmuﬂtum ki, savaﬂtan evvel Ali Fuat ve Refet Paﬂalar›n savaﬂa kat›lmalar›n› sa¤lamak için birer yoldan giriﬂimlerde bulunmuﬂtum. Baﬂar›l› olamad›m. Zaferden dolay›, savaﬂa kat›l›p bilfiil hizmet
ederek haketmiﬂ olan komutanlar ve subaylar rütbeleri yükseltilmek ve
be¤enildikleri belirtilmek yoluyla elbette ödüllendirilmiﬂlerdi. Savaﬂlara
kat›lmaktan kaç›nanlar›n da, bizzat orada bulunanlarla birlikte ödüllendirilmeleri, kuﬂkusuz kötü etki yapabilirdi. K›sacas›, Rauf Beye, isteklerini
yerine getiremiyece¤imi söyledim. Ama Ali Fuat Paﬂa, Meclis ‹kinci Baﬂkan› bulundu¤una göre konumu ve görevi kendisini sevindirebilecek kadar yüksekti. Yaln›z aç›kta bulunan Refet Paﬂaya uygun bir görev bulmaya çal›ﬂaca¤›ma söz verdim. Kendisini ‹zmire ça¤›rmas›n› söyledim. Refet
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Sulh Konferans›na
gönderece¤imiz murahhaslar

‹smet Paﬂan›n Hariciye Vekilli¤ine ve Heyeti Murahhasa Reisli¤ine seçilmesi

Lozan Sulh
Konferans›na davet

benim Ankaraya avdet etti¤im geceye tesadüf etti¤i için kendisile orada mülâkat olunamad›.
Refet Paﬂan›n tavzifi, bilâhare Ankaradan Bursaya seyahatim esnas›nda oldu.
Efendiler, ‹zmirden Ankaraya avdetimde, baﬂl›ca Mudanya Konferans›
müzakeratile iﬂtigal olundu. Bir taraftan da ‹cra Vekilleri Heyetinde, Mecliste,
encümenlerde, sulh konferans›na gönderilebilecek heyeti murahhasa, mevzuubahs oluyordu. Vekiller Heyeti Reisi Rauf Bey, Hariciye Vekili Yusuf Kemal
Bey ve S›hhiye Vekili bulunan R›za Nur Bey gidecek heyeti murahhasan›n, tabiî azas› gibi görülüyordu. Ben, henüz bu hususta kat’î kanaat ve karar›m› tesbit etmemiﬂtim. Ancak Rauf Beyin taht› riyasetinde bulunacak heyetin bizim
için hayatî olan meselede muvaffak olaca¤›na emin olam›yordum. Rauf Beyin
de kendini zay›f görmekte oldu¤unu hissediyordum. Müﬂavir olarak ‹smet Paﬂan›n kendisine terfik›n› teklif etti. Bu teklife dermeyan etti¤im mütaleada, ‹smet Paﬂadan müﬂavir olarak edilecek istifade mahduttur. ‹smet Paﬂa reis olursa, azamî istifade temin olunaca¤›na ben de kaniim dedim. Bu nokta üzerinde
fazla görüﬂülmedi. Ondan sonra, Rauf Bey, heyeti murahhasa meselesinde baﬂlad›klar› terkip ve teﬂkillere devam ettiler. Ben, buna ehemmiyet verir görünmedim. Mudanya Konferans› hitam bulmuﬂtu. ‹smet Paﬂa ve Erkân›harbiyei
Umumiye Reisi Fevzi Paﬂa Bursada bulunuyorlard›. Kendilerile görüﬂmek
üzere Bursaya gittim. Beraberinde Müdafaai Millîye Vekili Kâz›m Paﬂa vard›.
ﬁarkta, aleyhindeki fikrî ve filî tezahürattan dolay›, ifay› vazifeye imkân göremedi¤inden Ankaraya gelmeye mecbur olan Kâz›m Kara Bekir Paﬂay› ve ‹stanbulda kendisine vazife vermek üzere de Refet Paﬂay› birlikte götürdüm.
Bursada kald›¤›m günler zarf›nda, Refet Paﬂay› malûm oldu¤u veçhile ‹stanbula gönderdim. ‹smet Paﬂay› da, heyeti murahhasa riyaseti vazifesini ifa edebilip
edemiyece¤ini, mevcut bunca malûmat›ma ra¤men bir daha tetkik ettim. Mudanya Konferans›n› nas›l idare etti¤ini teferruatile anlamaya çal›ﬂt›m. ‹smet Paﬂan›n kendisine, tasavvurat›ma dair hiçbir kelime söylemiyordum. Nihayet
müsbet olarak karar›m› verdim. ‹smet Paﬂan›n Heyeti Murahhasa Reisi olmas› için daha evvel Hariciye Vekili olmas›n› münasip gördüm. Bunu temin için
do¤rudan do¤ruya Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye hususî ve mahrem olarak yazd›¤›m bir ﬂifre telgrafnamede kendisinin Hariciye Vekâletinden istifa etmesini ve yerine ‹smet Paﬂan›n intihab›na bizzat delâlet eylemesini rica ettim.
Ankaradan hareketimden evvel Yusuf Kemal Bey, bana, Heyeti Murahhasa Riyaseti vazifesini en iyi ‹smet Paﬂan›n yapabilece¤ini söylemiﬂti. Yusuf Kemal Beyden kendisine vukubulan iﬂ'ar›m› hüsnü telâkki ederek icab›na tevessül etti¤ine dair cevap ald›m.
‹ﬂte, ondan sonra idi ki, ‹smet Paﬂaya, emrivaki halinde Hariciye Vekili
olaca¤›n› ve ondan sonra da sulh konferans›na Heyeti Murahhasa Reisi olarak
gidece¤ini söyledim. Paﬂa, birdenbire mütehayyir kald›. Asker oldu¤undan
bahsederek, beyan› itizar etti. En nihayet, teklifimi bir emir telâkki ederek mutavaat gösterdi. Tekrar, Ankaraya avdet ettim, bu esnada 28 Teﬂrinievel 1338
de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Lozanda in'ikat edecek olan sulh müzakeresine
davet olunduk. ‹tilâf Devletleri, hâlâ ‹stanbulda bir hükûmet tan›mak istiyor ve
onu da bizimle beraber konferansa davet ediyordu.
*
* *

Paﬂa ‹zmire gelmiﬂti. Ama tam benim Ankaraya dönece¤im geceye rastlad›¤›
için kendisile orada buluﬂamad›k.
Refet Paﬂan›n görevlendirilmesi, sonradan Ankaradan Bursaya yolculu¤um s›ras›nda oldu.
Efendiler, ‹zmirden Ankaraya döndü¤ümde, baﬂl›ca Mudanya Konferans› görüﬂmeleriyle u¤raﬂ›ld›. Bir yandan da Bakanlar Kurulunda, Mecliste, komüsyonlarda, bar›ﬂ konferans›na gönderilebilecek delege kurul, söz konusu
oluyordu. Bakanlar Kurul Baﬂkan› Rauf Bey, D›ﬂiﬂleri Bakan› Yusuf Kemal
Bey ve Sa¤l›k Bakan› R›za Nur Bey gidecek delege kurulun, do¤al üyeleri gibi görülüyordu. Ben, daha bu konuda kesin düﬂünce ve karar›m› saptamam›ﬂt›m. Ancak Rauf Beyin baﬂkanl›¤› alt›nda bulunacak kurulun bizim için ölüm
kal›m niteli¤i taﬂ›yan bu iﬂde baﬂar›l› olaca¤›na güvenemiyordum. Rauf Beyin
de kendini yetersiz görmekte oldu¤unu seziyordum. Dan›ﬂman olarak ‹smet
Paﬂan›n kendisine kat›lmas›n› önerdi. Bu öneriye verdi¤im karﬂ›l›kta, ‹smet
Paﬂadan dan›ﬂman olarak s›n›rl› yararlan›labilir. ‹smet Paﬂa baﬂkan olursa, ençok yarar sa¤lanaca¤›na ben de inan›r›m dedim. Bu nokta üzerinde fazla görüﬂülmedi. Ondan sonra, Rauf Bey, delege kurul konusunda baﬂlad›klar› türlü düzenlemeleri sürdürdüler. Ben, buna önem verir görünmedim. Mudanya
Konferans› sona ermiﬂti. ‹smet Paﬂa ve Genelkurmay Baﬂkan› Fevzi Paﬂa
Bursada bulunuyorlard›. Kendilerile görüﬂmek üzere Bursaya gittim. Beraberimde Millî Savunma Bakan› Kâz›m Paﬂa vard›. Do¤uda, kendisine karﬂ› düﬂünsel ve eylemli olarak yap›lan gösterilerden dolay›, görev yapma olana¤›
bulunmad›¤› için Ankaraya gelmek zorunda kalan Kâz›m Kara Bekir Paﬂay›
ve ‹stanbulda kendisine görev vermek üzere de Refet Paﬂay› birlikte götürdüm. Bursada kald›¤›m günler içinde, Refet Paﬂay› bilindi¤i gibi ‹stanbula
gönderdim. ‹smet Paﬂan›n da, delege kurul baﬂkanl›¤›n› yap›p yapamayaca¤›n›, eldeki bunca bilgilere karﬂ›n bir daha inceledim. Mudanya Konferans›n›
nas›l yönetti¤ini ayr›nt›lar›yla anlamaya çal›ﬂt›m. ‹smet Paﬂan›n kendisine, tasarlad›klar›mla ilgili hiçbir kelime söylemiyordum. Sonunda olumlu olarak
karar›m› verdim. ‹smet Paﬂan›n Delege Kurul Baﬂkan› olmas› için daha önce
D›ﬂiﬂleri Bakan› olmas›n› uygun gördüm. Bunu sa¤lamak için do¤rudan do¤ruya D›ﬂiﬂleri Bakan› Yusuf Kemal Beye özel ve gizli olarak yazd›¤›m bir ﬂifre telgrafda kendisinin D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›ndan çekilmesini ve yerine ‹smet
Paﬂan›n seçilmesine kendisinin arac›l›k etmesini rica ettim.
Ankaradan ayr›lmadan evvel Yusuf Kemal Bey, bana Delege Kurul Baﬂkanl›¤›n› en iyi ‹smet Paﬂan›n yapabilece¤ini söylemiﬂti. Yusuf Kemal Beyden
kendisine yapt›¤›m bildiriyi iyi karﬂ›layarak gere¤ini yapmaya giriﬂti¤ini bildiren karﬂ›l›k ald›m.
‹ﬂte, ondan sonra idi ki, ‹smet Paﬂaya, olup bitti gibi D›ﬂiﬂleri Bakan› olaca¤›n› ve ondan sonra da bar›ﬂ konferans›na Delege Kurul Baﬂkan› olarak gidece¤ini söyledim. Paﬂa, birdenbire ﬂaﬂ›rd›. Asker oldu¤undan sözederek, özür
diledi. En sonunda, önerimi bir emir sayarak baﬂe¤di. Yeniden, Ankaraya döndüm. Bu arada 28 Ekim 1922 de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Lozanda toplanacak olan bar›ﬂ görüﬂmelerine ça¤›r›ld›k. ‹tilâf Devletleri, hâlâ ‹stanbulda bir
hükûmet tan›mak istiyor ve onu da bizimle birlikte konferansa ça¤›r›yordu.
*
* *
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Bu müﬂterek davet keyfiyeti, saltanat› ﬂahsiyenin lâ¤› muamelesini, kat’î
olarak intaç etti. Filhakika 1 Teﬂrinisani 1338 tarihli kanun mucibince, hilâfet
ile saltanat biribirinden tefrik olundu. ‹ki buçuk seneyi mütecaviz bir zamandanberi filen icrayi hükmeden saltanat› millîye teyit olundu. Hilâfet, sarih bir
hukuka malik olmaks›z›n bir müddet daha b›rak›ld›.
Efendiler, bu hususa dair lüzumu kadar mazbut malûmat mevcuttur. Meselenin hususiyat›na ait cihetler, belki heyeti aliyenizi alâkadar eder mülâhazasile, baz› malûmat arzedece¤im:
Malûmdur ki, saltanat ve hilâfet makamlar› ayr› ayr› ve mümteziç olarak
mühim mesailden addolunmakta idi. Bunu teyiden bir hat›ram› zikredeyim: 1
Teﬂrinisani 1338 tarihinden akdem Meclis muhitinde muhalifler, benim saltanat› lâ¤vedece¤im hakk›nda, telâﬂl› ve heyecanl› propaganda yap›yorlard›.
Rauf Bey, bir gün Meclisteki odama gelerek benimle mühim baz› hususata dair görüﬂmek istedi¤ini ve akﬂam, Keçiörende Refet Paﬂan›n evine gidersem
daha güzel konuﬂabilece¤imizi söyledi. Rauf Beyin teklifini kabul ettim. Fuat
Paﬂan›n da haz›r bulunmas›na muvafakat›m› istizan etti. Onu da münasip gördüm. Refet Paﬂan›n evinde dört kiﬂi içtima ettik. Rauf Beyden dinlediklerimin
hulâsas› ﬂu idi: Meclis, makam› saltanat›n ve belki hilâfetin ortadan kald›r›lmak
noktai nazar›n›n takip edildi¤i endiﬂesile müteezzidir. Sizden ve sizin atiyen
alaca¤›n›z vaziyetten, ﬂüphe etmektedir. Binaenaleyh Meclisi ve dolay›sile efkâr› umumiyei milleti, tatmin etmeniz lüzumuna kaniim.
Rauf Beyden, saltanat ve hilâfet hakk›ndaki kanaat ve mütaleas›n›n ne oldu¤unu sordum. Verdi¤i cevapta; ﬂu tasrihatta bulundu: Ben, dedi, makam› saltanat ve hilâfete vicdanen ve hissen merbutum. Çünkü benim babam, padiﬂah›n
nanü nimetile yetiﬂmiﬂ, Osmanl› Devletinin ricali s›ras›na geçmiﬂtir. Benim de
kan›mda o nimetin zerrat› vard›r. Ben nankör de¤ilim ve olamam. Padiﬂaha
muhafazai sadakat borcumdur. Halifeye merbutiyetim ise terbiyem icab›d›r.
Bunlardan baﬂka, umumî mütaleam da vard›r. Bizde vaziyedi umumiyeyi tutmak güçtür. Bunu ancak, herkesin eriﬂemiyece¤i kadar yüksek görülmeye al›ﬂ›lm›ﬂ bir makam temin edebilir. O da, makam› saltanat ve hilâfettir. Bu makam› lâ¤vetmek, onun yerine baﬂka mahiyette bir mevcudiyet ikamesine çal›ﬂmak,
felâket ve hüsran› muciptir. Asla caiz olamaz.
Rauf Beyden sonra, karﬂ›mda oturan Refet Paﬂadan mütaleas›n› sordum.
Refet Paﬂan›n cevab› ﬂu idi: Tamamen Rauf Beyin fikir ve mütaleas›na iﬂtirak
ederim. Filhakika, bizde padiﬂahl›ktan, halifelikten baﬂka bir ﬂekli idare mevzuubahs olamaz.
Ondan sonra, Fuat Paﬂan›n fikrini ö¤renmek istedim. Paﬂa, yeni Moskovadan geldi¤inden, vaziyeti, efkâr ve hissiyat› umumiyeyi lüzumu derecede tetkike henüz vak›t bulamad›¤›ndan bahsederek görüﬂülen mesele hakk›nda kat’î
bir fikir ve kanaat dermeyan etmekte mazur oldu¤unu ifade etti.
Ben, muhataplar›ma, k›saca, ﬂu cevab› verdim: Mevzuubahs etti¤iniz mesele, bugünün meselesi de¤ildir. Mecliste baz›lar›n›n telâﬂ ve heyecan›na da mahal yoktur.
Rauf Bey, bu cevab›mdan memnun göründü. Fakat ﬂu veya bu tarzda,
mevzuubahs mesele etraf›nda, görüﬂmeye devam olundu. Akﬂam üzeri baﬂlayan

Böylece birlikte ça¤›r›l›ﬂ, padiﬂahl›¤›n kald›r›lmas› iﬂini, kesin olarak sonuçland›rd›. Gerçekten 1 Kas›m 1922 tarihli kanun gere¤ince, halifelik ile padiﬂahl›k biribirinden ayr›ld›. ‹ki buçuk y›l› aﬂan bir zamandanberi edimli olarak erkini yürüten ulusal egemenlik pekiﬂtirildi. Halifelik, belirli bir hakka sahip olmaks›z›n bir süre daha b›rak›ld›.
Efendiler, bu konuyla ilgili gere¤i kadar sa¤lam bilgiler vard›r. Sorunun
özelliklerine iliﬂkin yönler, belki yüce toplulu¤unuzu ilgilendirir düﬂüncesiyle,
baz› bilgiler sunaca¤›m:
Bilirsiniz ki, padiﬂahl›k ve halifelik makamlar› ayr› ayr› ve birleﬂik olarak
önemli iﬂlerden say›lmakta idi. Bunu do¤rulayan bir an›m› anlatay›m: 1 Kas›m
1922 tarihinden önce Meclis çevrelerinde muhalifler, benim padiﬂahl›¤› kald›raca¤›m yolunda, telâﬂl› ve gerginlik yarat›c› propaganda yap›yorlard›.
Rauf, Bey, bir gün Meclisteki odama gelerek benimle önemli baz› konularda görüﬂmek istedi¤ini ve akﬂam, Keçiörende Refet Paﬂan›n evine gidersem daha güzel konuﬂabilece¤imizi söyledi. Rauf Beyin önerisini kabul ettim.
Fuat Paﬂan›n da bulunmas›n› uygun bulup bulmad›¤›m› sordu. Onu da uygun
gördüm. Refet Paﬂan›n evinde dört kiﬂi topland›k. Refet Beyden dinlediklerimin özeti ﬂu idi: Meclis, padiﬂahl›¤›n ve belki halifeli¤in ortadan kald›r›lmak
istenmekte olmas›ndan kayg›l› ve üzgündür. Sizden ve sizin ileride alaca¤›n›z
durumdan, kuﬂku duymaktad›r. Bunun için Meclise ve dolay›sile ulus kamu
oyununa, güvence vermeniz gere¤ine inan›yorum.
Rauf Beyden, padiﬂahl›k ve halifelik konusunda ne düﬂündü¤ünü sordum. Verdi¤i yan›tta; ﬂu aç›klamada bulundu: Ben, dedi, padiﬂahl›¤a ve halifeli¤e vicdan›mla ve duygular›mla ba¤l›y›m. Çünkü benim babam, padiﬂah›n
ekme¤iyle yetiﬂmiﬂ, Osmanl› Devletinin ileri gelen adamlar› aras›na geçmiﬂtir.
Benim de kan›mda o ekmekten parçalar vard›r. Ben nankör de¤ilim ve olamam. Padiﬂaha ba¤l› kalmak borcumdur. Halifeye ba¤l›l›¤›m ise e¤itimim gere¤idir. Bunlardan baﬂka, genel görüﬂlerim de vard›r. Bizde birli¤i korumak
güçtür. Bunu ancak, herkesin eriﬂemiyece¤i kadar yüksek görülmeye al›ﬂ›lm›ﬂ
bir makam sa¤layabilir. O da, sultanl›k ve halifelik konumudur. Bu konumu
kald›rmak, onun yerine baﬂka nitelikte bir varl›k koymaya çal›ﬂmak, y›k›m ve
büyük ac› do¤urur. Hiç uygun olamaz.
Rauf Beyden sonra, karﬂ›mda oturan Refet Paﬂadan düﬂüncesini sordum.
Refet Paﬂa ﬂu karﬂ›l›¤› verdi: Tamamen Rauf Beyin bütün düﬂünce ve görüﬂlerine kat›l›r›m. Gerçekten, bizde padiﬂahl›ktan, halifelikten baﬂka bir yönetim biçimi söz konusu olamaz.
Ondan sonra, Fuat Paﬂan›n düﬂüncesini ö¤renmek istedim. Paﬂa, yeni
Moskovadan geldi¤inden, durumu, kamunun düﬂünce ve duygular›n› gere¤ince incelemeye daha vak›t bulmad›¤›ndan söz ederek görüﬂülen konu hakk›nda kesin bir düﬂünce ve kan› ileri süremiyece¤ini bildirdi.
Ben, karﬂ›mdakilere, k›saca, ﬂu karﬂ›l›¤› verdim: Sözkonusu etti¤iniz sorun, bugünün sorunu de¤ildir. Mecliste baz›lar›n›n telâﬂlan›p tedirgin olmalar›na da yer yoktur.
Rauf Bey, bu yan›t›ma sevinmiﬂ göründü. Ama ﬂu veya bu biçimde, sözkonusu iﬂ üzerinde, görüﬂmeler sürdürüldü. Akﬂam üzeri baﬂlayan görüﬂmelerimiz,
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mülâkat›m›z, bütün gece, sabaha kadar uzad›. Rauf Beyin bir ﬂeyi temin etmek
istedi¤ini ihtisas ettim. Benim hilâfet ve saltanat ve atiyen ﬂahsan alabilece¤im
vaziyet hakk›nda, kendilerine söyledi¤im ve itminanbahﬂ bulduklar› sözleri bana kürsüden bizzat Meclise söyletmek...
Kendilerine söyledi¤im sözleri aynen Meclise söylemekte beis görmedi¤imi bildirdim. Fazla olarak bu sözleri kurﬂun kalemile bir kâ¤›t parças›na tesbit
ve ertesi günü Mecliste bir münasebetle beyanat tarz›nda dermeyan edece¤imi
vadettim. Bu vadimi ifa da, eyledim. Benim bu beyanat›m, muhaliflerce Rauf
Beyin bir eseri muvaffak›yeti telâkki ve kendisi takdir edilmiﬂ...
Efendiler, ihtimal Rauf Bey, birtak›m zevat indinde deruhde etti¤i vazifeyi yapm›ﬂt›. Ben de umumî ve tarihî vazifemden, o güne ait safhay› izah etti¤im
gibi ifa eylemiﬂtim. Fakat umumî vazifemin, emretti¤i as›l noktay› ifa ve tatbik
etmek lâz›m geldi¤i zaman da asla tereddüt etmedim. Tevfik Paﬂan›n telgraflar› vesilesile saltanat› hilâfetten ay›rmaya ve evvelâ saltanat› lâ¤vetme¤e karar
verdi¤im zaman, ilk yapt›¤›m iﬂlerden biri de, derhal, Rauf Beyi, Meclisteki
odama celbetmek oldu. Rauf Beyin, Refet Paﬂan›n evinde sabahlara kadar dinledi¤im kanaat ve mütaleat›na hiç muttali de¤ilmiﬂim gibi ayakta, kendisinden
ﬂu talepte bulundum: Hilâfet ve saltanat› biribirinden ay›rarak saltanat› lâ¤vedece¤iz! Bunun muvaf›k oldu¤una dair kürsüden beyanatta bulunacaks›n›z!
Rauf Bey ile fazla bir tek kelime teati etmedik. Rauf Bey, odamdan ç›kmadan
evvel, ayn› maksatla davet etmiﬂ oldu¤um Kâz›m Kara Bekir Paﬂa geldi. Ondan da ayn› zeminde beyanatta bulunmas›n› rica ettim.
Efendiler, o tarihe ait zab›t ceridelerinde görüldü¤ü veçhile Rauf Bey kürsüden bir iki defa beyanatta bulundu ve hatta soltaraf›n do¤du¤u günün bayram kabul edilmesi teklifini de dermeyan etti. Burada bir nokta, dima¤larda
dü¤üm halinde kalabilir. Buna, padiﬂaha, muhafazai sadakati borç bildi¤inden, makam› saltanat›n yerine baﬂka mahiyette bir mevcudiyetin ikamesine çal›ﬂman›n felâket ve hüsran› mucip olaca¤›ndan bahsetmiﬂ olan Rauf Bey; benim, yeni karar›ma muttali olduktan ve bahusus karar›m›n lehinde ve saltanat›n lâ¤v› hakk›nda beyanatta bulunmas›na dair teklifim karﬂ›s›nda, mütalea dahi serdetmeksizin mutavaat göstermiﬂtir. Bu tavrü hareket nas›l tefsir olunabilir? Rauf Bey, eski kanaatlerini tebdil mi etmiﬂti? Yoksa kanaatlerinde esasen
samimî de¤il mi idi? Bu iki noktay› biribirinden tefrik etmek ve biri üzerinde
tam kanaatle hüküm vermek müﬂküldür.
Efendiler, böyle meﬂkûk bir hüküm vermeye giriﬂmektense; vaziyetin mütaleas›n› teshile medar olacak baz› safahat›, muamelât› ve münakaﬂat›, heyeti
aliyenize hat›rlatmay› tercih ederim.
Arzetmiﬂtim ki, saltanat›n lâ¤v›, Lozan Konferans›na ‹stanbuldan da bir
heyeti murahhasa davet edilmesi ve ‹stanbulun yani Vahdettin ve Tevfik Paﬂa
ve rüfekas›n›n dahi böyle bir daveti, Türk milletinin büyük emeklerle, fedakârl›klarla istihsal eyledi¤i menfaati küçültmek, belki de manas›z bir mahiyete düﬂürmek pahas›na oldu¤u halde; kabul eylemesi yüzünden ileri gelmiﬂti.
Tevfik Paﬂa, evvelâ benim ﬂahs›ma bir telgraf verdi. 17 Teﬂrinievvel 1338 tarihli olan bu telgrafnamede; Tevfik Paﬂa, ihraz olunan muzafferiyetin, bundan
böyle, ‹stanbul ve Ankara aras›nda ihtilâf ve ikili¤i kald›rm›ﬂ ve vahdeti millîyemizi temin etmiﬂ oldu¤unu yaz›yordu. Yani, Tevfik Paﬂa demek istiyordu ki,

bütün gece, sabaha kadar uzad›. Rauf Beyin bir ﬂeyi sa¤lamak istedi¤ini sezinledim. Halifelik ve sultanl›k ve benim ileride alabilece¤im durum hakk›nda,
kendilerine söyledi¤im ve inand›r›c› bulduklar› sözleri bana kürsüden kendi
a¤z›mdan Meclise söyletmek...
Kendilerine söyledi¤im sözleri oldu¤u gibi Meclise söylemekte sak›nca
görmedi¤imi bildirdim. Fazla olarak bu sözleri kurﬂunkalemile bir kâ¤›t parças›na yazd›m ve ertesi günü Mecliste bir s›ras› gelince söyleyece¤ime söz verdim. Bu sözümü de, tuttum. Benim bu sözlerim, muhaliflerce Rauf Beyin bir
baﬂar›s› say›lm›ﬂ ve kendisini övmüﬂler...
Efendiler, belki Rauf Bey, birtak›m kiﬂilere göre üstlendi¤i görevi yapm›ﬂt›. Ben de genel ve tarihsel görevimin o güne iliﬂkin evresini aç›klad›¤›m
gibi yapm›ﬂt›m. Ama genel görevimin, emretti¤i temel iﬂi yapma ve uygulama
gerekti¤i zaman da hiç duraksamad›m. Tevfik Paﬂan›n telgraflar› dolay›s›yla
sultanl›¤› halifelikten ay›rmaya ve önce sultanl›¤› kald›rmaya karar verdi¤im
zaman, ilk yapt›¤›m iﬂlerden biri de, derhal, Rauf Beyi, Meclisteki odama ça¤›rmak oldu. Rauf Beyin, Refet Paﬂan›n evinde sabahlara kadar dinledi¤im
görüﬂ ve düﬂüncelerini hiç bilmiyormuﬂum gibi ayakta, kendisinden ﬂu istekte
bulundum: Halifelikle saltanat› biribirinden ay›rarak saltanat› kald›raca¤›z.
Bunun uygun oldu¤unu kürsüden söyleyeceksiniz. Rauf Bey ile bundan baﬂka hiç bir ﬂey konuﬂmad›k. Rauf Bey, odamdan ç›kmadan evvel, ayn› amaçla
ça¤›rm›ﬂ oldu¤um Kâz›m Kara Bekir Paﬂa geldi. Ondan da bu yolda konuﬂmas›n› rica ettim.
Efendiler, o tarihle ilgili tutanaklarda görüldü¤ü gibi Rauf Bey kürsüden
bir iki defa konuﬂtu ve üstelik saltanat›n kald›r›ld›¤› günün bayram kabul edilmesini de önerdi. Burada, bir nokta, kafalarda dü¤ümlenip kalabilir. Bana,
padiﬂaha ba¤l› kalmay› borç bildi¤inden, sultanl›k yerine baﬂka nitelikte bir
varl›¤›n konmas›na çal›ﬂman›n y›k›nt› ve büyük ac› do¤uraca¤›n› söylemiﬂ
olan Rauf Bey; benim, yeni karar›m› ö¤rendikten sonra ve özellikle karar›mdan yana ve saltanat›n kald›r›lmas› yönünde konuﬂmas›n› önermem karﬂ›s›nda, hiçbir ﬂey söylemeksizin baﬂe¤miﬂtir. Bu tutum ve davran›ﬂ nas›l yorumlanabilir? Rauf Bey, eski kan›lar›n› de¤iﬂtirmiﬂ miydi? Yoksa kan›lar›nda asl›nda içtenlikli de¤il miydi? Bu iki noktay› biribirinden ay›rmak ve biri üzerinde
tam inanla yarg›ya varmak güçtür.
Efendiler, böyle kuﬂkulu bir yarg›ya giriﬂmektense; durumun anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›racak kimi evreleri, iﬂlemleri ve tart›ﬂmalar›, yüksek toplulu¤unuza hat›rlatmay› ye¤lerim.
Bilginize sunmuﬂtum ki, saltanat›n kald›r›lmas›, Lozan Konferans›na ‹stanbuldan da bir delege kurul ça¤›r›lmas› ve ‹stanbulun yani Vahdettin ve
Tevfik Paﬂa ve arkadaﬂlar›n›n da böyle bir ça¤›r›y›, Türk milletinin büyük
emeklerle, özverilerle elde etti¤i yararlar› küçültmek, belki de anlams›z k›lmak pahas›na olsa da; kabul etmesi yüzünden ileri gelmiﬂti.
Tevfik Paﬂa, önce bana özel bir telgraf çekti. 17 Ekim 1922 tarihli olan bu
telgrafda; Tevfik Paﬂa, kazan›lan bu zaferin, bundan böyle, ‹stanbul ve Ankara
aras›nda anlaﬂmazl›k ve ikili¤i kald›rm›ﬂ ve ulusça birli¤imizi sa¤lam›ﬂ oldu¤unu
yaz›yordu. Yani, Tevfik Paﬂa demek istiyordu ki, memlekette düﬂman kalmad›,
bundan dolay› padiﬂah yerinde, hükûmet onun yan›nda; millete düﬂen bunla-
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memlekette düﬂman kalmad›, binaenaleyh padiﬂah yerinde, hükûmet onun yan›nda; millete düﬂen bu makamlar›n verece¤i evamire itaat etmektir. Bu takdirde vahdete mâni elbette bir ﬂey kalmam›ﬂ olur. Yaln›z, Ankaradan biraz daha
hizmet istemek ferasetinde bulunuyordu. O da, sulh konferans›na ‹stanbulun
ve Ankaran›n birlikte davet edilece¤ine binaen daha evvel taraf›mdan gayet
mahremane talimat› hâmil bir zat›n sürati mümkine ile ‹stanbula izam›n› temin
etmek idi (Ves. 260).
Tevfik Paﬂaya tebli¤ edilmek üzere, ‹stanbulda Hâmit Beye yazd›¤›m telgrafname ile "Tevfik Paﬂa ve rüfekas›n›n, siyaseti devleti teﬂviﬂten mücanebet eylememeleri hususunun, ne derece azîm mes'uliyeti bâdi olaca¤›n›n derkâr bulundu¤unu" bildirdim (Ves. 261).
Maatteessüf Hâmit Bey, bu telgrafnamenin aynen Tevfik Paﬂaya bildirilmesi lâz›mgeldi¤inde mütereddit kalm›ﬂ, bunu kendine mahsus direktif telâkki
eylemiﬂ; maahaza bu telgrafnamem muhteviyat› dairesinde Tevfik Paﬂaya üç
gün zarf›nda beﬂ kere tebligatta bulunmuﬂ; hatta Tevfik Paﬂa ve rüfekayi mesaisinin, konferansa murahhas göndermemeleri için gazetelere, ajanslara, tebli¤i
icap eden beyanat›n esaslar›n› havi bir müsvedde dahi göndermiﬂ (Ves. 262).
Bütün menfaatlerini mülevves bir taht›n, çürümüﬂ, çökmüﬂ ayaklar›na sar›lmakta, yaln›z bunda gören, Tevfik Paﬂa ve emsali paﬂalardan mürekkep
Vahdettin heyetinin gizli maksatlar›n›, behemehal terviç ettirmek yolundan
baﬂka hiçbir ﬂeyle iﬂtigal etmedikleri anlaﬂ›l›yordu. Tevfik Paﬂan›n bana çekti¤i telgraf›n, muttali olmad›¤›n› bildirdi¤i cevaptan sonra, do¤rudan do¤ruya 10
Teﬂrinievvel 1338 tarihli telgrafnamesile ve sadrazam unvanile Meclis Riyasetine müracaat etti (Ves. 263).
Müracaatname muhteviyat›, Osmanl› devrinin Tevfik Paﬂalar›na has bir
tarzda idi.
Tevfik Paﬂa ve arkadaﬂlar›, bu telgrafnamelerile, ihraz olunan muvaffak›yat›n husulüne hizmet ettiklerinden bahsedecek kadar cesaret gösterebilmiﬂlerdir.
Efendiler, Osmanl› Devletinin, gayr›meﬂru olarak hükûmeti nam›n› taﬂ›mak gafletinde bulunan, Tevfik Paﬂa, Ahmet ‹zzet Paﬂa ve emsalinden mürekkep son Osmanl› hey etile fazla iﬂtigal faydas›zd›r. Sözümü Meclis müzaker at›na nakledece¤im.
Mevzuubahs mesele dolay›sile, Mecliste 30 Teﬂrinievvel 1338 günü müzakerat baﬂlad›. Çok hatipler, çok sözler söylediler. ‹stanbuldaki Osmanl› hükûmetlerini, Ferit Paﬂa devresinden sonra, Tevfik Paﬂa perdesinin aç›ld›¤›n› ve bu
perdeyi açanlar›n idrakten mahrum, vicdandan mahrum, birtak›m insanlar oldu¤unu beyan ederek, bu adamlara lâz›m olan kanunî muamelenin yap›lmas›n› talep ettiler.
"Böyle bir zihniyeti taﬂ›yan; yani, bize bukadar ahmakça teklifatta bulunan zevat -...............- hakikaten Bab›alinin, hüviyeti tarihiyesine vaz'› imza
eden ve her ﬂeyden ziyade oraya merbut olan zevatt›r..." dediler.
‹stanbulda, hükûmet nam ve ﬂiar›n› tak›nan adamlar›n; H›yaneti Vataniye
Kanununa tevfikan; tecziyesine ait takrirler okundu.
Efendiler, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun münkariz oldu¤unu, yeni bir Türkiye Devletinin tevellüt etti¤ini, Teﬂkilât› Esasiye Kanunile, hukuku hükümranînin,

r›n verece¤i emirlere uymakt›r. Böyle olunca birli¤i engelleyen bir ﬂey kalmam›ﬂ olur. Yaln›z, Ankaradan biraz daha yard›m istemek ak›ll›l›¤›n› gösteriyordu. O da, bar›ﬂ konferans›na ‹stanbul ve Ankara birlikte ça¤›r›lacaklar›na göre daha önce benim taraf›mdan verilecek çok gizli direktiflerle bir kiﬂinin elden gelen çabuklukla ‹stanbula gönderilmesini sa¤lamak idi (Belge
260).
Tevfik Paﬂaya iletilmek üzere, ‹stanbulda Hâmit Beye yazd›¤›m telgraf
ile "Tevfik Paﬂa ve arkadaﬂlar›n›n, devletin politikas›n› kar›ﬂt›rmaktan vazgeçmemelerinin, ne denli büyük sorumluluk do¤uraca¤›n›n apaç›k belli oldu¤unu" bildirdim (Belge 261).
Ne yaz›k ki Hâmit Bey, bu telgraf›n oldu¤u gibi Tevfik Paﬂaya bildirilmesi gerekti¤inde karars›z kalm›ﬂ, bunu kendine özgü direktif saym›ﬂ; bununla
birlikte bu telgraf›mda bildirdiklerime uygun olarak Tevfik Paﬂaya üç gün
içinde beﬂ kere bildirim yapm›ﬂ; dahas› Tevfik Paﬂa ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›n,
konferansa delege göndermemeleri için gazetelere, ajanslara, verilmesi gereken bir demeç tasla¤›n› da göndermiﬂ (Belge 262).
Bütün ç›karlar›n› kirli bir taht›n, çürümüﬂ, çökmüﬂ ayaklar›na sar›lmakta, yaln›z bunda gören, Tevfik Paﬂa ve benzeri paﬂalardan oluﬂan Vahdettin
hükûmetinin gizli amaçlar›n›, ne olursa olsun kabul ettirmekten baﬂka hiçbir
ﬂeyle u¤raﬂmad›klar› anlaﬂ›l›yordu. Tevfik Paﬂan›n bana çekti¤i telgraf›n, almad›¤›n› söyledi¤i yan›t›ndan sonra, do¤rudan do¤ruya 10 Ekim 1922 tarihli
telgraf›yla ve baﬂbakan san›n› kullanarak Meclis Baﬂkanl›¤›na baﬂvurdu (Belge 263).
Bu baﬂvuru yaz›s›n›n içeri¤i, Osmanl› ça¤›n›n Tevfik Paﬂalar›na özgü bir
biçimde idi.
Tevfik Paﬂa ve arkadaﬂlar› bu telgraflar›yla, kazan›lan baﬂar›lar›n oluﬂmas›na yard›m ettiklerinden sözedecek kadar ileri gidebilmiﬂlerdir.
Efendiler, Osmanl› Devletinin, meﬂru olmayarak, hükûmeti ad›n› taﬂ›mak aymazl›¤›nda bulunan, Tevfik Paﬂa, Ahmet ‹zzet Paﬂa ve benzerlerinden
kurulu son Osmanl› hükûmeti üzerinde daha çok durmak yarars›zd›r. Sözümü
Meclis görüﬂmelerine getirece¤im.
Sözkonusu iﬂ dolay›sile, Mecliste 30 Ekim 1922 günü görüﬂmeler baﬂlad›. Çok konuﬂmac›lar, çok sözler söylediler. ‹stanbuldaki Osmanl› hükûmetlerini, Ferit Paﬂa evresinden sonra, Tevfik Paﬂa perdesinin aç›ld›¤›n› ve
bu perdeyi açanlar›n anlay›ﬂs›z, vicdans›z, birtak›m insanlar oldu¤unu söyliyerek, bu adamlar hakk›nda gereken yasal iﬂlemlerin yap›lmas›n› istediler.
"Böyle bir anlay›ﬂta olan; yani, bize bukadar ahmakça önerilerde bulunan kiﬂiler -..........- gerçekten ‹stanbul hükûmetinin, tarihsel kimli¤ine imza
koyan ve her ﬂeyden çok oraya ba¤l› olan kiﬂilerdir..." dediler.
‹stanbulda, hükûmet ad›n› ve kiﬂili¤ini tak›nan adamlar›n; Vatan Hainli¤i Kanunu uyar›nca; cezaland›r›lmalar› ile ilgili önergeler okundu.
Efendiler, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun y›k›ld›¤›n›, yeni bir Türkiye Devletinin do¤du¤unu, Anayasayla, egemenlik hakk›n›n, milletin oldu¤unu belirten bir
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millete ait bulundu¤unu ifade eder bir takrir haz›rland›. Sekseni mütecaviz arkadaﬂa imza ettirildi. Bu takrirde benim de imzam vard›r.
Bu takrir; okunduktan sonra, ciddî olarak muhalif vaziyet alanlar›n baﬂ›nda iki zat göründü. Bunlardan biri, Mersin Meb'usu bulunan Miralay Salâhattin Beydir. ‹kincisi, ‹zmirde as›lan Ziya Hurﬂittir. Bunlar, saltanat›n lâ¤volunmamas› kanaatinde bulunduklar›n›; vaz›han izhar eylediler.
Efendiler, 31 Teﬂrinievvel 1338 günü Meclis içtima etmedi. Bugün Müdafaai Hukuk Grubu içtima› oldu. Bu içtimada, Osmanl› saltanat›n›n lâ¤v› zarurî oldu¤u hakk›nda beyanatta bulundum. 1 Teﬂrinisani 1338 günü Meclis içtima›nda ayn› mesele, uzun münakaﬂalara maruz kald›. Mecliste de mufassal beyanatta bulunmak lüzumunu hissettim (Ves. 264). ‹slâm ve Türk tarihinden
bahsederek hilâfet ve saltanat›n ayr›labilece¤ini, hakimiyet ve saltanat› millîye
makam›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilece¤ini, vakayii tarihîyeye müsteniden, izah ettim. Hulâgûnun, Halife Mutas›m› idam ederek dünya yüzünde,
filen hilâfete hâtime verdi¤ini ve 1517 de M›s›r› zapteden Yavuz; orada unvan›
halife olan bir mülteciye ehemmiyet vermeseydi; hilâfet unvan›n›n, zaman›m›za kadar miras kalm›ﬂ bulunm›yaca¤›n›, anlatt›m.
Bundan sonra; meseleye müteallik takrirler, üç encümene: Teﬂkilât› Esasiye, ﬁer'iye ve âdliye Encümenlerine havale olundu. Bu üç encümen heyetinin
bir araya gelip; bizim, takip etti¤imiz maksada göre, meseleyi hal ve intaç etmesi elbette, müﬂkül idi. Vaziyeti yak›ndan ve bizzat takip etmek lâz›mgeldi.
Üç encümen, bir odada içtima etti. Riyasetine Hoca Müfit Efendiyi intihap
eyledi. Meseleyi müzakere etmeye baﬂlad›lar. ﬁer'iye Encümenine mensup hoca efendiler; hilâfetin saltanattan münfek olam›yaca¤›n›, maruf safsatalara istinat ettirerek, iddia ettiler. Bu müddeyat›n cerh ve nakz›nda serbest idarei kelâm
edenler, ortaya ç›kar görünmediler. Biz çok kalabal›k olan ayn› odan›n bir köﬂesinde münakaﬂay› dinliyorduk. Bu tarzda, müzakerenin maksut neticeye iktiran›na intizar etmek, beyhude idi. Bunu anlad›k. Nihayet; müﬂterek encümen
reisinden söz ald›m. Önümdeki s›ran›n üstüne ç›kt›m. Yüksek sesle, ﬂu beyanatta bulundum: "Efendim, dedim. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse taraf›ndan hiç
kimseye, ilim icab›d›r diye; müzakere ile, münakaﬂa ile verilmez. Hakimiyet,
saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla al›n›r. Osmano¤ullar›, zorla Türk milletinin
hakimiyet ve saltanat›na, vaz›ulyet olmuﬂlard›; bu tasallutlar›n› alt› as›rdanberi
idame eylemiﬂlerdi. ﬁimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar
ederek, hakimiyet ve saltanat›n›, isyan ederek kendi eline, bilfiil, alm›ﬂ bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzuubahs olan; millete saltanat›n›, hakimiyetini b›rakacak m›y›z, b›rakm›yacak m›y›z? meselesi de¤ildir. Mesele zaten emrivaki
olmuﬂ bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehal, olacakt›r. Burada içtima
edenler, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvaf›k olur. Aksi
takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacakt›r. Fakat ihtimal baz›
kafalar kesilecektir.
‹ﬂin ciheti ilmiyesine gelince; hoca efendilerin hiç merak ve endiﬂelerine mahal yoktur. Bu hususta ilmî izahat vereyim" dedim ve uzunuzad›ya birtak›m izahatta bulundum. Bunun üzerine Ankara Meb'uslar›ndan, Hoca Mustafa Efendi,
affedersiniz Efendim; dedi biz meseleyi baﬂka noktai nazardan mütalea ediyorduk; izahat›n›zdan tenevvür ettik. Mesele, Müﬂterek Encümence halledilmiﬂti.

önerge haz›rland›. Sekseni aﬂk›n arkadaﬂa imza ettirildi. Bu önergede benim
de imzam vard›r.
Bu önerge; okunduktan sonra, sert biçimde karﬂ› ç›kanlar›n baﬂ›nda iki
kiﬂi göründü. Bunlardan biri, Mersin Meb'usu bulunan Albay Salâhattin Beydir. ‹kincisi, ‹zmirde as›lan Ziya Hurﬂittir. Bunlar, sultanl›¤›n kald›r›lmamas›
kan›s›nda bulunduklar›n›; aç›kça belirttiler.
Efendiler, 31 Ekim 1922 günü Meclis toplanmad›. Bugün Haklar› Savunma Grubu toplant›s› oldu. Bu toplant›da, Osmanl› egemenli¤inin kald›r›lmas›n›n zorunlu oldu¤u üzerinde konuﬂtum, 1 Kas›m 1922 günü Meclis toplant›s›nda bu konu, üzerinde yine uzun tart›ﬂmalar oldu. Mecliste de ayr›nt›l› bir
konuﬂma yapmak gere¤ini duydum (Belge 264). ‹slâm ve Türk tarihinden sözederek halifelikle sultanl›¤›n ayr›labilece¤ini, ulusal egemenlik makam›n›n
Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilece¤ini, tarihsel olaylara dayanarak, anlatt›m. Hulâgûnun, Halife Mutas›m› as›p yer yüzünde, edimli olarak halifeli¤e
son verdi¤ini ve e¤er 1517 de M›s›r› ele geçiren Yavuz; orada san› halife olan
bir s›¤›nt›ya önem vermeseydi; halifelik san›n›n, zaman›m›za kadar miras kalm›ﬂ bulunmayaca¤›n›, anlatt›m.
Bundan sonra; konuyla ilgili önergeler, üç komüsyona: Anayasa, Diyanetiﬂleri ve Adalet Komüsyonlar›na gönderildi. Bu üç komüsyon üyelerinin bir
araya gelip; bizim, güttü¤ümüz amaca göre, sorunu çözümleyerek sonuçland›rmas› elbette, güçtü. Durumu yak›ndan ve kendim izlemem gerekti.
Üç komüsyon, bir odada topland›. Baﬂkanl›¤a Hoca Müfit Efendiyi seçti.
Sorunu görüﬂmeye baﬂlad›lar. Diyanetiﬂleri Encümeni üyesi hoca efendiler;
halifeli¤in sultanl›ktan ayr›lm›yaca¤›n›, bilinen safsatalara (kof sözlere) dayanarak savundular. Bu savlar› çürütmek ve bozmak yolunda özgürce konuﬂanlar, ortaya ç›kar görünmediler. Biz çok kalabal›k olan bu odan›n bir köﬂesinde tart›ﬂmay› dinliyorduk. Bu biçim, görüﬂmelerin istenilen sonuca varmas›n›
beklemek, boﬂunayd›. Bunu anlad›k. Sonunda; karma komüsyon baﬂkan›ndan
söz ald›m. Önümdeki s›ran›n üstüne ç›kt›m. Yüksek sesle, ﬂunlar› söyledim:
"Efendim, dedim. Egemenlik hiç kimse taraf›ndan hiç kimseye, bilim gere¤idir diye; görüﬂmeyle, tart›ﬂmayla verilmez. Egemenlik, güçle, kuvvetle ve zorla al›n›r. Osmano¤ullar›, zorla Türk milletinin egemenli¤ini, ele geçirmiﬂlerdi;
bu sark›nt›l›klar›n› alt› yüzy›ldan bu yana sürdürmüﬂlerdi. ﬁimdi de, Türk milleti bu sald›rganlara art›k yeter diyerek, egemenli¤ini, ayaklanarak kendi eline, edimli olarak, alm›ﬂ bulunuyor. Bu bir olup bittidir. Sözkonusu olan; millete egemenli¤ini, b›rakacak m›y›z, b›rakm›yacak m›y›z? sorunu de¤ildir. Sorun zaten olup bitti durumuna gelmiﬂ gerçe¤i aç›klamaktan baﬂka birﬂey de¤ildir. Bu, ne olursa olsun, yap›lacakt›r. Burada toplananlar, Meclis ve herkes
bunu do¤al karﬂ›larsa, bence uygun olur. Yoksa, gerçek yine yöntemine göre
saptanacakt›r. Ama belki bir tak›m kafalar kesilecektir.
‹ﬂin din bilimi yönüne gelince; hoca efendiler hiç kayg›lan›p üzülmesinler. Bu konuda bilimsel aç›klama yapay›m" dedim ve uzunuzad›ya birtak›m
aç›klamalar yapt›m. Bunun üzerine Ankara Meb’uslar›ndan, Hoca Mustafa
Efendi, affedersiniz Efendim; dedi biz konuyu baﬂka görüﬂ aç›s›ndan ele al›yorduk; aç›klamalar›n›z bizi ayd›nlatt›. Karma Komüsyonca sorun çözümlenmiﬂti.
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Süratle kanun lâyihas›, teshil olundu. Ayn› günde Meclisin ikinci celsesinde okundu. Tayini esami ile reye vaz'›, teklifine karﬂ›, kürsüye ç›kt›m. Dedim
ki, buna hacet yoktur, memleket ve milletin istiklâlini ebediyen mahfuz k›lacak
esasat› Meclisi Alinin, müttefikan kabul edece¤ini zannederim (Reye sesleri)
yükseldi. Nihayet, reis, reye koydu; ve müttefikan kabul edilmiﬂtir, dedi. Yaln›z
menfi bir ses iﬂitildi, "ben muhalifim!".. Bu sada (söz yok!) sadalarile bo¤uldu.
‹ﬂte Efendiler; Osmanl› saltanat›n›n; inhidam ve ink›raz merasiminin son safhas› bu suretle cereyan etmiﬂtir.
17 Teﬂrinisani 1338 tarihli resmî bir telgraf›n ilk cümlesi ﬂu idi: "Vahdettin
Efendi bu gece saraydan gaybubet eylemiﬂtir." Bu telgrafnamenin daha bir iki
cümlesini 18 Teﬂrinisani 1338 gününe ait Meclis zab›t ceridesinde mütalea buyurmuﬂsunuzdur. Fakat, telgrafnamenin, asl›nda, gaybubetin kimlerin delâletile vukubuldu¤u ihtimalinden ve emanat›n sureti muhafazas›ndan ve saireden
bahseden alt taraf› da vard›r.
Ayn› günkü zab›tta okunmuﬂ olan bir mektup suretile, ona melfuf, - ajanslarla neﬂrolunmuﬂ - bir beyanname suretini de tekrar okuyal›m:

Çabucak kanun önergesi, yaz›ld›. O gün Meclisin ikinci birleﬂiminde
okundu. Ad okuyarak oya konulmas›, önerisi üzerine, kürsüye ç›kt›m. Dedim
ki, buna gerek yoktur, memleket ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sonsuza kadar koruyacak ilkeleri yüce Meclisin, oy birli¤iyle kabul edece¤ini san›r›m (Oya konulsun sesleri) yükseldi. Sonunda, baﬂkan, oya koydu; ve oybirli¤iyle kabul
edilmiﬂtir, dedi. Yaln›z bir karﬂ› ses iﬂitildi; "ben muhalifim..".. Bu ses "söz
yok" sesleriyle bo¤uldu. ‹ﬂte Efendiler; Osmanl› saltanat›n›n çöküp y›k›lmas›n›n son evresi böyle olmuﬂtur.
17 Kas›m 1922 tarihli resmî bir telgraf›n ilk cümlesi ﬂu idi: "Vahdettin
Efendi bu gece saraydan kaybolmuﬂtur." Bu telgraf›n bir iki cümlesini daha
18 Kas›m 1922 tarihli Meclis tutanak dergisinde okumuﬂsunuzdur. Ama, telgraf›n asl›nda, ortadan kayboluﬂun kimlerin arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂ olabilece¤inden ve Peygamberden kalan kutsal emanetlerin korunmas›ndan ve baﬂka ﬂeylerden de sözeden alt taraf› da vard›r.
Ayn› günkü tutanakta okunmuﬂ olan bir mektubun örne¤i ile, ona iliﬂik
bulunan, -ajanslarla yay›mlanm›ﬂ - bir bildiri örne¤ini de tekrar okuyal›m:

Mektup sureti
Bir nüshas›n› leffetti¤im resmî beyannamede söylendi¤i veçhile zat› ﬂahane kendisini ‹ngilterenin zîri himayesine vazederek bir ‹ngiliz sefinei harbîyesile ‹stanbuldan müfarekat etmiﬂtir.
17 Teﬂrinisani 1338. ‹mza: Harrington
Melfuf olan beyanname sureti
Resmen beyan olunur ki, zât› ﬂahane vaziyeti haz›ra neticesinde hürriyet ve hayat›n›
tehlikede gördü¤ünden, bütün islâmlar›n halifesi s›fatile ‹ngiliz himayesini ve ayn› zamanda
‹stanbuldan baﬂka bir yere naklini talep etmiﬂtir. Zât› ﬂahanenin arzusu bu sabah ifa olunmuﬂtur. Türkiyedeki ‹ngiliz kuvvetlerinin Baﬂkumandan› General Sir Charles Harrington
zât› ﬂahaneyi almaya giderek bir ‹ngiliz harp sefinesine kadar kendisine refakat etmiﬂ ve zât› ﬂahane vapurda Bahrisefit filosu Umum Kumandan› Amiral Sir de Brook taraf›ndan istikbal edilmiﬂtir. ‹ngiltere Fevkalâde Komiser Vekili Sir Nevil Henderson zât› ﬂahaneyi sefinede ziyaret ederek K›ral Beﬂinci George'a bildirmek üzere arzular›n› sormuﬂtur.

Mektup Örne¤i
Bir örne¤ini iliﬂtirdi¤im resmî bildiride söylendi¤i gibi Padiﬂah ‹ngilterenin koruyuculu¤una s›¤›narak bir ‹ngiliz savaﬂ gemisile ‹stanbuldan ayr›lm›ﬂt›r...
17 Kas›m 1922. ‹mza: Harrington
‹liﬂikteki bildiri örne¤i
Resmî olarak bildirilir ki, padiﬂah bugünkü durum karﬂ›s›nda özgürlü¤ünü ve can›n›
tehlikede gördü¤ünden, bütün Müslümanlar›n halifesi kimli¤iyle hem ‹ngiliz koruyuculu¤unu ve hem de ‹stanbuldan baﬂka bir yere götürülmesini istemiﬂtir. Padiﬂah›n iste¤i bu sabah
yerine getirilmiﬂtir. Türkiyedeki ‹ngiliz kuvvetlerinin Baﬂkomutan› General Sir Charles
Harrington padiﬂah› almaya giderek bir ‹ngiliz savaﬂ gemisine kadar kendisine eﬂlik etmiﬂ
ve padiﬂah vapurda Akdeniz filosu Genel Komutan› Amiral Sir de Brook taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r. ‹ngiltere Ola¤anüstü Komiser Vekili Sir Nevil Handerson padiﬂah› gemide görmeye giderek Kral Beﬂinci George'a bildirmek üzere isteklerini sormuﬂtur.

General Harrigtonun Ulviye Sultan nam›nda bir kad›na gönderdi¤i Frans›zca bir mektup da vard›r. Bu mektup, hiçbir cevap verilmemiﬂ oldu¤u kaydile aynen Refet Paﬂaya gönderilmiﬂ. O da bize, 25 Teﬂrinisani 1338 tarihinde suretini bildirmiﬂti. Frans›zca mektubun bildirilen Türkçe sureti ﬂudur:
Sultan Han›mefendi Hazretleri, el'an Maltaya yaklaﬂmakta bulunan zât› hazreti padiﬂahiden, ailesi ahvalinden malûmat ricas›n› havi bir telsiz ald›m. Bu bapta, geçen Cumartesi
Y›ld›zdan malûmat alm›ﬂ ve kad›nefendi hazretlerinin kemali afiyette ﬂâdan olduklar›n› ö¤renmiﬂ ve derhal zât› ﬂahaneye arzetmiﬂtim. E¤er ailei ﬂahane hakk›nda malûmat lûtfedebilirseniz onu derhal zât› ﬂahaneye arzetmekle bahtiyar olurum. Zât› ﬂahanenin maruz bulunduklar› müﬂkülât dolay›sile en samimi temenniyat›m›n zât› aliyelerine ve ailei ﬂahaneye ibla¤›na müsaade buyurman›z› ve en derin hürmet ve tevkirat›n›n kabulünü rica ederim. ‹mza:
Harrington.

Asil bir milleti hacil bir
vaziyete düﬂüren sefil

Osmanl›
saltanat›n›n, çöküp
y›k›lmas›n›n son evresi

Hain Vahdettin bir
‹ngiliz savaﬂ gemisile ‹stanbuldan kaç›yor

General Harrigtonun Ulviye Sultan ad›nda bir kad›na gönderdi¤i Frans›zca bir mektup da vard›r. Bu mektup, "hiçbir karﬂ›l›k verilmemiﬂtir" notu
konmuﬂ olarak oldu¤u gibi, Refet Paﬂaya gönderilmiﬂ. O da bize, 25 Kas›m
1922 tarihinde örne¤ini göndermiﬂti. Frans›zca mektubun gönderilen Türkçe
örne¤i ﬂudur:
Sultan Han›mefendi Hazretleri, ﬂimdi Maltaya yaklaﬂmakta bulunan padiﬂah hazretlerinden, ailesinin durumu hakk›nda bilgi isteyen bir telsiz ald›m. Bu konuda, geçen Cumartesi Y›ld›zdan bilgi alm›ﬂ ve kad›nefendi hazretlerinin sa¤l›klar›n›n tam neﬂ'elerinin yerinde
oldu¤unu ö¤renmiﬂ ve hemen padiﬂaha bilgi sunmuﬂtum. E¤er padiﬂah›n ailesiyle ilgili bilgi verebilirseniz onu hemen padiﬂaha iletmekten mutlu olurum. Padiﬂah›n karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u güçlükler dolay›sile en içten dileklerimin size ve padiﬂah ailesine iletilmesine izin
vermenizi ve en derin sayg›lar›mla ulalamalar›m›n kabulünü rica ederim. ‹mza: Harrington

Efendiler, bu son mektup iﬂtigale de¤er mahiyette de¤ildir. Bundan baﬂka,
General Harringtonun, ‹stanbuldaki askerî memurumuza yazd›¤› mektubun
ve melfufunun muhteviyat› hakk›nda da mütalea dermeyan›n› zait bulurum.
Efkâr› umumîyeyi, vaziyeti hakikîye ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakmay› tercih ederim. Sakim bir tevarüs usulü neticesi olarak, büyük bir makam, tantanal›
bir unvan ihraz edebilmiﬂ bir sefilin, izzetinefsi çok yüksek, asîl bir milleti
nas›l hacîl bir vaziyete düﬂürebilece¤i, o zaman, daha tabiî surette anlaﬂ›l›r.

Efendiler, bu son mektup üzerinde durulmaya de¤er nitelikte de¤ildir.
Bundan baﬂka, General Harrigton, ‹stanbuldaki askerî görevlimize yazd›¤›
mektubunda ve onun ekinde yaz›lanlar hakk›nda da görüﬂ bildirmeyi gereksiz bulurum.
Kamu oyunu, gerçek durumla karﬂ› karﬂ›ya b›rakmay› ye¤lerim. Yanl›ﬂ
bir soydan - geçme yönteminin sonucu olarak büyük bir makam, tantanal› bir
san kazanabilmiﬂ bir alça¤›n, onuru çok yüksek, soylu bir milleti nas›l utançl›
bir duruma düﬂürebilece¤i, o zaman, daha do¤ru anlaﬂ›l›r.
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Soylu bir
ulusu
utançl› bir
duruma düﬂüren alçak

Abdülmecit
Efendinin
Büyük Millet Meclisince halife
seçilmesi

Filhakika, herne sebep ve suretle olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyet
ve hayat›n› milleti içinde, tehlikede görebilecek kadar, adî bir mahlûkun,
bir dakika dahi olsa, bir milletin resikâr›nda bulundu¤unu düﬂünmek ne
hazindir! ﬁayan› teﬂekkürdür ki, bu alçak, mevzus saltanat makam›ndan,
millet taraf›ndan ›skat olunduktan sonra, denaetini itmam etmiﬂ bulunuyor.
Türk milletinin bu takaddümü elbette, takdire lây›kt›r.
Aciz, âdî his ve idrakten mahrum bir mahlûk; kabul eden, herhangi bir
ecnebînin himayesine girebilir; fakat, böyle bir mahlûkun, bütün islâmlar›n
halifesi s›fat›n› haiz bulundu¤unu ifade etmek elbette muvaf›k de¤ildir. Böyle bir telâkkinin do¤ru olabilmesi, evvelemirde, bütün islâm kütlelerinin esir
olmalar› ﬂart›na vâbestedir. Halbuki, cihanda hakikat, böyle midir? Biz,
Türkler, bütün tarihî hayat›m›zca hürriyet ve istiklâle timsal olmuﬂ bir milletiz! K›ymetsiz hayatlar›n› iki buçuk gün fazla, sefilâne sürükliyebilmek
için, her türlü mezelleti mubah gören halifeler oyununu da sahneden kald›rabildi¤imizi gösterdik. Bu suretle devletlerin, milletlerin, yekdi¤erile münasebat›nda ﬂah›slar›n, bahusus mensup oldu¤u devlet ve milletin zarar›na da
olsa, ﬂahsî vaziyet ve hayatlar›ndan baﬂka bir ﬂey düﬂünemiyecek pespayelerin ehemmiyeti olam›yaca¤› hakikati malûmesini teyid ettik.
Milletler münasebat›nda, mankenlerden istifade sistemine ra¤bet devrine
hâtime vermek, medenî âlemin samimî temennisini teﬂkil etmelidir!
Muhterem Efendiler, firarî halife, Türkiye Büyük Millet Meclisinde halolundu. Yerine, sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi intihap edildi.
Meclisçe, yeni halife intihap olunmadan evvel, intihap olunacak zât›n da
padiﬂahl›k sevda ve davas›na kap›larak herhangi bir ecnebî devlete iltica etmesi ihtimalini bertaraf etmek lâz›md›. Bunun için, ‹stanbulda bulunan memurumuz Refet Paﬂaya, Abdülmecit Efendi ile görüﬂerek ve hatta elinden Türkiye
Büyük Millet Meclisinin hilâfet ve saltanat hakk›nda ittihaz etti¤i karar› tamamen kabul etti¤ine dair, bir de, senet alarak göndermesini yazd›m. Bu yazd›klar›m yap›lm›ﬂt›r.
18 Teﬂrinisani 1338 günü ‹stanbulda Refet Paﬂaya yazd›¤›m bir ﬂifre telgrafname ile de verdi¤im talimatta, baﬂl›ca ﬂu noktalar› kaydetmiﬂtim: "Abdülmecit Efendi, halifei müslimin unvan›n› kullanacakt›r. Bu unvana, baﬂka s›fat ve
kelime ilâve edilmiyecektir. Alemi islâma ibla¤ olunmak üzere ihzar edece¤i bir
beyannameyi delâletinizle, evvelâ, ﬂifre olarak bildirecektir. Tasvip olunduktan
sonra tekrar ﬂifre ile ve delâletinizle kendisine bildirilecek, ondan sonra neﬂrolunacakt›r. Bu beyannamenin metnini baﬂl›ca ﬂu noktalar teﬂkil edecektir:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisini hilâfete intihab›ndan sarahaten beyan› memnuniyet olunacakt›r.
b) Vahdettin Efendinin tarz› hareketi mufassalan takbih edilecektir.
c) Teﬂkilât› Esasiye Kanununun onuncu maddesine kadar olan mevadd›
muhteviyat› tarz› münasipte ve mühim mana ve müfad› aynen zikredilmek suretile Türkiye Devletinin ve Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin mahiyeti
mahsusas› ve usulü idaresinin Türkiye halk› ve bütün islâm âlemi için enfa ve
evfak oldu¤u zikir ve tesbit k›l›nacakt›r.
d) Türkiye millî halk hükûmetinin hidemat› mesbuka ve mesaii meﬂkûresinden takdirkârane bir lisan ile bahsolunacakt›r.

Gerçekten, hangi nedenle ve nas›l olursa olsun, Vahdettin gibi özgürlü¤ünü ve can›n› milleti içinde, tehlikede görebilecek kadar, aﬂa¤›l›k bir yarat›¤›n, bir dakika bile olsa, bir milletin baﬂ›nda bulundu¤unu düﬂünmek ne ac›kl›d›r. ﬁükürler olsun ki, bu alçak, soydan geçen makam›ndan, millet taraf›ndan indirildikten sonra, alçakl›¤›n› tamamlam›ﬂ bulunuyor. Türk milletinin
böylece daha önceden davranm›ﬂ olmas› elbette, övülmeye de¤er.
Güçsüz, baya¤›, duygu ve anlay›ﬂtan yoksun bir yarat›k; kabul eden, herhangi bir yabanc›n›n korunmas›na girebilir; ama, böyle bir yarat›¤›n, bütün
Müslümanlar›n halifesi kimli¤ini taﬂ›d›¤›n› söylemek elbette uygun de¤ildir.
Böyle bir görüﬂün do¤ru olabilmesi, herﬂeyden önce, bütün Müslüman toplumlar›n›n tutsak olmalar› koﬂuluna ba¤l›d›r. Oysa dünyadaki gerçek, böyle
midir? Biz, Türkler, bütün tarihimiz boyunca özgürlük ve ba¤›ms›zl›¤a bayrak
olmuﬂ bir milletiz. De¤ersiz hayatlar›n› iki buçuk gün daha, alçakça sürükliyebilmek için, her türlü horlanmay› sak›ncas›z bulan halifeler oyununu da sahneden kald›rabildi¤imizi gösterdik. Böylece devletlerin, milletlerin, birbirileriyle olan iliﬂkilerinde kiﬂilerin, özellikle kendi devlet ve milletin zarar›na da
olsa, kiﬂisel durumlar›ndan ve canlar›ndan baﬂka bir ﬂey düﬂünemiyecek aﬂa¤›l›k kiﬂilerin önemi olam›yaca¤› yolundaki bilinen gerçe¤i bir daha do¤rulad›k.
Uluslararas› iliﬂkilerde, mankenlerden yararlanma yöntemini be¤enme
dönemine son vermek, uygar dünyan›n içten dile¤i olmal›d›r.
Muhterem Efendiler, kaçan halife, Türkiye Büyük Millet Meclisince halifelikten ç›kar›ld›. Yerine, sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi seçildi.
Meclisçe, yeni halife seçilmeden önce, seçilecek kiﬂinin de padiﬂahl›k tutkusuna kap›larak herhangi bir yabanc› devlete s›¤›nmas› olas›l›¤›n› ortadan
kald›rmak gerekti. Bunun için, ‹stanbulda bulunan görevlimiz Refet Paﬂaya,
Abdülmecit Efendi ile görüﬂerek ve elinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin
halifelik ve saltanat konusunda ald›¤› karar› tümüyle kabul etti¤ini bildirir, bir
de, senet alarak göndermesini yazd›m. Bu yazd›klar›m yap›lm›ﬂt›r.
18 Kas›m 1922 günü ‹stanbulda Refet Paﬂaya yazd›¤›m bir ﬂifre telgrafla
da verdi¤im direktifle, baﬂl›ca ﬂu noktalar› yazm›ﬂt›m: "Abdülmecit Efendi,
Müslümanlar›n Halifesi san›n› kullanacakt›r. Bu sana, baﬂka san ve kelime eklenmiyecektir. Müslümanl›k dünyas›na duyurulmak üzere haz›rlayaca¤› bir
bildiriyi sizin arac›l›¤›n›zla, önce bize, ﬂifre olarak bildirecektir. Uygun bulunduktan sonra yine ﬂifre ile ve sizin arac›l›¤›n›zla kendisine bildirilecek, ondan
sonra yay›mlanacakt›r. Bu bildiride baﬂl›ca ﬂu noktalar bulunacakt›r:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisini halifeli¤e seçmesine sevindi¤ini aç›kça söyleyecektir.
b) Vahdettin Efendinin davran›ﬂ› ayr›nt›lar›yla, birbir say›larak k›nanacakt›r.
c) Anayasan›n onuncu maddesine kadar olan maddelerinde yaz›l› olanlar
uygun bir biçimde ve önemli anlam ve kavram› oldu¤u gibi belirtilerek Türkiye Devletinin ve Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin özel niteli¤i ve yönetim yönteminin Türkiye halk› ve bütün Müslüman dünyas› için en yararl› ve
en uygun oldu¤u belirtilip saptanacakt›r.
d) Türkiye millî halk hükûmetinin yapt›¤› iyi iﬂler ve de¤erli çal›ﬂmalardan övücü bir dille sözedecektir.
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Abdülmecit
Efendinin
Büyük Millet Meclisince halife
seçilmesi

Abdülmecit
Efendi, babas›n›n ad›
münasebetile de olsa
“Han” unvan›ndan
vazgeçmiyor

e) ‹ﬂbu beyannamede nikat› nesrudeden maada, siyasî addedilebilecek bir
nokta ve fikir dermeyan edilmiyecektir.
19 Teﬂrinisani 1338 tarihli aç›k bir telgrafla da Abdülmecit Efendiye:
"Türkiye Devletinin hakimiyetini bilâkaydüﬂart milletin uhdesinde mahfuz tutan Teﬂkilât› Esasiye Kanununa tevfikan icra kudreti ve teﬂri salâhiyeti kendisinde mütecelli ve mütemerkiz bulunan milletin yegâne ve hakikî mümessillerinden mürekkep Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Teﬂrinisani 1338 tarihinde müttefikan kabul etti¤i esbab› mucibe ve esasat dairesinde Meclisi Alice 18
Teﬂrinisani 1338 tarihinde münakit celsede hilâfete intihap buyurulmuﬂ oldu¤unu" tebli¤ ettim (Ves. 265).
19 Teﬂrinisani 1338 tarihli bir ﬂifre telgrafname ile Refet Paﬂa, yazd›¤›m›z
telgraflara cevap veriyordu; Abdülmecit Efendi, imza balâs›nda halifei müslimin ve hâdimülharemeyn unvan›n›n bulunmas› ve Cuma selâml›¤›nda hil'at ve
Fatihe ait ﬂekilde bir sar›k tak›nmas› mümkün ve muvaf›k olaca¤› mütaleas›nda
bulunmuﬂ. Alemi islâma yazaca¤› beyanname muhteviyat› hakk›nda dermeyan
etti¤i mütaleada, Vahdettin Efendi hakk›nda bir ﬂey söylemek hususunda itizar
etmiﬂ ve beyannamenin ‹stanbul gazetelerinde hini neﬂrinde Türkçesile beraber
bir de Arapça suretinin neﬂrettirilmesi mütaleas›n› dermeyan eylemiﬂ (Ves. 266).
Refet Paﬂaya makina baﬂ›nda 20 Teﬂrinisani 1338 günü verdi¤im cevapta;
halifei müslimin unvanile beraber hâdimülharemeyniﬂﬂerifeyn tabirinin istimalini tensip ettim. Cuma merasiminde Fatihin k›yafetine girmesini gayr›tabiî buldum. Redingot veya ‹stanbulin giyebilece¤ini; askerî üniforman›n bittabi mevzuubahs olam›yaca¤›n› bildirdim. Neﬂrolunacak beyannamede Vahdettinin ismi zikrolunmaks›z›n sab›k halifenin ﬂahsiyeti manevîyesinden ve zaman›nda
düﬂülen derekeden bahsedilmesi lüzumlu oldu¤u mütaleas›nda bulundum.
Refet Paﬂadan, 20 Teﬂrinisani 1338 de ald›¤›m ﬂifre telgrafnamenin birinci
maddesinde, Refet Paﬂa diyordu ki, Abdülmecit Efendinin 29 Rebiülevvel tarihli muharrerat› zirinde (Halifei Resulûllâh Hâdimülharemeyniﬂﬂerifeyn
cümlesinin alt›nda Abdülmecit bin Abdülaziz Han) imzas› kullan›lm›ﬂt›r.
Efendiler,yapt›¤›m›z ikaz› hüsnü telâkki etti¤ini ifade eylemiﬂ olan Abdülmecit Efendi (halifei müslimin) yerine (Halifei resulûllah) ve babas›n›n ismi
münasebetile (han) unvanlar›n› kullanmaktan men'i nefsedememiﬂtir. Birtak›m mütalealardan sonra da Vahdettin hakk›ndaki beyanattan sarf›nazar etti¤ini ve çünkü "âhar›n ef'ali rediesini mevzuubahs etmek suretile bile olsa, bu
kabîl beyanat›n meslek ve seciyesine giran gelece¤inin derkâr bulundu¤unu"
bildirmiﬂ. Bu husus, telgrafnamenin ikinci maddesinde münderiç idi. Telgrafnamenin üçüncü maddesini, benim, Meclis Reisi s›fatile kendisine, hilâfete intihap olundu¤unu tebli¤ eden telgrafnameme yazd›¤› cevap teﬂkil ediyordu. Bu
cevab›n serlevhas› "Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Müﬂür Gazi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine" diye ﬂahs›ma hitap halinde idi. Dördüncü
maddede, âlemi islâma tebli¤ edece¤i beyanname sureti vard›. Bu beyannamenin yaz›ld›¤› ‹stanbulun; (Darülhilâfetülaliye) oldu¤u da itina ile mukayyet bulunuyordu.
21 Teﬂrinisani 1338 tarihli bir telgrafta; (halifei resulûllah) yerine evelce bildirdi¤imiz gibi (halifei müslimin) denilecektir dedik. Kendisine, hilâfeti tebli¤
eden telgrafnamemize verece¤i cevab›n ﬂahs›ma de¤il, Türkiye Büyük Millet
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e) Bildiride yukar›da belirtilenlerden baﬂka, siyasî say›labilecek hiç bir
görüﬂ ve düﬂünce ileri sürülmiyecektir.
19 Kas›m 1922 tarihli aç›k bir telgrafla da Abdülmecit Efendiye: "Türkiye Devletinin egemenli¤ini kay›ts›z ﬂarts›z milletin elinde bulunduran Anayasa uyar›nca yürütme erki ve yasama yetkisi kendisinde belirmiﬂ ve toplanm›ﬂ
bulunan milletin tek ve gerçek temsilcilerinden kurulu Türkiye Büyük Millet
Meclisinin l Kas›m 1922 tarihinde oybirli¤iyle kabul etti¤i gerekçe ve ilkelere
göre Yüksek Meclisçe 18 Kas›m 1922 tarihinde yap›lan oturumda halifeli¤e
seçilmiﬂ oldu¤unu" bildirdim (Belge 265).
19 Kas›m 1922 tarihli bir ﬂifre telgrafla Refet Paﬂa, yazd›¤›m›z telgraflara karﬂ›l›k veriyordu; Abdülmecit Efendi, imza üstünde Müslümanlar›n halifesi ve hâdimülharemeyn* san›n›n bulunmas› ve Cuma selâml›¤›nda hil'at** ve Fatihinki gibi bir sar›k tak›nabilece¤im ve bunun uygun olaca¤›n› düﬂündü¤ünü söylemiﬂ.
Müslümanl›k dünyas›na yay›mlayaca¤› bildiride bulunacak noktalar üzerinde belirtti¤i düﬂüncesinde ise, Vahdettin Efendi hakk›nda bir ﬂey söylemek istemedi¤ini bildirmiﬂ ve bildirinin ‹stanbul gazetelerinde yay›mlanmas›nda Türkçesile birlikte bir de Arapça örne¤inin yay›mlanmas›n› düﬂündü¤ünü söylemiﬂ (Belge 266).
Refet Paﬂaya makina baﬂ›nda 20 Kas›m 1922 günü verdi¤im karﬂ›l›kta;
Müslümanlar›n halifesi san›yla birlikte "Hâdimülharemeyniﬂﬂerifeyn" deyiminin kullan›lmas›n› uygun buldum. Cuma töreninde Fatihin k›l›¤›na girmesini anormal buldum. Redingot ya da istanbulin*** giyebilece¤ini; askerî üniforman›n elbette söz konusu olam›yaca¤›n› bildirdim. Yay›mlanacak bildiride
Vahdettinin ad› an›lmaks›z›n eski halifenin tinsel kiﬂili¤inden ve zaman›nda
düﬂülen kötü durumlardan sözedilmesi gerekli oldu¤unu bildirdim.
Refet Paﬂadan, 20 Kas›m 1922 de ald›¤›m ﬂifre telgraf›n birinci maddesinde, Refet Paﬂa diyordu ki, Abdülmecit Efendinin 29 Rebiülevvel**** tarihli yaz›s›n›n alt›nda (Peygamberin Halifesi ve Mekke ve Medineye hizmet eden deyiminin alt›nda Abdülaziz Han o¤lu Abdülmecit) diye imza at›lm›ﬂt›r.
Efendiler, yapt›¤›m›z uyar›y› iyi karﬂ›lam›ﬂ oldu¤unu söylemiﬂ olan Abdülmecit Efendi (Müslümanlar›n Halifesi) yerine (Peygamberin yerine geçen
kimse) ve babas›n›n ismi dolay›s›yla (han) san› kullanmaktan kendini al›koyamam›ﬂt›r. Birtak›m düﬂünceler ileri sürdükten sonra da Vahdettin'den sözetmekten vazgeçti¤ini ve çünkü "baﬂkalar›n›n kötü iﬂlerini sözkonusu yapmak
yoluyla bile olsa, bu gibi sözlerin kendi tutum ve karakterine a¤›r gelece¤inin
bilindi¤ini" yaz›l› idi. Telgraf›n üçüncü maddesini, benim, Meclis Baﬂkan› olarak kendisine, halifeli¤e seçildi¤ini bildiren telgraf›ma verdi¤i karﬂ›l›k oluﬂturuyordu. Bu karﬂ›l›¤›n baﬂl›¤› "Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mareﬂal Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine" diye do¤rudan do¤ruya bana yönelikti. Dördüncü maddede, Müslümanl›k dünyas›na yay›mlayaca¤› bildirinin örne¤i vard›. Bu bildirinin yaz›ld›¤› ‹stanbulun; "Yüce Halifelik
Yurdu" oldu¤u da özenle yaz›lm›ﬂ bulunuyordu.
21 Kas›m 1922 tarihli bir telgrafta; (Peygamber halifesi) yerine önce bildirdi¤imiz gibi (Müslümanlar›n halifesi) denilecektir dedik. Kendisine, halifeli¤i
bildiren telgraf›m›za verece¤i karﬂ›l›¤›n bana de¤il, Türkiye Büyük Millet Mec*
**
***
****

Mekke ve Medineye hizmet eden
Özel biçimde bir kaftan
O döneme özgü resmî sivil giysiler
29 Kas›m
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Abdülmecit
Efendi, babas›n›n ad›
dolay›s›yla
olsa da
“Han” san›ndan vazgeçmiyor

Halife olacak zat›n s›fat ve selâhiyeti ne
olacakt›

Meclisi Riyasetine olmas›n› ihtar ettik. Muharrer at›nda, siyasî, umumî hususlara ﬂamil kelimeler oldu¤undan ve bunlardan ihtiraz lüzumundan bahsettik.
Efendiler, ehemmiyetsiz teferruat gibi telâkki edilmesi pek mümkün olan
bu izahat›mla iﬂaret etmek istedi¤im esasl› nokta ﬂudur: Ben, saltanat› ﬂahsiyenin ilgas›ndan sonra; baﬂka unvanla ayn› mahiyette bir makamdan ibaret olmas› lâz›mgelen hilâfetin de, mülga oldu¤unu kabul ediyordum. Bunun, münasip zaman ve f›rsatta telâffuzunu tabiî buluyordum. Halife intihap olunan
Abdülmecit Efendinin, bu hakikatten büsbütün gafil oldu¤u iddia olunamaz.
Bahusus, kendisinin halife unvanile icray› saltanat› esbap ve ﬂeraitini ihzar ve
temin edebileceklerini tahayyül edenlerin mevcudiyeti düﬂünülürse; muhatab›m›z›n ve tabiî taraftaran›n›n saffet ve gafletine zahip olmak asla caiz olamazd›.
ﬁimdi arzu buyurursan›z, halife intihab› münasebetile Meclisin 18 Teﬂrinisani 1338 günü hafî celselerinde geçen müzakerat› hakk›nda k›sa bir fikir vereyim.
Mecliste meseleyi çok ciddî ve mühim telâkki edenler vard› ve bahusus hoca efendiler kendi ihtisaslar›na müteallik bir mevzu bulduklar›ndan çok dikkatli ve müteyakk›z idiler. Bir halife kaçm›ﬂ.. onu haletmek, yenisini intihap eylemek.. Sonra yenisini ‹stanbulda b›rakmay›p Ankaraya getirmek.. milletin ve
devletin yak›ndan baﬂ›na geçirmek.. Hulâsa; halifenin firar› yüzünden Türkiyede, bütün âlemi islâmda teﬂevvüﬂ vukua gelmiﬂ veyahut gelecekmiﬂ.. onun için
tedbirler al›nmal› imiﬂ.. tarz›nda mütalealar, endiﬂeler dermeyan olunuyordu.
Baz› hatipler de, halife olacak zat›n s›fat›n›n, salâhiyetinin ne olaca¤›n› tesbit lüzumundan bahsediyorlard›.
Ben de, müzakere ve münakaﬂaya iﬂtirak ettim. Beyanat›m›n ekseri, dermeyan edilen mütaleata, cevap mahiyetinde idi. Söylediklerimin esaslar› ﬂu
cümlelerde mündemiç bulunuyordu:
"Mevzuubahs meseleyi çok münakaﬂa ve tahlil etmek mümkündür. Fakat,
münakaﬂat ve tahlilâtta nekadar ileri gidersek meseleyi halletmekte o kadar
müﬂkülât ve teahhurata u¤rar›z. Yaln›z ﬂu noktaya nazar› dikkati celbederim;
bu Meclis, Türkiye halk›n›n Meclisidir. Bu Meclisin s›fat ve salâhiyeti yaln›z ve
ancak Türkiye halk›n›n ve Türk vatan›n›n hayat›na ve mukadderat›na ﬂamil ve
nafiz olabilir. Meclisimiz, kendi kendine bütün âlemi islâma ﬂamil bir kudret
iktisap edemez Efendiler! Türk milleti ve onun mümessillerinden mürekkep
olan Meclisimiz, kendi mevcudiyetini, halife unvan›n› taﬂ›yan veya taﬂ›yacak
olan bir zat›n eline veremez ve vermiyecektir. Efendiler! Bundan dolay› âlemi
islâmda teﬂevvüﬂ varm›ﬂ veyahut olacakm›ﬂ. Bunlar›n hepsi manas›z ve yalan
sözlerdir. Kim söylemiﬂse yalan söylemiﬂtir, yalan söylüyor.
Bu sözüme itiraz eden bir zata cevap verdim, alenen dedim ki:
- Sen yalan söyliyebilirsin, müstaitsin!.
Efendiler, da¤da¤aya mahal olmad›¤›n› izahtan sonra beyan ettim ki, bizim, cihan nazar›nda en büyük kuvvet ve kudretimiz, yeni ﬂekil ve mahiyetimizdir. Makam› hilâfet taht› esarette olabilir. Halife nam›n› taﬂ›yanlar ecnebîlere iltica edebilirler. Düﬂmanlar ve halifeler beraber olabilirler ve herﬂeyi yapmaya teﬂebbüs edebilirler. Fakat, yeni Türkiyenin tarz› idaresini, siyasetini,
kuvvetini kat’iyyen sarsamazlar.

lisi Baﬂkanl›¤›na gönderilmesi konusunda uyard›k. Yazd›klar›nda, politik ve
genel konular› içeren kelimeler oldu¤undan ve bunlardan sak›nmas› gerekti¤inden söz ettik.
Efendiler, kolayl›kla önemsiz ayr›nt›lar say›labilecek bu aç›klamalar›mla belirtmek istedi¤im temel nokta ﬂudur: Ben, kiﬂisel egemenli¤in kald›r›lmas›ndan sonra; baﬂka sanla eﬂ nitelikte bir makamdan baﬂka birﬂey olmamas› gereken halifeli¤in kald›r›lm›ﬂ oldu¤unu kabul ediyordum. Bunun, söylenmesi için uygun zaman ve f›rsat› beklemeyi do¤al say›yordum. Halife seçilen Abdülmecit Efendinin, bu gerçe¤i hiç anlamad›¤› ileri sürülemez. Özellikle, kendisinin halife san›yla padiﬂahl›k yapmas› için gerekli ortam ve koﬂullar› haz›rlay›p sa¤layabileceklerini hayal edenlerin bulundu¤u düﬂünülürse;
onun ve do¤al yandaﬂlar›n›n saf ve gafil olduklar›n› sanmak hiç de do¤ru olamazd›.
ﬁimdi isterseniz, halife seçimi dolay›s›yla 18 Kas›m 1922 Meclisin günü
gizli oturumlar›ndaki görüﬂmeler hakk›nda k›sa bir bilgi vereyim.
Mecliste iﬂi çok ciddî ve önemli sayanlar vard› ve özellikle hoca efendiler
kendi uzmanl›klar›yla ilgili bir konu bulduklar›ndan çok dikkatli ve uyan›k
idiler. Bir halife kaçm›ﬂ.. onu halifelikten ç›karmak, yenisini seçmek... Sonra
yenisini ‹stanbulda b›rakmay›p Ankaraya getirmek.. milletin ve devletin yak›ndan baﬂ›na geçirmek.. K›sacas›; halifenin kaçmas› yüzünden Türkiyede,
bütün Müslümanl›k dünyas›nda kargaﬂa ç›km›ﬂ ya da ç›kacakm›ﬂ.. onun için
önlemler al›nmal› imiﬂ.. yollu düﬂünceler, kayg›lar ileri sürülüyordu.
Kimi konuﬂmac›lar da, halife olacak kiﬂinin niteli¤inin, yetkisinin ne olaca¤›n›n saptanmas› gere¤inden sözediyorlard›.
Ben de, görüﬂme ve tart›ﬂmaya kat›ld›m. Sözlerimin ço¤u, ileri sürülen
düﬂüncelere, karﬂ›l›k niteli¤inde idi. Söylediklerimin ana çizgileri ﬂu cümlelerde toplan›yordu:
"Sözkonusu sorun çok tart›ﬂ›labilir ve çok irdelenebilir. Ama, tart›ﬂmalarla ve irdelemelerle gecikmelere u¤rar›z. Yaln›z ﬂu noktaya dikkati çekerim;
bu Meclis, Türkiye halk›n›n Meclisidir. Bu Meclisin niteli¤i ve yetkisi yaln›z
ve ancak Türkiye halk›n›n ve Türk vatan›n›n hayat›n› ve kaderini içerebilir ve
kapsayabilir. Meclisimiz, kendi kendine bütün Müslümanl›k dünyas›n› kapsayan bir güç elde edemez Efendiler!. Türk milleti ve onun temsilcilerinden kurulu olan Meclisimiz, kendi varl›¤›n›, halife san›n› taﬂ›yan veya taﬂ›yacak olan
bir kiﬂinin eline veremez ve vermeyecektir Efendiler!. Bundan dolay› Müslümanl›k dünyas›nda kargaﬂa varm›ﬂ ya da olacakm›ﬂ. Bunlar›n hepsi anlams›z
ve yalan sözlerdir. Kim söylemiﬂse yalan söylemiﬂtir, yalan söylüyor.
Bu sözümü kabul etmeyen bir kiﬂiye karﬂ›l›k verdim, aç›ktan aç›¤a dedim
ki:
- Sen yalan söyliyebilirsin, yarad›l›ﬂtan yatk›ns›n buna..
Efendiler, gürültü pat›rt›ya yer olmad›¤›n› aç›klad›ktan sonra dedim ki,
bizim, dünya karﬂ›s›ndaki en büyük gücümüz ve erkimiz, yeni biçim ve niteli¤imizdir. Halifelik makam› tutsakl›k alt›nda olabilir. Halife ad›n› taﬂ›yanlar
yabanc›lara s›¤›nabilirler. Düﬂmanlar ve halifeler birlik olabilirler ve her ﬂeyi
yapmaya giriﬂebilirler. Ama, yeni Türkiyenin yönetim biçimini, politikas›n›,
gücünü hiç mi hiç sarsamazlar.
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Halife olacak kiﬂinin
niteli¤i ve
yetkisi ne
olacakt›r

Türkiye
halk› bilâkaydüﬂart
hakimiyetine sahiptir

Lozan Sulh
Konferans›

Türkiye halk›n›n bilâkaydüﬂart hakimiyetine sahip oldu¤unu bir defa daha ve kat'iyetle tekrar ediyorum. Hakimiyet, hiçbir mana, hiçbir ﬂekil ve hiçbir
renkte ve delâlette iﬂtirak kabul etmez. Unvan› halife olsun, ne olursa olsun hiç
kimse bu milletin mukadderat›nda müﬂareket sahibi olamaz. Millet, buna
kat'iyyen müsaade edemez. Bunu teklif edecek hiçbir millet vekili bulunamaz.
Binaenaleyh, firarî halifeyi hal, yenesini intihap ve bu mevzua müteallik bütün
muamelâtta söyledi¤im noktai nazarlar dahilinde hareket zarurîdir. Baﬂka türlüsüne kat'iyyen imkân yoktur."
Muhterem Efendiler, biraz münakaﬂal› ve gürültülü olmakla beraber Meclisin ekseriyetile, yap›lacak muamele üzerinde mutabakat husul buldu. Ondan
sonraki, netice de malûmu âlileri oldu.
Saltanat›n lâ¤v› üzerine ‹stanbulda hükûmet unvan›n› taﬂ›yan Tevfik ve
‹zzet Paﬂalar ve rüfekas›n›n saraya istifalar›n› nas›l verdiklerinden; ‹stanbul
idaresini tanzim için verdi¤imiz evamir ve talimattan da bahsederek heyeti aliyenizi yormay› faydal› bulmuyorum.
Lozan Konferans› içtima› umumîsi 21 Teﬂrinisani 1338 tarihinde vukubulmuﬂtur. Bu konferansta Türkiye Devletini ‹smet Paﬂa Hazretleri temsil etti.
Trabzon Meb'usu Hasan Bey ve Sinop Meb'usu R›za Nur Bey, ‹smet Paﬂan›n
riyasetindeki heyeti murahhasay› teﬂkil ediyordu.
Heyeti murahhasam›z, Teﬂrinisani 1338 iptidalar›nda, Lozana gitmek üzere Ankaradan müfarakat etti.
Efendiler, iki devirden ibaret olup sekiz ay devam eden Lozan Konferans› ve neticesi dünyan›n malûmu bulunan bir keyfiyettir.
Bir müddet, Ankarada, Lozan Konferans› müzakerat›n› takip ettim. Müzakereler hararetli, münakaﬂal› cereyan ediyordu. Türk hukukunu tasdik eder
müsbet netayiç görülmüyordu. Ben, bunu, pek tabiî buluyordum. Çünkü, Lozan sulh masas›nda mevzuubahs edilen mesail, üç, dört senelik yeni devreye ait
ve münhas›r kalm›yordu. As›rl›k hesaplar rü'yet olunuyordu. Bukadar eski,
bukadar kar›ﬂ›k, bukadar mülevves hesaplar›n içinden ç›kmak, elbette, o kadar
basit ve kolay olm›yacakt›.
Efendiler, malûmdur ki, yeni Türk Devletinin istihlâf etti¤i Osmanl› Devleti uhudu atika nam› alt›nda birtak›m kapitülasyonlar›n zebunu idi. H›ristiyan
anas›r birçok imtiyazlara ve istisnaiyetlere malik bulunuyordu. Osmanl› Devleti, Osmanl› memleketlerinde bulunan ecnebîlere hakk› kazas›n› tatbik edemezdi; Osmanl› tebaas›ndan ald›¤› vergiyi ecnebîlerden almaktan memnu bulunuyordu; devletin hayat›n› kemiren, kendi dahilindeki anas›r hakk›nda tedabir almaktan menedilirdi.
Osmanl› Devleti, kendisini tesis eden, unsuru aslînin Türk milletinin insanca yaﬂamas›n› temin edecek esbaba da tevessülden menedilmiﬂti; memleketi
imar edemez, ﬂimendifer yapt›ramaz, hatta mektep yapt›rmakta serbest de¤ildi;
bu gibi ahvalde derhal ecanip müdahale ederdi.
Osmanl› hükümdarlar› ve mukarripleri, debdebe ve darat içinde hayatlar›n› temin için memleket ve milletin bütün menabii servetini kuruttuktan baﬂka,
milletin her türlü menafiini hasretmek ve devletin haysiyet ve ﬂerefini feda eylemek suretile birçok istikrazlar yapm›ﬂlard›. Okadar ki, devlet bu istikrazlar›n
faizlerini ödiyemiyecek hale gelmiﬂ, cihan nazar›nda müflis addolunmuﬂtu.

Türkiye halk›n›n kay›ts›z ﬂarts›z egemenli¤ine sahip oldu¤unu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Egemenlik, hiçbir anlamda, hiçbir biçimde ve
hiçbir renkte ve belirtide ortakl›k kabul etmez. San› halife olsun, ne olursa olsun hiç kimse bu milletin kaderinde ona ortak olamaz. Millet, buna kesinlikle
izin veremez. Bunu önerecek hiçbir millet vekili bulunamaz. Bunun için kaçak
halifeyi halifelikten ç›karmak, yenisini seçmek ve bu konuyla ilgili bütün iﬂlemlerde söyledi¤im ilkelere uymak zorunludur. Baﬂka türlü hiçbir ﬂey yap›lamaz."
Muhterem Efendiler, biraz tart›ﬂmal› ve gürültülü olmakla birlikte Meclisin ço¤unlu¤uyla, yap›lacak iﬂlemler üzerinde görüﬂ birli¤ine var›ld›. Ondan
sonraki, sonucu da biliyorsunuz.
Saltanat›n kald›r›lmas› üzerine ‹stanbulda hükûmet ad›n› taﬂ›yan Tevfik
ve ‹zzet Paﬂalar ve arkadaﬂlar›n›n görevden çekilme yaz›lar›n› saraya nas›l verdiklerinden; ‹stanbulun yönetimini düzenlemek için verdi¤imiz emirler ve direktiflerden de sözederek yüksek toplulu¤unuzu yormay› yararl› bulmuyorum.
Lozan Konferans› genel toplant›s› 21 Kas›m 1922 tarihinde yap›lm›ﬂt›r.
Bu konferansta Türkiye Devletini ‹smet Paﬂa Hazretleri temsil etti. Trabzon
Meb'usu Hasan Bey ve Sinop Meb'usu R›za Nur Bey, ‹smet Paﬂan›n baﬂkanl›¤›ndaki Delege Kurulu oluﬂturuyordu.
Delege kurulumuz, Kas›m 1922 baﬂlar›nda, Lozana gitmek üzere Ankaradan ayr›ld›.
Efendiler, iki dönemli olup sekiz ay süren Lozan Konferans› ve sonucu
dünyaca bilinmektedir.
Bir süre, Ankarada, Lozan Konferans› görüﬂmelerini izledim. Görüﬂmeler, ateﬂli, tart›ﬂmal› geçiyordu. Türk haklar›n› tan›yan olumlu sonuçlar görülmüyordu. Ben, bunu, pek do¤al buluyordum. Çünkü, Lozan bar›ﬂ masas›nda
sözkonusu edilen sorunlar yaln›z, üç, dört senelik yak›n geçmiﬂe ba¤l› ve bununla s›n›rl› kalm›yordu. Yüzy›ll›k hesaplar görülüyordu. Bu kadar eski, bukadar kar›ﬂ›k, bukadar bulaﬂ›k hesaplar›n içinden ç›kmak, elbette, okadar engelsiz ve kolay olm›yacakt›.
Efendiler, bilinir ki, yeni Türk Devletinin yerini ald›¤› Osmanl› Devleti
eski antlaﬂmalar ad› alt›nda birtak›m kapitülasyonlar›n tutsa¤› idi. H›ristiyan
unsurlar›n birçok ayr›cal›klar› ve öncelikleri vard›. Osmanl› Devleti, Osmanl›
memleketlerinde bulunan yabanc›lara yarg›lama yetkisini uygulayamazd›;
Osmanl› uyruklar›ndan ald›¤› vergiyi yabanc›lardan almaktan yasaklanm›ﬂ
bulunuyordu; devletin can›n› kemiren, kendi içindeki unsurlara karﬂ› önlemler almaktan yasaklan›rd›.
Osmanl› Devleti, kendisini kuran, temel ö¤enin Türk milletinin insanca
yaﬂamas›n› sa¤layacak yollara baﬂvurmaktan da yasaklanm›ﬂt›; memleketi bay›nd›rlaﬂt›ramaz, demiryolu yapt›ramaz, okul yapt›rmakta bile özgür de¤ildi;
bu gibi durumlarda hemen yabanc›lar iﬂe kar›ﬂ›rd›.
Osmanl› padiﬂahlar› ve yak›nlar›, büyük görkemler içinde yaﬂamlar›n›
sa¤lamak için memleket ve milletin bütün varl›k kaynaklar›n› kuruttuktan
baﬂka, milletin her türlü gelirini karﬂ›l›k göstererek ve devletin haysiyet ve
onurunu ayaklar alt›na alarak birçok borçlanma anlaﬂmalar› yapm›ﬂlard›.
Okadar ki, devlet bu borçlar›n faizlerini ödiyemiyecek duruma düﬂmüﬂ, dünya gözünde iflas etmiﬂ say›lm›ﬂt›.
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Türkiye
halk› kay›ts›z ﬂarts›z
egemenli¤ine sahiptir

Lozan Bar›ﬂ Konferans›

Osmanl›
Devletinin
dünya nazar›nda hiçbir
k›ymeti kalmam›ﬂt›

Halk ile yak›ndan temasa gelmek ahvali
ruhiye ve
temayülât›
fikriyeyi bir
daha tetkik
etmek için

Efendiler, varisi oldu¤umuz Osmanl› Devletinin dünya nazar›nda hiçbir
k›ymeti, fazileti ve haysiyeti kalmam›ﬂt›; hukuku beynelmilelden hariç tan›nm›ﬂ, adeta sahabet ve vesayet alt›na al›nm›ﬂ bir mahiyette farzolunuyordu.
Maziye ait müsamahalar›n, hatalar›n faili biz olmad›¤›m›z halde, esasen
as›rlar›n müterakim hesabat› bizden sorulmamak lâz›mgelirken bu hususta da,
dünya ile karﬂ› karﬂ›ya gelmek bize teveccüh etmiﬂti. Millet ve memleketi hakikî istiklâl ve hakimiyetine sahip k›lmak için bu müﬂkülât ve fedekârl›¤› da iktiham etmek bizim üzerimize tahmil olunmuﬂtu. Ben, neticenin behemehal müsbet olaca¤›ndan emin idim. Türk milletinin mevcudiyeti için, istiklâli için, hakimiyeti için behemehal istihsal ve temine mecbur oldu¤u esaslar›n, cihanca tasdik olunaca¤›na asla ﬂüphe etmiyordum. Çünkü, hakikatte, bu esaslar, kuvvet
ve liyakatle filen ve maddeten istihsal edilmiﬂ idi. Konferans masas›nda talep etti¤imiz, zaten istihsal edilmiﬂ olan hususat›n usulen ifade ve tasdik›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildi. Mutalebat›m›z, sarih ve tabiî haklar›m›zd›. Bundan baﬂka, hukukumuzu muhafaza ve temin için kudretimiz de vard›; kuvvetimiz de kâfi idi.
En büyük kuvvetimiz, en ﬂayan› emniyet mesnedimiz, hakimiyeti millîyemizi
idrak etmiﬂ ve onu bilfiil halk›n eline vermiﬂ ve halk›n elinde tutabilece¤imizi
filen ispat eylemiﬂ oldu¤umuz idi.
‹ﬂte, bu mülâhazalara binaen, konferans›n cereyan›n› sükûnetle takip ediyor ve gösterdi¤i makûs vaziyetlere lüzumundan ziyade ehemmiyet atfetmiyordum.
Efendiler, saltanat›n ilgas›, hilâfet makam›n›n salâhiyetsiz kal›ﬂ› üzerine,
halk ile yak›ndan temasa gelmek, ahvali ruhiye ve temayülât› fikriyeyi bir daha
tetkik etmek mühimdi.
Bundan baﬂka, Meclis son senesine dahil olmuﬂ bulunuyordu. Yeni intihap münasebetile, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetini siyasî bir
f›rkaya tahvil etmeye karar vermiﬂtim. Sulh takarrür etti¤i takdirde, cemiyet teﬂkilât›m›z›n, siyasî f›rkaya ink›lâb›n› lüzumlu görüyordum. Bu hususta da halk
ile bizzat hasb›hal etmeyi muvaf›k ve faydal› mütalea ediyordum. Zaferden
sonra, talim ve terbiye ile iﬂtigale baﬂlam›ﬂ olan ordumuzu da yak›ndan görmek
istiyordum. ‹ﬂte, bu maksatlarla, Garbî Anadoluda bir seyahat icra etmek üzere 14 Kânunusani 1339 tarihinde Ankaradan hareket ettim.
Eskiﬂehirden itibaren, ‹zmit, Bursa, ‹zmir, Bal›kesirde halk› münasip mahallerde toplayarak uzun hasb›hallerde bulundum. Ahalinin, bana istedikleri
gibi serbest sualler tevcih etmesini talep ettim. Sorulan suallere, cevap teﬂkil etmek üzere, alt› saat, yedi saat devam eden konferanslar verdim.
Muhterem Efendiler, hemen heryerde halk›n anlamak istedi¤i hususattan
nazar› dikkati celbeden noktalar ﬂunlard›:
Lozan Konferans› ve neticesi, hakimiyeti millîye ve makam› hilâfet ve
bunlar›n vaziyetleri ve münasebetleri ve bir de teﬂkil etmek niyetinde oldu¤um
anlaﬂ›lan siyasî f›rka...
Lozan Konferans› müzakerat›n›, cereyan etti¤i gibi, heryerde, hulâsa ediyordum. Neticenin müsbet olaca¤› hakk›ndaki kanaatimi de beyan ederek milletin müsterih olmas›na çal›ﬂ›yordum.
Hakimiyeti millîye ve makam› hilâfetin vaziyetleri ve münasebetleri ne oldu-

Efendiler, mirasç›s› oldu¤umuz Osmanl› Devletinin dünya gözünde hiçbir de¤eri, erdemi ve onuru kalmam›ﬂt›; uluslararas› haklardan d›ﬂlanm›ﬂ, sanki ona baﬂkalar› sahip ç›km›ﬂ ve onu vesayet alt›na alm›ﬂ bir nitelikte say›l›yordu.
Geçmiﬂteki yersiz hoﬂgörüleri, yan›lg›lar› yapan biz olmad›¤›m›z halde,
asl›nda yüzy›llar›n birikmiﬂ hesaplar› bizden sorulmamak gerekirken bu konuda da, dünya ile karﬂ› karﬂ›ya gelmek bize düﬂmüﬂtü. Millet ve memleketi
gerçek ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤e kavuﬂturmak için bu güçlüklere ve özverilere de katlanmak bizim üzerimize yüklenmiﬂti. Ben, sonucun yüzdeyüz bizden yana olaca¤›na güveniyordum. Türk milletinin varl›¤› için, ba¤›ms›zl›¤›
için, egemenli¤i için ne olursa olsun elde edip sa¤lamak zorunda oldu¤u ilkelerin, dünyaca tan›naca¤›ndan hiç kuﬂkum yoktu. Çünkü, gerçekte, bu ilkeler,
güçle ve hakediliﬂle edimli olarak zâten elde edilmiﬂ idi. Konferans masas›nda istedi¤imiz, gerçekte elde edilmiﬂ olan konular›n yöntemine göre yaz›l›p
onanmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi, istediklerimiz, aç›k ve do¤al haklar›m›zd›. Bundan baﬂka, haklar›m›z› koruyup sa¤lama almak için gücümüz de vard›;
kuvvetimiz de yeterli idi. En büyük kuvvetimiz, en güvenilir dayana¤›m›z, millî egemenli¤imize kavuﬂmuﬂ ve onu edimli olarak halk›n eline vermiﬂ ve halk›n elinde tutabilece¤imizi uygulamalarla kan›tlam›ﬂ olmam›z idi.
‹ﬂte, bu düﬂüncelerle, Konferans›n gidiﬂini dinginlikle izliyor ve beliren
tersliklere gere¤inden çok önem vermiyordum.
Efendiler, saltanat›n kald›r›lmas›, halifelik makam›n›n yetkisiz kal›ﬂ› üzerine, halk ile yak›ndan görüﬂmek, ruhsal durumlar›n› ve e¤ilimlerini bir daha
incelemek önemli idi.
Bundan baﬂka, Meclis son senesine girmiﬂ bulunuyordu. Yeni seçim dolay›s›yla, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤ini siyasî bir partiye
dönüﬂtürmeye karar vermiﬂtim. Bar›ﬂ sa¤lanacak olursa, dernek örgütlerimizin, siyasî partiye dönüﬂmesini gerekli görüyordum. Bu konuda da halk ile
yüzyüze konuﬂmay› uygun ve yararl› buluyordum. Zaferden sonra, e¤itimle
u¤raﬂmaya baﬂlam›ﬂ olan ordumuzu da yak›ndan görmek istiyordum. ‹ﬂte, bu
amaçlarla, Bat› Anadoluda bir yolculuk yapmak üzere 14 Ocak 1923 tarihinde Ankaradan yola ç›kt›m.
Eskiﬂehirden baﬂl›yarak, ‹zmit, Bursa, Bal›kesirde halk› elveriﬂli yerlerde
toplayarak uzun uzun görüﬂtüm. Halk›n, bana istedikleri gibi serbestçe sorular yöneltmesini istedim. Sorulan sorulara, karﬂ›l›k olarak, alt› saat, yedi saat
süren konferanslar verdim.
Muhterem Efendiler, hemen heryerde halk›n anlamak istedi¤i konulardan dikkati çeken noktalar ﬂunlard›:
Lozan Konferans› ve sonucu, millî egemenlik ve halifelik makam› ve
bunlar›n durumlar› ve iliﬂkileri ve bir de kurmak istedi¤im ö¤renilen siyasî
parti...
Lozan Konferans› görüﬂmelerini, oldu¤u gibi, heryerde, özetliyordum.
Sonucun olumlu olaca¤› yolundaki kan›m› bildirerek milletin kayg›lanmamas›na çal›ﬂ›yordum.
Millî Egemenlik ve halifelik konumunun durumlar› ve iliﬂkilerinin ne oldu¤u
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¤u hakk›nda, halk›n merak ve endiﬂe etmekte hakk› vard›.. Zira, Meclis 1 Teﬂrinisani 1336 tarihli kararile, hakimiyeti ﬂahsiyeye müstenit ﬂekli hükûmetin 16
Mart 1336 tarihinden itibaren ve ebediyen tarihe intikal eyledi¤ini ilân ettikten
sonra, birtak›m ﬁükrü Hocalar "efkâr› umumiyei islâmiye tereddüt ve ›st›rabata
düﬂmüﬂtür" diyerek hareket ve faaliyete geçtiler. "Hilâfet ayn› hükûmettir. Hilâfetin hukuk ve vezaifini iptal etmek hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde de¤ildir"
davas›n› ortaya atm›ﬂlard›. Meclisin, milletin lâ¤vetti¤i saltanat› ﬂahsiyeyi hilâfet
makam›nda idame ve padiﬂah yerine halife ikame etmek sevdas›na düﬂmüﬂlerdi.
Filhakika, mürteci bir hizip, Karahisar› Sahip Meb'usu bulunan Hoca
ﬁükrü imzasile "Hilâfeti ‹slâmiye ve Büyük Millet Meclisi" unvanile bir risale
neﬂretti. Ankarada, 15 Kânunusani 1339 tarihinde intiﬂar eden ve bütün Meclis
azalar›na tevzi edilen bu risaleden, ‹zmitte haberdar edildim. Risalenin üzerinde, sadece 1923 (1339) senesi yaz›lm›ﬂt›. Fakat risalenin daha, ben, Ankarada
iken ihzar ve tab'olundu¤u ve benim Ankaradan tarihi mufarakatim olan 14
Kânunusani 1339 gününün ferdas› ortaya ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ idi.
ﬁükrü Efendi Hoca ve rüfekas› (halife Meclisin, Meclis halifenindir) safsatasile Millet Meclisini halifenin heyeti meﬂvereti ve halifeyi Meclisin ve dolay›sile devletin reisi gibi göstermek ve kabul ettirmek istemiﬂlerdir.
Efendiler, halife bulunan zat›, ümide düﬂürecek baz› sadakatkârane muameleler de calibi dikkat idi. Hafî olarak cereyan eden sadakatkârane muzaherat ise bizim haricen istidlal ettiklerimizden daha fazla imiﬂ. Bu bapta bir fikir
vermiﬂ olmak için o s›ralarda, ‹stanbul ve Trakyada memur ve mümessilimiz
olan Refet Paﬂan›n ayn› tarihlerde halifeye Konya isminde bir at takdimi vesilesile kendi biraderi ve ayn› zamanda yaveri Rifat Beye yazd›¤› bir ﬂifre ile halifenin, seryaveri vas›tasile verdi¤i cevab› aynen arzedece¤im:

konusunda, halk merak ve kayg› duymakta hakl› idi. Çünkü, Meclis 1 Kas›m
1922 tarihli kararile, kiﬂisel egemenli¤e dayanan hükûmet biçiminin 16 Mart
1920 tarihinden baﬂlamak üzere ve sonsuza dek tarihe gömüldü¤ünü duyurduktan sonra, birtak›m ﬁükrü Hocalar "Müslümanlar›n kamu oyu kuﬂkulara
ve s›k›nt›lara düﬂmüﬂtür" diyerek birﬂeyler yapmaya koyuldular. "Halifelik
demek hükûmet demektir. Halifeli¤in hak ve görevlerini ortadan kald›rmak
hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde de¤ildir" sav›n› ortaya atm›ﬂlard›. Meclisin, milletin kald›rd›¤› kiﬂisel egemenli¤i halifelik makam›nda sürdürmek ve
padiﬂah yerine halifeyi koymak tutkusuna kap›lm›ﬂlard›.
Gerçekten, gerici bir grup, Afyon Meb’usu Hoca ﬁükrü imzasile "‹slâm
Halifeli¤i ve Büyük Millet Meclisi" ad›yla bir broﬂür yay›mlad›. Ankarada, 15
Ocak 1923 tarihinde yay›mlanan ve bütün Meclis üyelerine da¤›t›lan bu broﬂürü, ‹zmitte haber verdiler. Broﬂürün üzerinde, sadece 1339 senesi yaz›lm›ﬂt›. Ama broﬂürün daha, ben, Ankarada iken haz›rlan›p bas›ld›¤› ve benim Ankaradan ayr›ld›¤›m tarih olan 14 Ocak 1923 gününün hemen ertesinde ortaya
ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ idi.
ﬁükrü Efendi Hoca ve yoldaﬂlar› (halife Meclisin, Meclis halifenindir) gibi
saçma bir sözle Millet Meclisini halifenin dan›ﬂma kurulu ve halifeyi Meclisin ve
dolay›sile devletin baﬂkan› gibi göstermek ve kabul ettirmek istemiﬂlerdir.
Efendiler, halife bulunan kiﬂiyi, umuda düﬂürecek bâz› içten ba¤l›l›k gösterileri de dikkati çekiyordu. Gizli olarak yap›lan içten ba¤l›l›k gösterili arka ç›kmalar ise bizim görünüﬂe göre anlayabildiklerimizden çok fazla imiﬂ. Bu konuda
bir fikir vermiﬂ olmak için o s›ralarda, ‹stanbul ve Trakyada görevlimiz ve temsilcimiz olan Refet Paﬂan›n o tarihlerde halifeye Konya adl› bir at sunmas› vesilesile kendi kardeﬂi hem de yaveri olan Rifat Beye yazd›¤› bir ﬂifre ile halifenin,
birinci baﬂyaveri arac›l›¤› ile verdi¤i karﬂ›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m:

ﬁifre
Rifat Beye:
Konyay› Halife Hazretlerine takdim etmek için getirtmiﬂtim. Yaln›z halen ne halde oldu¤unu görmedim. Cesarette bulunam›yorum. ‹stanbulda iyi bir hayvan bulunm›yaca¤›n›
anlad›¤›m için Halife Hazretlerinin seryaverlerinden de hayvan tedariki hususunda istical etmemelerini bunun için rica etmiﬂtim. Hayvan›n taraf› Hilâfetpenahilerinden takdir edilmesini lûtfu ilâhi telâkki ediyorum. Büyük bir cür'etkârl›k olaca¤›n› bilmekle beraber ‹stiklâl
Muharebesenin tarihî bir hat›ras› oldu¤u için eski sâd›k bir askerin gazâ yadigâr› olarak takdim etti¤i Konyan›n Halife Hazretleri taraf›ndan lûtfen kabulünü ve Halife Hazretlerinin en
kalbî ve en ubudiyetkâr hislerle ellerini öptü¤ümün arz ve iblâ¤›na tavassut etmelerini Seryaver ﬁekip Beyden rica ederim. Konyay› ve bu ﬂifreyi Seryaver ﬁekip Beye hemen teslim ediniz.
Refet
Trakya Fevkalâde Mümessili Refet Paﬂa Hazretlerine
5/1/1923
Arz› hürmetkâranemdir.
Biraderi âlileri Rifat Beyin teslim eyledi¤i telgrafnamei devletlerini Hilâfetpenah
efendimize arz ve irae eyledim. Zat› hazreti vekâletpenahi gerek teyit buyurulan hissiyat›
halisei müsadakatperverîden ve gerek takdim k›l›nan Konya nam›ndaki hayvandan dolay› hassaten mahzuz ve müteﬂekkir kald›lar ve muazzez vatan›m›z›n muhafazai istiklâli
gibi pek mukaddes ve ulvî bir maksad›n istihsaline çal›ﬂan yüksek nasiyeler meyan›nda temayüz etmiﬂ olan zat› valâlar›n›n da ibraz› hamaset ve fedakârî eyledikleri ﬂehamet meydanlar›ndan birine izafeten tesmiye k›l›nan bu sevimli ve güzel ata malikiyetle mubahi oldular. Cenab› Cebrail, Hazreti Fahri Kâinata (S.A.M.) tebli¤i risalet eyledi¤i gibi zat› devletiniz de Halife Hazretlerine tebli¤i vekâlet buyurdu¤unuzdan dolay› vücudu
âliniz kendilerine bütün hayat› güzeﬂtelerinin en mes’ut ve müteyemmen bir hadisesini

ﬁifre
Rifat Beye:
Konyay› Halife Hazretlerine sunmak için getirtmiﬂtim. Yaln›z ﬂimdi ne durumda oldu¤unu görmedim. Çekiniyorum. ‹stanbulda iyi bir hayvan bulunm›yaca¤›n› anlad›¤›m için Halife Hazretlerinin baﬂyaverlerinden de hayvan edinmek konusunda acele davranmamalar›n›
bunun için rica etmiﬂtim. Hayvan›n Halife Hazretlerince be¤enilmesini Allah›n bir kayras›
say›yorum. Büyük bir atakl›k olaca¤›n› bilmekle birlikte Kurtuluﬂ Savaﬂ›n›n tarihsel bir an›s› oldu¤u gibi kendilerine içten ba¤l› eski bir askerin savaﬂ anma arma¤an› olarak sundu¤u
Konyan›n Halife Hazretleri taraf›ndan lûtfen kabul edilmesini ve Halife Hazretlerinin en içten kulluk duygular›yla ellerini öptü¤ümün kendisine duyurulmas›na arac›l›k etmelerini Baﬂyaver Sekip Beyden rica ederim. Konyay› ve bu ﬂifreyi Baﬂyaver Sekip Beye hemen veriniz.
Refet
Trakya Ola¤anüstü Temsilcisi Refet Paﬂa Hazretlerine
5/1/1923
Sayg›yla sunulur.
De¤erli kardeﬂiniz Rifat Beyin verdi¤i telgraf›n›z› Halife Hazretleri efendimize sundum ve
gösterdim. Peygamberin Yüksek Vekili hazretleri gerek yeniden bildirilen içten ba¤l›l›k duygular›ndan ve gerek sunulan Konya ad›ndaki hayvandan çok hoﬂland›lar ve bunu be¤endikleri bir
iyilik sayd›lar, ayr›ca sevgili yurdumuzun ba¤›ms›zl›¤›n› korumak gibi pek kutsal ve yüce bir amac›n elde edilmesine çal›ﬂan büyükler aras›nda seçkinleﬂmiﬂ olan yüce kiﬂili¤inizin de yi¤itlik ve
özveri gösterdikleri er meydanlar›ndan birinin ad›n› taﬂ›yan bu sevimli ve güzel ata sahip olmakla övünç duydular. Yüce Cebrail,* Hazreti Fahri Kâinata (S.A.M.)** Allah›n elçisi oluﬂunu
bildirdi¤i gibi yüksek kiﬂili¤iniz de Halife Hazretlerine Paygamberin vekili oldu¤unu bildirdi¤iniz için yüksek varl›¤›n›z yaﬂad›¤› günlerin en mutlu ve kutlu bir olay›n› hep an›msatacakt›r.
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* Tanr›n›n habercisi
** Peygamber Hazretleri (Ona Selâm Olsun)
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daima ihtara vesile teﬂkil edecektir. Zat› samilerinin bu muazzez hat›raya kar›ﬂm›ﬂ olmalar›
hasebile s›k s›k ve kemali muhabbetle tahattur buyurulacaklar› zaten derkâr iken bir de her
gün bermutat bu esbi saba reftara binildikçe yâd› k›ymettar› valâlar› tekekrür ve teceddüt edecektir. ﬁu sat›rlar ile Hilâfetpenah Efendimizin hissiyat› hakikîyei muhalâsatkârane ve kadirﬂinasenelerine ne dereceye kadar tercüman olabildi¤imi tayin edemem. Bunda muvaffak olamad›ysam noksan›m› zât› devletlerine kendilerine bizzat ibraz ve irae buyurmuﬂ olduklar›
âsar› muhabbet ve iltifat› pederane daha evvelce cebrü tazmin etmiﬂtir kanaatile müteselli olmaktay›m. Bilvesile ve binnihaye selâm› mahsusu zillûllâhî ve ed'iyei hayriyei vekâletpenahîyi tebli¤ ve tepﬂir ile kespi ﬂeref ederek tekrimat› faikam›n lûtfu kabulünü rica eylerim
Efendim Hazretleri.
7 Kânunusani 1339
Seryaver ﬁekip Hakk›

Din oyunu
aktörleri
halifeyi islâmﬂümul
bir hükümdar yapmak
istiyorlard›

Yüce kiﬂili¤iniz bu de¤erli an›ya kar›ﬂm›ﬂ olmas› dolay›s›yla s›k s›k ve büyük sevgiyle an›laca¤›n›z besbelli iken bir de her gün al›ﬂkanl›k gere¤i bu sabah rüzgâr› gibi yürüyen ata binildikçe sizin de¤erli an›n›z yinelenecek ve yenilenecektir. ﬁu sat›rlar ile Halife Hazretleri
efendimizin de¤erbilir öz ve gerçek duygular›n› da ne ölçüde anlatabildi¤imi kestiremem.
Bunda baﬂar›l› olamad›ysam eksi¤imi yüce kiﬂili¤inize Halifenin kendisinin gösterdi¤i babaca sevgi ve okﬂay›ﬂlar önceden kapam›ﬂt›r kan›s›yla avunmaktay›m. Bundan yararlanarak
ve sonuç olarak Allan›n gölgesinin özel selâm›n› ve Peygamber vekili hazretlerinin hay›r
dualar›n› size bildirmekten onur duyar, üstün sayg›lar›m›, bir iyilik yap›p, kabul etmenizi rica ederim Efendim Hazretleri.
7 Ocak 1339
Baﬂyaver ﬁekip Hakk›

(Bu muhaberat ve mücamelâta, biz ancak hilâfetin ilgas›ndan ve halife hanedan›n›n memleketten tard›ndan sonra bittesadüf muttali olabildik).
Arzetmeliyim ki, ﬁükrü Efendi Hoca ve onun ve imzas›n› ileri süren politikac›lar, sultan veya padiﬂah unvan›n› taﬂ›yan bir hükümdar yerine unvan› halife olan bir hükümdar koyarak beyanat ve müddeayatta bulunmuﬂlard›. ﬁu
fark ile ki, herhangi bir memleket ve milletin hükümdar› yerine dünyan›n aktar› muhtelifesinde, kütleler halinde yaﬂayan, mütenevvi ›rktan üç yüz milyonluk
bir camiaya hükmü ﬂamil bir hükümdardan ve onun vezaif ve salâhiyetinden
bahsetmiﬂlerdi. Bu islâmﬂümul muazzam hükümdar›n eline, kuvvet olarak, üç
yüz milyon ümmeti Muhammetten, yaln›z, on, on beﬂ milyon Türk halk›n› lûtfetmiﬂlerdi. Halife ismindeki hükümdar, "ümmetlerin muamelât›n› tedvir ve
umuru dünyevilerine ait ahkâmdan, menfaatlerine en ziyade tevafuk edeni tenfiz" edecekti. Bilcümle müslümanlar›n "hukukunu müdafaa edecek, umuru
mesalihini nafiz bir azim ve irade ile" ihata eyliyecekti.
Halife ismindeki hükümdar; dünya yüzündeki üç yüz milyon ehli islâm
aras›nda adaleti payidar edecek, hukuku âmmeyi gözetecek, emnü asayiﬂi ihlâl
edecek hadisata mâni olacak, ehli islâma ümemi saire taraf›ndan vukuu muhtemel tecavüzata set çekecekti. Camiai islâliyenin salâh›n› temine hâdim esbab›
medeniye ve umraniyeyi ihzar ile mükellef bulunacakt›.
Muhterem Efendiler, bukadar eçhel ve ahval ve hakayik› cihandan bu derece bihaber ﬁükrü Hoca ve emsalinin milletimizi i¤fal için, ahkâm› islâmliye,
diye neﬂrettikleri safsatalar›n esasen tekrara de¤eri yoktur. Fakat, bunca as›rlarda oldu¤u gibi, bugün dahi akvam›n cehlinden ve taassubundan istifade
ederek bin bir türlü siyasî ve ﬂahsî maksat ve menfaat temini için dini âlet ve
vas›ta olarak kullanmak teﬂebbüsünde bulunanlar›n, dahil ve hariçte mevcudiyeti, bizi, bu zeminde söz söylemekten, maatteessüf, henüz müsta¤ni bulundurmuyor. Beﬂeriyette, din hakk›ndaki ihtisas ve vukuf, her türlü hurafelerden tecerrüt ederek, hakikî ulûm ve fünun nurlarile musaffa ve mükemmel
olunc›ya kadar, din oyunu aktörlerine, heryerde tesadüf olunacakt›r.
ﬁükrü Hocalar›n nekadar manas›z, mant›ks›z ve kabiliyeti icraiyeden
mahrum efkâr ve ahkâm savurduklar›n› anlamamak için cidden, Hoca Efendi
gibi Allahl›k denilen mahlûkattan olmak lâz›md›r.
Halife ve hilâfet, onlar›n dedi¤i gibi, sultas› umum dünya müslümanlar›na
ﬂamil olmak lâz›m gelince, bütün mevcudiyetini ve menabii kuvvetini halifenin
emrü nehyine hasretmekle Türkiye halk›n›n omuzlar›na tahmil edilecek yükün
ne kadar a¤›r olaca¤›n› insaf edip düﬂünmek lâz›mgelmez miydi?
Onlar›n serdeyledikleri icabat ve ahkâma göre, halife nam›nda hükümdar;

(Bu yaz›ﬂmalar› ve karﬂ›l›kl› sevgi gösterilerini, biz ancak halifeli¤in kald›r›lmas›ndan ve halife soyundan olanlar›n memleketten ç›kar›lmas›ndan sonra bir rastlant›yla ö¤renebildik.)
ﬁunu bilginize sunmal›y›m ki, ﬁükrü Efendi Hoca ve onu ve imzas›n› ileri süren politikac›lar, sultan veya padiﬂah san›n› taﬂ›yan bir devlet baﬂkan› yerine san› halife olan bir devlet baﬂkan› koyarak konuﬂmuﬂlar ve savlarda bulunmuﬂlard›. ﬁu fark ile ki, herhangi bir memleket ve milletin devlet baﬂkan›
yerine dünyan›n dört buca¤›nda, y›¤›nlar halinde yaﬂayan, çeﬂitli soydan üç
yüz milyonluk bir toplulu¤a sözü geçecek bir devlet baﬂkan›ndan ve onun görev ve yetkilerinden sözetmiﬂlerdi. Bütün Müslümanlara egemen olacak bu
devlet baﬂkan›n›n eline, kuvvet olarak, üç yüz milyon Muhammet ümmetinden, sadece, on, on beﬂ milyon Türk halk›n› vermiﬂlerdi. Halife ad›ndaki devlet baﬂkan›, "bütün Müslümanlar›n iﬂlerini yönetecek ve dünya iﬂleri ile ilgili
kurallardan, ç›karlar›na en çok uyan› uygulayacak" idi. Bütün Müslümanlar›n
"haklar›n› koruyacak, bütün iﬂlerine etkin bir kararl›l›kla" el atacakt›.
Halife ad›ndaki devlet baﬂkan›; dünya yüzündeki üç yüz milyon Müslüman
aras›nda adaleti sürdürecek, kamu haklar›n› gözetecek, güveni ve düzeni bozacak olaylar› önleyecek, Müslümanlara baﬂka dinden olanlar›n yapabilecekleri
sald›r›lara engel olacakt›. Müslüman toplulu¤un iyileﬂmesini sa¤lamaya yarayacak uygarl›k ve bay›nd›rl›k koﬂullar›n› haz›rlamakla yükümlü bulunacakt›.
Muhterem Efendiler, bukadar cahilin cahili ve dünyan›n durum ve gerçeklerinden bu kadar habersiz olan ﬁükrü Hoca ve benzerlerinin milletimizi aldatmak için, Müslümanl›k kurallar›, diye yay›mlad›klar› saçma sapan uydurmalar›n gerçekte yinelenecek de¤eri yoktur. Ama, bunca yüzy›llarda oldu¤u gibi, bugün de, kavimlerin cehaletinden ve ba¤nazl›¤›ndan yararlanarak bin bir türlü
politik ve kiﬂisel amaç ve ç›kar sa¤lamak için dini araç ve arac› olarak kullanmaya kalk›ﬂanlar›n, içeride ve d›ﬂarda bulunuﬂu karﬂ›s›nda, ne yaz›k biz ﬂimdilik bu
alanda konuﬂmamazl›k edemeyiz. ‹nsanlarda, din konusundaki duygu ve bilgi,
her türlü boﬂ inanlardan s›yr›larak, gerçek bilim ve teknik ›ﬂ›klar›yla ar›n›p ve
olgunlaﬂ›ncaya kadar, din oyunu aktörlerine, heryerde rastlanacakt›r.
ﬁükrü Hocalar›n nekadar anlams›z, mant›ks›z ve uygulanabilmek niteli¤inden yoksun düﬂünce ve kuramlar savurduklar›n› anlamamak için gerçekten, Hoca Efendi gibi Allahl›k denilen yarat›klardan olmak gerekir.
Halife ve halifelik sultas›n›n, onlar›n dedi¤i gibi, bütün dünya Müslümanlar› üzerinde geçerli olmas› gerekince, bütün varl›¤›n› ve güç kaynaklar›n› halifenin buyruklar›na ba¤lamakla Türkiye halk›n›n omuzlar›na yüklenecek yükün nekadar a¤›r olaca¤›n› biraz olsun ac›yarak düﬂünmek gerekmez miydi?
Onlar›n ileri sürdükleri gerekçe ve kuramlara göre, halife denilen devlet baﬂka-
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Din oyunu
aktörleri
halifeyi bütün Müslümanlara
egemen
devlet baﬂkan› yapmak istiyorlard›

Hilâfet meselesi hakk›nda halk›n tereddüt ve endiﬂesini izale
için verdi¤im izahat

Çin, Hint, Afgan, ‹ran, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, M›s›r, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, hulâsa dünyan›n her taraf›ndaki islâmlar›n ve
islâm memleketlerinin umurunda tasarruf sahibi olacakt›.
Bu hayalin, hiçbir vak›t tahakkuk etmemiﬂ oldu¤u malûmdur. ‹slâm cemaatlerinin, biribirinden tamamen ayr› maksatlarla iftirak eyledikleri; Emevîlerin Endülüste, Alevilerin Ma¤r›pta, Fat›mîlerin M›s›rda, Abbasîlerin Ba¤datta, birer hilâfet yani saltanat kurduklar› ve hatta, Endülüste her bin kiﬂilik bir
cemaatin "bir emirülmüminini ile bir mimberi" oldu¤u Hoca ﬁükrü imzal› risalede dahi mezkûrdur.
Bu tarihî hakikatten tecahül ederek, hemen kâmilen ecnebî devletlerin taht› tabiiyetinde bulunan veya müstakil olan islâm milletlere veya devletlere halife nam› alt›nda bir hükümdar nasp ve tayin etmek aklü hakikat ile kabili telif
olabilir midi? Bilhassa, böyle bir hükümdar›n temini mevkii için, bir avuç Türkiye halk›n› hasrü tahsis etmek, onu, mahveylemek için tatbik olunagelen tedbirlerin en müessiri olmaz m›yd›? "Halifenin vazifesi ruhanî de¤ildir", "hilâfetin üssülesas› kudreti maddiye ve kuvveti hükûmettir." diyenlerin, hilâfetin devlet, halifenin reisi devlet oldu¤unu ifade ve ispat ettikleri ve maksatlar›n›n halife unvan›nda bir zat›, Türkiye Devletinin riyasetine geçirmek oldu¤u sühûletle
kabili tefehhüm idi.
Muhterem Efendiler, ﬁükrü Hoca Efendinin ve siyasetçi arkadaﬂlar›n›n,
maksad› siyasîlerini aç›ktan aç›¤a izhar etmeyip, bunu, bütün âlemi islâma teﬂmil etmek istedikleri, dinî bir mesele halinde mevzuubahs eylemeleri; hilâfet
oyunca¤›n›n, ortadan kald›r›lmas›n› tesriden baﬂka bir netice vermemiﬂtir.
Hilâfet, meselesi hakk›nda, halk›n tereddüt ve endiﬂesini izale için, heryerde lüzumu kadar beyanat ve izahatla bulundum. Kat’î olarak ifade ettim ki,
"milletimizin kurdu¤u yeni devletin mukadderat›na, muamelât›na, istiklâline,
unvan› ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettiremeyiz! Milletin kendisi, kurdu¤u devleti ve onun istiklâlini muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir!"
Millete anlatt›m ki, islâmﬂümul bir devlet tesis etmek vazifesile mükellef tahayyül edilen bir halifenin vazifesini ifa edebilmesi için, Türkiye Devleti ve
onun bir avuç nüfusu, halifenin emrine tâbi tutulamaz. Millet, buna raz› olamaz! Türkiye halk› bu kadar azîm bir mes'uliyeti, bu kadar gayr›muntakî bir
vazifeyi deruhde edemez.
Milletimiz, as›rlarca, bu vahî noktai nazardan hareket ettirildi. Fakat
ne oldu?! Her gitti¤i yerde milyonlarca insan b›rakt›. Yemen çöllerinde kavrulup mahvolan Anadolu evlâtlar›n›n m›ktar›n› biliyor musunuz? dedim.
Suriyeyi, Irak› muhafaza etmek için, M›s›rda bar›nabilmek için, Afrikada
tutunabilmek için nekadar insan telef oldu, bunu biliyor musunuz?! Ve netice ne oldu görüyor musunuz?! dedim.
Halifeye, dünyaya meydan okutmak ve onu umum islâm umuruna tasarruf sahibi k›lmak fikrinde olanlar, bu vazifeyi yaln›z Anadolu halk›ndan de¤il,
onun sekiz on misli nüfustan mürekkep olan büyük islâm kütlelerinden talep
etmelidir. Yeni Türkiyenin ve yeni Türkiye halk›n›n, art›k, kendi hayat ve saadetinden baﬂka düﬂünecek bir ﬂeyi yoktur.. baﬂkalar›na verebilecek bir zerresi kalmam›ﬂt›r! dedim.

* Kuzey Afrikada M›s›r›n bat› s›n›r›ndan Atlas Okyanusuna kadar olan Akdeniz k›y›s› ülkeler
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n›; Çin, Hint, Afgan, ‹ran, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, M›s›r, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, k›sacas› dünyan›n her yerindeki Müslümanlar›n
ve Müslüman memleketlerinin iﬂlerinde dedi¤im dedik durumda olacakt›.
Bu rüyan›n, hiçbir zaman gerçekleﬂmedi¤i bilinir. Müslüman topluluklar›n›n, biribirinden büsbütün baﬂka amaçlarla ayr›ld›klar›; Emevîlerin Endülüste, Alevîlerin Ma¤r›pta*, Fat›mîlerin M›s›rda, Abbasîlerin Ba¤datta, birer
halifelik yani kiﬂisel egemenlik kurduklar› ve dahas›, Endülüste her bin kiﬂilik bir toplulu¤un "bir halifesi ile bir mimberi" oldu¤u Hoca ﬁükrü imzal› broﬂürde de yaz›l›d›r.
Bu tarihsel gerçe¤i bilmezlikten gelerek, hemen hepsi yabanc› devletlerin
uyru¤u olan ya da ba¤›ms›z olan Müslüman milletlere veya devletlere halife ad›
alt›nda bir devlet baﬂkan› atamak ak›lla gerçekle ba¤daﬂt›r›labilir miydi? Özellikle, böyle bir devlet baﬂkan›n›n makam›n› korumak için, bir avuç Türkiye halk›n› bu iﬂe ba¤lamak, onu, yok etmek yolunda uygulanagelen önlemlerin en etkilisi olmaz m›yd›? "Halifenin görevi dinsel de¤ildir", "halifeli¤in temeli nesnel
güç ve egemenlik erkidir." diyenlerin, halifeli¤in devlet, halifenin devlet baﬂkan› oldu¤unu söyleyip kan›tlad›klar› ve amaçlar›n›n halife san›n› taﬂ›yan birini,
Türkiye Devletinin baﬂkanl›¤›na geçirmek oldu¤u kolayca anlaﬂ›labilirdi.
Muhterem Efendiler, ﬁükrü Hoca Efendinin ve politikac› arkadaﬂlar›n›n,
politik amaçlar›n› aç›ktan aç›¤a belli etmeyip, bunu, bütün Müslüman dünyas›n›n amac› gibi göstermeleri, dinî bir sorunmuﬂ gibi söz konusu etmeleri; halifelik oyunca¤›n›n, ortadan kald›r›lmas›n› çabuklaﬂt›rmaktan baﬂka bir sonuç
vermemiﬂtir.
Halifelik konusunda, halk›n kuﬂku ve kayg›s›n› gidermek için, heryerde
gere¤i kadar konuﬂtum ve aç›klamalar yapt›m. Kesin olarak dedim ki, "Milletimizin kurdu¤u yeni devletin kaderine, iﬂlerine, ba¤›ms›zl›¤›na, san› ne olursa olsun hiç kimseyi kar›ﬂt›rtamay›z. Milletin kendisi, kurdu¤u devleti ve onun
ba¤›ms›zl›¤›n› koruyor ve sonsuzadek koruyacakt›r."
Millete anlatt›m ki, bütün Müslümanlar› içine alan bir devlet kurmakla
görevli imiﬂ gibi san›lan bir halifenin görevini yapabilmesi için, Türkiye Devleti ve onun bir avuç insan›, halifenin emri alt›na sokulamaz. Millet, bunu kabul edemez. Türkiye halk› bu kadar büyük bir sorumlulu¤u, bu kadar mant›ks›z bir görevi üstlenemez.
Milletimiz, yüzy›llarca, bu boﬂ görüﬂlere oyuncak edildi. Ama ne oldu?
Her gitti¤i yerde milyonlarca insan b›rakt›. Yemen çöllerinde kavrulup yok
olan Anadolu çocuklar›n›n say›s›n› biliyor musunuz? dedim. Suriyeyi, Irak›
korumak için, M›s›rda bar›nabilmek için, Afrikada tutunabilmek için nekadar
insan öldü, bunu biliyor musunuz? Ve sonuç ne oldu görüyor musunuz? dedim.
Halifeyi, dünyaya meydan okutmak ve onu bütün Müslümanlar›n iﬂleri
üzerinde tek söz sahibi k›lmak düﬂüncesinde olanlar, bu görevi yaln›z Anadolu halk›ndan de¤il, onun sekiz on kat› insandan oluﬂan büyük Müslüman topluluklar›ndan istemelidir. Yeni Türkiyenin ve yeni Türkiye halk›n›n, art›k,
kendi can›ndan ve mutlulu¤undan baﬂka düﬂünecek bir ﬂeyi yoktur.. baﬂkalar›na verebilecek en küçük bir ﬂeyi kalmam›ﬂt›r! dedim.

Halifelik
konusunda
halk›n kuﬂku ve kayg›lar›n› gidermek için
yapt›¤›m
aç›klamalar

Di¤er bir noktay› da, halk nazar›nda tebarüz ettirmek için ﬂu beyanatta
bulundum: Bir an için farzedelim ki, dedim; Türkiye, mevzuubahs vazifeyi kabul etsin.. Bütün âlemi islâm› bir noktada tevhit ederek sevku idare etmek gayesine yürüsün ve muvaffak dahi olsun! Pek âlâ ama, taht› tabiiyet ve idaremize almak istedi¤imiz, milletler, derlerse ki, bize, büyük hizmetler ve muavenetler yapt›n›z, teﬂekkür ederiz. Fakat, biz müstakil kalmak istiyoruz. ‹stiklâl ve
hakimiyetimize kimsenin müdahalesini muvaf›k görmeyiz! Biz kendi kendimizi sevk ve idareye muktediriz!
O halde, Türkiye halk›n›n bütün mesai ve fedekârl›¤›, sadece bir teﬂekkür
ve dua almak için mi ihtiyar olunacakt›r?!
Görülüyordu ki, bir hava ve heves için, bir vehmü hayal için, Türkiye
halk›n› mahvetmek istiyorlard›. Hilâfet ve halifeye vazife ve salâhiyet vermek
fikrinin mahiyeti bundan ibaretti.
Efendiler, halka, sordum; bir devleti islâmiye olan ‹ran veya Afganistan,
halifenin herhangi bir salâhiyetini tan›r m›? tan›yabilir mi? Hakl› olarak tan›yamaz. Çünkü devletinin istiklâlini, milletinin hakimiyetini muhildir.
Millete, ﬂunu da ihtar ettim ki, kendimizi, cihan›n hâkimi zannetmek
gafleti, art›k devam etmemelidir. Hakikî mevkiimizi, dünyan›n vaziyetini
tan›mamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimizi sürükledi¤imiz felâketler yetiﬂir! Bile bile ayn› faciay› devam ettiremeyiz!
Efendiler, ‹ngiliz Müverrihlerinden Wels, iki sene evvel intiﬂar eden, bir tarih yazd›. Eserinin son sahifeleri "dünya tarihinin müstakbel safhas›" unvan›
alt›nda birtak›m mütaleat› ihtiva eder.
Bu mütaleatta istihdaf olunan mesele;
"Un gouvernement federal mondial" "cihanﬂümul bir ittihadî hükûmet"
tir.
Wels bu mephaste, cihanﬂümul bir ittihadî hükûmetin nas›l tesis olunabilece¤ini ve böyle bir devletin esasl› baz› fârik hatlar› hakk›ndaki tasavvurlar›n›
serdediyor ve adaletin ve tek bir kanunun saltanat› alt›nda küremiz nas›l bir
halde bulunacakt›; bunu tahayyül ediyor.
Wels, "Bütün hakimiyetler, tek, bir hakimiyet içinde, izabe olunmazsa,
milliyetlerin fevkinde bir kuvvet meydana ç›kmazsa dünya mahvolacakt›r" diyor ve "Hakikî devlet, asrî hayat ﬂeraitinin bir zaruret haline getirdi¤i cihan hükûmeti müttehidesinden baﬂka bir ﬂey olamaz."; "Muhakkakt›r ki insanlar,
kendi icatlar› alt›nda ezilmek istemezlerse er veya geç birleﬂme¤e mecbur olacaklard›r." mütalealar›nda bulunuyor.
"Beﬂeriyetin tesanüdü hakk›ndaki, büyük hülyan›n nihayet file ç›kmas›
için ne yapmak ve nenin önüne geçmek lâz›m gelece¤i sahih olarak bilinmedi¤i" ve "Mütecaviz bir siyaseti hariciye an'anesine malik olan devletlerin, cihanﬂümul bir ittifak› düvelî taraf›ndan güçlükle temsil olunabilece¤i" de dermeyan
ediliyor. Welsin "Avrupa ve Asyan›n felâketleri ve müﬂterek ihtiyaçlar›, belki
dünyan›n bu iki k›sm›ndaki kavimlerin bir dereceye kadar birleﬂmesine medar
olacakt›r", "Olabilir ki, bir s›ra k›smî ittihatlar, cihanﬂümul bir ittihad›n husulüne takaddüm eder." mütalealar›n› da kaydedeyim.
Efendiler, bütün beﬂeriyetin, tecrübe, malûmat ve tefekkürde teali ve tekemmülü; h›ristiyanl›ktan, müslümanl›ktan, budizmden sarf›nazar ederek basitleﬂti-

Baﬂka bir noktay› da, halk›n gözünde canland›rmak için ﬂunlar› söyledim: Tutal›m ki, dedim; Türkiye, sözkonusu olan görevi kabul etsin.. Bütün
Müslüman dünyay› bir noktada birleﬂtirerek yönetmeye yönelsin ve baﬂar›l›
da olsun. Pek iyi ama, uyruklu¤umuza ve yönetimimiz alt›na almak istedi¤imiz, milletler, derlerse ki, bize, büyük hizmetler ve yard›mlar yapt›n›z, teﬂekkür ederiz. Ama, biz ba¤›ms›z kalmak istiyoruz. Ba¤›ms›zl›¤›m›za ve egemenli¤imize kimsenin kar›ﬂmas›n› uygun görmeyiz. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz.
O halde, Türkiye halk›n›n bütün çabalar› ve özverileri, yaln›z bir teﬂekkür ve dua almak için mi üstlenilmiﬂ olunacakt›r?
Görülüyordu ki, boﬂ bir istek için, bir kuruntu ve düﬂ için, Türkiye halk›n› yoketmek istiyorlard›. Halifelik ve halifeye görev ve yetki vermek düﬂüncesinin niteli¤i bundan baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Efendiler, halka, sordum; bir Müslüman devleti olan ‹ran veya Afganistan, halifenin herhangi bir yetkisini tan›r m›? tan›yabilir mi? Hakl› olarak tan›yamaz. Çünkü devletinin ba¤›ms›zl›¤›, milletinin egemenli¤ini ortadan kald›r›r.
Millete, ﬂunu da hat›rlatt›m ki, kendimizi, dünyaya egemen sanmak aymazl›¤›, art›k sürmemelidir. Gerçek konumumuzu, dünyan›n durumunu tan›mamaktaki aymazl›kla, aymazlara uymakla milletimizi sürükledi¤imiz y›k›nt›lar yetiﬂir. Bile bile ayn› ac›kl› durumu sürdüremeyiz.
Efendiler, ‹ngiliz tarihçilerinden Wells, iki sene evvel yay›mlanan, bir tarih yazd›. Yap›t›n›n son sahifeleri "dünya tarihinin gelecekteki evresi" baﬂl›¤›
alt›nda birtak›m düﬂünceler içeriyor.
Bu düﬂüncelerde güdülen konu;
"Federal bir dünya devleti" dir.
Wells, bu bölümde, birleﬂik bir dünya devletinin nas›l kurulabilece¤i ve
böyle bir devletin önemli ay›r›c› niteliklerinin neler olaca¤› üzerindeki düﬂüncelerini ortaya at›yor ve adaletin ve tek bir kanunun egemenli¤i alt›nda dünyam›z›n alaca¤› durumu canland›rmaya çal›ﬂ›yor.
Wells, "bütün egemenlikler, tek, bir egemenlik içinde eritilmezse, milliyetlerin üstünde bir güç yarat›lmazsa dünya yok olacakt›r" diyor ve "gerçek
devlet, ça¤daﬂ hayat koﬂullar›n›n bir zorunluk haline getirdi¤i dünya birleﬂik
devletlerinden baﬂka bir ﬂey olamaz."; "kuﬂku yoktur ki insanlar, kendi ortaya ç›kard›klar› ﬂeyler alt›nda ezilmek istemezlerse er geç birleﬂmek zorunda
kalacaklard›r." diyor.
"‹nsanl›¤›n dayan›ﬂmas› ile ilgili, büyük düﬂün sonunda gerçekleﬂebilmesi için ne yapmak ve nenin önüne geçmek gerekece¤i do¤ru olarak bilinmedi¤i" ve "sald›rgan bir d›ﬂ politika gelene¤i olan devletlerin, bir dünya birleﬂik
devleti taraf›ndan güçlükle özümlenebilece¤i" de ileri sürülüyor. Wells'in
"Avrupa ve Asyadaki y›k›mlar ve ortak gereksinimler, belki dünyan›n bu iki
parças›ndaki milletlerin bir ölçüde birleﬂmesine yard›mc› olacakt›r.", "olabilir
ki, bir dizi bölgesel birleﬂmeler, dünya birli¤inden önce gerçekleﬂir." yollu düﬂüncesini de burada belirteyim.
Efendiler, bütün insanl›¤›n, deneyim, bilgi ve düﬂünüﬂte yükselip olgunlaﬂmas›; h›ristiyanl›ktan, müslümanl›ktan, budizmden vazgeçerek yal›nlaﬂt›r›lm›ﬂ ve
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rilmiﬂ ve herkes için anlaﬂ›lacak hale konulmuﬂ âlemﬂümul saf ve lekesiz bir dinin teessüsü ve insanlar›n ﬂimdiye kadar kavgalar, levsiyat, kaba arzu ve iﬂtihalar aras›nda bir sefalethanede yaﬂamakta olduklar›n› kabul ederek bütün vücutlar› ve zekâlar› zehirliyen ufunet tohumlar›na galebe etmeye karar vermesi
gibi ﬂeraitin husulünü müstelzim olan bir "cihanﬂümul ittihad› hükûmeti" tahayyülünün tatl› oldu¤unu inkâr edecek de¤iliz.
Ru tasavvur ve tahayyüle k›smen müﬂabih bir hayal, hilafetçileri ve pan islâmizm taraftarlar›n› - Türkiyeye musallat olmamalar› ﬂartile - memnun etmek
için bizde de tasvir edilmiﬂti.
Tasvir olunan nazariye ﬂu idi: Avrupada, Asyada, Afrikada ve sair
k›t'alarda yaﬂ›yan islâm heyeti içtimaiyeleri, istikbalde, herhangi bir gün, irade
ve arzular›n› istimal ve tatbika iktidar ve serbesti kespederler; o zaman lüzumlu ve faydal› görürlerse, asr›n icabat›na muvaf›k bir surette birtak›m itilâf ve ittihat noktalar› bulabilirler. ﬁüphesiz, her devletin, her heyeti içtimaiyenin, biribirinden tatmin ve temin edece¤i ihtiyaçlar› vard›r. Mütekabil menfaatleri mevcuttur. Bu mutasavver müstakil islâm hükûmetlerin sahibi salâhiyet murahhaslar› bir araya gelip bir kongre yaparlar ve filân ve filân ve filân islâm devletler
aras›nda ﬂu veya bu münasebetler teessüs etmiﬂtir. Bu münasebat› müﬂterekeyi
muhafaza ve bu münasebat›n tazaammun eyledi¤i ﬂerait dahilinde müttehiden
hareketi temin için bütün islâm devletlerin murahhaslar›ndan mürekkep bir
meclis teﬂekkül edecektir. ‹ttihat eden islâm devletler bu meclisin reisi taraf›ndan temsil olunacakt›r derlerse, iﬂte o zaman, isterlerse, o "islâmﬂümul ittihadî
hükûmet"e hilâfet ve müﬂterek meclisin makam› riyasetine intihap olunacak
zata da halife unvan› verirler. Yoksa, herhangi bir islâm devletinin, bir zâta, bütün islâm dünyas› umurunun tedvir ve temﬂiyeti salâhiyetini vermesi ak›l ve
mant›¤›n hiçbir vak›t kabul edemiyece¤i bir keyfiyettir.
Efendiler, hilâfet ve din meselelerile meﬂgul olundu¤u s›ralarda, efkâr›
umumîye ve bilhassa efkâr› münevvere için, Teﬂkilât› Esasiye Kanununda bir
noktan›n ukte teﬂkil etti¤ine muttali olduk. Cumhuriyet ilân›ndan sonra da, kanunda, ayn› ukte muhafaza edildikten baﬂka, ukte teﬂkil edecek ikinci bir noktan›n daha, ithal edildi¤ini görenler, taaccüplerini gizlememiﬂlerdi ve elyevm
gizlememektedirler.
Bu noktalar› izah edeyim: 20 Kânunusani 1337 tarihli Teﬂkilât› Esasiye
Kanununun (7 nci) ve 21 Nisan 1340 tarihli Teﬂkilât› Esasiye Kanununun (26
nc›) maddesi Büyük Millet Meclisinin vezaifinden bâhistir.
Maddenin baﬂ›nda, Meclisin ilk vazifesi olmak üzere, "ahkâm› ﬂer'iyenin
tenfizi" vard›r. ‹ﬂte, bunun nas›l bir vazife ve ahkâm› ﬂer'iyeden maksad›n ne
oldu¤unu anlamakta tereddüde düﬂenler vard›r. Çünkü Büyük Millet Meclisinin, mezkûr maddede, "kavaninin vaz'›, tadili, tefsiri, fesih ve ilgas› ve ilâ..." zikir ve tadat olunan vezaifi o kadar ﬂümullü ve vaz›ht›r ki, "ahkâm› ﬂer'iyenin
tenfizi" diye ayr›ca ve müstakillen bir kliﬂenin mevcudiyeti zait görülmektedir.
Çünkü, ﬂeri demek kanun demektir. Ahkâm› ﬂer'iye demek, ahkâm› kanuniye
demekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir ve olamaz. Baﬂka türlüsü, asrî hukuk telâkkiyatile kabili telif de¤ildir. Bu böyle olunca, "ahkâm› ﬂer'iye" tabirile kastolunan
mana ve medlûlün büsbütün baﬂka bir ﬂey olmas› icap eder.

herkes için anlaﬂ›lacak duruma getirilmiﬂ kat›ks›z ve lekesiz bir dünya dininin
oluﬂmas› ve insanlar›n ﬂimdiye kadar kavgalar, pislikler, kaba istek ve e¤ilimler aras›nda bir yoksullar evinde yaﬂamakta olduklar›n› kabul ederek bütün
varl›k ve kafalar› zehirleyen iltihap tohumlar›n› ortadan kald›rmaya karar
vermesi gibi koﬂullar›n oluﬂmas›n› gerçekleﬂtirecek olan bir "birleﬂik dünya
devleti" düﬂünün tatl› birﬂey oldu¤unu yads›yacak de¤iliz.
Buna biraz yak›n bir düﬂ, hilafetçilerin ve Müslüman birli¤i kurmak isteyenlerin - Türkiyeye tebelleﬂ olmamalar› koﬂulu ile - gönüllerini hoﬂ etmek
için bizde de ortaya at›lm›ﬂt›.
Ortaya at›lan kuram ﬂu idi: Avrupada, Asyada, Afrikada ve baﬂka anakaralarda yaﬂ›yan Müslüman toplumlar›, gelecekte, herhangi bir gün, irade ve isteklerini kullan›p uygulama gücünü ve özgürlü¤ünü kazan›rlarsa; o zaman gerekli ve yararl› görürlerse, ça¤›n koﬂullar›na uygun nitelikte birtak›m uzlaﬂma
ve birleﬂme ilkeleri bulabilirler. Elbette, her devletin, her toplumun, biribirinden alaca¤› ve sa¤layaca¤› gereksinimleri vard›r. Karﬂ›l›kl› ç›karlar› vard›r.
Tasarlanan bu ba¤›ms›z Müslüman devletlerin yetkili delegeleri bir araya gelip bir kongre yaparlar ve falan ve falan ve falan Müslüman devletler aras›nda ﬂu veya bu iliﬂkiler kurulmuﬂ olur. Bu ortak iliﬂkileri korumak ve iliﬂkilerin
gerektirdi¤i koﬂullar içinde birlikte iﬂ görmeyi sa¤lamak için bütün Müslüman
devletlerin delegelerinden oluﬂan bir meclis kurulur. Birlik kuran Müslüman
devletler bu meclisin baﬂkan› taraf›ndan temsil olunacakt›r derlerse, iﬂte o zaman, isterlerse, o "Birleﬂik Müslüman devletine" halifelik ve ortak meclisin
baﬂkanl›¤›na seçilecek kiﬂiye de halife san› verirler. Yoksa, herhangi bir Müslüman devletinin, bir kiﬂiye, bütün Müslüman dünyas›n›n iﬂlerini yönetip yürütme yetkisi vermesi ak›l ve mant›¤›n hiçbir vak›t kabul edemiyece¤i bir ﬂeydir.
Efendiler, halifelik ve din sorunlar›yla u¤raﬂ›ld›¤› s›ralarda, halk›n ve
özellikle ayd›nlar›n kafas›nda, Anayasadaki bir konunun dü¤ümlenip kald›¤›n› ö¤rendik. Cumhuriyet ilân edildikten sonra da, kanunda, bu dü¤üm kald›ktan baﬂka, dü¤üm olacak ikinci bir noktan›n daha, konuldu¤unu görenler, ﬂaﬂ›rd›klar›n› gizlememiﬂlerdi ve bugün de gizlememektedirler.
Bu noktalar› aç›klayay›m; 20 Ocak 1921 tarihli Anayasan›n 7 nci ve 21
Nisan 1924 tarihli Anayasan›n 26 nc› maddesi Büyük Millet Meclisinin görevlerini saptar.
Maddenin baﬂ›nda, Meclisin ilk görevi olarak, "ﬂer’î kurallar›n yürütülmesi" vard›r. ‹ﬂte, bunun nas›l bir görev oldu¤unu ve ﬂer’î kurallar teriminin
kavram›n›n ne oldu¤unu anlamakta duraksayanlar vard›r. Çünkü Büyük Millet Meclisinin, sözü geçen maddede, "yasalar› yapmak, de¤iﬂtirmek, yorumlamak, kald›rmak vb. gibi" belirtilip say›lan görevleri o kadar geniﬂ ve aç›kt›r ki, "ﬂer’î kurallar›n yürütülmesi" diye bir kliﬂenin ayr›ca bulunmas› gereksiz görülmektedir. Çünkü, ﬂer’î demek kanun demektir. ﬁer’î kurallar demek,
kanun hükümleri demekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir ve olamaz. Baﬂka türlüsü,
ça¤daﬂ hukuk anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂamaz. Bu böyle olunca, "ﬂer’î kurallar" deyimiyle anlat›lmak istenen anlam ve kavram›n büsbütün baﬂka bir ﬂey olmas› gerekir.
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Efendiler, ilk Teﬂkilât› Esasiye Kanununu ihzar edenlere bizzat riyaset
ediyordum. Yapmakta oldu¤umuz kanunla, "ahkâm› ﬂer'iye" tabirinin bir münasebeti olmad›¤›n› anlatmaya çok çal›ﬂ›ld›. Fakat, bu tabirden, kendi zuumlar›nca, bambaﬂka mana tasavvur edenleri ikna mümkün olmad›.
‹kinci nokta, Efendiler, yeni Teﬂkilât› Esasiye Kanununun ikinci maddesinin baﬂ›nda.. "Türkiye Devletinin dini, dini islâmd›r." cümlesidir.
Bu cümle daha, Teﬂkilât› Esasiye Kanununa geçmeden çok evvel, ‹zmitte,
‹stanbul ve ‹zmit erbab› matbuatile uzun bir mülâkat ve hasb›halimiz esnas›nda, muhataplar›mdan bir zât›n, ﬂu sualine maruz kald›m: "Yeni hükûmetin dini olacak m›?"
‹tiraf edeyim ki, bu suale muhatap olmay› hiç de arzu etmiyordum. Sebebi, pek k›sa olmas› lâz›m gelen cevab›n o günkü ﬂeraite göre a¤z›mdan ç›kmas›n› henüz istemiyordum. Çünkü, tebas› meyan›nda edyan› muhtelifeye mensup
anas›r bulunan ve her din mensubu hakk›nda adilâne ve bitarafane muamelede bulunmaya ve mahkemelerinde tebaas› ve ecanip hakk›nda siyanen tatbik›
adaletle mükellef olan bir hükûmet, hürriyeti efkâr ve vicdana riayete mecburdur. Hükûmetin; bu tabiî s›fat›n›n, ﬂüpheli mana atf›na sebep olacak s›fatlarla
takyit edilmesi elbette do¤ru de¤ildir.
"Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir." dedi¤imiz zaman bunu herkes
anlar. Hükûmetle muamelât› resmiyede, Türk dilinin cari olmas› lüzumunu herkes tabiî bulur. Fakat, "Türkiye Devletinin dini, dini islâmd›r." cümlesi ayn› suretle mi tefehhüm ve kabul edilecektir? Bu, bittabi, izah ve tefsire muhtaçt›r.
Efendiler, gazeteci muhatab›m›n sualine; hükûmetin dini olamaz! diyemedim. Aksini söyledim.
- Vard›r Efendim; islâm dinidir, dedim. Fakat, derakap "islâm dini hürriyeti efkâra maliktir." cümlesile cevab›m› tavzih ve tefsir lüzumunu hissettim.
Demek istedim ki, hükûmet, efkâr ve vicdana riayetle mukayyet ve mükellef olur.
Muhatab›m, verdi¤im cevab›, ﬂüphesiz, makul bulmad› ve sualini ﬂu tarzda tekrar etti:" "Yani hükûmet ve bir din ile tedeyyün edecek mi?"
- "Edecek mi, etmiyecek mi bilmem!" dedim. Meseleyi kapatmak istedim.
Fakat, mümkün olmad›. O halde, denildi; herhangi bir mesele hakk›nda itikadat›m ve düﬂüncelerim dairesinde bir fikir ortaya atmaktan hükûmet beni men
veya tecziye edecektir. Halbuki herkes, kendi vicdan›n› susturmaya imkân görecek mi? O zaman, iki ﬂey düﬂündüm. Biri; yeni Türkiye Devletinde her reﬂit
dinini intihapta serbest olm›yacak m›d›r? Di¤eri; Hoca ﬁükrü Efendinin: "Baz› ulemayi kiram arkadaﬂlar›m›zla birlikte düﬂündüklerimizi, kütübü ﬂ er'iyede mevcut, muayyen ve müstakar ahkâm› islâmiyeyi neﬂrederek... taglit edildi¤i maalesef görülen efkâr› islâmiyeyi tenvir etmeyi mütehattim bir vecibe telâkki ettik." mukaddemesini müteak›p zikrolunun: "Hilâfeti islâmiye, emri dini
h›fz ve haresette nübüvvete halef olmakt›r; ikamei ﬂeriat hususunda resulü ekrem efendimiz taraf›ndan niyabettir."
Halbuki, Hocan›n sözlerini tatbika kalk›ﬂmak, hakimiyeti millîyeyi, hürriyeti vicdanîyeyi kald›rmaya çal›ﬂmakt›. Bundan baﬂka, hocan›n hazinei malûmat›, Yezitler zaman›nda yazd›r›lm›ﬂ ve istibdad› idareye mahsus formülleri
muhtevi de¤il midi?

Efendiler, ilk Anayasay› haz›rlayanlara ben kendim baﬂkanl›k ediyordum. Yapmakta oldu¤umuz kanunla, "ﬂer’î kurallar" deyiminin bir iliﬂkisi olmad›¤›n› anlatmaya çok çal›ﬂ›ld›. Ama, bu deyimde, kendi san›lar›nca, bambaﬂka anlam var sananlar› inand›ramad›k.
‹kinci nokta, Efendiler, yeni Anayasan›n ikinci maddesinin baﬂ›ndaki
"Türkiye Devletinin dini, ‹slâm dinidir." cümlesidir.
Bu cümle daha, Anayasa Meclisten geçmeden çok önce, ‹zmitte, ‹stanbul
ve ‹zmit gazetecileriyle yapt›¤›m›z uzun bir görüﬂme ve konuﬂmam›z s›ras›nda,
gazetecilerden birinin, ﬂu sorusu ile karﬂ›laﬂt›m: "Yeni devletin dini olacak m›?"
Aç›kça söyleyeyim ki, bu soruyla karﬂ›laﬂmay› hiç de istemiyordum. Bunun nedeni, pek k›sa olmas› gereken yan›t›n o günkü koﬂullara göre a¤z›mdan
ç›kmas›n› daha istemiyordum. Çünkü, uyruklar› aras›nda de¤iﬂik dinlerden insanlar bulunan ve her dinden olanlara adaletle ve yans›zca davranmaya ve
mahkemelerinde kendi uyruklar› ve yabanc›lar hakk›nda eﬂitlikle adalet uygulamakla yükümlü olan bir devletin, düﬂünce ve vicdan özgürlü¤üne sayg›
göstermesi zorunludur. Devletin; bu do¤al niteli¤inin, iﬂkillendirici anlam ç›kar›lmas›na yol açacak nitelemelerle s›n›rland›r›lmas› elbette do¤ru de¤ildir.
"Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir." dedi¤imiz zaman bunu herkes
anlar. Hükûmetle yap›lacak resmî iﬂlerde, Türk dilinin kullan›lmas› gere¤ini
herkes do¤al sayar. Ama, "Türkiye Devletinin dini, ‹slâm dinidir." cümlesi
böyle mi anlaﬂ›l›p kabul edilecektir? Bunun, elbette, aç›klanmas› ve yorumlanmas› gerekir.
Efendiler, karﬂ›mdaki gazetecinin sorusuna; hükûmetin dini olamaz diyemedim. Tersini söyledim.
- Vard›r Efendim; ‹slâm dinidir, dedim. Ama, hemen ard›ndan "‹slâm dininde düﬂünce özgürlü¤ü vard›r." cümlesile yan›t›m› aç›klamak ve yorumlamak gere¤ini duydum.
Demek istedim ki, Devlet düﬂünce ve inançlara sayg› göstermekle ba¤›ml› ve yükümlüdür.
Karﬂ›mdaki, verdi¤im yan›t›, kuﬂkusuz, akla yak›n bulmad› ki sorusunu
ﬂu biçimde yineledi: "Yani Devlet bir dine ba¤l› olacak m›?"
- "Olacak m›; olmayacak m› bilmem" dedim. ‹ﬂi kapatmak istedim. Ama,
kapatamad›m. Öyleyse, denildi; herhangi bir sorun üzerinde inanç ve düﬂüncelerin do¤rultusunda bir görüﬂ ortaya atmam› devlet yasaklayacak ya da bunun
için beni cezaland›racakt›r. Oysa herkes, kendi içinden gelen sesi susturabilecek
midir? O zaman, iki ﬂey düﬂündüm. Biri; yeni Türkiye Devletinde her ergin kiﬂi dinini seçmekte özgür olmayacak m›d›r? Öbürü; Hoca ﬁükrü Efendinin:
"Yüksek din bilgini kimi arkadaﬂlar›m›zla birlikte düﬂündüklerimizi, dinî kurallar içeren kitaplarda yer alan, belirli ve de¤iﬂmez Müslümanl›k kurallar›n› yayarak... ne yaz›k ki yan›lt›ld›¤› görülen ‹slâm kamu oyunu ayd›nlatmay› kaç›n›lmaz bir görev sayd›k." giriﬂinden sonra gelen ﬂu sözleri "‹slâmda halifelik, din
gereklerini savunup korumakta Peygamberin yerine geçmektir; dinî kurallar
koymak konusunda Tanr›n›n Elçisi Efendimiz taraf›ndan vekâlet edilmesidir."
Oysa, Hocan›n dediklerini yapmaya kalk›ﬂmak, ulusal egemenli¤i, inanç
özgürlü¤ünü kald›rmaya çal›ﬂmakt›. Bundan baﬂka, hocan›n bilgi da¤arc›¤›nda bulunanlar, Yezitler zaman›nda yazd›r›lm›ﬂ ve zorbal›kla yönetim yöntemine özgü formüller de¤il miydi?
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Halk F›rkas›n› teﬂkil
teﬂebbüsü

Dokuz umde, F›rkam›z›n ilk
program›

O halde mefhum ve medlûlü, art›k herkesçe tamamen tavazzuh etmiﬂ olan
devlet ve hükûmet tabirlerini ve millet meclisleri vezaifini, din ve ﬂeriat kisvelerine bürünerek kim ve ne için i¤fal olunacakt›r?
Hakikat bundan ibaret olmakla beraber, o gün, ‹zmitte, matbuat erkânile
bu zemin üzerinde, daha fazla müdavelei efkâr etmek iltizam olunmad›.
Cumhuriyetin ilân›ndan sonra da, yeni Teﬂkilât› Esasiye Kanunu yap›l›rken, "lâik hükûmet" tabirinden dinsizlik manas› ç›karmaya mütemayil ve vesilecû olanlara, f›rsat vermemek maksadile, kanunun ikinci maddesini bimana
k›lan bir tabirin ithaline müsamaha olunmuﬂtur.
Kanunun, gerek 2 nci ve gerek 26 nc› maddelerinde, zait görünen ve yeni
Türkiye Devletinin ve idarei cumhuriyemizin asr› karakterile kabili telif olm›yan tabirat, ink›lâp ve cumhuriyetin o zaman için beis görmedi¤i tavizlerdir.
Millet, Teﬂkilât› Esasiye Kanunumuzdan, bu zevaidi ilk münasip zamanda kald›rmal›d›r!
Muhterem Efendiler, heryerde siyasî f›rka teﬂkili hakk›nda da halk ile
uzun hasb›hallerde bulundum.
7 Kânunuevvel 1338 tarihinde, Ankara matbuat› vas›tasile halkç›l›k esas›na müstenit ve "Halk F›rkas›" namile siyasî bir f›rka teﬂkil etmek niyetinde oldu¤umu beyan ederek bu f›rkan›n nas›l bir program takip etmesi lâz›m gelece¤i hakk›nda bilcümle vatanperveran›n, erbab› ilmü fennin muzaheret ve müﬂareketine müracaat etmiﬂtim.
Gerek baz› zevattan ald›¤›m tahrirî mütaleattan ve gerek halk ile müdavelei efkârdan çok istifade ettim. Nihayet 8 Nisan 1339 tarihinde, noktai nazarlar›m› dokuz umde halinde tespit ettim. ‹kinci Büyük Millet Meclisinin intihab› esnas›nda neﬂir ve ilân etti¤im bu program, f›rkam›z›n teﬂekkülüne esas olmuﬂtur.
Bu program, bugüne kadar, icra ve intaç etti¤imiz esasl› bilcümle hususat› ihtiva ediyordu. Maahaza, programa ithal edilmemiﬂ, mühim ve esasl› baz›
meseleler de vard›. Meselâ, cumhuriyetin ilân›, hilâfetin ilgas›, ﬁer'iye Vekâletinin lâ¤v›, medreseler ve tekkelerin kald›r›lmas›, ﬂapka iksas› gibi...
Bu meseleleri programa ithal ederek vakt›ndan evvel, cahil ve mürtecilerin,
bütün milleti tesmime f›rsat bulmalar›n› muvaf›k bulmad›m. Çünkü, bu mesailin, zaman› münasibinde, hallolunabilece¤inden ve milletin binnetice memnun
olaca¤›ndan kat'iyyen emin idim.
Neﬂretti¤im program› bir f›rkai siyasîye için gayr›kâfi, k›sa bulanlar oldu.
Halk F›rkas›n›n program› yoktur dediler. Filhakika, umdeler nam› alt›nda malûm olan program›m›z, itiraz edenlerin gördükleri ve bildikleri tarzda, bir kitap,
de¤ildi. Fakat, esasl› ve amelî idi. Biz dahi, gayr›kabili tatbik fikirleri, nazarî birtak›m teferruat› yald›zl›yarak, bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmad›k. Milletin,
maddî ve manevî teceddüt ve inkiﬂaf at› yolunda, ef’al ve icraat ile akval ve
nazariyata takaddüm etmeyi tercih ettik. Maamafih, "hakimiyet milletindir,"
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin haricinde hiçbir makam, mukadderat› millîyeye hâkim olamaz.", "bilcümle kavaninin tanziminde, her nevi teﬂkilâtta,
idarenin alelumum teferruat›nda, terbiyei umumîyede, iktisadiyatta hakimiyeti millîye esasat› dahilinde hareket olunacakt›r.", "Saltanat›n ilgas›
hakk›ndaki karar lâyetegayyer düsturdur." gibi bilinmesi lâz›mgelen mühim

O halde anlam ve kavram›, art›k herkesçe iyiden iyiye anlaﬂ›lm›ﬂ olan
devlet ve hükûmet terimlerini ve millet meclislerinin görevlerini, din ve din
kurallar› k›l›¤›na sokarak kim ve ne için aldat›lacakt›r?
Gerçek bundan baﬂka birﬂey olmamakla birlikte, o gün, ‹zmitte, gazetecilerle bu konuda, daha çok konuﬂmay› uygun bulmad›m.
Cumhuriyetin ilân›ndan sonra da, yeni Anayasa yap›l›rken, lâik devlet
deyiminden dinsizlik anlam› ç›karmaya e¤ilimli olanlara ve bundan yararlanmak istiyenlere, f›rsat vermemek amac›yla, kanunun ikinci maddesini anlams›z k›lan bir terimin konulmas›na göz yumulmuﬂtur.
Kanunun, gerek 2 nci ve gerek 26 nc› maddelerinde, gereksiz görünen ve yeni Türkiye Devletinin ve cumhuriyet yönetiminin ça¤daﬂ niteli¤iyle ba¤daﬂmayan terimler, devrim ve cumhuriyetin o zaman için sak›nca görmedi¤i ödünlerdir.
Millet, Anayasam›zdan, bu gereksiz terimleri ilk elveriﬂli zamanda kald›rmal›d›r.
Muhterem Efendiler, heryerde siyasî parti kurma konusunda da halk ile
uzun uzun konuﬂtum.
7 Aral›k 1922 tarihinde, Ankara bas›n› arac›l›¤›yla halkç›l›k ilkesine dayal› ve "Halk F›rkas›" ad›nda siyasî bir parti kurmak istedi¤imi söyleyerek bu
partinin nas›l bir program izlemesi gerekece¤i konusunda bütün yurtseverlerle, bilginlerin yard›m etmeleri ve bu çal›ﬂmalara kat›lmalar›n› istemiﬂtim.
Gerek kimi kiﬂilerin yaz›l› olarak bildirdikleri düﬂüncelerden ve gerek
halkla yapt›¤›m düﬂünce al›ﬂveriﬂinden çok yararland›m. Sonunda 8 Nisan
1923 tarihinde, görüﬂlerimizi dokuz ilkede saptad›m. ‹kinci Büyük Millet
Meclisinin seçimi s›ras›nda yay›mlay›p duyurdu¤um bu program, partimizin
kuruluﬂuna temel olmuﬂtur.
Bu program, bugüne kadar, yapt›¤›m›z ve sonuçland›rd›¤›m›z bütün
önemli iﬂleri içeriyordu. Bununla birlikte, programa al›nmam›ﬂ, önemli baz›
sorunlar da vard›. Örne¤in, cumhuriyetin ilân›, halifeli¤in kald›r›lmas›, Diniﬂleri Bakanl›¤›n›n kald›r›lmas›, medreseler ve tekkelerin kald›r›lmas›, ﬂapka giyilmesi gibi...
Bu sorunlar› programa alarak, vaktinden evvel, cahillerin ve gericilerin,
bütün milleti yan›ltmaya olanak bulmalar›n› uygun görmedim. Çünkü, sorunlar›n, elveriﬂli zaman gelince, çözümlenebilece¤ine ve milletin sonuçtan k›vanç duyaca¤›na kesinlikle güveniyordum.
Yay›mlad›¤›m program›, bir siyasî parti için yetersiz, k›sa bulanlar oldu.
Halk Partisinin program› yoktur dediler. Gerçekte ilkeler diye bilinen program›m›z, karﬂ› ç›kanlar›n gördükleri ve bildikleri biçimde, bir kitap, de¤ildi.
Ama, önemli ve pratik idi. Biz de, uygulanam›yacak olan düﬂünceler, kuramsal birtak›m ayr›nt›lar› yald›zl›yarak, bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmad›k.
Milletin, nesnel ve tinsel yönlerden yenilenip geliﬂmesi için çal›ﬂ›rken iﬂ yapmaya, sözlerle kuramlardan önce yer vermeyi ye¤ledik. Bununla birlikte,
"egemenlik milletindir", "Türkiye Büyük Millet Meclisinin d›ﬂ›nda hiçbir makam, ulusun kaderine egemen olamaz.", "bütün kanunlar›n düzenlenmesinde, her türden örgütlenmede, yönetimin bütün ayr›nt›lar›nda, genel e¤itimde,
ekonomide ulusal egemenlik ilkelerine uyulacakt›r.", "padiﬂahl›¤›n kald›r›lmas›yla ilgili karar de¤iﬂmez yasad›r." gibi bilinmesi gereken önemli ko-
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Halk Partisini kurma
giriﬂimi

Dokuz ilke,
Partimizin
ilk program›

Lozan Konferans› ink›taa u¤rad›

Lozan Konferans› müzakereleri
üzerinde
Mecliste
hararetli
münakaﬂalar

noktalar ve mahkemelerin ›slah olunaca¤› ve külliyat› kanunîyemizin ilmi hukukun tebligat›na göre yeni baﬂtan ›slah ve ikmal edilece¤i, âﬂar usulünün tebdiline, millî bankalar›n tezyidi sermayesine, muhtaç oldu¤umuz demiryollar›n›n inﬂas›na, tevhidi tedrisata derhal teﬂebbüs ve hizmeti filiyei askeriye mündeditinin tenkis edilece¤i, memleketin imar›na çal›ﬂaca¤› ve ilâ... gibi mühim ve
müstacel ihtiyacat, umdelerden hariç kalmam›ﬂt›. Sulh hakk›ndaki noktai nazar›m›z›n da: "Malî, iktisadî, idarî istiklâlimizi behemehal temin ﬂartile, sulhun
iadesine çal›ﬂmak oldu¤unu" söyledik. Makam›, hilâfetin, umum ‹slama ait bir
makam olabilece¤ini de iﬂaret ettik.
Umdeler, "Halk F›rkas›"n›n teﬂekkülüne ve temini faaliyetine kâfi geldi.
F›rkaya; unvan›na, bilâhare "Cumhuriyet" kelimesi de ilâve olunarak, - malûm
oldu¤u veçhile - "Cumhuriyet Halk F›rkas›" tesmiye olundu.
Efendiler, tekrar Lozan Korferans›na temas edece¤im. Konferans, 4 ﬁubat
1339 tarihinde ink›taa u¤rad›. ‹ki aya karip bir müddet devam eden müzakerat›n hulâsas› olmak üzere, ‹tilâf Devletleri heyeti murahhaslar›, heyeti murahhasam›za, bir sulh projesi verdiler. Bu proje, mana ve ruh itibarile istiklâlimizi
muhil ﬂeraiti ihtiva ediyordu. Bilhassa adlî, malî ve iktisadî mevad gaynkabili
tahammül idi. Binaenaleyh, bu projeyi, sureti kat'iyede reddetmemiz zarurî idi.
Heyeti murahhasam›z, bu projeye mukabil, bir mektup verdi. Bu mektubun
meali ﬂu idi: "‹ttifak etti¤imiz nikat› imza ederek sulh yapal›m." Filhakika,
Konferansta mevzuu müzakere olan birçok mesailden, bizce ﬂayan› kabul
olanlar› vard›. Mektupta: "‹kinci üçüncü derecede olan mesaili baﬂkaca mütalea ederiz. ‹tilâf Devletleri, bu teklifimizi kabul etmiyecek olurlarsa, teklifat›m›z, keenlemyekündür" de denilmiﬂti. Heyeti murahhasam›z›n teklifi nazar›
dikkate al›nmad›. Yaln›z, vuku bulan ink›taa, talik› müzakerat ﬂekli verildi.
Her devletin heyeti murahhasas› memleketine gitti¤i gibi, bizim Heyeti Murahhasam›z da geldi. Ben de, Garbî Anadoluda icra etmekte oldu¤um seyahatten
avdet ediyordum.
18 ﬁubat 1339 tarihinde, ‹smet Paﬂa ile Eskiﬂehirde birleﬂerek Ankaraya
beraber geldik.
Efendiler, ‹smet Paﬂa Ankaraya avdet ederken, benim de, seyahatten dönmekte oldu¤um anlaﬂ›l›nca, Ankarada, garip ve gayr›kabili tefsir bir zihniyet
uyanm›ﬂ.. ‹smet Paﬂan›n Ankaraya gelip, hükûmetle ve Meclisle temas etmeden
evvel, bana mülâki olmas›, benimle müdavelei efkâr eylemesi mahzurlu görülmüﬂ... Böyle bir mülâkat› suitefsir edenler olurmuﬂ.. Bu hususu, bana yazan ‹cra Vekilleri Reisi bulunan Rauf Bey idi. Bittabi, bu iﬂ'ara ehemmiyet vermedim.
Bilâkis, bir an evvel, ‹smet Paﬂa ile görüﬂebilmek için seyahatlerimizi Eskiﬂehirde mülâkat edebilecek surette tanzim ettirdim. Ankaraya muvasalat›m›zdan
sonra, ‹smet Paﬂa, Heyeti Vekilede vaziyeti izah etti ve yeni talimat istedi.
Meclisin noktai nazar›n› almak lüzumlu görüldü. Mesele Meclise intikal etti. Bu bapta, Mecliste günlerce ve günlerce müzakereler ve münakaﬂalar geçti.
Anlaﬂ›ld›¤›na göre, muhalifler, Heyeti Murahhasam›za, ‹smet Paﬂaya hasm› biaman kesilmiﬂlerdi. Gûya, sulh olmuﬂ iken, ‹smet Paﬂa yapmam›ﬂ avdet
etmiﬂ. Heyeti Murahhasa, Heyeti Vekilenin talimat› hilâf›nda hareket eylemiﬂ..
27 ﬁubat 1339 celsei hafiyesinde baﬂlayan taarruzlar, 6 Mart 1339 gününe
kadar, hararetli, heyecanl› bir surette devam etti. Münakaﬂata, ben de bidaye-

nular ve mahkemelerin düzeltilece¤i ve bütün kanunlar›m›z›n hukuk bilimi verilerine göre yeni baﬂtan düzeltilip tamamlanaca¤›; aﬂar* sisteminin de¤iﬂtirilmesine, millî bankalar›n sermaye artt›rmalar›na, gerekli olan demiryollar›n›n
yap›lmas›na, ö¤retimi birleﬂtirmeye hemen giriﬂilece¤i ve askerlik görevi süresinin k›salt›laca¤›, memleketin bay›nd›rl›¤›na çal›ﬂ›laca¤› vb... gibi önemli ve
ivedi gereksinimler, ilkeler d›ﬂ›nda kalmam›ﬂt›. Bar›ﬂ konusundaki görüﬂümüzün de: "maliyede, ekonomide, yönetimde ba¤›ms›zl›¤›m›z› yüzdeyüz sa¤lamak
koﬂuluyla, bar›ﬂ›n yeniden kurulmas›na çal›ﬂmak oldu¤unu" söyledik. Halifelik
makam›n›n, bütün müslümanlara özgü bir makam olabilece¤ini de belirttik.
‹lkeler, "Halk Partisi"nin kuruluﬂuna ve çal›ﬂmas›na yetti. Partiye; ismine, sonradan, "Cumhuriyet" kelimesi de eklenerek, - bilindi¤i gibi - "Cumhuriyet Halk Partisi" ismi verildi.
Efendiler, yeniden Lozan Konferans›na de¤inece¤im. Konferans, 4 ﬁubat
1923 tarihinde kesildi. ‹ki aya yak›n süren görüﬂmelerin özeti ﬂudur:
‹tilâf Devletlerinin delege kurullar›, delege kurulumuza, bir bar›ﬂ tasar›s›
verdiler. Bu tasar›da anlam ve öz bak›m›ndan ba¤›ms›zl›¤›m›z› zedeleyici koﬂullar vard›. Özellikle adalet, maliye ve ekonomi ile ilgili maddeler katlan›lam›yacak kadar a¤›r idi. Bunun için, bu tasar›y›, kabul etmememiz kesinlikle zorunlu idi. Delege Kurulumuz, bu tasar›ya karﬂ›, bir mektup verdi. Bu mektup
ﬂu anlamda idi: "Anlaﬂt›¤›m›z noktalar› imza ederek bar›ﬂ yapal›m." Gerçekte,
Konferansa görüﬂme konusu olan birçok sorunlardan, bizce kabul edilebilecek
olanlar vard›. Mektupta: "‹kinci üçüncü nitelikte olan sorunlar› ayr›ca inceleriz. ‹tilâf Devletleri, bu önerimizi kabul etmiyecek olurlarsa, önerilerimiz, hiç
yap›lmam›ﬂ say›lacakt›r" denilmiﬂti. Delege Kurulumuzun önerisi dikkate al›nmad›. Yaln›z, kesilmenin, görüﬂmelerin ertelenmesi say›lmas› kabul edildi. Her
devletin delege kurulu memleketine gitti¤i gibi, bizim Delege Kurulumuz da
geldi. Ben de, Bat› Anadoluda yapmakta oldu¤um geziden dönüyordum.
18 ﬁubat 1923 tarihinde, ‹smet Paﬂa ile Eskiﬂehirde birleﬂerek Ankaraya
birlikte geldik.
Efendiler, ‹smet Paﬂa Ankaraya dönerken, benim de, geziden dönmekte
oldu¤um anlaﬂ›l›nca, Ankarada, tuhaf ve anlaﬂ›lmaz bir düﬂünce uyanm›ﬂ.. ‹smet Paﬂan›n Ankaraya gelip, hükûmetle ve Meclisle iliﬂki kurmadan önce, benimle buluﬂmas›, benimle görüﬂmesi sak›ncal› görülmüﬂ.. Böyle bir buluﬂmay› kötüye yoranlar olurmuﬂ.. Bunu, bana yazan Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Bey idi. Elbette, bu yaz›ya önem vermedim. Tersine, bir an evvel, ‹smet Paﬂa ile görüﬂebilmek için yolculuklar›m›z› Eskiﬂehirde buluﬂabilecek biçimde
düzenlettirdim. Ankaraya varmam›zdan sonra, ‹smet Paﬂa, Bakanlar kurulunda durumu aç›klad› ve yeni direktif istedi.
Meclisin görüﬂünü ö¤renmek gerekli görüldü. Sorun Meclise geldi. Bu
konuda, Mecliste günlerce ve günlerce görüﬂmeler ve tart›ﬂmalar oldu.
Anlaﬂ›ld›¤›na göre, muhalifler, Delege Kurulumuza, ‹smet Paﬂaya can
düﬂman› kesilmiﬂlerdi. Sözde, bar›ﬂ olmuﬂ iken, ‹smet Paﬂa yapmam›ﬂ, geri
gelmiﬂ.. Delege Kurul, Bakanlar Kurulunun direktifine ayk›r› davranm›ﬂ..
27 ﬁubat 1923 gizli oturumunda baﬂlayan sald›r›lar, 6 Mart 1923 gününe kadar ateﬂli, sinirli bir hava içinde sürdü. Tart›ﬂmalara, ben de baﬂ›ndan, sonuna
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* Toprak ürünlerinden onda hesabile para de¤il mal olarak al›nan vergi (B.Y.)
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