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Mücahidi Muhterem Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Heyeti ‹dare Reisi Raif Efendi
Heyeti ‹dare Azas›ndan Mütekait Binbafl› Süleyman Bey
Heyeti ‹dare Azas›ndan Mütekait Binbafl› Kâz›m Bey
Heyeti ‹dare Azas›ndan Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey
Heyeti ‹dare Azas›ndan Dursun Beyzade Cevat Bey

Vatan› parçalanmaktan, hukuku millîye ve saltanat ve hilâfeti çi¤nenmekten kurtarmak
emelile aç›lan mücahedei millîyeye bilistifa bir ferdi mücahit s›fatile ifltirak buyurduklar›na
dair desti tevkire al›nan 9 Temmuz 1335 tarih ve 346 numaral› tezkerei aliyeleri umumî bir
vecdü ihtiram ile al›nd›. Tarihimize k›ymetli sahifeler ilâve eden hayat› askeriyenizden çekil-
mek yolundaki fedakârl›¤› minnet ve flükranla karfl›lad›k. Erzurumlular›n zât› âlii vatanper-
veranelerine karfl› beslemekte oldu¤u itimat ve hürmeti bu vesile ile de arz› bir vecibe addet-
tik. Samimî ihtiramlar›m›z› sunarken Cemiyetimizin bafl›na geçerek vatan›n temini selâmeti-
ne ve hukuku millet ve saltanat›n muhafazas›na matuf amali millîyenin tahakkukuna hasr›
himmet buyurmalar›na müsellem olan hamiyeti vatanîyelerinden temenni eyleriz. Leffen tak-
dim k›l›nan talimatta muharrer oldu¤u veçhile vezaifi muhtelifei vatanîye ile mükellef bulu-
nan heyeti faalemiz riyasetinin zât› samîleri ve riyaseti saniyesinin muhterem Rauf Beyefen-
di Hazretleri taraf›ndan kabul buyurulmas›n› ve heyeti maruzaya heyetimizden de balâda
esamileri muharrer zatlar›n tayin ve tefrik edildi¤inin arzile temennii muvaffak›yat ve kespi
fleref eyleriz Efendim Hazretleri.

Erzurum fiubesi - 1335
Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti

Raif
VES‹KA, 37.
Pek aceledir 
fiifre 
162

Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Fuat Pafla Hazretlerine
1 - Hoca Raif Efendi Hazretlerinin iflbu telgrafnamesini emniyetli bir surette Dersaade-

te keflide ve iysalille beraber bir cevab›n›n yine ayn› tarikle müstacelen celp ve tebellu¤u istir-
ham olunur.

2 - Dersaadette Vilâyat› fiark›ye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti Riyasetine:
Posta ile mürsel raporun vusulünü arzetmifltim. Vilâyat› fiarkiye Müdafaai Hukuku

Millîye Cemiyeti nam›na aktine teflebbüs olunan Erzurum Kongresine ayn› makas›d› millîye
ile müteflekkil ve fakat meselâ Trabzon Muhafazai Hukuk Cemiyeti gibi baflka nam tafl›yan
cemiyetler dahi murahhaslar göndermifltir. Binaenaleyh kongre s›rf Vilâyat› fiark›ye Müda-
faai Hukuku Millîye Cemiyeti kongresi olmay›p muhtelif millî cemiyetler nam›na da teklif
edilmifl bir kongre oldu¤u dermeyan edilmifltir. Bu suretle derdesti küflat olan kongre hem
Cemiyetimizin ve hem de ayn› gaye ve maksad› millî ile teflekkül etmifl di¤er baz› cemiyetle-
rin ifltirakile daha umumî bir flekil alm›fl oldu. Bu veçhile Hilâfeti ‹slâmiye ve Saltanat› Os-
manîyenin harisi ve buralardaki hukuku islâmiyenin cidden muhaf›z› olabilecek mahiyet kes-
petmifl oldu¤unu arzeylerim. Evelce Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine ve haizi ehemmiyet bir sa-
lâhiyetle buralar›n muhafazai asayifline tayin buyurulup vazifesini teshil edecek surette ken-
disine muzaheret ve muaveneti kâmile ifas› taraf› âlilerinden de ifl'ar buyurulan Mirliva Mus-
tafa Kemal Pafla Hazretleri vazifesi u¤runda birçok çal›flt›ktan sonra mubarek vatan ve mil-
leti parçlanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni amaline kurban etmemek için
aç›lan mücahedei millîye u¤runda milletle beraber serbest surette çal›flmaya s›fat› resmiye ve
askerîyesi mâni olmaya bafllad›¤›ndan sinei millette bir ferdi mücahit suretile çal›flmak üzere
silki celili askerîye vedaen istifa etti. Millet ve vatan u¤runda bu suretle ibraz› fedakârî eden
bu zat› âliye karfl› yine kendisini bir hizmeti mübeccelei vatanîyeye davet suretile haklar›nda
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Say›n Savaflç› Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine
Yönetim Kurulu Baflkan› Raif Efendi 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Binbafl› Süleyman Bey
Yönetim Kurulu Üyelerinden Emekli Binbafl› Kâz›m Bey
Yönetim Kurulu Üyelerinden Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey
Yönetim Kurulu Üyelerinden Dursun Beyzade Cevat Bey

Vatan› parçalamaktan, ulusal haklar› ve padiflahl›k ve halifeli¤i çi¤nenmekten kurtar-
mak amac›yla aç›lan ulusal savafl›ma görevden çekilerek bir savaflç› birey olarak kat›ld›¤›-
n›zla ilgili olarak elimize geçen 9 Temmuz 1919 tarih ve 346 say›l› yaz›n›z herkesçe sayg› ve
coflkuyla karfl›land›. Tarihimize de¤erli sayfalar ekleyen askerlik hayat›n›zdan çekilmek yo-
lundaki özveriyi gönülden teflekkür duygular›yla karfl›lad›k. Erzurumlular›n sizin yüce yurt-
sever kiflili¤inize karfl› beslemekte oldu¤u güven ve sayg›y› bu vesile ile de bilginize sunma-
y› bir ödev sayd›k. ‹çten sayg›lar›m›z› sunarken Derne¤imizin bafl›na geçerek vatan›n esen-
li¤inin sa¤lanmas›na ulus ve padiflah›n haklar›n›n korunmas›na yönelik ulusal ereklerin el-
de edilmesine çal›flman›z› herkesçe bilinen onurlu yurtseverli¤inizden dileriz. ‹liflikte sunu-
lan yönergede yaz›l› oldu¤u gibi çeflitli ülke görevleriyle yükümlü bulunan yürütme kurulu
baflkanl›¤›n›n sizin ve ikinci baflkanl›¤›n›n say›n Rauf Beyefendi Hazretleri taraf›n›zdan ka-
bul edilmesini ve yürütme kuruluna kurulumuzdan da isimleri yukar›da yaz›l› olan kiflilerin
seçilip atand›¤›n› bilginize sunar ve baflar› dilemekle onur duyar›z Efendim Hazretleri.

Erzurum fiubesi - 1919
Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i
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Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Fuat Pafla Hazretlerine
1 - Hoca Raif Efendi Hazretlerinin bu telgraf›n› güvenilir bir yolla ‹stanbula çektirip

ulaflt›rman›z ve ayn› yolla bir ivedi yan›t getirtip alman›z rica olunur.
2 - ‹stanbulda Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i Baflkanl›¤›na:
Posta ile yollanan raporun geldi¤ini bilginize sunmufltum. Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar›

Savunma Derne¤i ad›na toplanmas›na giriflilen Erzurum Kongresine özdefl ulusal amaçlarla
kurulu ve fakat örne¤in Trabzon Haklar› Koruma Derne¤i gibi baflka ad tafl›yan dernekler
de delegeler göndermifltir. Böylece kongrenin yaln›z Do¤u ‹lleri Ulusal Haklar› Savunma
Derne¤i kongresi olmay›p çeflitli ulusal dernekler ad›na da önerilmifl bir kongre oldu¤u ileri
sürülmüfltür. Bu durumda aç›lmak üzere olan kongre hem Derne¤imizin ve hem de özdefl
ulusal erek ve amaçlarla kurulmufl öteki baz› derneklerin kat›lmalar›yla daha genel bir nite-
lik alm›fl oldu. Böylece ‹slâm Halifeli¤i ve Osmanl› Saltanat›n›n savunucusu ve buralardaki
Müslüman haklar›n›n gerçek koruyucusu olabilecek nitelik kazanm›fl oldu¤unu bilginize su-
nar›m. Daha önce Üçüncü Ordu Müfettiflli¤ine ve önemli bir yetkiyle buralar›n güvenli¤inin
korunmas›na atanm›fl olup görevini kolaylaflt›racak yolda kendisine tam destek verilmesi ve
yard›m yap›lmas› sizce de bildirilen Tu¤general Mustafa Kemal Pafla Hazretleri görevi u¤-
runda pekçok çal›flt›ktan sonra kutsal vatan› ve milleti parçalamak tehlikesinden kurtarmak
ve Yunan ve Ermeni emellerine kurban etmemek için aç›lan ulusal savafl›m u¤runda millet-
le birlikte ba¤›ms›z olarak çal›flmaya resmî ve askerlik görevi engel olmaya bafllad›¤›ndan
milletin ba¤r›nda bir savaflç› birey olarak çal›flmak üzere yüksek askerlik mesle¤inden ayr›-
l›p çekildi. Millet ve vatan u¤runda böylece özveri gösteren bu yüksek kifliye karfl› yine yük-



heyeti aliyelere taraf›ndan ibraz› asar› takdir ve tebcilde bulunmufl olmak üzere Merkezi
Umumî heyeti aliyesi nam›na da beyan› rey ve mütalea eylemek vazife salâhiyetinin Paflayi
Müflarileyhe verildi¤inin telgrafla emir ve ifl'ar buyurulmas› pek münasip olaca¤›n› arz ve is-
tirham eylerim. 

Vilâyat› fiark›ye Müdafaai Hukuku Millîye Cemiyeti Erzurum fiube Reisi: Raif 
21/7/1335 Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye

Reisi Miralay
Kâz›m

VES‹KA, 38.
Erzurum, 23/7/1335, Çarflamba

"10 Temmuz, Rumî"
Erzurum Kongresinde irad olunan nutuk suretidir.

Muhterem Murahhas Efendiler!
Kongremiz Heyeti, Riyasetine âcizlerini intihap eylemek suretile gösterilen asar› itimat

ve teveccühe hassaten teflekkür ederim. Bu münasebetle baz› maruzatta bulunmak isterim.
Efendiler!
Tarih ve hadisat›n sevkile, bilfiil içine düfltü¤ümüz bugünkü kanl› ve kara tehlikeleri gör-

miyecek ve bundan müteheyyiç ve müteessir olm›yacak hiçbir vatanperver tasavvur edilemez.
Harbi Umumînin sonlar›na do¤ru, milliyetler esas›na müstenit vaitlerini üzerine Hükû-

meti Osmanîyemiz de âdilâne bir sulha nail olmak emelile mütarekeye talip oldu. ‹stiklâl u¤-
runda namus ve flehametile dö¤üflen milletimiz, 30 Teflrinievel 1334 de imzalanan mütareke-
name ile silâh›n› elinden b›rakt›.

Devletlerin flahsiyeti maneviyesi ve vâziülimza murahhaslar›n namusu zatileri zamâan ve
kefaletinde bulunan iflbu mütarekename ahkâm› bir tarafa b›rak›larak ‹tilâf Devletleri kuvay›
askerîyesi Payitaht› saltanat ve makam celili hilâfet olan ‹stanbulumuzu iflgal etti. Gün geçtik-
çe artan bir fliddetle hukuku hilâfet ve saltanat, haysiyesi hükûmet, izzeti nefsi millîmiz tecavüz
ve taaddilere u¤rad›. Tebaai Osmanîyeden olan Rum ve Ermeni anas›r› gördükleri teflvik ve
muzaheretin netayicile de namusu millîmizi cerihadar edecek taflk›nl›klardan bafll›yarak niha-
yet hazin ve kanl› safhalara girinceye kadar küstahane tecavüzat koyuldular. Fakat, derin bir
telehhüf ile itiraf etmeliyiz ki, bu cür'etler, sekiz aydanberi, biribirini takiben mevkii iktidara ge-
çen, murakabei millîyeden azade hükûmat› merkezîyenin, birinin di¤erinden daha fena olarak
gösterdi¤i zâf ve aciz aras›ndan ve Payitahta ve baz› matbuatta görülen pek mezmum ihtirasat-
tan ve vicdan› millînin inkâr, kuvayi millîyenin ihmal olunmas›ndan nâfli vüs'at bulmufltur.

Salifülarz esbap ve payitaht› saltanat›n da mahsur ve tamamile murakabeye tâbi kalma-
s› yüzünden art›k bu vatanda mukaddesat ve mukadderata sahip bir kudret ve iradei millîye-
nin mevcut olmad›¤› zehab› bât›l› hükümran olmufl ve cans›z bir vatan, kans›z bir millet ne-
lere müstahak ise bimehaba onlar›n tatbikat›na ‹tilâf Devletlerince bafllanm›flt›r.

‹nk›sam› vatan mevzuubahs ve karar olarak vilâyat› flarkîyemizde "Ermenistan", Adana
ve Kozan havalisinde "Kilikya" namlar›na Ermenistan, Garbî Anadolunun ‹zmir ve Ayd›n ha-
valisinde Yunanistan, Trakyada Payitaht›m›z›n kap›s›na kadar kezalik Yunanistan; Karadeniz
sahillerimizde "Pontus" k›rall›¤› ve ondan sonra kalan bak›yei aksam› vatanda da ecnebî iflgal
ve himayesi gibi art›k 650 senedenberi müstakillen saltanat sürmüfl ve tarihi adlü celâdetini vak-
tile Hindistan hududuna, Afrikan›n ortas›na ve Macaristan›n garbîne kadar yürütmüfl olan bu
milletin esarete, kölelik payesine indirilmesi ve nihayet bu devletin sahifei tarihini kapatarak me-
zar› ebediyete deftentek gibi insaniyet ve medeniyetle ve alelhusus millîyet esasatile kabili telif ol-
mayan emeller cayi kabul ve tavsip bulmufl ve görülüyor ki tatbikat devredi de bafllam›flt›r.

Bu tatbikat bu anda gözümüzün önünde hazin bir surette cereyan ediyor. ‹zmir, Ayd›n,
Bergama ve Manisa havalisinde flimdiye kadar binlerle analar›n, babalar›n, kahramanlar›n
ve çocuklar›n revân olan hunu paki, Ayd›n gibi Anadolumuzun en güzide bir flehrinin Yu-
nanl›lar›n zalim ve ateflîn tahribat›na kurban oluflu, muhtelif aksam› memleketin ‹talyan ve
saire iflgali alt›na al›n›fl› ve dahile do¤ru elîm bir surette muhaceret yap›lmas› elbette gayretul-
laha ve gayreti millîyeye dokunmufltur.
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sek kurulunuzca yüce bir vatan görevine ça¤›r›p haklar›nda yüce kurulunuzca aç›klanan be-
¤eniyi belirtip onu ululamak için Genel Merkez yüce kurulu ad›na da oy ve görüfl bildirmek
görev ve yetkisinin Paflan›n kendisine verildi¤inin telgrafla emrolunup bildirilmesinin çok
yerinde olaca¤›n› bilginize sunar ve dilerim.

Do¤u ‹lleri Haklar› Savunma Derne¤i Erzurum fiube Baflkan›: Raif 
21/7/1919 Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay

Baflkan› Albay 
Kâz›m

BELGE, 38.
Erzurum, 23/7/1919, Çarflamba

" 10 Temmuz, Rumî"
Erzurum Kongresinde okunan nutuk örne¤idir.

Say›n Delege Efendiler.
Kongremiz Genel Kurulu, Baflkanl›¤›na beni seçerek gösterdi¤iniz güven ve içten sev-

giye özellikle teflekkür ederim. Bundan yararlanarak size bâz› fleyler söylemek isterim. 
Efendiler!
Tarih ve olaylar›n itmesiyle, edimli olarak içine düfltü¤ümüz bugünkü kanl› ve kara

tehlikeleri görmiyecek ve bundan heyecanlan›p üzüntüye kap›lmayacak hiçbir yurtsever
düflünülemez.

Dünya Savafl›n›n sonlar›na do¤ru, milliyetler temeline dayal› sözverilen Osmanl› Hü-
kûmetimiz de adaletli bir bar›fla kavuflmak emelile ateflkes istedi. Ba¤›ms›zl›k u¤runda na-
musuyla kahramanca dö¤üflen milletimiz, 30 Ekim 1918 de imzalanan ateflkes anlaflmas›yla
silâh›n› elinden b›rakt›.

Devletlerin tüzel kiflilikleri ve imza atan delegelerin kiflisel namuslar›n›n garantisi alt›n-
da bulunan bu ateflkes anlaflmas›n›n hükümleri bir tarafa b›rak›larak ‹tilâf Devletlerinin as-
kerî kuvvetleri Yüce Saltanat ve halifelik merkezi olan ‹stanbulumuzu iflgal etti. Gün geçtik-
çe artan bir sertlikle halifelik hukuku ve saltanat haklar›, hükûmetin haysiyeti, ulusal onuru-
muz sald›r› ve k›y›mlara u¤rad›. Osmanl› uyruklar› olan Rum ve Ermeniler gördükleri özen-
dirme ve yard›mlar sonucu da ulusal onurumuzu yaralayacak taflk›nl›klardan bafll›yarak so-
nunda üzücü ve kanl› evrelere var›ncaya dek küstahça sald›r›lara koyuldular. Ama, derin bir
üzüntüyle kabul etmeliyiz ki, bu sald›rganl›klar, sekiz aydanberi, bir biri ard›ndan iflbafl›na ge-
çen, ulusun denetiminden uzak ‹stanbul hükûmetlerinin, birinin öbüründen daha kötü olarak
gösterdi¤i uyuflukluk ve güçsüzlük ve Baflkentte ve baz› bas›nda görülen çok çirkin h›rslar
millî vicdan›n yads›nmas› ve ulusal güçlere önem verilmemesi yüzünden genifllemifltir.

Bu söyledi¤im nedenler ve baflkentin de kuflat›lm›fl ve tümüyle denetim alt›na al›nm›fl
olmas› yüzünden art›k bu vatanda kutsal de¤erlere ve vatan›n kaderine sahip ç›kacak ulu-
sal bir güç ve iradenin bulunmad›¤› yollu yanl›fl san› ortal›¤a egemen olmufl ve cans›z bir va-
tana, kans›z bir millete neler yarafl›rsa çekinmeden onlar›n uygulanmas›na ‹tilâf Devletle-
rince bafllanm›flt›r.

Ülkenin bölünmesi söz ve karar konusu olarak do¤u illerimizde "Ermenistan", Ada-
na ve Kozan yöresinde "Kilikya" adlar›nda Ermenistan, Bat› Anadolunun ‹zmir ve Ayd›n
yöresinde Yunanistan, Trakyada Baflkentimizin kap›s›na kadar yine Yunanistan; Karadeniz
k›y›lar›m›zda "Pontus" krall›¤› ve ondan sonra kalan vatan parçalar›nda da yabanc› iflgal ve
korumac›l›¤› gibi art›k 650 senedenberi ba¤›ms›z olarak egemenli¤ini sürdürmüfl ve tarihsel
adalet ve yüreklili¤ini vaktile Hindistan s›n›r›na, Afrikanm ortas›na ve Macaristan›n bat›s›-
na kadar yürütmüfl olan bu milletin tutsakl›¤a, kölelik düzeyine indirilmesi ve sonunda bu
devletin tarih yapra¤›n› kapatarak sonsuzluk mezar›na gömmek gibi insanl›k ve uygarl›kla
ve özellikle milliyet ilkeleriyle ba¤daflmayan istekler kabul edilip onanm›fl ve görülüyor ki
uygulama dönemi de bafllam›flt›r.

Bu uygulama flu anda gözümüzün önünde ac›kl› bir biçimde yürütülüyor. ‹zmir, Ay-
d›n, Bergama ve Manisa yöresinde flimdiye kadar binlerce analar›n, babalar›n, kahramanla-
r›n ve çocuklar›n akan temiz kan›, Ayd›n gibi Anadolumuzun en seçkin bir flehrinin Yunan-
l›lar›n k›y›c› ve yak›c› y›k›m›na kurban oluflu, ülkenin türlü bölümleri ‹talyan ve benzerle-
rince iflgal alt›na al›n›fl› ve içerilere do¤ru çok ac›kl› bir göç yap›lmas› elbette Allah›n gücü-
ne ve milletin yurtseverli¤ine dokunmufltur.



Efendiler!
Malûm hakayikdand›r ki: tarih; bir milletin kan›n›, hakk›n›, varl›¤›n› hiçbir zaman inkâr

edemez. Binaenaleyh böyle bir nikâb› bat›l›n arkas›ndan vatan›m›z ve milletimiz aleyhinde ve-
rilen hükümler, kanaatler muhakkak mahkûmu iflâst›r. Ve iflte bütün bu menfur zulümlerden ve
bu bedbaht acizlerden, tarihimize karfl› reva görülen haks›zl›klardan müteesrik olan vicdan› mil-
lî nihayet sayhai intibah›n› yükseltmifl ve Müdafaai Hukuku Millîye ve Muhafazai Hukuku Mil-
lîye ve Müdafaai Vatan ve Müdafaai Hukuku Millîye ve Reddi ‹lhak gibi muhtelif namlarla ve
fakat ayn› mukaddesat›n temini s›yaneti için tebarüz eden millî cereyan, bütün vatan›m›zda ar-
t›k bir elektrik flebekesi haline girmifl bulunuyor. ‹flte bu flebekei azimkâranenin vücuda getirdi-
¤i ruhu celâdettir ki mubarek vatan ve milletin mukaddesat›n› tahlis ve himayeye müstenit son
sözü söyliyecek ve hükmünü tatbik ettirecektir.

Efendiler!
Vaziyeti umumîye ve hususîye hakk›nda cümlenizce malûm olan baz› hususat› burada tek-

rar hat›rlatmay› faydadan hâli bulmuyorum:
a) Dört aydanberi M›s›rda istiklâli millînin temin ve istirdad› için pek kanl› vakayi ve ihti-

lâlât devam ediyor. Nihayet ‹ngilizler taraf›ndan bittevkif Maltaya götürülmüfl olan murahhas-
lar tahliye olunmufl ve Paris Sulh Konferans›na azimetlerine muvafakate mecbur olmufllard›r.

b) Hindistanda istiklâl için vâsi mikyasta ihtilâller oluyor. Maksad› millîlerine vusul için
bankalar, Avrupa müessesat›, demiryollar› bombalarla tahrip ediliyor.

c) Afganistan ordusu da ‹ngilizlerin millîyeti imha siyasetine karfl› harbediyor. ‹ngilizlerin
bel ba¤lad›klar› hudut kabailinin dahi Afganl›lara ifltirak etti¤ini ve bu yüzden ‹ngiliz askerleri-
nin dahile çekilmeye mecbur oldu¤unu ‹ngiliz gazeteleri itiraf etmifllerdir.

d) Suriyede ve Irakta ‹ngilizlerin ve ecnebîlerin tahakküm ve idaresinden tekmil Arabistan
hali galeyandad›r. Arabistan›n her yerinde ecnebî boyunduru¤u reddolunuyor. Yaln›z refah ve sa-
adeti memleket için ecnebîlerin iktisadî, umranî, medenî vesaitinden muavenete r›za gösteriliyor.

Ba¤dat ve fiam içtima› umumîleri her tarafa bu karar› neflretmifltir.
e) Ahiren devletler aras›nda has›l olan rekabet münasebetile ‹ngilizlerin Kafkasyadan kâ-

milen çekilmesine karar verilmifl ve tatbikat bir müddettenberi bafllam›flt›r. ‹talyan kuvvetlerinin
Batum tarikile Kafkasyaya gelmesi mukarrer ise de ‹talyadaki ve Kafkasyadaki ahvali dahilîye
münasebetile bu karar›n tatbik›nden korkuyorlar.

f) ‹stiklâli millîlerini tehlikede gören ve her taraftan istilâya maruz kalan Rus milleti bu ta-
hakkümü umumîye karfl› bütün efrad› milletinin kudreti müflterekesile çarp›fl›p ve umumun ma-
lûmu oldu¤u veçhile bu kuvvet kendi memleketleri dahilinde galebe çalm›fl ve kendi üzerine mu-
sallat olan milletleri de dairei nüfuz ve sirayetine almakta bulunmufltur.

g) fiimalî Kafkas, Azerbaycan ve Gürcüstan biribirlerile ittihat ederek mevcudiyeti millîye-
leri aleyhine yürümek istiyen Denikin ordusunu harben tazyik ve Karadeniz sahiline sürmüfltür.

h) Ermenistana gelince: Bir fikri istilâ perverde eden Ermeniler, Nahcivandan Oltuya ka-
dar bütün ahalii islâmîyeyi tazyik ve baz› mahallerde katliam ve ya¤magerlikte bulunuyorlar.
Hudutlar›m›za kadar islâmlar› mahva mahkûm ve hicrete mecbur ederek vilâyat› flarkîyemiz
hakk›ndaki emellerine do¤ru emniyetle takarrüp etmek ve bir taraftan da 400 bin oldu¤unu id-
dia eyledikleri Osmanl› Ermenisini bir istinatgâh olmak üzere memleketimize sürmek istiyorlar.

Karadenizin garp taraf›ndaki vakayie gelince, Macar ve Bulgarlar memleketlerinin mühim
bir k›sm›n› istilâ etmek istiyenlere karfl› bütün mevcudiyeti millîyelerile çarp›fl›yorlar.

Meriç nehri garbînde yani Balkan Harbinden evvel devletimizin malikânesi olan Garbî
Trakyan›n Bulgarlardan al›narak Yunanl›lara verilmesi Düveli ‹tilâfiyece karargir olmas›ndan
nâfli harekât› tatbikîye bafllam›fl ve Yunan iflgal kuvvetlerine karfl› Bulgar kuvayi millîyesi tara-
f›ndan takviye edilen Bulgar kuvvetleri Garbî Trakya m›ntakas› dahilinde verdikleri muharebat
neticesinde müteaddit Yunan f›rkalar›n› defetmifltir.

Vaziyeti hususîyemize gelince: Daha Dersaadetten ç›kmadan evvel vatan ve milletin çarei
tahlisi hakk›nda birçok ricali mes'ule ve muktedire ile görüflülmüfltü. Payitahttaki münevveran›n
ve dinü devlete hizmetleri mesbuk zevat› âliyenin mesaii masrufeleri k›ymettar olmakla beraber
tesir ve murakabe alt›nda mahsur bir muhit; kendilerini daimi tehdit ve akametle müteessir etmek-
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Efendiler!
Bilinen gerçeklerdendir ki: tarih; bir milletin kan›n›, hakk›n›, varl›¤›n› hiçbir zaman yad-

s›yamaz. Bu nedenle böyle bir sakat düflünce perdesinin arkas›ndan vatan›m›z ve milletimize
karfl› var›lan yarg› ve kan›lar, kesinlikle y›k›lmaya mahkûmdur. Ve iflte bütün bu i¤renç k›y›m-
lardan ve bu u¤ursuz güçsüzlüklerden, tarihimize karfl› uygulanan haks›zl›klardan etkilenen
millet vicdan› sonunda uyan›fl feryad›n› yükseltmifl ve Ulusal Haklar› Savunma ve Ulusal Hak-
lar› Koruma ve Vatan› Savunma ve Ulusal Haklar› Savunma ve Kat›lmay› Kabul Etmeme gi-
bi türlü adlar alt›nda ve ama özdefl kutsal de¤erlerin korunmas›n› sa¤lamak için ortaya ç›kan
millî ak›m, bütün vatan›m›zda art›k bir elektirk flebekesi haline girmifl bulunuyor. ‹flte bu ka-
rarl› flebekenin do¤urdu¤u yüreklilik ruhudur ki kutsal vatan ve milletin kutsal de¤erlerini kur-
tar›p korumaya dayanan son sözü söyliyecek ve karar›n› uygulatt›racakt›r.

Efendiler!
Genel ve özel durum üzerine hepinizce bilinen baz› noktalar› burada tekrar hat›rlatmay›

yarars›z bulmuyorum:
a) Dört aydanberi M›s›rda ulusal ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas› ve geri al›nmas› için pek kan-

l› olaylar ve ayaklanmalar sürüyor. Sonunda ‹ngilizler taraf›ndan tutuklan›p Maltaya götürül-
müfl olan delegeler sal›verilmifl ve Paris Bar›fl Konferans›na girmelerine olur demek zorunda
kalm›fllard›r.

b) Hindistanda ba¤›ms›zl›k için yayg›n ayaklanmalar oluyor. Ulusal amaçlar›na varmak
için bankalar, Avrupa kurumlar›, demiryollar› bombalarla y›k›l›yor.

c) Afganistan ordusu da ‹ngilizlerin milliyeti yok etme politikas›na karfl› savafl›yor. ‹ngi-
lizlerin bel ba¤lad›klar› s›n›r kabilelerinin de Afganl›lara kat›ld›¤›n› ve bu yüzden ‹ngiliz asker-
lerinin içerilere çekilmek zorunda kald›¤›n› ‹ngiliz gazeteleri aç›kça bildirmifllerdir.

d) Suriyede ve Irakta ‹ngilizlerin ve yabanc›lar›n zorbal›k ve yönetiminden tüm Arabis-
tan kaynaflma durumundad›r. Arabistan›n her yerinde yabanc› boyunduru¤una karfl› konulu-
yor. Yaln›z ülkenin mutlulu¤u için yabanc›lar›n ekonomi, bay›nd›rl›k ve teknik araçlar›ndan
yararlanmay› kabul ediyorlar.

Ba¤dat ve fiamda yap›lan genel toplant›lar her yana bu karar› yaym›flt›r.
e) Son zamanlarda devletler aras›nda oluflan rekabet nedeniyle ‹ngilizlerin Kafkasyadan

tümüyle çekilmesine karar verilmifl ve uygulama bir süredir bafllam›flt›r. ‹talyan kuvvetlerinin
Batum yoluyla Kafkasyaya gelmesi kararlaflm›fl ise de ‹talyadaki ve Kafkasyadaki iç durumlar
nedeniyle bu karar› uygulamaktan korkuyorlar.

f) Ulusal ba¤›ms›zl›klar›n› tehlikede gören ve her yandan sald›r›yla karfl› karfl›ya kalan
Rus milleti bu genel zorbal›¤a karfl› bütün ulus bireylerinin ortak gücüyle çarp›fl›p herkesin bil-
di¤i gibi bu kuvvet kendi memleketleri içinde galip gelmifl ve kendilerine dadanan milletleri de
yönetimi ve etkisi alt›na alm›flt›r.

g) Kuzey Kafkas, Azerbaycan ve Gürcistan birleflerek, ulusal varl›klar›na karfl› yürümek
istiyen Denikin ordusunu savaflla s›k›flt›r›p Karadeniz k›y›s›na sürmüfltür.

h) Ermenistana gelince: Yay›lma emeli güden Ermeniler, Nahcivandan Oltuya kadar tüm
Müslüman halka bask› yap›yor ve baz› yerlerde soyk›r›m ve ya¤mac›l›kla u¤rafl›yorlar. S›n›rla-
r›m›za kadar Müslümanlar› yok olmaya mahkûm etmek ve göçe zorlamak yoluyla do¤u illeri-
miz üzerindeki emellerine do¤ru güvenle yaklaflmak ve bir yandan da dörtyüz bin oldu¤unu ile-
ri sürdükleri Osmanl› Ermenisini bir dayanak olsun diye memleketimize sürmek istiyorlar.

Karadenizin bat› yan›ndaki olaylara gelince, Macar ve Bulgarlar memleketlerinin önem-
li bir bölümünü ele geçirmek istiyenlere karfl› bütün ulusal varl›klar›yla çarp›fl›yorlar.

Meriç nehri bat›s›nda yani Balkan Savafl›ndan evvel devletimizin yurdu olan Bat› Trak-
yan›n Bulgarlardan al›narak Yunanl›lara verilmesi ‹tilâf Devletlerince kararlaflt›r›lm›fl oldu-
¤undan bunun uygulanmas›na bafllanm›fl ve Yunan iflgal kuvvetlerine karfl› Bulgar milislerince
güçlendirilen Bulgar kuvvetleri Bat› Trakya bölgesi içinde yapt›klar› çat›flmalar sonunda bir-
çok Yunan tümenini püskürtmüfllerdir.

Özel durumumuza gelince: Daha ‹stanbuldan ç›kmadan evvel vatan ve milletin kurtulufl yo-
lu hakk›nda birçok sorumlu ve yetenekli devlet adamlar› ile görüflülmüfltü. Baflkentteki ayd›nlar›n
ve dine ve devlete hizmetleri geçmifl yüksek kiflilerin çabalar› de¤erli olmakla birlikte etki ve de-
netim alt›nda kuflat›lm›fl bir çevre; kendilerini her zaman tehdit etmekte ve birfley yapamamaktan



tedir. Her halde mukadderata hâkim bir idarei millîyenin müdahaleden masun bir surette zuhû-
ru ancak Anadoludan muntazard›r. Buna istinadendir ki bir flûray› millînin vücudunu ve ancak
kuvvetini iradei millîyeden alacak me'sul bir hükûmetin mevcudiyetini talep etmek bilhassa son
zamanlarda payitaht›n hemen tekmil tabakat› mütefekkirini için bir fikri sabit halini alm›flt›r.

fiurada ac›kl› bir hakikat olmak üzere arzedeyim ki, memleketimizde külliyetli ecnebî
paras› ve birçok propagandalar cereyan ediyor. Bundaki gaye pek aflikârd›r ki, hareketi mil-
lîyeyi akim b›rakmak, amali millîyeyi felce u¤ratmak, Yunan, Ermeni amalini ve baz› aksa-
m› mühimmei vatan› iflgal gayelerine teshil etmektir. Bununla beraber her devirde, her mem-
lekette ve herzaman zuhûr etti¤i gibi bizde de kalp ve âsab› zay›f, gayr›müdrik insanlarla be-
raber vatans›z ve ayn› zamanda refah ve menfaati flahsiyesini vatan ve milletinin zarar›nda
arayan esafil de vard›r. fiark umurunu tedvirde ve zay›f noktalar› aray›p bulmakta pek ma-
hir olan düflmanlar›m›z memleketimizde bunu adeta bir teflkilât haline getirmifllerdir. Fakat
mukaddesat›n›n gayeyi necatile ç›rp›nan bütün millet iflbu tariki azim ve mücahedesinde her
türlü mevanii, muhakkak ve mutlaka k›r›p süpürecektir.

Bütün bu gayeleri istihsal için vakf› amal eyliyen milleti necibemizin içinde bir ferdi mil-
lî gibi çal›flmaktan mütehass›l zevk ve mübahat› burada flükran ve mefharetle arzeylerim.

En son olarak niyaz›m fludur ki, Cenab› Vahibülamal Hazretleri Habibi Ekremi hür-
metine bu mubarek vatan›n sahip ve müdafii ve diyaneti Celilei Ahmediyenin ilâyevmül k›-
yam harisi esdak› olan milleti necibemizi ve makam› saltanat ve hilâfeti kübray› masun ve
mukaddesat›m›z› düflünmekle mükellef olan heyetimizi muvaffak buyursun!... Amin.

VES‹KA, 39.
24 Temmuz 1335

Zat› flahaneye, sadrazama, belediye rüesas›na, cemiyetlere,
rüesay› memurîni mülkîyeye, büyük kumandanlara

Dün intiflar eden 23 Temmuz 1335 tarihli ajansta zat› Sadaretpenahilerinin Anadoluda
i¤tiflafl zuhûr etti¤ine ve Kanunu Esasîye muhalif olarak Meclisi Meb'usan nam› alt›nda içti-
maat vukubuldu¤una ve hukuku flehriyarî ve menafii âliyei vatanîyeye muhalif olan bu hare-
ketin memurîni mülkîye ve askerîye taraf›ndan men'i icap edece¤ine dair vilâyat ve elviyei
müstakilleye tebli¤ k›l›nan beyanat›n› hali in'ikatta bulunan Kongremiz huzurunda kemali
hayret ve telehhüfle mevzuubahs eyledik. Cenab› Hakk›n bir lûtfu mahsusu olarak milleti ne-
cibelerinin avak›b› umuru derk ve teyakkun eylemesi cihetile en sakin zamanlarda bile emsa-
line tesadüf edilemiyecek derecede sükûn ve asayifle mazhar olan vatan›m›z›n hükûmeti seni-
yemizle Düveli ‹tilâfiye aras›nda aktedilen mütarekenamenin yirmi dördüncü maddesi ahkâ-
m›na ithal edilmesini adeta temin ve teshil edecek mahiyette bulunan beyanat› vak›an›n dev-
let ve memleketin mes'uliyeti mutlakas›n› deruhde buyuran zat zat› samileri lisan›nda sudu-
ru muvacehei millette gayrikabili af ve telâfi netayici müellime tevlit edebilece¤ine kanat ede-
rek hakikate bilkülliye mugayereti ecnebîlerin de taht› tasdik›nda bulunan iflbu meselenin li-
san› kat’îi devletle tekzibini istirham eyleriz. Makam› uzmay› hilâfet ve saltanata ilelebet mu-
ti ve münkat olaca¤›n› her suretle teyit ve tecdit eyliyen ve ak›betin havfü dehfleti önünde mil-
lî hissiyat ve efkâr›n› irae eylemek üzere içtima eden ve mümessili bulunduklar› vilâyat› fia-
hane efkâr›n› bihakk›n temsil eyliyen Kongreyi Meclisi Meb'usan mahiyetinde göstererek
esasen bir seneye karip müddettenberi her defa Kanunu Esasînin maddei müteallikas›na mu-
halif hareket eden hükûmetin millet bigayr› hakk›n atf› cürüm eylemesi hakikatin ne derece-
lerde tahrif edildi¤ine bariz bir numunedir.

Memurîni mülkîye ve askerîyenin menafii âliyei vatanîyeyi muhafazaya hâdim heyetler-
den ibaret olmas› itibarile de ayn› gayeyi temine matuf olan makas›d› millîye için ellerinden
gelen sühuleti ve muaveneti ibraz eylemeleri icap ederken men'ü zecr ile ihtar buyurulmalar›
ezhan› beflerin hüsnü tevile kurdetyap olam›yaca¤› mesaildendir.

Millet, ezher cihet muhilli hukuk ve muhalifi siyaset ve ihtiyat olan beyanat› vak›an›n
tashihü tekzip ve keyfiyetten, Bab›âli canibinden Kongremize itminanbahfl olacak veçhile,
malûmat ita buyurulmas›n› ve müdafaai hukuku millîyede iltizam› basiret ve teenni olunma-
s›n› ve efkâr› umumîyeyi tatmin etmek üzere Meclisi Meb'usan›n bilâifatei zaman içtima da-
vet edilmesini derkâr olan hakk› tabiîsine istinaden istirham eylemekte yekzeband›r. Sevgili
padiflah›m›z.

Umumî Kongre
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üzmektedir. Her halde kadere egemen bir ulusal iradenin baflkalar›n›n ifle kar›flamayacak-
lar› bir biçimde ortaya ç›kmas› ancak Anadoludan beklenmektedir. Buna dayanarakt›r ki
ulusal bir dan›flma kurulunun oluflmas›n› ve ancak gücünü ulusal iradeden alacak sorumlu
bir hükûmetin varl›¤›n› istemek özellikle son zamanlarda baflkentin tüm düflünür katman-
lar› için de¤iflmez bir inan›fl durumuna gelmifltir.

fiurada ac› bir gerçek olarak bildireyim ki, memleketimizde pek çok yabanc› paras› ve
birçok propagandalar dolafl›yor. Bundaki amaç çok bellidir ki, ulusal ayaklanmay› sonuçsuz
b›rakmak, ulusun emellerini felce u¤ratmak, Yunan, Ermeni emellerini ve yurdun önemli
baz› bölgelerini iflgal etme ereklerini kolaylaflt›rmakt›r. Bununla birlikte her ça¤da, her
memlekette ve herzaman ç›kt›¤› gibi bizde de yüre¤i ve sinirleri zay›f, bilinçsiz insanlarla
birlikte vatans›z ve ayn› zamanda kiflisel refah ve ç›kar›n› vatan ve milletinin zarar›nda ara-
yan alçaklar da vard›r. Do¤u ifllerini yönlendirme ve zay›f noktalar› aray›p bulmakta pek us-
ta olan düflmanlar›m›z memleketimizde bu ifli düpedüz bir örgüt durumuna sokmufllard›r.
Ama kutsal de¤erlerinin kurtulmas› düflüncesiyle ç›rp›nan bütün millet bu sars›lmaz karar-
l›l›k ve savafl›m yolunda her türden, engelleri kesinkes k›r›p süpürecektir.

Bütün bu amaçlar› elde etmek için kendini adam›fl olan soylu ulusumuz içinde ulusun bir
bireyi gibi çal›flmaktan do¤an zevk ve k›vanc› burada teflekkürlerimle ve övünçle belirtirim.

En son olarak dile¤im fludur ki, ‹stekleri Gerçeklefltiren Yüce Allah Sevgili Peygamberi
hürmetine bu kutsal vatan›n sahip ve savunucusu ve yüce Müslüman Dininin k›yamet gününe
dek en sâd›k bekçisi olan soylu milletimizi ve en yüce saltanat ve halifelik konumunu korumak
ve kutsal de¤erlerimizi düflünmekle yükümlü olan kurulumuzu baflar›l› k›ls›n.... Amin.

BELGE, 39.
24 Temmuz 1919

Padiflaha, Baflbakana, belediye baflkanlar›na, derneklere,
üst düzey sivil görevlilere, büyük komutanlara

Dün yay›mlanan 23 Temmuz 1919 tarihli ajansta yüksek kiflili¤inizin Anadoluda kar›-
fl›kl›k ç›kt›¤›na ve Anayasaya ayk›r› olarak Meb'uslar Meclisi ad› alt›nda toplant›lar yap›l-
d›¤›na ve padiflah›n haklar›na ve yurdun yüce ç›karlar›na ayk›r› olan bu davran›fl›n sivil ve
asker görevliler taraf›ndan önlenmesi gerekece¤ine iliflkin olarak illerle ba¤›ms›z sancakla-
ra bildirilen demecinizi toplant› halinde bulunan Kongremizde flaflk›nl›k ve üzüntü içinde
görüfltük. Allah›n özel bir iyili¤i olarak soylu ulusumuzun ifllerin sonucunun bilinci içinde
olmas›yla en dingin zamanlarda bile benzerlerine rastlanamayacak derecede dinginlik ve
güven içinde olan vatan›m›z›n padiflah›n hükûmetiyle ‹tilâf Devletleri aras›nda yap›lan atefl-
kes anlaflmas›n›n yirmi dördüncü maddesi hükümleri kapsam›na al›nmas›n› sanki sa¤laya-
cak ve kolaylaflt›racak nitelikte olan demecinizin devlet ve memleketin tüm sorumlulu¤unu
üstlenmifl bulunan yüce kiflili¤inizin a¤z›ndan ç›kmas›n›n ulus karfl›s›nda ba¤›fllanamaz ve
giderilemez ac› sonuçlar do¤urabilece¤i kan›s›na vararak gerçe¤e tümüyle ayk›r› bulundu-
¤u yabanc›larca da kabul edilen bu iflin devletçe kesin bir dille yalanlanmas›n› rica ederiz.
Yüce halifelik ve padiflahl›k makam›na sonsuzadek ba¤l› olaca¤›n› her yoldan yineleyip pe-
kifltiren ve kaderin korkunçlu¤u önünde ulusal duygu ve düflüncelerini göstermek üzere
toplanan ve temsilcisi bulunduklar› Osmanl› illerinin düflüncelerini tam olarak temsil eden
Kongreyi Meb'uslar Meclisi niteli¤inde göstererek zaten bir seneye yak›n bir süredenberi
her defa Anayasan›n ilgili maddesine ayk›r› davranan hükûmetin milleti haks›z yere suçla-
mas› gerçe¤in ne denli sapt›r›lm›fl oldu¤unun belirgin bir örne¤idir.

Sivil ve asker görevlilerin yurdun yüksek ç›karlar›n› korumaya hizmet eden kimseler-
den olmalar› nedeni ile de ayn› ere¤e varmaya yönelik bulunan ulusal amaçlar için ellerin-
den gelen kolayl›¤› ve yard›m› göstermeleri gerekirken onlara bunu zorla yasaklamalar› sert
biçimde uyar›da bulunulmas› insan›n iyiye yoram›yaca¤› fleylerdendir.

Millet, her bak›mdan haklar› zedeleyici ve politik ve dikkatli davranmaya ayk›r› olan
bu demecin düzeltilip yalanlanmas›n› ve hükûmetin, durumdan Kongremize doyurucu bil-
gi vermesini ve ulusal haklar›n savunulmas›nda ileri görüflle ve dikkatle davran›lmas›n› ka-
mu oyunun iste¤ini karfl›lamak için Meb'uslar Meclisinin vak›t kaybetmeden toplant›ya ça-
¤›r›lmas›n› apaç›k olan do¤al hakk›na dayanarak dilemekle sözbirli¤i etmifl durumdad›r.
Sevgili padiflah›m›z.

Genel Kongre



VES‹KA, 40.
7 A¤ustos 1335

Kongre Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri taraf›ndan
Kongrenin hitam›nda irat edilen nutuktur

Muhterem Efendiler,
Milletimizin ümidi necat ile ç›rp›nd›¤› en heyecanl› bir zamanda fedakâr heyeti muhte-

remeniz her türlü mezahime katlanarak burada, Erzurumda topland›. Hassas ve necip bir
ruh ve pek salâbetli bir iman ile vatan ve milletimizin halâs›na ait esasl› mukarrerat ittihaz et-
ti. Bilhassa bütün cihana karfl› milletimizin mevcudiyetini ve birli¤ini gösterdi. Tarih, bu
Kongremizi flüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Heyeti muhteremenizin,
rüfekay› kiram›m›n hakk›mda gösterdi¤i samimî muhabbet ve itimat asar›na buradan alenen
teflekkür etmeyi bir vecibe addederim. Bu felâhpira içtima›m›z, hitampezir olurken Cenab›
Vahibül'amal Hazretlerinden avnü hidayet ve Peygamberi Ziflan›m›z›n ruhu pür fütuhundan
feyzü flefaat niyazile vatan ve milletimize ve devleti ebet müddetimize mes'ut ak›betler temen-
ni ederim.

VES‹KA, 41.
24 A¤ustos 1335

Erzurum Vilâyeti Aliyesine
Utufetlû Efendim Hazretleri,
fiarkî Anadoluda mevcut olup ayn› maksat ve gaye ile flimdiye kadar teflekkül etmifl

olan bilcümle millî cemiyetler Erzurumda aktettikleri malûm Kongre kararile "fiarkî Anado-
lu Müdafaai Hukuk Cemiyeti" nam› müfltereki alt›nda ittihat ve ittifak eylemifllerdir.

Cemiyetimizin merkezi elyevm Erzurumdur. Heyeti idaresi demek olan "Heyeti Tem-
silîye"si azas›n›n isim ve hüviyetleri berveçhizir derç ve matbu nizamnamei esasîsinden iki
nüshas› merbuten takdim edilmifltir. Cemiyetler Kanununa tevfikan ilmühaberinin taraf›m›-
za itas› z›mn›nda iflbu beyannamemiz makam› âlilerine takdim olunur. Olbapta emrü irade
hazreti menlehülemrindir.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla : Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten müstafi
Rauf Bey : Bahriye Nâz›r› Esbak›
‹zzet Bey : Sab›k Trabzon Meb'usu
Raif Efendi : Sab›k Erzurum Meb'usu
Servet Bey : Sab›k Trabzon Meb’usu
fieyh Fevzi Efendi : Erzincanda Nakfli fieyhi
Bekir Sami Bey : Berut Valii Sab›k›
Sadullah Efendi : Sab›k Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey : Mutki Afliret Reisi
VES‹KA, 42.

S›vastan, 22/8/1335
Vusulü 23

K.O. 15 Kumandanl›¤›na
C: 21/22, 8, 1335 ve 2514 flifreye:
Nizamnamenin bugün de bir k›sm› gelmifl ve baz› kelimat› tamamile halledilememifltir.

‹ki ve dördüncü maddelerinin intiflar›n› mahzurlu mülâhaza etmekte oldu¤umu arzeder ve
tab'u neflrinden evvel bu hususla bir kere daha tetkikat icras›n› rica ederim.

K.O. 3 Kumandan›
Salâhattin

908 909

BELGE, 40.
7 A¤ustos 1919

Kongre Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretleri taraf›ndan
Kongrenin kapan›fl›nda okunan nutuktur

Muhterem Efendiler,
Milletimizin kurtulufl umuduyla ç›rp›nd›¤› en gerilimli bir zamanda özverili say›n ku-

rulunuz her türlü zorlu¤a katlanarak burada, Erzurumda topland›. Duygulu ve soylu bir ruh
ve çok sa¤lam bir inançla vatan ve milletimizin kurtar›lmas›na iliflkin köklü kararlar ald›.
Özellikle bütün dünyaya karfl› milletimizin varl›¤›n› ve birli¤ini gösterdi. Tarih, bu Kongre-
mizi kuflkusuz azbulunur ve büyük bir baflar› olarak yazacakt›r. Say›n kurulunuzun, de¤er-
li arkadafllar›m›n hakk›mdaki içten sevgi ve güven gösterilerine buradan aç›kça teflekkür et-
meyi bir borç sayar›m. Bu mutluluk verici toplant›m›z, sona ererken ‹stekleri Gerçekleflti-
ren Ulu Tanr›dan yard›m etmesini ve do¤ru yolu göstermesini ve fierefli Peygamberimizin
aç›c› ruhundan bize ›fl›k tutmas›n› ve bize ve vatana arka ç›kmas›n› ve sonsuza dek yaflaya-
cak devletimize mutlu yar›nlar dilerim.

BELGE, 41.
24 A¤ustos 1919

Erzurum Valili¤ine
Efendim Hazretleri,
Do¤u Anadoluda bulunup özdefl amaç ve erekle flimdiye kadar kurulmufl olan tüm

millî dernekler Erzurumda yapt›klar›n› bildi¤iniz Kongrenin kararile "Do¤u Anadolu Hak-
lar› Savunma Derne¤i" ortak ad› alt›nda anlaflm›fl ve birleflmifllerdir.

Derne¤imizin merkezi flimdi Erzurumdur. Yönetim Kurulu demek olan "Temsilci Ku-
rulu"nun üyelerinin isimleri ile kimlikleri afla¤›ya yaz›lm›fl ve bas›l› ana tüzü¤ünden iki nüs-
ha iliflik olarak sunulmufltur. Dernekler Yasas› uyar›nca belgesinin taraf›m›za verilmesi için
bu bildirge yüksek makam›n›za sunulur. Emir ve irade emir sahibinindir.

Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Pafla : Eski Üçüncü Ordu Müfettifli, askerlikten çekilme
Rauf Bey : Eski Deniziflleri Bakanlar›ndan
‹zzet Bey : Eski Trabzon Meb'usu
Raif Efendi : Eski Erzurum Meb'usu
Servet Bey : Eski Trabzon Meb'usu
fieyh Fevzi Efendi : Erzincanda Nakfli fieyhi
Bekir Sami Bey : Eski Berut Valisi
Sadullah Efendi : Eski Bitlis Meb'usu
Hac› Musa Bey : Mutki Afliret Baflkan›
BELGE, 42.

S›vastan, 22/7/1919 Gelifli 23
K.O. 15 Komutanl›¤›na

K: 21/22, 8, 1919 ve 2514 flifreye:
Tüzü¤ün bugün de bir bölümü gelmifl ve baz› kelimeler tam çözülememifltir. ‹ki ve

dördüncü maddelerin yay›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤unu düflündü¤ümü bilginize sunar ve ba-
s›lmadan önce bu konuda bir kere daha inceleme yap›lmas›n› rica ederim.

K.O. 3 Komutan›
Salâhattin



VES‹KA, 43. 
fiifre Erzurum, 21/8/1335
Numara 
342

S›vas Valisi Mustafa Reflit Pafla Hazretlerine
S›vas Kongresi hakk›nda Mustafa Kemal Pafla Hazretleri ile vaki olan muhaberat› dev-

letleri tamamen millî bir mesele olmak haysiyetile Heyeti Temsilîyemizce de münakafla edildi.
Bu kongrenin fiarkî ve Garbî Anadolu vilâyetleri taraf›ndan akti mukarrer olmas›na ve mu-
rahhaslar›n k›sm› azam› S›vasa muvasalat etmek üzere bulunmas›na nazaran bu bapta söz
söylemeyi salâhiyetimiz haricinde addeyleriz. Yaln›z düflüncelerimizin hamiyet ve muhabbeti
vatanîye ile maruf zât› devletlerine arz›n› bir vecibei millîye addeyledik. fiarkî vilâyetlerimizin
kongre akti teflebbüsat›n›n daha ilk ad›mda ‹tilâf Devletlerinin mucibi endiflesi oldu¤u, bu vi-
lâyetlerin eczay› vatandan ayr›larak istiklâl daiyesinde bulundu¤una var›nc›ya kadar eracif
neflri ile akamete mahkûmiyetine çal›fl›ld›¤›, maalesef hükûmetimizin de ecnebî aleti olmaktan
haya eylemedi¤i malûmu devletleridir. Fakat milletin azmü iradesi bilûtfihi tealâ Kongrenin
aktini müyesser k›ld›¤›ndan beyannamenin tealâ Kongrenin aklini müyesser k›ld›¤›ndan be-
yannamenin neflri üzerine Düveli ‹tilâfiye, milletin istiklâl ve mevcudiyetini kurtarmak meflru
emelile topland›¤›n›, hiçbir fikri tecavüz beslemedi¤ini görerek ‹ngilizler bile izhar› memnuni-
yet eylediler. Hatta bu bapta tafsilât ve malûmat vermek üzere Erzurum Mümessili Kaykamak
Rawlenson Londraya hareket eyledi ve yazd›¤› mektubunda aynen flu suretle idarei kelam ey-
lemektedir. "Bilâhare tekrar gelmekli¤im mümkündür. Bu halde daha mes'ul flerait taht›nda
görüflmek mahzuziyetine nail olaca¤›m." Dersaadetten ald›¤›m›z malûmatta da umum Düve-
li ‹tilâfiyenin meflru ve makul olan bu cereyan› millîyi pek tabiî telâkki eyledikleri, bilhassa
Amerikal›lar›n milletin efkâr› umumîyesini anlamaya son derece ehemmiyet verdikleri, umu-
mî bir flekilde in'ikat edecek olan S›vas Kongresi mukarrerat›na intizar olundu¤u hatta millet-
le do¤rudan do¤ruya temas için S›vasa ‹stanbuldaki heyetlerinden iki Amerikal› memur› siya-
sî göndermeye karar verdikleri bildirilmektedir. Binaenaleyh S›vastaki bir Frans›z binbafl›s›-
n›n beyanat›n› biz indî bir mütalea addetmekte mazuruz. Çünkü hürriyet ve istiklâl u¤runda
mücahede eden milletlerin piflüvas› olan Fransa efkâr› umumîyesinin cereyan› millîye düflman
olaca¤›n› hat›ra getirmek mümkün de¤ildir. Maahaza milletimiz istiklâl ve mevcudiyetini her-
ne behaya oturursa otursun kurtarmaya azmeylemifltir. Bu cereyana tâbi olm›yanlar mahkû-
mu zeval, y›kmak istiyenler maruzu mukavemet olacaklard›r Pafla Hazretleri.

‹mza: Heyeti Temsilîye
VES‹KA, 44.
fiifre Erzurum, 21/8/1335
Numara
347

S›vasta Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Riyasetine
Kad› Hasbi Efendi Hazretlerine bu flifre mahlûlünün okunmas› rica olunur:
Vali Pafla ile telgraf bafl›nda S›vas Kongresi hakk›nda vaki mülâkat malûmu âlileridir.

Vali Paflan›n aç›k olarak telgrafla böyle bir mülâkat yapmalar›n›, Meb'us Rasim Beye de
kongrenin S›vasta olmamas› hakk›nda telgraf çektirmelerini muvaf›k görmemekteyiz. ‹stan-
buldaki ecnebîlerin milletin bu gibi tezahürat›n› pek tabiî ve meflru buldu¤u istihbar k›l›nd›-
¤› gibi, Erzurum Kongresinin ‹ngiliz ve Amerikal›lara pek iyi tesir yapt›¤› ve hatta Amerika
heyetinden iki murahhas› mes’ulün S›vasa gönderilmek üzere bulundu¤u da ayr›ca flayan›
kay›tt›r. S›vas halk›n›n beyhude yere endifleye düflürülmesine sebebiyet vermek flayan› esef bir
hata olur. Milleti dalâlette b›rakmamak lâz›md›r. Bu sebeple zat› faz›lanelerince S›vasl›lar› ir-
flat ve tenvir ile S›vas Kongresinin millet ve vatan hakk›nda yapaca¤› hay›rl› tesiri izah ve bu
suretle halk›n beyhude yere tevehhüme duçar olmamalar›n›n temin buyurulmas›n› hassaten
rica eyler ve arz› hürmet ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

910 911

BELGE, 43.
fiifre Erzurum, 21/8/1919
Say› 
342

S›vas Valisi Mustafa Reflit Pafla Hazretlerine
S›vas Kongresi hakk›nda Mustafa Kemal Pafla Hazretleri ile yap›lan haberleflmeleri-

niz do¤rudan do¤ruya ulusal bir sorun oldu¤u için Temsilci Kurulda da tart›fl›ld›. Bu kong-
renin Do¤u ve Bat› Anadolu illeri taraf›ndan yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olmas›na ve delege-
lerin büyük bir bölümünün S›vasa varmakta olmas›na göre bu konuda söz söylemeyi yetki-
miz d›fl›nda sayar›z. Ancak düflüncelerimizin sizin gibi yurtseverli¤iyle tan›nm›fl ünlü bir
kimseye bildirilmesini bir ulusal borç sayd›k. Do¤u illerimizin kongre toplama giriflimleri-
nin bu illerin ana vatandan ayr›larak ba¤›ms›zl›k güttü¤üne var›ncaya kadar kirli iftiralara
yayarak sonuçsuz b›rak›lmaya çal›fl›ld›¤›, ne yaz›k ki hükûmetimizin de yabanc›lar›n aleti ol-
maktan utanmad›¤›n› bilirsiniz. Ama milletin sars›lmaz kararl›l›¤› Allah›n lûtfuyla Kongre-
nin toplanmas›n› baflar›ya ulaflt›rd›¤›ndan tüzü¤ün yay›m› üzerine ‹tilâf Devletleri, milletin
ba¤›ms›zl›¤›n› ve varl›¤›n› kurtarmak meflru emelile topland›¤›n›, hiçbir sald›r› düflüncesi ta-
fl›mad›¤›n› görerek ‹ngilizler bile k›vanç duygular›n› belirttiler. O kadar ki bu konuda ayr›n-
t›l› bilgiler vermek için Erzurum Temsilcisi Yarbay Rawlenson Londraya gitti ve yazd›¤›
mektubunda harfi harfine flöyle demektedir. "Bundan sonra yeniden gelmekli¤im olas›d›r.
Bu durumda daha mutlu koflullar alt›nda görüflmekten k›vanç duyaca¤›m." ‹stanbuldan al-
d›¤›m›z bilgide de tüm ‹tilâf Devletlerinin meflru ve akla yak›n olan bu ulusal ak›m› pek do-
¤al sayd›klar›, özellikle Amerikal›lar›n milletin kamu oyunu anlamaya çok önem verdikle-
ri, genel bir biçimde toplanacak olan S›vas Kongresi kararlar›n›n beklenmekte oldu¤u da-
has› dahas› milletle do¤rudan do¤ruya iliflki kurmak için S›vasa ‹stanbuldaki kurullar›ndan
iki Amerikal› politik görevli göndermeye karar verdikleri bildirilmektedir. Bundan dolay›
S›vastaki bir Frans›z binbafl›s›n›n sözlerini biz kiflisel bir düflünce saymakta hakl›y›z. Çünkü
özgürlük ve ba¤›ms›zl›k u¤runda savafl›m veren milletlerin öncüsü olan Fransa kamu oyu-
nun ulusal ak›ma düflman olaca¤›m akla getirmek olas› de¤ildir. Bununla birlikte milletimiz
ba¤›ms›zl›k ve varl›¤›n› ne bahaya olursa olsun kurtarmakta sars›lmazcas›na kararl›d›r. Bu
ak›ma ba¤lanmayanlar yok olacak, bu ak›m› y›kmak isteyenlere karfl› ç›k›lacakt›r Pafla Haz-
retleri.

‹mza: Temsilci Kurul
BELGE, 44.
fiifre Erzurum, 21/8/1919
Say› 
347

S›vasta Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkanl›¤›na
Kad› Hasbi Efendi Hazretlerine bu flifrenin çözülmüflünün okunmas› rica olunur:
Vali Pafla ile telgraf bafl›nda S›vas Kongresi hakk›nda yap›lan görüflmeyi bilirsiniz. Va-

li Paflan›n aç›k olarak telgrafla böyle bir görüflme yapmalar›n›, Meb'us Rasim Beye de
kongrenin S›vasta olmamas› hakk›nda telgraf çektirmelerini uygun bulmamaktay›z. ‹stan-
buldaki yabanc›lar›n milletin bu gibi gösterilerini çok do¤al ve meflru buldu¤u haber al›nd›-
¤› gibi, Erzurum Kongresinin ‹ngiliz ve Amerikal›lar üzerinde çok iyi bir etki yapt›¤› ve da-
has› Amerika kurulundan iki sorumlu delegenin S›vasa gönderilmek üzere bulundu¤u da
ayr›ca dikkate de¤er. S›vas halk›n›n bofl yere kayg›lanmas›na neden olmak üzücü bir yan›l-
g› olur. Milleti yanl›fl yolda b›rakmamak gerekir. Bu nedenle sizin S›vasl›lar› ayd›nlat›p on-
lara do¤ru yolu göstererek S›vas Kongresinin millet ve vatan üzerinde yapaca¤› yararl› et-
kiyi anlat›p böylece halk›n bofl yere kuruntuya kap›lmamalar›n› sa¤laman›z› özellikle rica
eder ve sayg›lar sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal



VES‹KA, 45. 
fiifre Erzurum, 21/8/1335
Numara 
340

Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Vali Reflit Pafla Hazretleri ile S›vas Kongresi hakk›nda telgraf bafl›ndaki muhaberat›m›z

tabiî malûmu âlileridir. S›vas Kongresinde umum vatan›n mukadderat› hakk›nda ittihaz› mu-
karrerat olunaca¤› cihetle bir Frans›z binbafl›s›n›n lâf› ile milletin bu azminden geri dönmi-
yece¤i bedihîdir. S›rf Vilâyat› fiark›yeye munhas›r olan Erzurum Kongresi mukarrerat›n›n
‹ngilizler üzerinde bile hüsnü tesir eyledi¤i, as›l milletin efkâr›n› anlamaya çal›flan Amerika-
l›lar›n Dersaadetten salâhiyettar iki memur› siyasîyi S›vasa yollama¤a karar verdikleri bir za-
manda S›vas Kongresinin aleyhinde idarei kelâm etmek için ya pek zaifülkalp olmak yahut
vatan ve milletle alâkadar bulunmamak icap eder. Binaenaleyh Vali Pafla Hazretlerinin bu
aç›k muhabereleri, S›vas halk› üzerinde fena tesir yapaca¤›n›n nazar› teemmüle al›nmas› lâ-
z›md›r. Kongre pek tabiî ve meflru olarak aktolunaca¤›ndan bu bapta velevki pek mahdut da
olsa birkaç kiflinin ademi arzu göstermek suretile millette a¤yare karfl› bir tefrika izhar› hiç te
flayan› arzu bir keyfiyet olmad›¤›ndan zat› biraderileri taraf›ndan Vali Pafla Hazretlerile, bu
sakim fikri tafl›yan di¤er zevat varsa anlar›n da irflat ve tenviri bugün için bir vazifei vatanî-
ye oldu¤unu arz, takdimi ihtiramat eyleriz.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 46.

S›vasta Meb'us Rasim Beye
Telgrafnamenizi ald›m. ‹nflallah kariben bizzat mülâkat›n›zla teflerrüf edece¤im. Mev-

zuubahs etti¤iniz mesele ehemmiyeti nispetinde arizü amik düflünülmüfltür. Mülkü milletin
herhangi bir suretle mucibi mazarrat› olacak harekâttan bittabi imtina edilir. Ancak varidi
hat›r›n›z olan hususat gayrivakidir. Bu bapta Vali Pafla Hazretlerine de cevaben maruzatta
bulunulmufltur. Her hususta müsterih bulunman›z› rica eder ve gözlerinizden öperim.

Raif
VES‹KA, 47.

Erzurum, 10 A¤ustos 1335
Mutkide Afliret Reisi Hac› Musa Beye

Muhterem Efendim,
‹kinci Ordu Kumandanl›¤›nda bulundu¤um esnada ve pek ciddî ahval içinde aram›zda

hâs›l olan revab›t› kalbîyenin k›ymettar hat›rat› daima mahfuz kalm›flt›r. Zât› âlilerinin minel-
kadim devlet ve millet ve vatan u¤runda fedakârl›¤›n›z, bergüzide hidemat›n›z, bütün erbab›
hamiyetin taht› takdir ve tahsinindedir. Bu meyanda ahiren Bitlisin istirdad›nda orduya filen
yapt›¤›n›z muavenetin k›ymeti, Mutki m›ntakas›n›n düflmana karfl› temininde ibraz buyurdu-
¤unuz gayret ve mesainin ehemmiyeti, herzaman lisan› takdir ve flükranla yadedilmektedir.
Bu kadar fedakârl›klar›m›z›n neticesinde bihikmetillâhitealâ düflmanlar›m›zla yapmaya mec-
bur kald›¤›m›z mütareke ahkâm›n›n hiç olmazsa bihakk›n hüsnü tatbikile istiklâl ve istikbali
millîmizin serbestisini ümit ederken maalesef düflmanlar›m›z›n bugün devlet ve milletimize
karfl› pek hainane bir vaziyet alarak memleketimizi tamamen parçalamak, âlemi islâm için
as›rlardanberi kanlar›n› iflar eden milletimizin hakk› hakimiyet ve istiklâlini elinden alarak
köle mevkiine düflürmek için çal›flt›klar›, ecdad›m›z›n b›rakt›¤› anavatanda Ermenistan yap-
maya u¤raflt›klar› pek aflikâr olarak görünüyor. Pek büyük telehhüflerle karfl›lanacak ahvali
denaetkâranedendir ki milletin kuvvetine istinat, amaline tevfiki harekât etmeyi vazifei vatanî-
ye ve hakikîye bilmesi lâz›mgelen ‹stanbuldaki hükûmeti merkezîye de tamamile aczü mekse-
net içerisinde inan› idaresini tesirat› önünde serfüru etti¤i düflmanlar›m›za b›rak›yor. Seneler-
denberi cihana fedakârl›k dersleri vermifl, harikalar göstermifl olan pek namuskâr ve fazilet-
kâr milletimiz, bu iktidars›z ellerde pek yak›nda ne derece vahim ak›betlere duçar olaca¤›n›
idrak ve teyakkun ederek gezdi¤im yerlerde hukukunun muhafaza, vatanlar›n›n müdafaas›
yolunda müdafaai millîye cemiyetleri teflkili s››retile bihakk›n çal›flt›klar›n› büyük bir fahrü
flükran ile gördüm. ‹flte bu ahval ve flerait içinde asker olarak mukayyeden çal›flmaktan ziya-
de sinei millete vatandafllar›mla beraber bir ferdi millet olarak memleketimin saadet ve istik-
lâline hadim olmay›, fleref ve haysiyeti için ölünceye kadar çal›flmay› daha faideli görerek âfl›k›
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BELGE, 45.
fiifre Erzurum, 21/8/1919
Say›
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Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Vali Reflit Pafla Hazretleri ile S›vas Kongresi hakk›nda telgraf bafl›ndaki görüflmeleri-

mizi elbette bilirsiniz. S›vas Kongresinde tüm vatan›n kaderi üzerine karar al›naca¤›ndan bir
Frans›z binbafl›s›n›n sözüyle milletin bu kararl›l›¤›ndan geri dönmiyece¤i aç›kça bellidir. Sa-
dece Do¤u illerine özgü olan Erzurum Kongresi kararlar›n›n ‹ngilizler üzerinde olumlu etki
yapt›¤›, ulusun temel düflüncesini anlamaya çal›flan Amerikal›lar›n ‹stanbuldan yetkili iki po-
litik görevliyi S›vasa yollamaya karar verdikleri bir zamanda S›vas Kongresine karfl› lâf et-
mek için ya yüre¤i zay›f olmak ya da vatan ve milletle ilgili bulunmamak gerekir. Bundan do-
lay› Vali Pafla Hazretlerinin bu aç›k haberleflmelerinin, S›vas halk› üzerinde kötü etki yapa-
ca¤›n›n düflünülmesi gerekir. Kongre çok do¤al ve meflru olarak toplanaca¤›ndan bu konu-
da çok s›n›rl› olsa bile birkaç kiflinin isteksizlik göstermek yoluyla dosta düflmana karfl› bir
bölünme görüntüsü vermesi hiç de istenir birfley olmad›¤›ndan siz kardeflimiz taraf›ndan Va-
li Pafla Hazretlerile, bu sakat düflünceyi tafl›yan baflka kifliler varsa onlara da do¤ru yolu gös-
terip ayd›nlatman›z bugün için bir vatan ödevi oldu¤unu bilginize sunar, sayg›lar iletiriz.

Mustafa Kemal
BELGE, 46.

S›vasta Meb'us Rasim Beye
Telgraf›n›z› ald›m. ‹nflallah yak›nda buluflup karfl› karfl›ya görüflmekten onur duyaca-

¤›m. Sözkonusu yapt›¤›n›z sorun önemi oran›nda inceden inceye düflünülmüfltür. Vatana ve
millete herhangi bir yolda, zarar verecek olan davran›fllardan elbette kaç›n›l›r. Ancak akl›-
m›za gelenler olmam›flt›r. Bu konuda Vali Pafla Hazretlerine de yan›t olarak bilgi verilmifl-
tir. Her bak›mdan içinizin rahatlamas›n› rica eder ve gözlerinizden öperim.

Raif
BELGE, 47.

Erzurum, 10 A¤ustos 1919
Mutkide Afliret Baflkan› Hac› Musa Beye

Muhterem Efendim,
‹kinci Ordu Komutanl›¤›nda bulundu¤um s›rada ve pek tehlikeli durumlar içinde ara-

m›zda oluflan yürekten ba¤lar›n de¤erli an›lar› bende hep yaflam›flt›r. Sizin oldum olas› devlet,
millet ve vatan u¤runda özveriniz, seçkin hizmetleriniz, bütün yurtseverlerce be¤enilip övül-
mektedir. Bu arada en son olarak Bitlisin kurtar›lmas›nda orduya edimli olarak yapt›¤›n›z
yard›m›n de¤eri, Mutki bölgesinin düflmandan korunmas›nda gösterdi¤iniz çaba ve gayretin
önemi, herzaman be¤eniyle ve teflekkürle an›lmaktad›r. Bu büyük özverilerimizin sonunda
Tanr› öyle istedi¤i için düflmanlar›m›zla yapmak zorunda kald›¤›m›z ateflkesin hükümlerinin
hiç olmazsa gere¤i gibi iyi uygulanmas›yla ba¤›ms›zl›¤›m›z ve ulusal gelece¤imizin özgürlü¤ü-
nü sa¤layaca¤›m›z› umarken ne yaz›k ki düflmanlar›m›z›n bugün devlet ve milletimize karfl›
pek haince bir durum alarak memleketimizi büsbütün parçalamak, Müslümanl›k dünyas› için
yüzy›llard›r kanlar›n› döken milletimizin egemenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n› elinden alarak köle du-
rumuna düflürmek için çal›flt›klar›, atalar›m›z›n b›rakt›¤› anavatanda Ermenistan yapmaya u¤-
raflt›klar› pek aç›kça görünüyor. Pek büyük ac›larla karfl›lanacak alçakl›klardan olarak mille-
tin kuvvetine dayanmay›, davran›fllar›n› milletin isteklerine uydurmay› yurt görevi ve gerçek
ödev saymas› gereken ‹stanbuldaki hükûmet de bafltanbafla güçsüzlük ve miskinlik içinde yö-
netim dizginlerini etkileri karfl›s›nda bafl e¤di¤i düflmanlar›m›za b›rak›yor. Senelerdenberi
dünyaya özveri dersleri vermifl, harikalar yaratm›fl olan çok namuslu ve erdemli milletimizin
bafl›na, bu güçsüz ellerde ne kadar korkunç fleyler gelebilece¤inin bilincine vararak gezdi¤im
yerlerde haklar›n›n korunmas›, vatanlar›n›n savunulmas› yolunda ulusal savunma dernekleri
kurarak gerçekten çal›flt›klar›n› büyük bir övünç ve flükranla gördüm. ‹flte bu durum ve koflul-
lar içinde asker niteli¤iyle ba¤›ml› olarak çal›flmaktan çok ulusun ba¤r›nda yurttafllar›mla bir-
likte bir ulus bireyi olarak memleketimin mutlulu¤una ve ba¤›ms›zl›¤›na hizmet etmeyi, onuru



oldu¤um askerlikten istifa ettim. Bittabi bu mesai vatanîyede zât›âlileri gibi pek k›ymettar va-
tandafllar›m›n muavenet ve müflareket buyuracaklar›na itimad› tam›n›m vard›r.

Arzetti¤im müteaddit müdafaa cemiyetlerinin ifltirakile milleti birlefltirmek ve hayat›m›-
za kastetmek istiyen düflmanlar›m›za karfl› kuvvetli bulundurmak maksadile Erzurumda bir
Kongre aktedilmifltir. Müzakerat ve mukarrerat› hakk›nda Celâl Bey biraderimiz tafsilât ita
edece¤inden bu hususta tatvili kelâm› zait görüyorum. Ancak flu kadar›n› arzedeyim, bihak-
k›n milletimizin istiklâli ve vatan›m›z›n tamamiyeti yolunda hâs›l olan ittifak› hariç ve dahile
karfl› temsil maksadile Kongrece bir Heyeti Temsilîye intihap ve kabul edildi. Zât› âlinizde
Kongrenin âray› umumîyesile müttefikan bu Heyeti Temsilîye azal›¤›na intihap buyuruldu-
nuz. Senaverleri de bu meyanda bulundu¤um gibi Bahriye Nâz›r› esbak›, Hamidiye kahra-
man› Rauf Beyefendi biraderimiz de beraberdir. Vatan›m›z›n halâs ve saadeti için el ele ve-
rerek çal›fl›lacak bir zeminü zaman hâs›l oldu¤undan dolay› cidden pek büyük memnuniyet
hissetmekleyim. Celâl Bey biraderimizin zât› âlinize getirece¤i nizamname mucibince taraf›
âlilerinden teflkilâta germi verilerek hiçbir taraf›n ve kimsenin müdahale ve mümanaat›na
müsaade buyurmamas›n› ve mukaddes maksad› millînin temini yolunda müzahir olaca¤›n›
ümit ve kabul etmekte oldu¤um hükûmetin irade ve hakimiyetinin izhar› lâz›mgelece¤ini zâ-
t› âlilerinden ayr›ca arz ve rica ederim.

Burada oldu¤u gibi ayn› maksatla S›vasta da bütün milletin mümessillerinden mürek-
kep umumî bir kongre in'ikat etmet üzeredir. Senakâr›n›z da birkaç güne kadar mahza bu-
nun için S›vasa hareket edece¤im. Kongrenin hitam›nda betekrar Erzuruma avdet edece¤im
cihetle Erzurumda zât› âlinizle müflerref olurum. Bunun için vakti münasibinde zât› âlileri-
ne telgrafla malûmat vererek behemehal teflrifinizi rica edece¤im. Oradaki ifllerinizin zât› âli-
nizin burada tuli müddet kalman›za mâni olaca¤›n› biliyorsam da, milletin bizlerden bekle-
di¤i hizmetin ehemmiyet ve ulviyeti karfl›s›nda k›smen feda edilece¤inden de eminim. Her
halde bir defa görüfltükten sonra bu cihetin de bir çarei hallini düflünür buluruz. Cenab› Va-
hibül'amal Hazretlerinden vatan ve milletimiz için hay›rl› ak›betler niyaz eder ve sizlerin göz-
lerinizden öperim.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 48.

13 A¤ustos 1335
Bitlis Kefrevizade fieyh Abdülbaki

Efendi Hazretlerine
Faziletlû Efendim,
Zat› faz›lanelerinin Bitliste oldu¤unuzu tahmin ediyorum. Bu defa ald›¤›m malûmat

üzerine bu husus tevsik edildi. Makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n, vatan ve milletimizin
içinde bulundu¤u müflkül vaziyet malûmu arifaneleridir. Senaverleri milletimizin bugünkü
felâketin içinden ç›kaca¤› güne kadar milletle beraber ve milletin içinde çal›flmaya hasr› vü-
cut etmekten baflka fliar› hamiyet olam›yaca¤› kanaatile derhal askerlikten istifa ettim. Çünkü
resmî makam ve s›fat›m buna mâni oluyordu.

Bugün için yegâne çarei halâs milletin vahdetini bütün cihana göstermek ve hukuku
mukaddesat›m›z› milletin ibraz edece¤i kudret ile tahlis etmektir.

Erzurum Kongresince takarrür ettirilen esasat› takdim ediyorum. O havalice icab›na te-
vessül buyurularak düflmanlar›m›z›n her türlü muz›r telkinat›na set çekmeleri müsellem olan
hamiyet ve vatanperverliklerinden intizar olunur. Arz› hürmet ve muhabbet eylerim Efendim
Hazretleri.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 49.
Mektup 13 A¤ustos 1335

fiirnakl› Abdürrahman A¤a Hazretlerine
Dirflulu Ömer A¤a Hazretlerine
Muflarl› Resul A¤a Hazretlerine

Vatanperver Efendim;
Zat› âlinizin makam› muallây› hilâfet ve saltanata olan merbuliyelleri ve mukaddes vatan›-

m›z›n Ermeni ayaklar› alt›nda çi¤nenmesine kat’iyyen raz› olam›yacaklar› cümlenin müsellemidir.

914 915

ve haysiyeti için ölünceye kadar çal›flmay› daha yararl› sayarak tutkunu oldu¤um askerlik-
ten çekildim. Elbette bu yurt ifllerinde sizin gibi çok de¤erli yurttafllar›m›n yard›m edip ifl-
birli¤i yapacaklar›na tam bir güvenim vard›r.

Sözünü etti¤im birçok savunma derneklerinin kat›lmas›yla milleti birlefltirmek ve ca-
n›m›za k›ymak istiyen düflmanlar›m›za karfl› güçlü bulundurmak amac›yla Erzurumda bir
Kongre toplanm›flt›r. Görüflme ve kararlar› hakk›nda Celâl Bey kardeflimiz ayr›nt›l› bilgi
verece¤inden bu konuda sözü uzatmay› yersiz buluyorum. Ancak flu kadar›n› söyleyeyim,
milletimizin gerçek ba¤›ms›zl›¤› ve vatan›m›z›n bütünlü¤ü yolunda elde edilen birli¤i d›fla-
r›ya ve içeriye karfl› temsil amac›yla Kongrece bir Temsilci Kurul seçilip kabul edildi. Siz de
Kongre üyelerinin oy birli¤iyle bu Temsilci Kurul üyeli¤ine seçildiniz. Aralar›nda ben de
bulundu¤um gibi eski Deniziflleri Bakanlar›ndan, Hamidiye kahraman› Rauf Beyefendi
kardeflimiz de bizimle birliktedir. Vatan›m›z›n kurtuluflu ve mutlulu¤u için el ele vererek ça-
l›fl›lacak uygun ortam oluflmufl bulunmas›ndan gerçekten çok büyük k›vanç duymaktay›m.
Celâl Bey Kardeflimizin size getirece¤i tüzük gere¤ince taraf›n›zdan h›zla örgütlenmeye ge-
çilerek hiçbir taraf›n ve kimsenin ifle kar›flmas›na engel olmas›na izin verilmemesini ve ulu-
sun kutsal amac›n›n sa¤lanmas› yolunda yard›mc› olaca¤›n› umdu¤um ve bekledi¤im sivil ve
askerî görevlilerin amaca ayk›r› davran›fllar› görülür ise milletin irade ve egemenli¤inin on-
lara gösterilmesi gerekti¤ini sizden ayr›ca rica ederim.

Burada oldu¤u gibi özdefl amaçla S›vasta da bütün milletin temsilcilerinden oluflan ge-
nel bir kongre toplanmak üzeredir. Ben de birkaç güne kadar yeniden Erzuruma dönece-
¤imden Erzurumda sizinle tan›fl›r›z. Bunun için uygun bir zamanda size telgrafla bilgi vere-
rek ne olursa olsun gelmenizi rica edece¤im. Oradaki ifllerinizin sizin burada uzun süre kal-
man›za engel olaca¤›n› biliyorsam da, milletin bizlerden bekledi¤i hizmetin önem ve yüce-
li¤i karfl›s›nda bunlar›n bir ölçüde feda edilece¤ine de inan›yorum. Her halde bir defa gö-
rüfltükten sonra bu sorunun da bir çözüm yolunu düflünür buluruz. ‹stekleri gerçeklefltiren
Yüce Tanr›dan vatan ve milletimiz için yararl› yar›nlar diler ve sizlerin gözlerinizden öpe-
rim.

Mustafa Kemal
BELGE, 48.

13 A¤ustos 1919
Bitlis Kefrevizade fieyh Abdülbaki 

Efendi Hazretlerine
Erdemli Efendim,
Erdem dolu olan sizin Bitliste oldu¤unu san›yorum. Bu kez ald›¤›m bilgiyle bunun

do¤rulu¤u belgelendi. Yüce halifelik ve padiflahl›k makam›n›n, vatan ve milletimizin içinde
bulundu¤u güç durumu bilirsiniz. Ben milletimizin bugünkü y›k›m alt›ndan kalkaca¤› güne
kadar milletle birlikte ve milletin içinde çal›flmaya varl›¤›m› adamaktan baflka yurtseverlik
yolu olam›yaca¤› kan›s›yla hemen askerlikten çekildim. Çünkü resmî makam ve görevim
buna engel oluyordu.

Bugün için tek kurtulufl yolu milletin birli¤ini bütün dünyaya göstermek ve kutsal hak-
lar›m›z› milletin meydana getirece¤i güçle kurtarmakt›r.

Erzurum Kongresince kabul edilmifl olan ilkeleri sunuyorum. Bulundu¤unuz yörede
gerekli giriflimler yap›larak düflmanlar›m›z›n her türlü zararl› fikir afl›lamalar›n›n önüne geç-
meniz herkesçe bilinen yurtseverli¤inizden beklenir. Sayg› ve sevgi sunar›m Efendim Haz-
retleri.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 49.
Mektup 13 A¤ustos 1919

fiirnakl› Abdürrahman A¤a Hazretlerine
Dirflulu Ömer A¤a Hazretlerine
Muflarl› Resul A¤a Hazretlerine

Yurtsever Efendim;
Sizin yüce halifelik ve padiflahl›k makam›na olan ba¤l›l›¤›n›z› ve kutsal vatan›m›z›n Ermeni

ayaklar› alt›nda çi¤nenmesini kesinlikle kabul etmeyece¤inizi herkes bilir. Bugüne kadar yapm›fl



Bugüne kadar ibraz buyurmufl oldu¤unuz asar› fazilete yak›ndan muttali oldu¤um için zât›
âlinizi vatan ve millet için çal›flmak hususunda hasr› hayat eden vatanperveran›n bafl›nda gö-
rece¤imden eminim. Erzurum Kongresince tanzim olunum beyanname ve nizamnamelerden
lüzumu kadar›n› takdim ediyorum. Teflkilât›n o havalice sürat ve sühuleti tatbiki ve muz›r
düflman telkinat›na kat'iyyen mâni olmak hususlar›nda hamiyet ve gayreti müsellemelerinin
asar›na kemal› itminan ile intizar eyler ve gözlerinizden öperim Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 50.
13 A¤ustos 1335

Meb'usu Sab›k Sadullah Efendi Hazretlerine
Muhterem Efendim;
Makam› muallây› hilâfet ve saltanat›n duçar oldu¤u tazyik, vatan ve milletimizin düfl-

manlar›m›z taraf›ndan mahkûm edilmek istenildi¤i elîm ak›bet malûmu âlileridir. Bütün bu
taaddiyata karfl› koyabilmek için yegâne çarenin milletimizin, müdafaai hukuk ve mukadde-
sat için yekvücut olarak ibraz› kudret etmesi oldu¤u takdir buyurulur.

fiarkî Anadolunun her taraf›nda ayn› elem neticesi olarak teflekkül etmifl bulunan cemi-
yetlerin Erzurum Kongresinde elhamdülillâh birleflmesi maksad›n istihsali için elde bir za-
man olmufltur.

Vahdeti millîyemizin dahil ve harice karfl› temsili için kabul edilen Heyeti Temsilîyeye
zat› âlileri ittifak› âra ile intihap buyuruldunuz. Bu suretle vatan ve milletimiz için birlikte ça-
l›flaca¤›m›zdan dolay› pek bahtiyar›m.

Kongrece tanzim olunan beyanname ve nizamnamelerden miktar› kâfi takdim edilmifl-
tir. O havalide teflkilât›n takviye ve taazzuvunu temin buyurduktan sonra Erzurumu teflrifle-
rine fliddetle intizar olunur.

Bendeniz, Heyeti Temsilîyemizde bulunan Bahriye Nâz›r› Esbak› Rauf Beyefendi ile
S›vasta in'ikat etmek üzere bulunan kongreye gidece¤imizden avdetimize kadar Raif Efendi
yaln›z kal›yorlar. Teflrifleri kendileri için pek büyük medar› tesliyet olacakt›r. Cümleten göz-
lerinizden öperiz Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 51.
13 A¤ustos 1335

fieyh Mahmut Efendi Hazretlerine
Faziletlû Efendim;
Makam› muallây› hilâfete ve saltanat› Osmanîyeye olan revab›t› hakikîyeleri ve vatan›

azizimiz hakk›ndaki alâkai kat'iyeleri cümlenin malûm ve müsellemidir. Harbi Umumînin
makûs neticesi düflmanlar›m›za çok f›rsatlar bahfleyledi¤inden mütarekedenberi devlet, mil-
let ve vatan›m›z hakk›nda reva görülen tecavüz ve taaddiler gayrikabili tahammül ve kabul
dereceye vâs›l olmufltur. Hilâfet ve saltanat izmihlaline ve vatan›m›z›n Ermeni ayaklar› alt›n-
da çi¤nenmesine ve milletimizin Ermenilere esir olmas›na r›za gösterecek hiçbir Müslüman
tasavvur edilemez. Düflmanlar›m›z›n her taraftaki teflebbüsleri hep vatan›n parçalanmas› ve
milletimizin esir olmas› gayelerine matuftur. Milletten kuvvet alam›yan ve esir vaziyetinde
bulunan hükûmeti merkezîye acizden baflka bir fley gösterememektedir.

Milletin yekvücut olarak kuvvet ve kudretini cihana göstermesinden baflka çarei halâs ve
noktai istimdat kalmam›flt›r. Bu sebeple senaverleri resmî makam ve s›fat›m›n haylûletini gördü-
¤ümden derhal silki askerîden istifa ederek vatan ve milletimizin halâs› tamm›na kadar milletle be-
raber ve milletin içinde çal›flmaya karar verdim. Zât› âlileri gibi fedakâr, vatanperver dindafllar›-
m›n benimle beraber çal›flaca¤›n›za mutmainim. Bu defa Erzurum Kongresince takarrür ettirilen
beyanname ve nizamnamelerden takdim ediyorum. O havalice tevsi ve takviyei teflkilât z›mn›nda
sarf› makderet buyurulmas›n› rica ederim. Yak›nda S›vasta in’ikat edecek olan umumî bir kongre
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oldu¤unuz erdemli iflleri yak›ndan bildi¤im için sizi vatan ve millet için çal›flmaya adam›fl
olan yurtseverlerin bafl›nda görece¤ime güveniyorum. Erzurum Kongresince haz›rlanan bil-
diri ve tüzüklerden gere¤i kadar gönderiyorum. Örgütün o yörece h›zla ve kolayl›kla kurul-
mas› ve düflman›n zararl› telkinlerine kesinlikle engel olunmas› konular›nda bilinen yurtse-
verlik ve y›lmazl›¤›n›z›n meyvelerini tam güven içinde bekler ve gözlerinizden öperim Efen-
dim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 50.
13 A¤ustos 1919

Eski Meb'us Sadullah Efendi Hazretlerine
Muhterem Efendim;
Yüce halifeli¤in ve padiflahl›¤›n u¤rad›¤› bask›y›, vatan ve milletimizin düflmanlar›m›z

taraf›ndan mahkûm edilmek istenildi¤i ac› sonucu bilirsiniz. Bütün bu k›y›mlara karfl› koya-
bilmenin tek yolunun milletimizin, haklar›n› ve kutsal de¤erlerini savunmak için tek beden
olarak güç göstermesi oldu¤unu anlars›n›z.

Do¤u Anadolunun her taraf›nda bu ac›n›n sonucu olarak kurulmufl bulunan dernek-
lerin Erzurum Kongresince Tanr›ya flükür birleflmesi amac›n elde edilmesi için bir güvence
olmufltur.

Ulusal birli¤imizin içe ve d›fla karfl› temsil edilmesi için kabul edilen Temsilci Kurula
oy birli¤iyle üye seçildiniz. Böylece vatan ve milletimiz için birlikte çal›flaca¤›m›zdan dola-
y› çok mutluyum.

Kongrece haz›rlanan bildiri ve tüzükler yeter say›da sunulmufltur. O yörede örgütle-
rin kurulup güçlendirilmesini sa¤lad›ktan sonra Erzuruma gelmenizi dört gözle bekliyoruz.

Ben kulunuz, Temsilci Kurulumuzda bulunan Eski Deniziflleri Bakanlar›ndan Rauf
Beyefendi ile S›vasta toplanmak üzere bulunan kongreye gidece¤imizden dönüflümüze ka-
dar Raif Efendi yaln›z kal›yorlar. Gelmeniz kendileri için büyük rahatl›k yaratacakt›r. He-
pimiz gözlerinizden öperiz Efendim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 51.
13 A¤ustos 1919

fieyh Mahmut Efendi Hazretlerine
Erdemli Efendim;
Yüce halifeli¤e ve Osmanl› saltanat›na olan gerçek ba¤l›l›¤›n›z ve sevgili vatan›m›z

hakk›ndaki kesin ilginiz hepimizce bilinmektedir. Dünya Savafl›n›n olumsuz sonucu düfl-
manlar›m›za çok f›rsatlar verdi¤inden bar›flkesten bu yana devlet, millet ve vatan›m›za uy-
gulanan sald›r› ve k›y›mlar dayan›lamaz ve kabul edilemez kerteye varm›flt›r. Halifeli¤in ve
padiflahl›¤›n çökmesini ve vatan›m›z›n Ermeni ayaklar› alt›nda çi¤nenmesini ve milletimizin
Ermenilere tutsak olmas›n› kabul edecek hiçbir müslüman düflünülemez. Düflmanlar›m›z›n
her taraftaki giriflimleri hep vatan›n parçalanmas› ve milletimizin tutsak olmas› amac›na yö-
neliktir. Milletten güç alam›yan ve tutsak durumda bulunan ‹stanbul hükûmeti güçsüzlük-
ten baflka bir fley gösterememektedir.

Milletin tek beden olarak güç ve yetene¤ini dünyaya göstermesinden baflka kurtulufl yolu ve
medet umulacak yer kalmam›flt›r. Bu nedenle ben resmî makam ve görevimin engel oldu¤unu
gördü¤ümden hemen askerlik mesle¤inden çekilerek vatan ve milletimizin tama kurtulufluna ka-
dar milletle birlikte ve milletin içinde çal›flmaya karar verdim. Sizin gibi özverili, yurtsever dinkar-
defllerimin benimle birlikte çal›flaca¤›n›za inan›yorum. Bu kere Erzurum Kongresince kararlaflt›r›-
lan bildiri ve tüzüklerden sunuyorum. O yörede örgütlerin yay›lmas› ve güçlendirilmesi için yo¤un



ile de daha nâfi ve kat’î netayiç elde edilece¤i flüphesizdir. O havalide ‹ngilizlerin mu¤fil tel-
tinat›n›n önüne geçilmesi pek ziyade lâz›md›r. Cenab› Hak cümlemize muvaffak›yetler ihsan
buyursun. Gözlerinizden öperim Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 52.
13 A¤ustos 1335

Nurflinli Meflayihi ‹zamdan fieyh Ziyaettin Efendi Hazretlerine
Faziletlû Efendim;
Zat› faz›lanelerinizin Harbi Umumînin imtidad›nca Osmanl› ordusuna ifa eylemifl ol-

du¤unuz hidemat› bergüzidelerine ve makam› muallây› hilâfet ve saltanata göstermifl oldu¤u-
nuz revab›t› kalbîyelerine yak›ndan muttali bulunuyorum. Bu sebeple zât› âlinize kalben pek
büyük hürmetim vard›r.

Bugün makam› hilâfetin, saltanat› Osmanîyenin ve vatan› mukaddesimizin düflmanla-
r›m›z taraf›ndan nas›l rencide edilmekte ve vilâyat› flarkîyemizin Ermenilere hadiye edilme-
sinde ›srar olunmakta oldu¤u malûmu arifaneleridir. Millete istinat etmiyen ‹stanbuldaki hü-
kûmeti merkezîye bütün bu düflman taaddileri karfl›s›nda âciz ve naçiz kalarak hukuk millet
ve memleketi müdafaa edememekte oldu¤u tahakkuk etmifltir. Bu sebeple milletimizin mev-
cudiyetini ve vahdetini bütün cihana göstermek ve hukukumuzun indî ve flahsî kararlarla im-
has›na müsaade edemiyece¤imizi anlatmak maksadile senaverleri resmî makam ve s›fat›m-
dan tecerrüt ederek milletin içinde ve milletle beraber çal›flmaktan baflka çare göremedim ve
derhal askerlikten istifa ettim.

Vakayii elîme tesirile her taraftan teflekkül eden millî ve vatanî cemiyetlerin murahhasla-
r›ndan mürekkep olmak üzere Erzurumda in'ikat eden bir kongre ile "fiarkî Anadolu Müda-
faai Hukuk Cemiyeti" teflekkül etti ve vahdeti millîyemizi dahil ve harice karfl› temsil eylemek
üzere bir Heyeti Temsilîye kabul edildi. Bu hususa dair beyanname ve nizamnamelerden zat›
ulyan›za takdim ediyorum. Zat› faz›laneleri Cemiyetimizin en muhterem azas›ndan bulundu-
¤unuz cihetle istihsali maksad› mukaddes için cümlece müsellem olan himmet ve gayretlerinin
teflkilât›m›z›n o havalice tesrii husulüne ve muz›r düflman telkinat›n›n izalesine masruf olaca-
¤›na mutmainim. Birkaç güne kadar Garbî Anadolu ve Rumelinin bilcümle vilâyat›ndan gel-
mekte olan murahhaslarla da umumî bir kongre S›vasta aktolunacakt›r. Cenab› Hakk›n avnü
inayeti ve Peygamberi ziflan›m›z›n feyzü flefaati ile umum milletimizin bir noktada müttehit ol-
du¤unu ve hukukunu muhafaza ve müdafaaya kadir bulundu¤unu cihana gösterece¤iz.

Kariben Meclisi Meb'usan›m›z› açt›rmak ve millete müstenit kuvvetli bir hükûmeti mev-
kii iktidara geçirerek selâmeti vatan› temin eylemek müyesser olacakt›r.

Muhabbet ve hürmetlerimin kabulünü rica ve o havalideki bilcümle vatandafllar›ma se-
lâmlar ithaf eylerim Efendim Hazretleri.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 53.
13 A¤ustos 1335

Garzanda Rüesadan Cemil Çeto Beye
Efendim;
O havaliden gelen zevattan ald›¤›m malûmattan zat› âlinizin makam› muallây› hilâfete

ve devleti ebet müddetimize olan revab›t› kavîye ve hakikîyeniz asar›ndan olmak üzere vata-
n› azizimizin düflman amaline karfl› s›yaneti z›mn›nda göstermekte oldu¤unuz himmet ve fe-
dakârl›¤a muttali oluyorum. Bundan dolay› pek ziyade memnun ve müteflekkirim.

Erzuruma gelmeden evvel vukubulan telgraf muhaberat›m›zda ilk f›rsatta oralara gel-
mek arzusunda bulundu¤umu bildirmifltim. Fakat ahval ve hadisat flimdiye kadar buna mü-
saade etmedi.

Mesmuu âliniz oldu¤u ve olaca¤› veçhile Mütarekeden sonra ‹tilâf Devletleri devlet ve mille-
timizin hukukuna Ermenilere vermek, vilâyat› garbîyemizden ‹zmir gibi en mamur yerleri Rumla-
ra hediye etmek, Karadeniz sahillerinde bir Pontus Rum hükûmeti teflkil etmek gayelerine düfltüler.
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çaba harcaman›z› rica ederim. Yak›nda S›vasta toplanacak olan genel bir kongre ile de da-
ha yararl› ve kesin sonuçlar elde edilece¤i kuflkusuzdur. O yörede ‹ngilizlerin aldat›c› tel-
kinlerinin önüne geçilmesi çok gereklidir. Ulu Tanr› hepimize baflar›lar versin. Gözleriniz-
den öperim Efendim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 52.
13 A¤ustos 1919

Nurflinli Büyük fieyhlerden fieyh Ziyaettin Efendi Hazretlerine
Erdemli Efendim;
Sizin Dünya Savafl› boyunca Osmanl› ordusuna yapm›fl oldu¤unuz seçkin hizmetleri

ve yüce halifelik ve padiflahl›k makam›na göstermifl oldu¤unuz yürekten ba¤l›l›¤› yak›ndan
biliyorum. Bu nedenle size içten gelen pek büyük sayg›m vard›r.

Bugün halifelik makam›nca, Osmanl› saltanat›na ve kutsal vatan›m›za karfl› düflman-
lar›m›zca k›yas›ya kötü davran›lmakta ve do¤u illerimizin Ermenilere arma¤an edilmesinde
direnmekte oldu¤unu bilirsiniz. Millete dayanmayan ‹stanbuldaki hükûmetin bütün bu düfl-
man sald›rganl›klar› karfl›s›nda güçsüz ve c›l›z kalarak ulus ve ülke haklar›n› savunamamak-
ta oldu¤u belli olmufltur. Bu nedenle milletimizin varl›¤›n› ve birli¤ini bütün dünyaya gös-
termek ve haklar›m›z›n tek yönlü kiflisel kararlarla yok edilmesine izin vermiyece¤imizi an-
latmak amac›yla ben resmî makam ve görevimden ayr›l›p milletin içinde ve milletle birlik-
te çal›flmaktan baflka ç›kar yol göremedim ve hemen askerlikten çekildim.

Ac› olaylar›n etkisiyle her tarafta kurulan ulusal ve yurtsal derneklerin delegelerinden
oluflmak üzere Erzurumda toplanan bir kongre ile "Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Der-
ne¤i" kuruldu ve ulusal birli¤imizi iç ve d›fla karfl› temsil etmek için bir Temsilci Kurul se-
çildi. Bu konuyla ilgili bildiri ve tüzüklerden size sunuyorum. Siz derne¤imizin en sayg›n
üyelerinden bulundu¤unuzdan kutsal amac› elde etmek için herkesçe bilinen yurtseverlik
ve çabalar›n›z›n örgütümüzün o yörede yay›lmas›na ve zararl› düflman telkinlerinin etkisiz
k›l›nmas› için kullan›laca¤›na inan›yorum. Birkaç güne kadar Bat› Anadolu ve Rumelinin
tüm illerinden gelmekte olan delegelerle de genel nitelikte bir kongre S›vasta toplanacak-
t›r. Yüce Tanr›n›n yard›m› ve fianl› Peygamberimizin deste¤iyle bütün milletimizin bir
amaçta birleflmifl oldu¤unu ve haklar›n› koruyup savunacak güçte bulundu¤unu dünyaya
gösterece¤iz.

Yak›nda Meb'uslar Meclisimiz açt›r›lacak ve millete dayal› güçlü bir hükûmeti iflbafl›-
na geçirerek yurdun esenli¤i sa¤lanacakt›r.

Sevgi ve sayg›lar›m›n kabulünü rica eder ve o yöredeki tüm yurttafllar›ma selâmlar su-
nar›m Efendim Hazretleri.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 53.
13 A¤ustos 1919

Garzanda Afliret Bafllar›ndan Cemil Çeto Beye
Efendim;
O yöreden gelenlerden ald›¤›m bilgilerden sizin yüce halifeli¤e ve sonsuza dek yafla-

yacak olan devletimize sa¤lam ve gerçek ba¤l›l›¤›n›z›n sonucundan olarak sevgili vatan›m›-
z›n düflman isteklerine karfl› korunmas› için göstermekte oldu¤unuz yurtseverlik ve özveri-
yi ö¤reniyorum. Buna çok seviniyor ve flükrediyorum.

Erzuruma gelmeden önce yap›lan telgraf haberleflmelerimizde ilk f›rsatta oralara gel-
mek istedi¤imi bildirmifltim. Ama durum ve olaylar flimdiye kadar buna izin vermedi.

Duymufl oldu¤unuz ve bundan sonra da duyaca¤›n›z gibi Ateflkesten sonra ‹tilâf Devletleri
devlet ve milletimizin haklar›na hiç uymay›p memleketimizi parçalamak ve do¤u illerini Ermeni-
lere vermek, bat› illerimizden ‹zmir gibi en bay›nd›r yerleri Rumlara arma¤an etmek, Karadeniz



Bir taraftan da ‹ngilizler Diyarbekir ve havalisi halk›n› i¤fal ederek türlü türlü flekiller ver-
meye kalk›flt›lar. Üçüncü Ordu Müfettiflli¤im esnas›nda, düflmanlar›n bu hainane kastlar›na
mümanaata karar verdim. Ve bunun için icab eden teflebbüsata girifltim. ‹stanbulda esir va-
ziyetinde bulunan hükûmeti merkezîyenin baz› ricali, milletten kuvvet almakta müsamaha-
kâr davrand›klar›ndan ecnebîler indinde hükümsüz kald›lar. Benim millî ve vatanî ifltigalâ-
t›mdan bittabi düflmanlar›m›z memnun olmad›lar. Beni Anadoludan ‹stanbula davet etmek
istediler. Ben ise nihayete kadar milletle beraber ve sinei millette çal›flmaya karar verdi¤im-
den derhal askerlikten istifa ettim.

Malûmu âlinizdir ki Anadolu ve Rumelinin tekmil vilâyetlerinde Müdafaai Hukuk Ce-
miyetleri teflekkül etmifltir. fiarkî Anadolu vilâyat ve elviye müstakillesi murahhaslar›ndan
mürekkep olmak üzere Erzurumda bir kongre aktedildi. Bu sayede tekmil fiarkî Anadolu
halk› birleflti. Dahilî ve haricî siyasetini tesbit eden esasl› mukarrerat ittihaz etti ve bir de tefl-
kilât nizamnamesi yapt›. Bunlardan zât› âlinize takdim ediyorum.

Birkaç güne kadar tekmil Garbî Anadolu ve Rumeli vilâyat› murahhaslar›ndan mürek-
kep olmak üzere S›vasta umumî bir kongre in'ikat edecektir. Bu suretle de bütün millet yek-
vücut olarak hukukunu müdafaa edecek hale gelecektir. Milleti müttehit bir halde gerek da-
hile ve gerek harice karfl› temsil eylemek üzere bir Heyeti Temsilîye intihap ve kabul edilmifl-
tir ki ben de bu heyette dahilim. ‹nflallah kariben Meclisi Meb'usan toplanacak ve her türlü
hukuku millet ve memleketi müdafaaya kâfi kuvvetli bir hükûmet mevkii iktidara geçecektir.
Milletin gösterdi¤i bu vahdet ve kudret sayesinde tekmil ecnebî devletleri, ‹ngilizler, Ameri-
kal›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar hulâsa cümlesi vatan ve milletimize hürmet etmeye bafllad›lar.
‹nflallah netice mes'ut olacakt›r.

fiarkî Anadoludaki cemiyetlerin birleflmesinden hâs›l olan "Müdafaai Hukuk Cemiye-
ti" kat’î mesaisile devletimizin istiklâlini ve vatan›m›z›n tamamisini kurtaraca¤›na hiç flüphe
etmiyorum. Zat› âliniz Cemiyetimizin en mühim azas›ndans›n›z. Himmet ve gayretinizle o
havalide az zamanda teflkilât›n takdim etti¤im nizamname ahkâm›na mutab›k olarak vücu-
da getirilece¤ine ve ‹ngilizlerin milletimizi parçalamaya ve vatan›m›z› Ermeni ayaklar› alt›n-
da çi¤netmeye matuf olan entrikalar›na meydan verilmiyece¤ine mutmainim.

S›vas Kongresinde bulunmak üzere muvakkaten S›vasa gidece¤im. Ondan sonra tekrar
Erzuruma gelece¤im. Gözlerinizden öper orada bilcümle vatandafllar›m›za mahsus selâmlar
eylerim Efendim.

Sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

VES‹KA, 54.
S›vas Kongresinde Kongre Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri

taraf›ndan irat olunan nutku iftitahî
Muhterem Efendiler;
Vatan ve milletin halâs›n› istihdaf eyliyen sevaik› mücbire, sizleri bunca meflak ve me-

vani karfl›s›nda S›vasta toplad›. Celâdetperver azminizi tebrik ve beyan› hofl amedi eylemek-
le bahtiyarl›¤›m›z› arzederim.

Efendiler, muhterem heyetiniz, rehakâr müzakerat›na giriflmeden evvel baz› maruzatta
bulunmama müsaadenizi rica ederim. Malûmdur ki milliyetler esas›na müstenit vaitler üzeri-
ne 30 Teflrinievel 1334 tarihinde Düveli ‹tilâfiye ile mütareke aktedildi. Milletimiz adilâne bir
sulha nail olaca¤›n› ümit etti. Halbuki mütarekename ahkâm› vatan ve milletimiz aleyhinde
hergün bir suretle suistimal ve taarruz ve icbar suretile tatbik edildi. Düveli ‹tilâfiyeden kuv-
vet alan memleketimizdeki anas›r› h›ristiyaniye milletimizin haysiyetini kesrü ihlâl mahiye-
tinde ç›lg›nca harekâta koyuldu. Garbî Anadoluda islâm›n harimi ismetine dahil olan Yunan
zalimleri Düveli ‹tilâfiyenin enzar› tesamühü karfl›s›nda canavarca fecayi ika etti.

fiarkta Ermeniler K›z›l›rma¤a kadar tevessü haz›rl›klar›na ve flimdiden hudutlar›m›za
kadar dayanan katliam siyasetine bafllad›. Karadeniz sahillerimizde Pontus K›rall›¤› hayali-
nin tahakkukuna bile çal›fl›ld›. Adana, Ay›ntap, Marafl ve Konya havalisine kadar Antalya ifl-
gal ve Trakya da iflgal m›ntakas›na ithal edildi.

Payitaht› saltanat ve makarr› hilâfetin ise hükümdar saraylar›na kadar bo¤ucu bir tarzda
iflgali suretile kalpgâh› devlette ecnebî inhisar ve tahakkümü teessüs etti ve bütün bu hakfliken
tasaddilere karfl› hükûmeti merkezîye ihtimalki tarihte bir misli daha görülmemifl surette taham-
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k›y›lar›nda bir Pontus Rum hükûmeti kurmak amaçlar›n› güttüler. Bir yandan da ‹ngilizler
Diyarbak›r ve yöresi halk›n› aldatarak türlü türlü biçimler vermeye kalk›flt›lar. Üçüncü Or-
du Müfettiflli¤im s›ras›nda, düflmanlar›n bu haince kas›tlar›na engel olmaya karar verdim.
Ve bunun için gereken giriflimleri yapt›m. ‹stanbulda tutsak durumda bulunan hükûmetin
baz› ileri gelenleri, milletten kuvvet almakta gevflek davrand›klar›ndan yabanc›lar›n gözün-
de etkisiz kald›lar. Benim ulusal ve yurtsal çal›flmalar›mdan elbette düflmanlar›m›z k›vanç
duymad›lar. Beni Anadoludan ‹stanbula ça¤›rmak istediler. Ben ise sonuna kadar milletle
birlikte ve ulusun ba¤r›nda çal›flmaya karar verdi¤imden gecikmeden askerlikten çekildim.

Bilirsiniz ki Anadolu ve Rumelinin tüm illerinde Haklar› Savunma Dernekleri kurul-
mufltur. Do¤u Anadolu illerinin ve ba¤›ms›z sancaklar›n›n temsilcilerinden oluflmak üzere
Erzurumda bir kongre topland›. Bu sayede tüm Do¤u Anadolu halk› birleflti. ‹ç ve d›fl po-
litikas›n› saptayan köklü kararlar ald› ve bir de örgütler tüzü¤ü yapt›. Bunlardan size sunu-
yorum.

Birkaç güne kadar tüm Bat› Anadolu ve Rumeli illeri delegelerinden oluflmak üzere
S›vasta genel nitelikli bir kongre toplanacakt›r. Böylece de tüm ulus tek beden olarak hak-
lar›n› savunacak duruma gelecektir. Milleti birlik içinde hem içe ve hem d›fla karfl› temsil et-
mek için bir Temsilci Kurul seçilip atanm›flt›r ki ben de bu kurulda bulunuyorum. Tanr›n›n
izniyle yak›nda Meb'uslar Meclisi toplanacak ve her türlü ulus ve ülke haklar›n› savunma-
ya yeterli güçte bir hükûmet ifl bafl›na geçecektir. Milletin gösterdi¤i bu birlik ve yetenek sa-
yesinde tüm yabanc› devletleri, ‹ngilizler, Amerikal›lar, Frans›zlar, ‹talyanlar k›saca hepsi
vatan ve milletimize sayg› duymaya bafllad›lar. Tanr›n›n izniyle sonuç mutlu olacakt›r.

Do¤u Anadoludaki derneklerin birleflmesinden do¤an "Haklar› Savunma Derne¤i"
nin kesin çal›flmalar›yla devletimizin ba¤›ms›zl›¤›n› ve vatan›m›z›n bütünlü¤ünü kurtaraca-
¤›na hiç kuflku duymuyorum. Siz derne¤imizin en önemli üyelerindensiniz. Yurtseverlik ve
çabalar›n›zla o yörede az zamanda örgütün sundu¤um tüzük hükümlerine uygun olarak ku-
rulaca¤›na ve ‹ngilizlerin milletimizi parçalamaya ve vatan›m›z› Ermeni ayaklar› alt›nda çi¤-
netmeye yönelik entrikalar›na meydan verilmiyece¤ine inan›yorum.

S›vas Kongresinde bulunmak için geçici olarak S›vasa gidece¤im. Ondan sonra yeni-
den Erzuruma gelece¤im. Gözlerinizden öper oradaki tüm vatandafllar›m›za özel selâm
ederim Efendim.

Eski Üçüncü Ordu Müfettifli
Mustafa Kemal

BELGE, 54.
S›vas Kongresinde Kongre Baflkan› Mustafa Kemal Pafla Hazretleri

taraf›ndan okunan aç›fl nutku
Muhterem Efendiler;
Vatan ve milletin kurtuluflunu amaçlayan zorunlu nedenler, sizleri bunca zahmet ve

engellere karfl›n S›vasta toplad›. Sars›lmaz yi¤it kararl›l›¤›n›z› kutlar ve hofl geldiniz demek-
le mutlu oldu¤umu bilginize sunar›m.

Efendiler, sayg›de¤er kurulunuz, iyilik getirici görüflmelerine bafllamadan önce baz›
fleyler söylememe izninizi rica ederim. Bilinir ki milliyetler ilkesine dayal› sözveriler üzeri-
ne 30 Ekim 1918 tarihinde ‹tilâf Devletleriyle ateflkes anlaflmas› yap›ld›. Milletimiz adaletli
bir bar›fla kavuflaca¤›n› umdu. Oysa ateflkes anlaflmas› hükümleri vatan ve milletimiz zara-
r›na hergün bir yolda kötüye kullan›lmak, sald›r› ve zorlama yoluyla h›ristiyanlar milletimi-
zin onurunu k›r›p zedeleyici nitelikte ç›lg›nca ifller yapt›lar. Bat› Anadoluda Müslümanlar›n
temiz ba¤r›na giren Yunan k›y›c›lar› ‹tilâf Devletlerinin hoflgörülü bak›fllar› önünde cana-
varca k›y›mlar yapt›.

Do¤uda Ermeniler K›z›l›rma¤a kadar geniflleme haz›rl›klar›na ve flimdiden s›n›rlar›-
m›za kadar dayanan soyk›r›m politikas›na bafllad›. Karadeniz k›y›lar›nda Pontus Krall›¤› ha-
yalinin gerçekleflmesine bile çal›fl›ld›. Adana, Gaziantep, Marafl ve Konya yöresine kadar
Antalya iflgal edildi ve Trakya da iflgal bölgesi içine al›nd›.

Baflkente ise padiflah›n saraylar›na kadar bo¤ucu bir biçimde iflgali yoluyla devletin canevin-
de yabanc› tekel ve egemenli¤i kuruldu ve bütün bu haks›z sald›r›lara karfl› ‹stanbul hükûmeti bel-
ki de tarihte bir benzeri hiç görülmemifl yolda boyun e¤di ve hep güçsüz ve c›l›z bir durumda



mül etti ve daima zay›f ve âciz bir mevkide kald›. ‹flte bu ahval milletimizi fledit bir intibaha
sevketti. Art›k milletimiz pek güzel anlad› ki Düveli ‹tilâfiye bu vatanda mukaddesat ve mu-
kadderat›na sahip bir kudret ve iradei millîye mevcut olmad›¤› zehab› bat›l›na kap›ld›. Ve bu
zehap yüzünden cans›z bir vatan, kanunsuz bir millet nelere müstahak ise bimuhaba onlar›n
tatbikat›na koyuldu, buna karfl› tevekkül ve teslimiyetin ink›raz› tam facias›ndan baflka bir
netice vermiyece¤i kanaati teeyyüt etti.

Efendiler, milletimizin sizler gibi münevveran ve hamiyetperveran› manzaran›n elemli
karanl›klar›ndan naümit olmad›lar. Çünkü onlar bilirler ki tarih bir milletin varl›¤›n›, hakk›-
n› hiçbir zaman inkâr edemez. Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile kanidirler ki, bir nikab› ba-
t›l arkas›ndan vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler mu-
hakkak iflâsa mahkûmdur.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin haks›zl›klar› ve hükûmeti merkezîyenin zâf ve aczi karfl›-
s›nda milletimizin mevcudiyetini isbat ve filî tecavüzlere karfl› namus ve istiklâlini bilfiil mü-
dafaa hükmünü vermekle muztar kald›. Matlup oldu¤u veçhile: fiarkta harbi zailin her türlü
meflekkat ve elemlerini görmüfl ve bilhassa Ermenilerin vahflet ve zulümlerine sahne olmufl
matemzede hudut vilâyetlerimiz namus ve istiklâli millîyi kurtarmak maksadile Müdafaai
Hukuku Millîye, M››hafazai Hukuku Millîye Cemiyetleri teflkil eylediler. fiarktan ve cenup-
tan tehlike hisseden Diyarbekir vilâyetimizde de Müdafaai Vatan Cemiyeti teflekkül etti.

Garpla Yunanl›lar›n tecavüzü ihtimaline karfl› teflekkül eden Müdafaai Hukuku Millî-
ye Cemiyeti Yunanl›lar›n sevgili topraklar›m›za ayak basmas› üzerine ilhak› filen redde k›-
yam etti.

Trakyada, Kilikyada ve her taraftan millî cemiyetler teflekkül etti. Hulâsa garptan ve
flarktan yükselen saday› millet Anadolunun en ücra köflesinde, makes buldu, binaenaleyh
millî cemiyetler düflmanlar›n esaret boyunduru¤una girmemek kastile millî cemiyetler düfl-
manlar›n esaret boyunduru¤una girmemek kastile millî vicdan›n azmü iradesinden do¤mufl
yegâne teflkilât oldu. Bu sayede as›rlardanberi müstakil yaflayan milletimiz mevcudiyetini âle-
me göstermeye bafllad›.

Efendiler, milletçe çarei halâs›n ancak kendi ruhundan ve kendi taazzuvundan do¤aca-
¤› kanaati tahakkuk edince; bariz tehlikeler karfl›s›nda bulunan fiarkî Anadolu vilâyat› "Er-
zurum Kongresini" davet etti. Bu s›rada idi ki cereyan eden muhaberat ve saik olan hadisat
ve zarurat ile de halâs› umumîi vatan› istihdaf eyliyen S›vas Kongresi, bugün heyeti muhtere-
menizin vücuda getirdi¤i Umumî Kongre, 21 Haziran 1335 tarihinde karargir olmufltur.

Efendiler, burada azîm teessüflerle heyeti aliyenize arzedece¤im ki, memleketin ve mil-
letin mukaddesat›n› teminde aczü meskenetten baflka bir kudret gösterememifl olan hükûme-
ti merkezîye saday› milleti bo¤mak, revab›t› müflterekei millîyeyi k›rmak ve bu suretle mille-
ti daima ma¤lûp göstermek gibi ancak düflmanlar›m›z›n hesab› menfaatine kaydolunan ha-
rekât› mezbuhane ve mütehalifede bütün celâdetini tak›nd›. Bu hal tarihi millîmizde bittabi
hükûmeti merkezîye hesab›na pek flaibedar bir fas›ld›r.

Teflekkür olunur ki Efendiler, millet ve kudreti millîyenin tamamen müzahiri olan na-
muskâr ordumuz, hükûmeti merkezîyeyi ikaz suretile zararlar takim edilmifltir. Maahaza su-
itesirler baz› mertebe teahhurat› bâdi olmufltur.

Hat›rlarda olacakt›r ki, S›vas Umumî Kongresine teflrifleri için 22 Haziranda vukubu-
lan davetnamede Erzurum Kongresinden bahsedilerek 10 Temmuz, in'ikat için esas itibar
edilmiflti. Garbî Anadolu murahhaslar›n›n bu zamana kadar S›vasa vâs›l olabilecekleri tah-
min olunarak Erzurum Kongre heyetinin de S›vasta umumî içtimaa dahil olabilece¤ine im-
kân tasavvur edilmiflti. Halbuki S›vas Kongresinin in'ikad› ancak bugün müyesser oldu. Ara-
dan bir ay› mütecaviz zaman geçti. Bu uzun müddet zarf›nda Erzurum Kongresi heyetinin
intizar etmesinden ise zaten malûm ve müflterek olan makas›d› asliye ve nikat› esasîye üzerin-
de icray› müzakerat ve ittihaz› mukarrerat eylemesi münasip görüldü. Ve sonra da murah-
haslar›n mahalli intihaplar›na avdetlerile mukarrerat›n filen tatbikat›na bafllamalar› tercih
edildi. Fakat kongre heyeti umumiyesi ve binaenleyh fiarkî Anadolu nam›na S›vas Kongresi-
ne haz›r bulunmak üzere Heyeti Temsilîyeden bir heyetin tevkiline karar verdi.

Erzurum Kongresinin beyanname ve nizamnamesi muhteviyat›ndan baflka hafî kalm›fl hiç-
bir karar yoktur. Yaln›z Sadrazam Ferit Paflan›n Paris seyahatinden avdetinde Anadoluda surifl
oldu¤una dair vukubulan bir tamimi Kongrece büyük teessüflerle okunmufl ve muhalifi hakikat
ve menafii memleket ve millete muz›r bir gafilâne tebli¤in derhal tekzibi fliddetle kendisinden talep

922 923

kald›. ‹flte bu durumlar milletimizi sert biçimde uyand›rd›. Art›k milletimiz pek güzel anlad›
ki ‹tilâf Devletleri bu vatanda kutsal de¤erlerine ve kaderine egemen bir güç ve millî irade var
olmad›¤› yolunda yanl›fl bir san›ya kap›ld›. Ve bu san› yüzünden cans›z bir vatana, kanunsuz
bir millete neler yarafl›rsa çekinmeden onlar› uygulanmaya koyuldu, buna karfl› kadercilik ve
bafle¤menin tam bir bat›fl facias›ndan baflka bir sonuç vermiyece¤i kan›s› do¤ruland›.

Efendiler, milletimizin sizler gibi ayd›nlar› ve yurtseverleri görünümün ac› karanl›kla-
r›ndan umutsuzlu¤a düflmediler. Çünkü onlar bilirler ki tarih bir milletin varl›¤›n›, hakk›n›
hiçbir zaman yads›yamaz. Çünkü onlar güçlü bir iman ile bilirler ki, aldat›c› bir perdenin ar-
kas›ndan vatan ve milletimiz zarar›na verilen hükümler, ortaya sürülen kan›lar kesinkes so-
nuçsuz kalacakt›r.

Efendiler, ‹tilâf Devletlerinin haks›zl›klar› ve ‹stanbul hükûmetinin güçsüzlü¤ü ve c›-
l›zl›¤› karfl›s›nda milletimizin varl›¤›n› kan›tlamak ve sald›r›lara karfl› namus ve ba¤›ms›zl›-
¤›n› edimli olarak savunmak karar›n› vermek zorunda kald›. Gerekli oldu¤u gibi: Do¤uda
geçen savafl›n her türden zorluk ve ac›lar›n› görmüfl ve özellikle Ermenilerin yabanilik ve
k›r›c›l›¤›na sahne olmufl kederli s›n›r illerimiz ulusal namus ve ba¤›ms›zl›¤› kurtarmak ama-
c›yla Ulusal Haklar› Savunma, Ulusal Haklar› Koruma Dernekleri kurdular. Do¤udan ve
güneyden tehlike sezen Diyarbak›r ilimizde de Vatan› Savunma Derne¤i kuruldu.

Bat›da Yunanl›lar›n sald›r› olas›l›¤›na karfl› kurulan Ulusal Haklar› Savunma Derne¤i
Yunanl›lar›n sevgili topraklar›m›za ayak basmas› üzerine buralar›n Yunanistana kat›lmas›-
na karfl› aya¤a kalkt›.

Trakyada, Kilikyada ve her yanda millî dernekler kuruldu. K›sas› milletin bat›dan ve
do¤udan yükselen sesi Anadolunun en uzak köflesinde yank› buldu. Böylece ulusal dernek-
ler düflmanlar›n tutsakl›k boyunduru¤una girmemek amac›yla millî vicdan›n sars›lmaz ka-
rarl›l›¤›ndan do¤mufl tek örgüt oldu. Bu sayede yüzy›llardanberi ba¤›ms›z olarak yaflayan
milletimiz varl›¤›n› dünyaya göstermeye bafllad›.

Efendiler, millette kurtulufl yolunun ancak kendi ruhundan ve kendi örgütlenmesin-
den do¤aca¤› kan›s› yer edince; aç›k tehlike karfl›s›nda bulunan Do¤u Anadolu illeri "Erzu-
rum Kongresi" ni toplant›ya ça¤›rd›. Bu arada yap›lan haberleflmeler ve neden olan olaylar
ve zorunluklarla da tüm vatan›n kurtulmas›n› hedefleyen S›vas Kongresi, bugün sayg›de¤er
kurulunuzun oluflturdu¤u Genel Kongre, 21 Haziran 1919 tarihinde kararlaflt›r›lm›flt›r.

Efendiler, burada büyük üzüntülerle yüksek kurulunuza bildirece¤im ki, memleketin
ve milletin kutsal de¤erlerini sa¤lamakta güçsüzlük ve miskinlikten baflka bir güç göstere-
memifl olan ‹stanbul hükûmeti milletin sesini bo¤mak, ulusun ortak ba¤lar›n› k›rmak ve
böylece milleti hep yenilmifl göstermek gibi sadece düflmanlar›m›z›n yarar›na yaz›lan umut
k›r›c› ve bozguncu davran›fllarla bütün yi¤itli¤ini tak›nd›. Bu durum ulusal tarihimizde el-
bette ‹stanbul hükûmeti ad›na çok lekeli bir bölümdür.

Teflekkür olunur ki Efendiler, milletin ve ulusal gücün tam bir yard›mc›s› olan namus-
lu ordumuz, ‹stanbul hükûmetini uyararak zararl› sonuçlar biraz ertelenmifltir. Bununla bir-
likte, bunun kötü sonuçlar› bir ölçüde gecikmeler do¤urmufltur.

An›msars›n›z ki, S›vas Genel Kongresine gelmeniz için 22 Haziranda yaz›lan ça¤›r›da
Erzurum Kongresinden sözedilerek, toplant›n›n 10 Temmuzda toplanmas› düflünülmüfltü.
Bat› Anadolu delegelerinin bu zamana kadar S›vasa ulaflabilecekleri kestirilerek Erzurum
Kongre kurulunun da S›vasta genel toplant›ya kat›labilece¤i düflünülmüfltü. Oysa S›vas
Kongresi ancak bugün toplanabildi. Aradan bir ay› aflk›n zaman geçti. Bu uzun süre içinde
Erzurum Kongresi kurulunun beklemesinden asl›nda bilinen ve ortak olan temel amaç ve
temel noktalar üzerinden görüflmeler yap›lmas› ve kararlar al›nmas› uygun görüldü. Ve son-
ra da delegelerin seçim yerlerine dönerek kararlar›n edimli olarak uygulanmas›na bafllama-
lar› ye¤lendi. Ama kongre genel kurulu böylece Do¤u Anadolu ad›na S›vas Kongresinde
haz›r bulunmak üzere Temsilci Kuruldan bir heyetin vekâlet etmesine karar verdi.

Erzurum Kongresinin bildiri ve tüzü¤ünde yaz›l› olanlardan baflka gizli kalm›fl hiçbir karar
yoktur. Yaln›z Baflbakan Ferit Paflan›n Paris yolculu¤undan dönüflünde Anadoluda kargafla oldu-
¤uyla ilgili olarak yap›lan bir genelgesi Kongrece büyük üzüntülerle okunmufl ve gerçe¤e ayk›r›
ve memleket ve millet yarar›na zararl› olan bu aymazca bildirinin hemen yalanlanmas› kendisin-



edilmifltir. Bir de intihab› meb'usan›n tesrii talep olunmufltur. Erzurum Kongresi yaln›z fiar-
kî Anadolu murahhaslar›ndan teflekkül etmifl bulundu¤u için salâhiyetini bu daire dahiline
hasretmek mecburiyetini nazar› dikkate tutmufltur. Ancak Garbî Anadolu ve Rumeli murah-
haslar›n›n ifltirakile tecelli edebilecek ve âm ve flamil salâhiyetin istimalini heyeti muhtereme-
nizin hüzünle meflrut ve mukayyet gördü. Hatta bu sebepledir ki fiarkî Anadoludaki millî ce-
miyetlerin birleflmesinden hâs›l olan kütleye unvan verirken fiarkî Anadolu kayd› konuldu.
Alel›tlak "Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti" yahut "Anadolu-Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti" unvan› umumîsi istimal edilmek ve bütün milletin hukuku nam›na kendi kendine
salâhiyet vermek do¤ru olamazd›. Bu takdirde ‹stanbulda vukubuldu¤u gibi befl, on kiflinin
bir araya gelerek bütün milletin sahibi salâhiyet vekilleri imifl gibi indî ve sahibi aslî olan mil-
letle alâkas›z bir teflebbüs mahiyetinde olabilirdi.

Bununla beraber Efendiler, Erzurum Kongresi bütün memleketin ve milletin ittihat ve
ittifak noktas›nda fiarkî Anadolu ve vilâyetlerince vilâyat› saire ile her noktai nazardan iflti-
raki mesai temini emeli kat'idir üssülesas›m kabul eylemifltir. Bittabi huzuru âlinizle münakit
iflbu S›vas Umumî Kongremizde vatan›m›z›n yekpare, milletimizin yekvücut oldu¤unu lüzu-
mu gibi ifade ve ispat edecek esasat vazolunur.

Efendiler, Millet Meclisinin toplanmas› için ötedenberi gösterilen millîye karfl›s›nda hü-
kûmeti merkezîyenin bidayetindenberi ald›¤› ihmalkâr ve bilâhare mütemerridane ve Kanu-
nu Esasîye külliyen mugayir etvar› son günlerde cereyan› millî mümaflatkâr bir vaziyete gir-
mifltir, intihabata emir verildi¤i malûmunuzdur. Bunun tahakkukunu inflallah azmü celâde-
tiniz vücuda getirecektir. Ancak buna takaddüm eden safhai vakayide müteaddit veya mün-
ferit ecnebî mandaterlikleri gibi do¤rudan do¤ruya hayat ve istiklâlimizle alâkadar bir mese-
le mevzuubahs olmaktad›r.

Meclisi millînin henüz toplanmam›fl oldu¤u bir s›rada mahsur ve istiklâlini zayi etmifl
olan hükûmeti merkezîyenin münferit ve gayr›meflru bir karar› veyahut amali millîyeye mu-
halif baz› tekâlifi hariciyeye ink›yat ve serfüru etmifl gibi emrivakilerin ihtimali zuhûrat›na
karfl› Erzurum ve S›vas Kongrelerinin ruhu millîye temsilen ve biribirini takiben içtima› mu-
hakkak bir fali hayrü selâmettir. Maruzat›m hitam bulurken vatan ve milletin fevzü halâs› ga-
yesine merbut olan heyetimizin muvaffak› bilhayr olmas› temenniyat›n› Barigâh› ilâhiye re-
feylerim.

VES‹KA, 55.
Adet S›vas, 13/9/1919
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Konyada K.O. 12, Diyarbekirde K.O. 13, Bal›kesirde K.O. 14, Erzurumda K.O. 15, 
Ankarada K.O. 20, Bursada F›rka 17, Çinede F›rka 58, Band›rmada F›rka 61,

Ni¤dede F›rka 11 (61 inci F›rka vas›tasile Edirnede K.O. 1) Kumandanl›klar›na
Hükûmeti merkezîyenin takip etti¤i mesleki irticakârane ve son zamanlarda ald›¤› vaz'›

mutlak›yet mevcut endifle ve heyecan› tefldide bais oldu¤u gibi meb'usan intihabat›n›n icras›n-
da ihmalkârane hareketi, sulhün aleyhimizde olan bilcümle icabat›n› kabul ve millete bir em-
rivaki tarz›nda takdim edece¤ini iflrap etmekte ve flu halde Sulh Konferans›na verdi¤i nota
mucibince Torosun berisindeki vilâyat›m›zm z›ya› ve Ayd›n vilâyetinde kabul etti¤i hududun
garp aksam› sahiliyesi ve memleketin muhtelif k›taat› meflgulesi maazallah zayi edilmek teh-
likesi bütün üryanl›¤ile hissedilmekte oldu¤undan Meclisi Meb'usan›n intihabile milletin hu-
kuku mukaddesesini istimaline ve irade ve kudretini izhara meydan kalmadan böyle bir va-
ziyeti mühlike karfl›s›nda ittihaz› tedabir ve müdafaai hukuk eylemek ve keza halk› teslih ve
yekdi¤eri aleyhine k›yam ve k›tale teflvik cinayeti denaetkâranesine teflebbüs etti¤i elde edil-
mifl olan vesaik ile gayrikabili ret bir surette tahakkuk eden hükûmeti merkeziye ile her türlü
tedabire ra¤men muhafazai mevki etti¤i müddetçe kat'› münasebat edilmekle flayet bu müd-
det ve flu hal devam edecek olursa memleketin idaresi ve ayn› zamanda tahassülü memul ye-
ni vaziyetlere karfl› mukadderat› milletin takrir ve tespiti z›mn›nda bir umumi kongrenin fev-
kalâde olarak aktine ihtiyaç hâs›l olmas› memuldür. Ledelicap bu fevkalâde kongrenin der-
hal içtima›n› teminen azas›n› flimdiden intihap eylemek menafii memleket icab›ndan görül-
mektedir. Garbî Anadolunun murahhaslar› zaten S›vasta müçtemi bir haldedir.

Binaenaleyh her sancaktan kazalar›n›n adedine göre muktazi murahhaslar›n flimdiden in-
tihabile ilk icra edilecek tebli¤de gösterilecek mevkii içtimaa flitap etmek üzere ihtiyaten haz›r bu-
lunmalar›n›n temini ile isimlerinin flimdiden S›vasta Heyeti Temsilîyeye bildirilmesi rica olunur.
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den kesinlikle istenmifltir. Bir de meb'uslar›n seçiminin çabukland›r›lmas› istenmifltir. Erzu-
rum Kongresi yaln›z Do¤u Anadolu delegelerinden kurulmufl bulundu¤u için yetkisini bu
çerçeve içinde tutmak zorunlu¤u dikkate al›nm›flt›r. Ancak Bat› Anadolu ve Rumeli dele-
gelerinin kat›lmas›yla belirebilecek genifl ve kapsaml› yetkinin kullan›lmas›n› sayg›de¤er
kurulunuzun toplanmas› kofluluna ba¤l› görmüfltür. Hatta bu nedenledir ki Do¤u Anadolu-
daki ulusal derneklerin birleflmesinden oluflan toplulu¤a ad verirken Do¤u Anadolu s›n›r-
lamas› konuldu. Do¤rudan do¤ruya "Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i" ya da "Anado-
lu-Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" genel ad›n› kullanmak ve bütün milletin haklar› ad›-
na kendi kendine yetki vermek do¤ru olamazd›. Böyle yap›lsayd› ‹stanbulda yap›ld›¤› gibi
befl, on kiflinin bir araya gelerek bütün milletin yetkili vekilleri imiflcesine tek yönlü ve ger-
çek yetki sahibi olan milletle ba¤lant›s›z bir giriflim niteli¤inde olabilirdi.

Bununla birlikte Efendiler, Erzurum Kongresi bütün memleketin ve milletin anlafl›p
birleflmesi konusunda Do¤u Anadolu illerinin öbür illerle her bak›mdan çal›flma ortakl›¤›
sa¤lamas› konusundaki iste¤i kesindir ilkesini kabul etmifltir. Do¤al olarak sizlerin kat›lma-
s›yla toplanan bu S›vas Genel Kongremizde vatan›m›z›n bir bütün, milletimizin tek beden
oldu¤unu gere¤i gibi belirtip kan›tlayacak ilkeler konulur.

Efendiler, Millet Meclisinin toplanmas› için ötedenberi gösterilen ulusal istekler kar-
fl›s›nda ‹stanbul hükûmetinin bafltanberi ald›¤› önemsemez ve sonralar› karars›z ve Anaya-
saya tümüyle ayk›r› tutum son günlerde ulusal ak›m›n etkisiyle uysal bir duruma girmifltir.
Seçimler için emir verildi¤ini bilirsiniz. Bunun gerçekleflmesini Allah›n izniyle sizin sars›l-
maz kararl›l›¤›n›z ve yi¤itli¤iniz sa¤layacakt›r. Ancak bundan önceki olaylar evresinde bir-
kaç ya da bir tek yabanc› devletin mandas› alt›na girmek gibi do¤rudan do¤ruya varl›¤›m›z
ve ba¤›ms›zl›¤›m›zla ilgili bir sorun sözkonusu olmaktad›r.

Meclisin daha toplanmam›fl oldu¤u bir s›rada kuflat›lm›fl ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› yitir-
mifl olan ‹stanbul hükûmetinin kendi bafl›na ve yasaya ayk›r› bir karar› ya da ulusal istekle-
re ayk›r› bir tak›m yabanc› önerilere bafle¤mek gibi olup bittilerin olas›l›¤› karfl›s›nda Erzu-
rum ve S›vas Kongrelerinin ulusal ruhun temsilcisi olarak ve biribiri ard›ndan toplanmas›
kesinlikle hayra ve esenli¤e yorulacak birfleydir. Sözlerimi bitirirken vatan ve milletin mut-
luluk ve kurtuluflu amac›na ba¤l› olan kurulumuzun hay›rl› bir baflar›ya ulaflmas›n› Yüce
Tanr›dan dilerim.

BELGE, 55.
Say› S›vas, 13/9/1919
95

Konyada K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13, Bal›kesirde K.O. 14, Erzurumda K.O. 15,
Ankarada K.O. 20, Bursada Tümen 17, Çinede Tümen 58, Band›rmada Tümen 61,
Ni¤dede Tümen 11 (61 inci Tümen arac›l›¤›yla Edirnede K.O. 1) Komutanl›klar›na

‹stanbul Hükûmetinin izledi¤i gericilik politikas› ve son zamanlarda ald›¤› zorbaca tu-
tum varolan kayg› ve kuflkunun yo¤uluflmas›na neden oldu¤u gibi meb’uslar› seçiminin ya-
p›lmas›ndaki savsaklay›c› tutumu, bar›fl›n bizim zarar›m›za olan tüm hükümlerini kabul edip
millete bir oldu bitti biçiminde sunaca¤›n› sezdirmektedir ve bu durumda Bar›fl Konferans›-
na verdi¤i nota gere¤ince Torosun ötesindeki illerimizin yitirilmesi ve Ayd›n ilinde kabul et-
ti¤i s›n›r›n bat› k›y›s› bölümü ve memleketin iflgal alt›ndaki çeflitli bölgelerinin Allah korusun
yitirilmesi tehlikesi bütün ç›plakl›¤›yla sezinlenmekte oldu¤undan Meb'uslar Meclisinin se-
çilmesiyle milletin kutsal haklar›n› kullanmas›na ve iradesini ve gücünü göstermeye meydan
kalmadan böyle korkunç bir durum karfl›s›nda önlemler al›p haklar›n› savunmak ve ayr›ca
halk› silâhland›rmak ve birbirine karfl› k›y›ma özendirmek gibi alçakça cinayetlere giriflti¤i
elde edilmifl olan belgelerle söz götürmez bir biçimde kan›tlanan ‹stanbul hükûmeti ile her
türlü önlemlere karfl›n yerini korudu¤u sürece iliflki kesilmek ve bu süre ve flu durum devam
edecek olursa memleketin yönetimi ve ayn› zamanda ortaya ç›kmas› beklenen yeni durum-
lar karfl›s›nda ulusun kaderini belirtip saptamak için genel nitelikli bir kongrenin ola¤anüstü
olarak toplanmas› gerekmesi beklenir. Gerekti¤inde bu ola¤anüstü kongrenin gecikmeden
toplanmas›n› sa¤lamak için üyelerini flimdiden seçmek memleket ç›karlar› aç›s›ndan gerekli
görülmektedir. Bat› Anadolunun delegeleri zaten S›vasta toplu bir durumdad›r.

Bu nedenle her sancaktan ilçelerinin say›s›na göre gerekli delegelerin flimdiden seçil-
mesile yap›lacak ilk bildiride gösterilecek toplant› yerine hemen gelmek üzere her olas›l›¤a
karfl› haz›r bulunmalar›n›n sa¤lanmas›yla isimlerinin flimdiden S›vasta Temsilci Kurula bil-
dirilmesi rica olunur.



‹flbu flifrenin suretini m›ntakadaki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine tebli¤ ve hükmünü
müttehiden icraya himmet ve bir an evvel intaç buyurulmas› rica olunur.

Heyeti Temsilîye
Mustafa Kemal 

VES‹KA, 56.
Erzurum fiifre mahlûlüdür
529

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Bedirhanî ailesinden Celâdet ve Kâmran ile Diyarbekirli Cemil Pafla ailesinden ve fira-

rîlerden Ekren nam›ndaki üç flah›s silâhl› Kürtler muhafazas›nda ve vaktile Diyarbekir vilâ-
yetinde aleyhimize propagandalar yapan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil refakatinde olarak Elbistan
ve Arga üzerinden. Malatyaya geldiler. Mutasarr›fla belediye reisi taraf›ndan istikbal edildik-
leri; Binbafl› Nowil'in Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu tetkik etmek üzere hükûmeti merkezî-
yenin müsaadesile dolaflt›klar›n› söyledi¤i ve fakat yedinde vesika olmad›¤› Malatyadaki sü-
vari alay›n›n mevcudunun azl›¤› dolay›sile bunlar›n derdestine cesaret edemedi¤i maahaza
bunlar›n derhal tevkifi için ‹stanbula müracaat edildi¤i On Üçüncü Kolordudan bildirilmifl-
tir. Bu adamlar›n ne maksat ve ne vazife için nereleri gezecekleri hakk›ndaki malûmat›n›
Harput valisinden sordum.

6/9/1335
K.O. 15 Kumandan›

Kâz›m
VES‹KA, 57. 
fiifre 
Zata mahsus ve dakika tehiri gayricaizdir 7/9/1335

Diyarbekirde 13 üncü Kolordu Erkân›harbiye Riyasetine
Memleket için pek muz›r harekât icrasile meflgul olduklar› tahakkuk eden Vali Galip

Bey, Malatya Mutasarr›f› ve Kâmran ve Celâdet ve Ekrem Beylerle refakatlerinde bulunan
‹ngiliz binbafl›s›n›n behemehal tevkif ve S›vasa sevkedilmeleri için bizzat On Beflinci Alay
Kumandan› ‹lyas Beyin emrinde altm›fl kadar atl› ve estersüvar›n en geç olarak 9/9/1335 de
Harputtan Malatyaya hareketi icap etmifl ve tesrian lilmaslaha do¤ruca mezkûr alay kuman-
danl›¤›na da tebligat yap›lm›flt›r.

Bu müfrezenin sürati hareketinin teminini ehemmiyetle rica ederim. Berayi muavenet
yar›n S›vastan bir otomobil ile baz› zabitan dahi gönderilecek ve müfreze için vesaiti nakliye
tedarikinde ihtiyar edilecek masraf da buraca tesviye edilecektir. On beflinci alaya verilecek
emir suretinin acilen ifl'ar›n› da ayr›ca rica ederim. Bu hususlara kumandan›n›z›n muvafaka-
ti olmasa bile icras› elzemdir.

K.O. 3 Kumandan›
Salâhattin

VES‹KA, 58.
Zata mahsustur Elâzizden, 8/9/1335
Gayet aceledir. Dakika durmayacakt›r.

S›vasta K.O. 3 K.
C: 8/9/1919 zata mahsus flifreye:
1 - Telgraf al›nm›fl ve anlafl›lm›flt›r.
2 - Malatya buraya üç gün mesafededir. Orada süvari ve topçu alaylar› vard›r. Hareket

haz›rl›¤›m ikmal edilmifl ve Kolordudan ald›¤›m emir üzerine hareketim tehir edilmifltir. Ko-
lordunun muvafakati olmadan buradan hareket etmekli¤im münasip olm›yaca¤›ndan hare-
ket emrimin kolordudan tebli¤ine delâlet buyurulmasm› sab›rs›zl›kla bekliyorum. Maruzdur.
11697 numara iledir.

Alay 15 Kumandan›
Binbafl›

‹lyas

926 927

Bu flifrenin örne¤ini bölgedeki Haklar› Savunma Derneklerine bildirip gere¤inin el-
birli¤iyle yerine getirilmesine yard›m›n›z ve biran önce sonuçland›rman›z rica olunur.

Temsilci Kurul
Mustafa Kemal

BELGE, 56.
Erzurum fiifrenin çözülmüflüdür
529

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Bedirhanî ailesinden Celâdet ve Kâmran ile Diyarbak›rl› Cemil Pafla ailesinden ve ka-

çaklardan Ekrem ad›nda üç kifli silâhl› Kürtler koruyuculu¤unda ve eskiden Diyarbak›r ilin-
de bize karfl› propagandalar yapan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil ile birlikte Elbistan ve Arga üze-
rinden......Malatyaya geldiler. Mutasarr›fla belediye baflkan› taraf›ndan karfl›land›lar; Bin-
bafl› Nowil’in Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere ‹stanbul hükûmetinin izniy-
le dolaflt›klar›n› söyledi¤i ve fakat elinde belge bulunmad›¤› Malatyadaki atl› alay›n›n mev-
cudunun azl›¤› dolay›sile bunlar›n yakalanmas›n› göze alamad›¤› bununla birlikte bunlar›n
gecikmeden tutuklanmalar› için ‹stanbula bafl vuruldu¤u On Üçüncü Kolordudan bildiril-
mifltir. Bu adamlar›n ne amaçla ve ne görev için nereleri gezecekleri hakk›ndaki bildikleri-
ni Harput valisinden sordum. 6/9/1919

K.O. 15 Komutan›
Kâz›m

BELGE, 57.
fiifre 
Kifliye özeldir ve bir dakika bile geciktirilmemelidir 7/9/1919

Diyarbak›rda 13 üncü Kolordu Kurmay Baflkanl›¤›na
Memleket için pek zararl› ifller yapmakta olduklar› kesinlikle anlafl›lan Vali Galip

Bey, Malatya Mutasarr›f› ve Kâmran ve Celâdet ve Ekrem Beylerle yanlar›nda bulunan ‹n-
giliz binbafl›s›n›n ne olursa olsun tutuklanarak S›vasa gönderilmeleri için do¤rudan do¤ru-
ya On Beflinci Alay Komutan› ‹lyas Beyin emrinde altm›fl kadar atl› ve kat›rl›n›n en geç ola-
rak 9/9/1919 da Harputtan Malatyaya do¤ru yola ç›kmalar› gerekmifl ve iflin çabuklaflt›r›l-
mas› için do¤rudan o alay komutanl›¤›na da bildirim yap›lm›flt›r.

Bu birli¤in h›zla yola ç›kmas›n›n sa¤lanmas›n› önemle rica ederim. Yard›mc› olmak
üzere yar›n S›vastan bir otomobil ile baz› subaylar da gönderilecek ve birlik için tafl›t arac›
bulmak yolunda yap›lacak harcama da buraca karfl›lanacakt›r. On beflinci alaya verilecek
emir örne¤inin ivedi olarak bildirilmesini de rica ederim. Bu konularda komutan›n›z›n ona-
y› olmasa bile bildirilenin yap›lmas› zorunludur.

K.O. 3 Komutan›
Salâhattin

BELGE, 58.
Kifliye özeldir Elaz›¤dan, 8/9/1919
Çok ivedidir. Dakika durmayacakt›r

S›vasta K.O. 3 K.
K: 8/9/1919 kifliye özel flifreye:
1 - Telgraf al›nm›fl ve anlafl›lm›flt›r.
2 - Malatya buraya üç gün uzakl›ktad›r. Orada atl› ve topçu alaylar› vard›r. Yol haz›r-

l›¤›m tamamlanm›fl ve Kolordudan ald›¤›m emir üzerine yola ç›kmam ertelenmifltir. Kolor-
dunun onay› olmadan buradan ayr›lmam uygun olm›yaca¤›ndan yola ç›kma emrimin kolor-
dudan bildirilmesine yard›m etmenizi sab›rs›zl›kla bekliyorum. Bilginize sunulur. 11697 sa-
y›l›d›r.

Alay 15 Komutan›
Binbafl›

‹lyas



VES‹KA, 59.
Malatyada Süvari Alay 12 Kumandan› Cemal Beyle 7/8 Eylûl 1335 gecesi makine ba-

fl›nda vukubulan muhaberedir. (Muhabereye bafllamadan evvel hüviyetini anlatmas› hakk›n-
da sorulan sual üzerine flu malûmat› verdi: Üç yüz on bir nihayetinde nefl'et etmifl. Kafkas ve
Suriye cephelerinde, Süvari ‹kinci F›rkada, Afliret ‹htiyat F›rkas› Mürettep Süvari Alay Ku-
mandanl›¤›nda ve ‹randa Süvari ‹kinci Alay Kumandanl›¤›nda bulunmufl, ‹stanbullu imifl).

Sual - Muhaberemizin hiçbir noktas›n›n hiçbir kimseye söylenmiyece¤ine dair yan›n›z-
daki telgraf müdür ve memuruna yemin ettirmenizi rica ederim. Muhabereye devam edece-
¤iz.

Cevap - Yemin ettiler kimse kalmad›. Yaln›z›z Efendim.
Sual - Oraya, bir ‹ngiliz binbafl›s› gelmifl, ismini, yan›nda kimler oldu¤unu bildiriniz?
Cevap - Vesikas›nda, Cobertine Nowildir. Refakatindekiler Bedirhanzade Kâmran ve

Celâdet Beylerle Diyarbekirli Cemil Paflazade Ekrem Bey ve Diyarbekirli Hilmi Efendi ve
birtak›m Ekrattan ibarettir.

Sual - Ekrat dedi¤inizin m›ktar› nedir ve o binbafl› cinsinden ne kadar kuvvet vard›r?
Cevap - On befl yirmi kifli kadar vard›r. Bir çavufl bir neferi var. Baflka yok Efendim.
Sual - 5/6 gecesi Elâziz valisi otomobille oraya gitmifltir. Orada m›d›r ve onlarla temas-

ta m›d›r?
Cevap - Buraya gelmifltir. Nowil ile görüflmüfltür. Bugün de iadei ziyaret olmak üzere

Nowil valinin misafir bulundu¤u Fabrikatör Mehmet Efendinin hanesine gidecektir. Di¤er-
lerile görüflüp görüflmedi¤ini bilemiyorum.

Sual - Alay›n›z›n el alt›nda mevcudu nedir?
Cevap - Alay›n bölükleri müteferriktir. Burada ancak bir kadro bölü¤ü vard›r. An›n da

bir k›s›m atlar› takibattad›r.
Sual - fiimdi, bu anda eliniz alt›nda kaç müsellâh nefer vard›r?
Cevap - On befl yirmi ç›kar›labilir.
Sual - Vali Galip Beyi ve ‹ngiliz binbafl›s›n›, Kâmran, Celâdet ve Ekrem Beylerin kâf-

fesinin müdebbirane tertiple bu gece tevkiflerile S›vasa tahrikleri elzemdir. Vaziyetiniz bunu
yapmaya müsait midir? Size buradan ve Harputtan muavenet yetifltirilecektir.

Cevap - Valiyi de beraber mi?
Sual - Bilhassa, evet!
Cevap - Arzetti¤im veçhile vaziyet ve kuvvetim buna gayrimüsaittir. Kâmran, Celâdet

ve Ekrem Beylerin tevkifleri hakk›nda Kolordu 13 Kumandanile muhabere cereyan etti. Ne-
ticesinde flimdilik tevkifleri vaziyetin nezaketi hasebile muvaf›k olam›yaca¤› hakk›nda emir
de vürut etmifltir.

Sual - Kendilerine hissettirmeksizin s›k› tarassudatta bulundurunuz. Her hareketlerin-
den bize malûmat veriniz. Kolordu Kumandan›ndan emir gelecektir. Bir tarafa hareket eder-
lerse istikameti hareketleri ve otomobille mi hareket ettikleri bildirilmelidir. Bu zevat meya-
n›nda Vali Bey de dahil. ‹lyas Beyle aran›zda flifre var m›d›r?

Cevap - Vali Bey Elâzizden Amerika otomobilile gelmifltir. Di¤erlerinin otomobili yok-
tur. Cümlesi atl› olarak gelmifltir. ‹lyas Beyle flifremiz vard›r.

Sual - Teflekkür ederim. Neticei tetkikat›n›za her an intizar eyleriz efendim. Bizimle mu-
habere için lâz›mgelen flifre size bildirilecektir.

Cevap - Her an emri âlinize amade ve lây›k olmad›¤›m teflekkürat›n minnettar›y›m.
Gönderilecek flifrenize muntaz›r bulundu¤umu arz eylerim.

fiifre 8 Eylûl 1335
Malatyada Alay 12 Süvari Kumandan› Cemal Beye

Zevat› malûme hâlâ orada m›d›r ve bunlar hakk›ndaki tarassut tertibat›n›z ne dereceye
kadar emindir. Ö¤le ve akflam olmak üzere günde iki defa itay› malûmat etmeniz rica olunur.
Mustafa Kemal

Ahmet Zeki

928 929

BELGE, 59.
Malatyada Atl› Alay 12 Komutan› Cemal Beyle 7/8 Eylûl 1919 gecesi makine bafl›nda

yap›lan yaz›flmad›r. (Yaz›flmaya bafllamadan önce kimli¤ini anlatmas› için yöneltilen soru
üzerine flu bilgiyi verdi: Üç yüz on bir (1895) sonunda okulu bitirmifl. Kafkas ve Suriye cep-
helerinde, Atl› ‹kinci Tümende, Afliret Yedek Tümeni özel olarak kurulmufl Atl› Alay Ko-
mutanl›¤›nda ve ‹randa Atl› ‹kinci Alay Komutanl›¤›nda bulunmufl. ‹stanbullu imifl).

Soru - Yaz›flmalar›m›z›n hiçbir noktas›n›n hiçbir kimseye söylenmiyece¤i konusunda
yan›n›zdaki telgraf müdür ve görevlisine yemin ettirmenizi rica ederim. Yaz›flmay› sürdüre-
ce¤iz.

Yan›t - Yemin ettiler kimse kalmad›. Yaln›z›z Efendim.
Soru - Oraya, bir ‹ngiliz binbafl›s› gelmifl, ad›n›, yan›nda kimler oldu¤unu bildiriniz?
Yan›t - Belgesinde, Cobertine Nowil'dir. Yan›ndakiler Bedirhanzade Kâmran ve Ce-

lâdet Beylerle Diyarbak›rl› Cemil Paflazade Ekrem Bey ve Diyarbak›rl› Hilmi Efendi ve
birtak›m Kürtlerden oluflmaktad›r.

Soru - Kürtler dedi¤inizin say›s› nedir ve o binbafl› cinsinden ne kadar kuvvet vard›r?
Yan›t - On befl yirmi kifli kadar vard›r. Bir çavufl bir neferi var. Baflka yok Efendim.
Soru - 5/6 gecesi Elaz›¤ valisi otomobille oraya gitmifltir. Orada m›d›r ve onlarla iliflki

kurmufl mudur?
Yan›t - Buraya gelmifltir. Nowil ile görüflmüfltür. Bugün de ziyaretine karfl›l›k vermek

üzere Nowil valinin konuk bulundu¤u Fabrikatör Mehmet Efendinin evine gidecektir.
Öbürleriyle görüflüp görüflmedi¤ini bilemiyorum.

Soru - Alay›n›z›n el alt›nda mevcudu nedir?
Yan›t - Alay›n bölükleri ayr› ayr› yerlerdedir. Burada ancak bir kadro bölü¤ü vard›r.

Onun bir bölüm atlar› da izleme görevindedir.
Soru - fiimdi, bu anda eliniz alt›nda kaç silâhl› er vard›r?
Yan›t - On befl yirmi ç›kar›labilir.
Soru - Vali Galip Beyi ve ‹ngiliz binbafl›s›n›n, Kâmuran, Celâdet ve Ekrem Beylerin

tümünün ak›ll›ca al›nacak önlemlerle bu gece tutuklanmas›yla S›vasa gönderilmeleri çok
gereklidir. Durumunuz bunu yapmaya elveriflli midir? Size buradan ve Harputtan yard›m
yetifltirilecektir.

Yan›t - Valiyi de birlikte mi?
Soru - Özellikle, evet.
Yan›t - Bildirdi¤im gibi durum ve kuvvetim buna elveriflsizdir. Kâmuran, Celâdet ve

Ekrem Beylerin tutuklanmalar› konusunda Kolordu 13 Komutanile yaz›flmalar oldu. So-
nunda flimdilik durumun özelli¤i nedeniyle tutuklanmalar›n›n uygun olam›yaca¤› yollu emir
de gelmifltir.

Soru - Kendilerine sezdirmeksizin s›k› olarak gözetletiniz. Bütün yapt›klar›ndan bize
bilgi veriniz. Kolordu Komutan›ndan emir gelecektir. Bir tarafa ayr›l›rlarsa gidifl yönleri ve
otomobille mi gittikleri bildirilmelidir. Bu kifliler aras›nda Vali Bey de var, ‹lyas Beyle ara-
n›zda flifre var m›d›r?

Yan›t - Vali Bey Elaz›¤dan Amerikan otomobilile gelmifltir. Öbürlerinin otomobili
yoktur. Tümü atl› olarak gelmifltir. ‹lyas Beyle flifremiz vard›r.

Soru - Teflekkür ederim. ‹ncelemelerinizin sonucunu her an bekleriz efendim. Bizim-
le haberleflmek için gereken flifre size bildirilecektir.

Yan›t - Her an yüksek emrinizi beklerim ve hak etmedi¤im teflekkürlerin gönülden
borçlusuyum. Gönderilecek flifrenizi beklemekte oldu¤umu bilginize sunar›m.

fiifre 8 Eylûl 1919
Malatyada Alay 12 Atl› Komutan› Cemal Beye

Bilinen kifliler daha orada m›d›r ve bunlar için gözetleme önlemleriniz ne kertede gü-
venlidir. Ö¤le ve akflam olmak üzere günde iki kez bilgi vermeniz rica olunur. Mustafa Ke-
mal

Ahmet Zeki



VES‹KA, 60.
Gayet aceledir Diyarbekirden, 8/9/1335
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S›vasta: K.O. 3 Kumandanl›¤›na
C: 7/9/1335 flifreye:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 15 inci Alay Kumandan›na yaz›yah flifre berayi ma-

lûmat zirdedir.
1 - Malatyadaki heyetin memleketin selâmeti noktai nazar›ndan nekadar muz›r oldu¤u

aflikârd›r. ‹ki ay evvel Diyarbekir vilâyetinde hükûmet aleyhinde alenen propaganda yapan
millî reisine bir buçuk aya kadar buralarda Hükûmeti Osmanîye memurlar› kalm›yacakt›r,
diyen Musul vilâyetinin bugünkü hercümerç ve (m r d n h ) sebebi yegâne olan Nowil gibi ve
(r h a e n k a h) maksada hizmet edece¤i bedihidir. Diyarbekirde ‹ngiliz himayesinde Kür-
distan teflkiline çal›flt›¤›ndan (a l fl d g n d a d v z y y) takibata u¤rad›¤›ndan Halebe firar eden
Cemil Paflazade Ekremin ‹ngilizlerle beraber bulunmas› ötedenberi Hükûmeti Osmanîyeye
düflmanl›klarile meflhur Bedirhanilerden Kâmran ve Celâdetin de refakat etmesi ve bunlar›n
do¤ruca ötedenberi amali hainanesi malûm olan Malatya Mutasarr›f›n›n m›ntakas›na gelme-
leri pek ziyade calibi dikkattir. ‹stanbulun, valinin ve mutasarr›f›n azli hakk›ndaki mütead-
dit ifl'arat›m›za ra¤men mutasarr›f› el'an vikaye eylemeleri kolordular›n madun kumandan-
larla bile flifreli muhaberesini mâni emir veren ‹stanbul hükûmeti merkezîyesinin amali ha-
inanesi kendilerince malûm olan Nowil gibi bir propagandac›ya flifre ile muhabere ve istedi-
¤i adamlarla görüflmek, istedi¤i yeri gezmek için müsaadeyi havi bir vesika vermesi Kolordu-
ca Harbiye Nezaretine bu heyetin geri ald›r›lmas› hakk›nda yaz›lan esbab› mucibeyi ve mü-
taleay› havi flifrelere cevap bile verilmemesi, valinin m›ntakas›nda fliddetle tezahürat› millîye
aleyhinde bulunmas› ve fliddetle tehcir mesailini takip etmesi ve geldi¤i gündenberi aflair ara-
s›nda dolaflarak esrarengiz bir siyaset takip etmesi de calibi dikkat mevattand›r.

Hükûmeti merkezîyenin vilâyat› flark›yede hareketi millîyeye mâni olmak maksadile ‹n-
gilizlerle bilmüzakere Elâziz vilâyeti aflairini para ile itma suratile elde etmek istemeleri bu
veçhile mukabil bir kuvvet teflkil eylemek arzu etmeleri pek muhtemeldir. Bunun menafii va-
tanîyeye ne derece mugayir olaca¤› aflikâr ise de tarihimizde Ruslar› ‹stanbula ça¤›rmak gibi
ledelicap düflmandan istimdat edilmifl oldu¤unun mukayyet oldu¤u düflünülürse bu fikir is-
tib'at edilemez. Hassaten umum Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin prog-
ram›n› çizmek üzere S›vasta münakit Umumî Kongrenin in'ikatta oldu¤u bu s›rada Elâziz ve
Malatyada amali millete mugayir bir hareket görülmesi vatan›m›z›n atisi noktai nazar›ndan
cidden pek muz›rd›r. Buna ise ancak sizin gibi fedakâran› vatan çaresaz olacakt›r.

2 - Üçüncü Kolordu ile Kongre heyeti muhteremesi de memleket için pek muz›r harekât ic-
rasile meflgul olduklar› tahakkuk eden vali Galip, mutasarr›f Halil, Bedirhanilerden Celâdet, Ek-
rem ve Binbafl› Nowilin behemehal tevkif ve mahfuzen S›vasa izam›n› hassaten rica ediyorlar.

Bu maksatla kumandan›z alt›nda 60 kadar atl› ve estersüvar›n en geç olarak 9 Eylûlde
Harputtan Malatyaya tahrik edilmesi icap etti¤ini ve berayi muavenet bugün S›vastan bir oto-
mobil ile baz› zabitan›n gönderilece¤ini bildiriyorlar.

3 - Esasen Malatyada süvari ve topçu alay› var. Fakat Alay kumandanlar› beceriksiz
ve o kadar mutemet de¤ildirler. Vali postay› vuranlar› bizzat takip fikrile bütün süvari ala-
y›n› istemifl, alay yaln›z H›sn›mansurdaki bölükle beraber cem'an 40 atl› vermifltir. Maksat-
lar›n› istihsal için Malatyada kuvvet bulundurmak maksadile bu da bir plân olabilir. Alaya
zinhar fazla kuvvet verilmemesini yazd›m. Valinin, efrad› firara teflvik için cemiyet teflkil et-
ti¤i hakk›ndaki istihbarat ta bu fikri teyit eder. Buradaki taburunuz yar›n Harputa hareket
ediyor. Siverekteki süvari bölü¤ü de kestirme yoldan Malatyada alay›na iltihak emri ald›.
Evelce size lüzumunda efrad› hayvanata bindirerek serian Malatyadaki kuvveti takviye için
kolordudan emir verilmiflti. Malatya vaziyetinin ehemmiyet kespetti¤ini (as..p a h s ) etti¤i-
nizden (v h s. h) imkân nispetinde harekât›n›z› gizliyerek altm›fl kadar estersüvarla ve iki
makineli tüfekle Malatyaya gidebilir ve kolorduya Malatyadan bu emre tevfikan muvakka-
ten Malatyaya geçti¤inizi yazars›n›z. Oradaki zabitan ve S›vastan geleceklerle görüflerek
ikinci maddedeki arzuya tebaan icab›n› yapmak hamiyeti dinîye ve gayreti vatanîyelerinden
muntazard›r. Vali gitmifl olursa ‹ngilizlerin derdestinde de mahzuru azîm görürseniz di¤er-
leri hakk›nda icab› yap›l›r. Neticede Kolorduya S›vastan gönderilen müfreze taraf›ndan ya-
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BELGE, 60.
Çok ivedidir Diyarbak›rdan, 8/9/1919
360

S›vasta: K.O. 3 Komutanl›¤›na
K: 7/9/1919 flifreye:
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 15 inci Alay Komutan›na yaz›lan flifre bilgi için afla-

¤›dad›r.
1 - Malatyadaki grubun memleketin esenli¤i aç›s›ndan nekadar zararl› oldu¤u apaç›k

bellidir. ‹ki ay önce Diyarbak›r ilinde hükûmete karfl› aç›ktan aç›¤a propaganda yapan Mil-
lî afliret bafl›na bir buçuk aya kadar buralarda Osmanl› Hükûmetinin görevlileri kalm›ya-
cakt›r, diyen Musul ilinin bugünkü darmad›¤›n ve (m r d n h) tek nedeni olan Nowil gibi ve
(r h a e n k a h) amaca hizmet edece¤i bellidir. Diyarbak›rdan ‹ngiliz koruyuculu¤unda Kür-
distan kurmaya çal›flt›¤› için (a l fl d g n d a d v z y y) kovuflturmaya u¤rad›¤›ndan Halebe
kaçan Cemil Paflazade Ekremin ‹ngilizlerle birlikte bulunmas› ötedenberi Osmanl› Hükû-
metine düflmanl›klarile ünlü Bedirhanilerden Kâmuran ve Celâdetin de yanlar›nda bulun-
mas› ve bunlar›n do¤ruca ötedenberi haince amaçlar güttü¤ü bilinen Malatya Mutasarr›f›-
n›n bölgesine gelmeleri pek çok dikkat çekicidir. ‹stanbulun, valinin ve mutasarr›f›n iflten
uzaklaflt›r›lmas› konusundaki birçok bildirilerimize karfl›n mutasarr›f› hâlâ korumalar› ko-
lordular›n ast komutanlarla bile flifreli yaz›flmalar›n› yasaklayan emir veren ‹stanbul hükû-
metinin haince amaçlar› kendilerince bilinen Nowil gibi bir propagandac›ya flifre ile haber-
leflmek ve istedi¤i adamlarla görüflmek, istedi¤i yeri gezmek için izin içeren bir belge ver-
mesi Kolorduca Savafliflleri Bakanl›¤›na bu grubun geri ald›r›lmas› için yaz›lan gerekçeli flif-
relere yan›t bile verilmemesi, valinin bölgesinde ulusal gösterilere karfl› sert davranmas› ve
yo¤un olarak sürgün olay›n› izlemesi ve geldi¤i gündenberi afliretler aras›nda dolaflarak giz-
li kapakl› bir politika izlemesi de dikkat çekici bir fleydir.

‹stanbul Hükûmetinin do¤u illerinde ulusal giriflime engel olmak amac›yla ‹ngilizlerle
görüflerek Elaz›¤ ili afliretlerini parayla kand›r›p elde etmek istemeleri bu yolda ulusal giri-
flime karfl› bir güç kurmak istemeleri çok olas›d›r. Bunun vatan ç›karlar›na ne kertede ayk›-
r› olaca¤› aç›kça belli ise de tarihimizde Ruslar› ‹stanbula ça¤›rmak gibi gerekti¤inde düfl-
mandan medet umulmufl oldu¤unun yaz›l› bulundu¤u düflünülürse bu düflence olmayacak
fley say›lmaz. Özellikle tüm Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derneklerinin program›-
n› çizmek için S›vasta toplanm›fl bulunan Genel Kongrenin toplant›da oldu¤u bu s›rada Ela-
z›¤ ve Malatyada ulusun isteklerine ayk›r› bir davran›fl görülmesi vatan›m›z›n gelece¤i aç›-
s›ndan gerçekten çok zararl›d›r. Bu durum karfl›s›nda ise ancak sizin gibi özverili vatan ev-
ladlar› ç›kar yol bulacakt›r.

2 - Üçüncü Kolordu ile Kongrenin say›n üyeleri de memleket için pek zararl› ifller yap-
t›klar› kesinlikle anlafl›lan vali Galip, Mutasarr›f Halil, Bedirhanilerden Celâdet, Ekrem ve
Binbafl› Nowil’in ne olursa olsun tutuklanarak koruma alt›nda S›vasa gönderilmelerini özel-
likle rica ediyorlar.

Bu amaçla kumandan›z alt›nda 60 kadar atl› ve kat›rl›n›n en geç olarak 9 Eylûlde Har-
puttan Malatyaya gönderilmesi gerekti¤ini ve yard›m için bugün S›vastan bir otomobil ile
baz› subaylar›n gönderilece¤ini bildiriyorlar.

3 - Gerçekte Malatyada atl› ve topçu alay› var. Fakat Alay komutanlar› beceriksizdir
ve o kadar güvenilir de¤ildirler. Vali postay› vuranlar› kendisi izlemek düflüncesile tüm at-
l› alay›n› istemifl, alay yaln›z H›sn›mansurdaki bölükle birlikte toplam 40 atl› vermifltir.
Amaçlar›n› elde etmek için Malatyada kuvvet bulundurmak amac›yla bu da bir plân olabi-
lir. Alaya hiç bir zaman daha çok kuvvet verilmemesini yazd›m. Valinin, erleri kaçmaya
özendirmek için düzen kurdu¤u yollu al›nan haberler de bu düflünceyi do¤rular. Buradaki
taburunuz yar›n Harputa do¤ru yola ç›k›yor. Siverekteki atl› bölü¤ü de kestirme yoldan
Malatyada alay›na kat›lma emri ald›. Daha önce size gerekti¤inde erleri hayvanlara bindi-
rerek h›zla Malatyadaki kuvveti güçlendirmek için kolordudan emir verilmiflti. Malatya du-
rumunun önem kazand›¤›n› (a s.. p a h s) etti¤inizden (v h s. h) yapt›klar›n›z› olabildi¤ince
gizliyerek altm›fl kadar kat›rl› erle ve iki makineli tüfekle Malatyaya geçti¤inizi yazars›n›z.
Oradaki subaylar ve S›vastan geleceklerle görüflerek ikinci maddedeki iste¤e uyarak gere-
¤ini yapmak dinsel ba¤l›l›¤›n›z ve yurtsal gayretinizden beklenir. Vali gitmifl olursa ‹ngili-
zin yakalanmas›nda da büyük sak›nca görürseniz öbürleri için gereken yap›l›r. Sonuçta Ko-
lorduya S›vastan gönderilen birlik taraf›ndan yap›lm›fl oldu¤unu söylerseniz. Her halde bu



p›lm›fl oldu¤unu söylersiniz. Her halde bu bapta gayet mahirane ve cesareti medenîye ile ha-
reket edilmesi. Hareketinizi muvasalat›n›z› bana, S›vasa bildirmenizi bu bapta gayet ketum
davran›lmas›n›, ahvale göre tatbikatla mahzur ve imkâns›zl›k görürseniz bildirmenizi hassa-
ten ria ederim.

K.O. 13 Erkân›harbiye Reisi
Halit

VES‹KA, 61.
Diyarbekir, 9/9/1335

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
1 - (4114,4224): ‹lyas Bey 52 estersüvar ve 2 mitralyözle bu sabah Malatyaya hareket et-

mifltir. Yar›n akflam Malatyadad›r. ‹lyas Beye ve Malatyadaki Alay Kumandanlar›na yazd›-
¤›m flifreler beray› malûmat S›vasa yaz›lm›flt›r.

2 - ‹lyas Beyle beynimizde müstamel ve taraf›n›za bir sureti verilen elif 32 den bafllayan
miftah Malatyadaki Topçu ‹kinci Alayda mevcuttur. ‹ki grup olarak istimali ve (menzil mif-
tahiledir) kayd›n›n derci ve mezkûr Alay Kumandan› Binbafl› Erzurumlu Münir Beyin, Sü-
vari alay› kumandan›n›n tebdili hakk›nda Kenan Beyle muhaberedeyim. Bugün resmen de
tevkif hakk›nda bir emir yazm›flt›m. Kumandan emredemedi. Art›k muhaliflerle dolu bir mu-
hitte ve vilâyetimiz müflkülât›n› takdir buyuraca¤›n›z›, buna nazaran beni daha fazla icraat
yapmamak hususunda mazur görece¤inizi ümit eder ve arz› hürmet eylerim Efendim.

Kemal Bey daha mutemet bulundu¤u ve bu vas›ta ile muhabere buyurulmas› maruzdur.
fiifre kalemi numara 365.

K.O. 13 Kumandan Vekili
Cevdet

VES‹KA, 62.
fiifre S›vas, 9/9/1335
Adet
23

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Ankara Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na

Müstakil Kürdistan teflkili propagandas› yapmakta olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil,
yan›nda Mevlanzade Rifat, Bedirhanilerden Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade Ekrem
Beyler nam›ndaki zevat ile Malatyaya gelerek Elâziz Valisi Galip Bey de kendilerine iltihak
ile Bedirhanilerden olan mutasarr›f› liva Halil Beyle müfltereken millet ve vatan aleyhinde ic-
raata tevessül eyledikleri ve gûya postay› vuranlar› takip eylemek maksadile etraftan Ekrat
celbine kalk›flt›klar› istihbar edildi¤inden Harputtan 15 inci Alay Kumandan› makineli tüfek-
le mücehhez bir müfrezei askerîye, Aziziyeden iki süvari bölü¤ü, Siverekten Malatyadaki Sü-
vari On ‹kinci Alaya mensup bölük Malatya üzerine tahrik edilerek mumaileyhin tevkifleri
esbab›na tevessül edilmifltir. Netice ayr›ca arzolunacakt›r.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 63.
fiifre S›vas, 9/9/1335
Adet
21
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Riyasetine
Malatyada içtima eden millet hainlerinin bu defa da gûya postay› vuranlar› takip mak-

sadile etraftan Ekrat celbine tevessül eyledikleri mesmu oldu. Aziziyeden hareket eden Üçün-
cü Kolordu süvari bölüklerine en k›sa yoldan Malatyaya hareket emredildi. Binaenaleyh pos-
ta h›rs›zlar›n› takip için uzaklaflt›r›lm›fl olan On ‹kinci Süvari Alay bölü¤ünün de hemen Ma-
latyaya tahriki pek lâz›md›r. Müstaceliyeti maslahata binaen alay kumandan›na bu husus
tavsiye edilmifltir. Kolordudan da do¤ruca emir verilmesi rica olunur. Bugün ayr›ca otomo-
bil ile Malatyaya zabitan da gönderilmifltir.

Mustafa Kemal
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konuda çok ustaca ve yüreklilikle davran›lmal›. Yola ç›k›fl›n›z› ve var›fl›n›z› bana, S›vasa bil-
dirmenizi bu konuda çok s›k› a¤›zl› davran›lmas›n›, duruma göre uygulamakta sak›nca ve
olanaks›zl›k görürseniz bildirmenizi özellikle rica ederim.

K.O. 13 Kurmay Baflkan›
Halit

BELGE, 61.
Diyarbak›r, 9/9/1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
1 - (4114, 4224): ‹lyas Bey 52 kat›rl› ve 2 mitralyözle bu sabah Malatyaya do¤ru yola

ç›km›flt›r. Yar›n akflam Malatyadad›r. ‹lyas Beye ve Malatyadaki Alay Komutanlar›na yaz-
d›¤›m flifreler bilgi için S›vasa yaz›lm›flt›r.

2 - ‹lyas Beyle aram›zda kullan›lan ve size bir örne¤i verilen "a 32" den bafllayan flifre
anahtar› Malatyadaki Topçu ‹kinci Alayda vard›r. ‹ki grup olarak kullan›lmal› ve (menzil
anahtar›ylad›r) sözlerinin eklenmesi ve ad› geçen Alay Komutan› Binbafl› Erzurumlu Mü-
nir Beyin, Atl› alay› komutan›n›n de¤ifltirilmesi konusunda Kenan Beyle haberleflmekte-
yim. Bugün resmî olarak da tutuklanmas› için bir emir yazm›flt›m. Komutan emredemedi.
Art›k muhaliflerle dolu bir çevrede ve ilimizdeki güçlükleri anlars›n›z, buna göre beni daha
çok ifller yapmamak konusunda hakl› görece¤inizi umar ve sayg› sunar›m Efendim.

Kemal Beyin daha güvenilir oldu¤unu ve bu kanaldan haberleflilmesini dilerim. fiifre
servis say› 365.

K.O. 13 Komutan Vekili
Cevdet

BELGE, 62.
fiifre S›vas, 9/9/1919
Say› 23

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Ankarada Yirminci Kolordu Komutanl›¤›na

Ba¤›ms›z Kürdistan kurulmas› propagandas› yapmakta olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister
Nowil, yan›nda Mevlanzade Rifat, Bedirhanilerden Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade
Ekrem Beyler ad›ndaki kiflilerle Malatyaya gelerek Elaz›¤ Valisi Ali Galip Bey de kendile-
rine kat›larak Bedirhanilerden olan sancak mutas›rr›f› Halil Beyle ortaklafla millet ve vata-
na karfl› ifller yapmaya kalk›flt›klar› ve sözde postay› vuranlar› izlemek amac›yla etraftan
Kürtler getirmeye kalk›flt›klar› haber al›nd›¤›ndan Harputtan 15 inci Alay Komutan› maki-
neli tüfekle donat›lm›fl bir askerî birlik, Aziziyeden iki atl› bölü¤ü, Siverekten Malatyadaki
Atl› On ‹kinci Alaya Ba¤l› bölük Malatya üzerine gönderilerek ad› geçenlerin tutuklanma-
lar› yoluna gidilmifltir. Sonuç ayr›ca bildirilecektir.

Mustafa Kemal
BELGE, 63.
fiifre S›vas, 9/9/1919
Say› 21

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkanl›¤›na
Malatyada toplanan millet hainlerinin bu kez de sözde postay› vuranlar› izlemek ama-

c›yla etraftan Kürtleri getirmeye kalk›flt›klar› duyuldu. Aziziyeden yola ç›kan Üçüncü Ko-
lordu atl› bölüklerine en k›sa yoldan Malatyaya gitmeleri emredildi. Buna göre posta h›rs›z-
lar›n› izlemek için uzaklaflt›r›lm›fl olan On ‹kinci Atl› Alay bölü¤ünün de gecikmeden Ma-
latyaya gönderilmesi çok gereklidir. ‹flin ivedili¤i nedeniyle alay komutan›na böyle sal›k ve-
rilmifltir. Kolordudan da do¤rudan do¤ruya emir verilmesi rica olunur. Bugün ayr›ca oto-
mobil ile Malatyaya subaylar da gönderilmifltir.

Mustafa Kemal



VES‹KA, 64.
fiifre S›vas, 9/9/1335
Adet 
18

Malatyada On ikinci Süvari Alay Kumandanl›¤›na
Harput valisi ile Malatya mutasarr›f›n›n ‹ngilizlerin aleti olarak vatan ve millet aleyhin-

de icraata tevessül eyledikleri ve elyevm Malatyada müstakil Kürdistan teflkili propagandas›
yapmak üzere gelmifl olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve hempalar› Kâmuran, Celâdet ve
Ekrem ve Mevlânzade Rifat Beylerle birleflerek, gûya postay› vuranlar› takip eylemek üzere
mutasarr›f›n civardan müsellâh Ekrat talep eyledi¤i anlafl›ld› bu hususta taraf› âlinizden de
malûmata intizar ediyorduk. Do¤rudan do¤ruya millet ve ordu aleyhinde bir hareketi haina-
ne teflkil eden bu teflebbüse karfl› alay›n›z ne tertibat alm›flt›r. Sürati ifl'ar›na muntaz›r›m. H›s-
n›mansurdaki bölü¤ünüzün takipten sarf›nazar ettirilerek hemen Malatyaya celbi lâz›md›r.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 65.
fiifre S›vas, 9/9/1335

Kemahta Meb'usu Sab›k Sa¤›rzadelerden Halet Beyefendiye
‹ngiliz himayesinde müstakil bir Kürdistan teflkili maksadile propaganda yapmakta

olan ‹ngiliz binbafl›lar›ndan Mister Nowilin din ve milletlerini satm›fl Kürt Beylerinden Ek-
rem, Kâmuran Ali, Celâdetle Malatyaya geldi¤i ve hükûmeti merkezîyenin mürevvici efkâr›
yani millet ve vatan haini olan Harput valisinin de bunlara iltihak eyledi¤i ve Bedirhaniler-
den Malatya Mutasarr›f› Halil Beyle beraber gûya postay› vuran h›rs›zlar› takip behanesile
Ekrat celbine tevessül eyledikleri haber al›nd›. Bittabi men'i mazarratlar› için tedabiri askerî-
ye ve millîyeye tevessül edildi. fiu kadar ki, Kürtlerin makam› mukaddesi hilâfete ve vatana
olan sadakat ve merhutiyetlerini göstermek üzere baz› a¤avat›n bir m›ktar Kürt kuvvetile bir-
likte Malatya istikametine hareket ve padiflah ve millet aleyhinde ‹ngilizlerle teflriki mesaiye
cür'et eden ve o civar›n saf Ekrad›n› posta h›rs›zlar›n› takip yalan› ile toplayarak beyhude ye-
re asker taraf›ndan itlaf edilmelerine ve padiflaha, millete karfl› isyan etmifl bir flekle sokulma-
lar›na sebebiyet verecek olan bu vatan hainlerinin alçakl›klar›n› marülarz Ekrada vesaiti se-
ria ile iblâ¤ ederek davete ademi icabetlerinin teminine hasr› himmet eylemeleri son derece fla-
yan› arzudur. Mümkün ise hemen tevessül ile neticenin ifl'ar›n› rica ederiz.

Mustafa Kemal 
VES‹KA, 66.

Malatya, 16 Eylûl 1335
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Zeyil 15/9/1335 flifre: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Vali, mutasarr›f hakk›nda söylenilen sözleri dinlememifltir. Hatta eflraf ve muteberan›n

kendisine mutasarr›f aleyhinde vaki olan maruzat ve flikâyetlerini kâmilen mutasarr›fa ihbar
eylemifltir. Bilâhare eflraf›n bu hususta kendisine vaki olan suallerine karfl› benim ‹stanbul-
da da s›r sakl›yamad›¤›m meflhurdur. Ben s›r sand›¤› de¤ilim. Fakat merak etmeyin ben mu-
tasarr›fa baflka tarzda anlatt›m demifltir. S›vasta Malatya ve Harputla vaki olan aç›k tel mu-
haberesini ve kendisini mutasarr›f› ve ye¤enlerini ve saireyi derdest etmek üzere Harputtan
‹lyas Beyin S›vastan da birtak›m zabitan›n hareketini bura telgraf müdürü derhal valiye ih-
bar eylemesi üzerine valiyi pek büyük havf istilâ eylemifl ve bütün geceyi hükûmet dairesin-
de geçirmifltir. Vali bizzat telefonla mutasarr›f› müteaddit defalar davet eylemifl ise de muta-
sarr›f icabet eylememifltir. Bütün gece odada dolaflarak uyuyamam›flt›r. Vali jandarma ku-
mandan›na, müdafaa etmek üzere tekmil jandarma ve polisi toplamas›n› emir vermifl ise de
esasen kuvvetin az oldu¤unu ve böyle bir zamanda flehrin asayifline nezaret edecek kimse
kalm›yaca¤›n›, kendilerinin esas vazifelerinin asayifli tesisten ibaret oldu¤unu söyliyerek
reddeylemifltir. Bunun üzerine Hac› Kayaya adamlarile ‹lyas Beyi yolda pusuya düflürerek
tevkif eylemesi için müracaat eylemifl ise de oradan da bir ruyu muvafakat görmemifltir. Bu-
nun üzerine firara karar vererek Hac› Bedir A¤ay› da bu hususta i¤fal eylemifllerdir. Bunla-
ra mümaflat eden Hac› Bedir A¤an›n biraderi olup Hac› Bedir A¤an›n bizzat dindar ve
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BELGE, 64.
fiifre S›vas, 9/9/1919
Say› 18

Malatyada On ‹kinci Atl› Alay Komutanl›¤›na
Harput valisi ile Malatya mutasarr›f›n›n ‹ngilizlerin aleti olarak vatan ve millete karfl›

giriflimlerde bulunduklar› ve flu s›rada Malatyada ba¤›ms›z Kürdistan kurma propagandas›
yapmak için gelmifl olan ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve yardakç›lar› Kâmuran, Celâdet ve
Ekrem ve Mevlânzade Rifat Beylerle birleflerek, sözde postay› vuranlar› izlemek için mu-
tasarr›f›n yöreden silâhl› Kürtler istedi¤i anlafl›ld› bu konuda sizden de bilgi bekliyorduk.
Do¤rudan do¤ruya millet ve orduya karfl› haince bir davran›fl olan bu giriflime karfl› alay›-
n›z ne önlem alm›flt›r. Çabuk bildirilmesini bekliyorum. H›sn›mansurdaki bölü¤ünüzün iz-
leme iflinden al›narak gecikmeden Malatyaya getirilmesi gereklidir.

Mustafa Kemal
BELGE, 65.
fiifre

S›vas, 9/9/1919
Kemahta Eski Meb'us Sa¤›rzadelerden Halet Beyefendiye

‹ngiliz koruyuculu¤undan ba¤›ms›z bir Kürdistan kurulmas› amac›yla propaganda
yapmakta olan ‹ngiliz binbafl›lar›ndan Mister Nowil’in din ve milletlerini satm›fl Kürt Bey-
lerinden Ekrem, Kâmuran Ali, Celâdetle Malatyaya geldi¤i ve ‹stanbul hükûmetini tutan
yani millet ve vatan haini olan Harput valisinin de bunlara kat›ld›¤› ve Bedirhanilerden Ma-
latya Mutasarr›f› Halil Beyle birlikte sözde postay› vuran h›rs›zlar› izlemek uydurma ama-
c›yla Kürtleri getirmeye girifltikleri haber al›nd›. Elbette yapacaklar› kötülükleri önlemek
için askerî ve idarî önlemler al›nd›. fiu kadar ki, Kürtlerin kutsal halifelik makam›na ve va-
tana sad›k olduklar›n› ve ona ba¤l› bulunduklar›n› göstermek için baz› a¤alar›n bir parça
Kürt kuvvetile birlikte Malatya do¤rultusunda yola ç›kmak ve padiflah ve millete karfl› ‹n-
gilizlerle iflbirli¤i yapmaya kalk›flan ve o yörenin temiz yürekli Kürtlerini posta h›rs›zlar›n›
izleme yalan› ile toplayarak bofl yere asker taraf›ndan öldürülmelerine ve padiflaha, millete
karfl› isyan etmifl bir duruma sokulmalar›na neden verecek olan bu vatan hainlerinin alçak-
l›klar›m sözünü etti¤i Kürtlere çabuk yoldan bildirerek yap›lan ça¤›r›ya uymamalar›n› sa¤-
lamaya bütün gücünüzle çal›flman›z çok beklenir. Olabilirse gecikmeden ifle koyularak so-
nucun bildirilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal
BELGE, 66.

Malatya, 16 Eylûl 1919
S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na

Ek 15/9/1919 flifre: Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Vali, mutasarr›f hakk›nda söylenilen sözleri dinlememifltir. Dahas› ileri gelenlerin ken-

disine mutasarr›fa karfl› söylediklerini ve yapt›klar›n› yak›nmalar› tümüyle mutasarr›fa ha-
ber vermifltir. Sonra da ileri gelenlerin bu konuda kendisine yönelttikleri sorulara karfl› be-
nim ‹stanbulda da s›r sakl›yamad›¤›m herkesce bilinir. Ben s›r küpü de¤ilim. Fakat merak
etmeyin ben mutasarr›fa baflka tarzda anlatt›m demifltir. S›vasta Malatya ve Harputta yap›-
lan aç›k tel yaz›flmas›n› ve kendisini mutasarr›f› ve ye¤enlerini ve öbürlerini yakalamak üze-
re Harputtan ‹lyas Beyin S›vastan da birtak›m subaylar›n yola ç›kt›¤›n› bura telgraf müdü-
rü hemen valiye haber vermesi üzerine valiyi pek büyük korku kaplam›fl ve bütün geceyi hü-
kûmet kona¤›nda geçirmifltir. Vali kendisi telefonla mutasarr›f› birçok kereler ça¤›rm›flsa da
mutasarr›f gelmemifltir. Bütün gece odada dolaflarak uyuyamam›flt›r. Vali jandarma komu-
tan›na, savunmak üzere tüm jandarma ve polisi toplamas›n› emretmiflse de mevcut kuvve-
tin az oldu¤unu ve böyle bir zamanda flehrin güvenli¤ine bakacak kimse kalm›yaca¤›n›, ken-
dilerinin temel görevlerinin güvenli¤i sa¤lamaktan baflka birfley olmad›¤›n› söyliyerek kabul
etmemifltir. Bunun üzerine Hac› Kayaya adamlarile ‹lyas Beyi yolda pusuya düflürerek tu-
tuklamas› için baflvurmuflsa da oradan olumlu bir yüz görmemifltir. Bunun üzerine kaçma-
ya karar vererek Hac› Bedir A¤ay› da bu konuda kand›rm›flt›r. Bunlara uyan Hac› Bedir



namuskâr bir zat oldu¤unda herkes müttehittir. 10 Eylûl sabah› bunlar›n hareketi mukarrer-
ken nezdlerinde birkaç jandarma ve müsellâh Kürt oldu¤u halde ani olarak hükûmete gel-
mifllerdir. Bu s›rada süvari alay› taraf›ndan mutasarr›f›n evinin telefon telleri kesilerek ve evi
sar›larak bas›lm›flt›r. Bunu hükûmette para almakla u¤raflan vali ve mutasarr›f haber al›nca
bunlar fliddeti havf ile her fleyi unutarak maiyetlerile birlikte atlar›na binip süratle firar eyle-
mifllerdir. Mustafa Kemal ve avenesinin tenkili masarifine karfl›l›k olmak üzere olbaptaki em-
rine tevfikan alt› bin lira al›nm›flt›r, ibaresi ve her ikisi taraf›ndan imzal› senetleri de oldu¤u
gibi b›rakm›fllard›r. Senet jandarma kumandan› nezdindedir. Bu para al›nm›fl ve unutulmufl
oldu¤una nazaran paran›n ahziyle harekât› millîyeye sarf› menutu reyi âlii devletleridir. Ma-
bad› arzedilecektir.

K.O. 3 Emir Zabiti
Recep Zühtü

VES‹KA, 67.
Malatya, 17/9/1335 

S›vas K.O. 3 Kumandanl›¤›na 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Zeyl 16/9/1335 flifreye:
Jandarma kumandan›n›n fikrine göre firarileri Kürtler aras›nda elegeçirmek ihtimali yok-

tur. Yap›lan teflebbüsler tesirile Kürtler aras›nda da duram›yacaklar›ndan Mutasarr›f›n Urfaya
‹ngilizlere dehalet, valinin de Kayseriye, oradan da ‹stanbula geçmesi muhtemeldir. Valinin ai-
lesi Elâzizdedir. Mutasarr›f›nki de burada Amerika eytamhanesine iltica etmifltir. Vali ailesine
ziyade merbut ve meclûp oldu¤u cihetle ailesini takiple kendisine mülâki olmak mümkündür.
Bu hususa mümkün mertebe dikkat ediyorum. Elâzizden hareketinde takip edebilmek üzere
bendenize de haber verilmesi için Elâzizde icap edenlere emir buyurulmas› maruzdur. Muma-
ileyhay› takiple Kayseride veyahut Bozanti-Eskiflehir hatt› üzerinde valiye mülâki olmay› mu-
hakkak addediyorum. Mutasarr›f›n ye¤enleri Celâdet ve Kâmuran, Nowilin refakatinde imifl.
Süvari alay› taraf›ndan mutasarr›f›n evinin bir parça tedbirsizce ve lâz›mgelen yerler tutulmak-
s›z›n bas›lmas› ve icap eden ketumiyete itina edilmemesi vali ve mutasarr›f›n maiyetlerindeki
müsellâh adamlarla mukabele ederek burada mevcut cüz’î kuvvei askerîyeye karfl› kanl› bir flu-
rifl ç›kartmalar› ihtimalinden ihtirazen merkuman› ürkütmek ve esasen maksatlar› dahilinde
olan firarlar›n› tesri ve tacil ettirerek bu suretle buradan bir an evvel çekilip gitmeleri için limak-
sadin yap›ld›¤›n› Jandarma Kumandan› Tevfik Bey sözleri aras›nda ihsas etmek istemifltir.

Buradaki süvari ve topçu alaylar› kumandanlar› da halk üzerinde iyi bir tesir b›rakma-
ya muvaffak olamam›fllard›r. Hac› Kayan›n üç bin silâhl› ç›karabilecek bir afliret reisi oldu¤u
ve afliret efrad› civar Kürtlerin en saf ve cesurlar›ndan bulundu¤u anlafl›l›yor. Hac› Kaya ve
Hac› Bedir A¤alardan murahhas olarak davet buyurulacak olursa zaten di¤erlerine nispeten
sakin ve merbut bulunan bu havali Kürtlerinin pek ziyade memnun edilmifl olaca¤› maruzdur.

K.O. 3 Emir Zabiti
Recep Zühtü 

VES‹KA, 68.
fiifre S›vas, 10/3/1335
Aceledir 
Adet 
32

Malatyada On Beflinci Alay Kumandan› ‹lyas Beye
Vali ile mutasarr›f›n firar›, niyetlerindeki h›yanete en büyük delildir. Bu vatan hainlerinin

‹ngiliz paras› ile millet ve hilâfet aleyhinde Kürtlük gayesi için çal›flt›klar› ve maatteessüf ‹stanbul-
daki hükûmetin de bunlar›n fleriki cinayetleri oldu¤u elde edilen flifrelerden anlafl›ld›, mesele ta-
mamen vatanîdir, bu sebeple evvelemirde bu denîlerin süratle derdestleri ve Kürtlük cereyan›na o
taraflarda asla müsait zemin b›rak›lmamas› lâz›md›r. S›vastan bir estersüvar müfrezesi evelki ak-
flam o tarafa sevkolundu¤u gibi, Aziziyeden iki süvari bölü¤ü, Malatya istikametine tahrik edil-
mifl ve ayr›ca, Mamahatundaki süvari alay›na, Harputa yürümesi emredilmifltir. Bundan baflka
Kemahta mukim Meb’usu sab›k Sa¤›rzadelerden Halet Beye de birtak›m Kürt a¤avatile bizzat o
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A¤an›n kardefli olup Hac› Bedir A¤an›n kendisi dinine ba¤l› ve namuslu bir kifli oldu¤unda her-
kes birleflmektedir. 10 Eylûl sabah› bunlar›n yola ç›kmalar› kararlaflt›r›lm›flken yanlar›nda bir-
kaç jandarma ve silâhl› Kürt oldu¤u halde birden hükûmete gelmifllerdir. Bu s›rada atl› alay› ta-
raf›ndan mutasarr›f›n evinin telefon telleri kesilerek ve evi sar›larak bas›lm›flt›r. Bunu hükûmet-
te para almakla u¤raflan vali ve mutasarr›f haber al›nca bunlar çok korkarak her fleyi unutmufl-
lar ve yanlar›ndakilerle birlikte atlar›na binip h›zla kaçm›fllard›r. Mustafa Kemal ve yardakç›la-
r›n›n tepeleme giderlerine karfl›l›k olmak üzere o konudaki emre uyularak alt› bin lira al›nm›fl-
t›r, cümlesi yaz›l› ve her ikisi taraf›ndan imzal› belgeleri de oldu¤u gibi b›rakm›fllard›r. Belge
jandarma komutan›ndad›r. Bu para al›nm›fl ve unutulmufl oldu¤una göre paran›n al›narak ulu-
sal savafl›m için harcanmas› yüksek onaylar›na ba¤l›d›r. Sonraki olaylar bildirilecektir.

K.O. 3 Emir Subay› 
Recep Zühtü

BELGE, 67.
Malatya, 17/9/1919

S›vas K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
Ek 16/9/1919 flifreye:
Jandarma komutan›n›n düflüncesine göre kaçaklar› Kürtler aras›nda ele geçirmek ola-

s› de¤ildir. Yap›lan giriflimler etkisiyle Kürtler aras›nda da duram›yacaklar›ndan Mutasarr›-
f›n Urfaya ‹ngilizlere s›¤›nmas›, valinin de Kayseriye, oradan da ‹stanbula geçmesi olas›d›r.
Valinin ailesi Elaz›¤dad›r. Mutasarr›f›nki de burada Amerika yoksullar evine s›¤›nm›flt›r.
Vali ailesine çok ba¤l› ve tutkun oldu¤undan ailesini izleyerek kendisine ulafl›labilir. Bu ko-
nuya olabildi¤ince dikkat ediyorum. Elaz›¤dan ayr›ld›¤›nda izleyebilmek için bana da haber
verilmesi için Elaz›¤da gerekenlere emir verilmesini dilerim. Ad› geçenleri izleyerek Kay-
seride ya da Bozanti-Eskiflehir hatt› üzerinde valiye ulaflmay› kesin görüyorum. Mutasarr›-
f›n ye¤enleri Celâdet ve Kâmuran, Nowil’in yan›nda imifl. Atl› alay› taraf›ndan mutasarr›f›n
evinin yeterince önlem al›nmadan ve gereken yerler tutulmadan bas›lmas› ve s›k› a¤›zl› ol-
maya gerekti¤i gibi önem verilmemesi vali ve mutasarr›f›n yanlar›ndaki silâhl› adamlarla
karfl› koyarak burada bulunan az say›daki askerî güçlere karfl› kanl› bir sald›r›da bulunma-
lar› olas›l›¤›ndan çekinerek onlar› ürkütmek ve as›l amaçlar›ndan oldu¤u gibi kaçmalar›n›
kolaylaflt›r›p çabuklaflt›rarak buradan biran önce çekilip gitmeleri için bile bile yap›ld›¤n›
Jandarma Komutan› Tevfik Bey sözleri aras›nda sezinletmek istemifltir.

Buradaki atl› ve topçu alaylar› komutanlar› da halk üzerinde iyi bir eki b›rakamam›fl-
lard›r. Hac› Kayan›n üç bin silâhl› ç›karabilecek bir afliret bafl› oldu¤u ve afliret bireyleri ya-
k›nlardaki Kürtlerin en temiz ve yüreklilerinden bulundu¤u anlafl›l›yor. Hac› Kaya ve Hac›
Bedir A¤alardan delege olarak ça¤›r›lacak olursa asl›nda öbürlerine oranla yumuflak bafll›
ve ülkeye ba¤l› bu yöre Kürtlerinin pek çok memnun edilmifl olaca¤› bildirilir.

K.O. 3 Emir Subay›
Recep Zühtü

BELGE, 68.
fiifre S›vas, 10/3/1919
‹vedidir 
Say›
32

Malatyada On Beflinci Alay Komutan› ‹lyas Beye
Vali ile mutasarr›f›n kaçmalar›, amaçlar›ndaki hainli¤in en büyük kan›t›d›r. Bu va-

tan hainlerinin ‹ngiliz paras› ile millet ve halifeli¤e karfl› Kürtlük ilkesi için çal›flt›klar›
ve ne yaz›k ki ‹stanbuldaki hükûmetin de bunlar›n cinayet orta¤› oldu¤u elde edilen flif-
relerden anlafl›ld›, sorun tümüyle vatan sorunudur, bu nedenle herfleyden önce bu al-
çaklar›n çabuk yakalanmalar› ve oralarda Kürtlük ak›m›na elveriflli ortam b›rak›lma-
mas› kesinlikle gereklidir. S›vastan kat›rlara bindirilmifl bir birlik evvelki akflam o tara-
fa gönderildi¤i gibi, Aziziyeden iki atl› bölü¤ü, Malatya do¤rultusunda gönderilmifl ve
ayr›ca, Mamahatundaki atl› alay›na, Harputa yürümesi emredilmifltir. Bundan baflka
Kemahta oturan eski meb’us Sa¤›rzadelerden Halet Beye de birtak›m Kürt a¤alar›yla



taraflara inerek Kürtlerin, bu alçaklar›n hilesine aldanmamalar› için icraatta bulunulmas›
tavsiye edilmifltir. Malatyada mutasarr›fl›¤›n jandarma kumandan› taraf›ndan deruhde edil-
mifl olmas› pek münasiptir. Ayn› veçhile sahibi namus ve hamiyet di¤er bir zat›n da Harput-
ta makam› vilâyeti serian iflgal etmesi, Malatya ve Harputtaki kuvayi hükûmeti tamamen ele
alarak millet ve vatan aleyhinde hiçbir icraata meydan verilmemesi, Kürtlük cereyan›n›n kö-
künden sökülüp at›lmas› ve firarî hainlerin ‹ngiliz parasile Kürtleri aldatarak padiflah ve as-
ker aleyhine flevke çal›flt›klar›; bunlara uyanlar›n bilâeman ve merhamet imha edilece¤i her
tarafa müsait suretlerle tamim olunarak saf ve namuslu halk› hakikatten haberdar eylemek
gibi tedabire bir an evvel tevessül pek mühimdir.

Bu millet hainlerinin ‹ngilizle teflriki mesai edece¤inin de göz önüne al›narak icab›nda
mevcudiyeti millîyemizi tehlikeye sokacak olan ecnebî askerlerine de mukabele olunaca¤›n›n
derpifl edilmesi lâz›md›r.

Takip ve derdestleri hakk›nda ittihaz k›l›nan tertibat›n iflar›n› rica ederiz.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1335
Aceledir
Adet
125

Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Erkân›harbiye Reisi Halit Beyefendiye
1 - Malatya vaziyeti malûmu âlileridir. Hainlerin takip ve derdesti hakk›nda Kolor-

dunuzdan emir verilmifl oldu¤u pek musiptir. Üçüncü Kolordu Aziziyedeki iki bölüklü sü-
vari alay›na en k›sa yoldan caddeye ç›karak Malatyaya yürümek emrini verdi. On Beflinci
Kolorduya Mamahatundaki süvari alay›n› Harputa sevketmesini yazd›k. Malûmunuz veç-
hile S›vastan ayr›ca bir estersüvar müfrezesi evvelisi akflam Malatya istikametine tahrik
olundu.

2 - Dahilîye nâz›r› ile Harput valisinin elde edilen flifreli muhaberat›ndan Ali Galip Bey-
le hempalar›n›n kuvayi mühimme toplayarak S›vas üzerine yürümek gibi bir h›yaneti vatanî-
yeye teflebbüs etmek istedikleri tahakkuk eyledi¤inden maruz kuvvetlerin yetiflmesine intiza-
ra lüzum kalmad›. Eflirrayi mumaileyhimin serian takip ve derdestleri ve Kürtlük cereyan›na
müsait zemin husulüne mahal b›rak›lmamas› için Kolordunuzca her türlü tedabire tevessül
edilmesi pek mühimdir.

Tedabiri müttehaze sayesinde mezkûr m›ntakada baflgösteren Kürtlük cereyan›n›n ta-
mamen akamete u¤rayaca¤› bedihidir.

3 - Firar eden vali ve mutasarr›f yerine flayan› emnü itimat eshab› namustan iki zat›n sü-
rati tayini pek lâz›md›r. Taraf›m›zdan Malatyadaki jandarma kumandan› da muvaf›k görül-
mekte ise de Diyarbekir mektupçusuna itimat olunmamaktad›r. Her halde bu iki mevkie
Kürtlük cereyan›n› kökünden sökecek, millî birlik u¤runda vak›fane, cansiperane çal›flacak
zevat›n serian tayini pek lâz›md›r. Vaziyeti ahireye nazaran bu meselede hükûmeti merkezî-
yenin istihsali rey ve muvafakati bittabi mevzuubahs olamaz. Bu baptaki mütalean›za ve itti-
haz k›l›nacak tertibat›n›z›n ifl'ar›na muntaz›r›z.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1335
Gayet aceledir
Adet
33

Erzurumda On Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Harput Valisi Ali Galip Beyle Malatya Mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve hem-

palar› askerin Harputtan Malatyaya hareketini duyunca bu sabah Kâhta istikametine firar etmifl-
lerdir. Bunlar›n o civarda Bedir A¤a nezdine giderek Ekrat cem ile mukabil harekâta k›yam eyli-
yecekleri ve ihtimalki Maraflta ‹ngiliz kuvvetlerinden de istiane edecekleri tahakkuk eylemifltir.
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birlikte kendisinin o taraflara inerek Kürtlerin, bu alçaklar›n hilesine aldanmamalar› için
birfleyler yap›lmas› sal›k verilmifltir. Malatyada mutasarr›fl›k görevinin jandarma komuta-
n› taraf›ndan üstlenilmifl olmas› çok yerindedir. T›pk› bunun gibi namuslu ve yurtsever
baflka birinin de Harputta ivedilikle valili¤i ele almas›, Malatya ve Harputtaki hükûmet
güçlerini tümüyle ele alarak kökünden sökülüp at›lmas› ve kaçak hainlerin ‹ngiliz parasi-
le Kürtleri aldatarak padiflah ve askere karfl› k›flk›rtmaya çal›flt›klar›; bunlara uyanlar›n
ba¤›fllamadan ve ac›madan yok edilece¤i her tarafa uygun yollarla duyurularak temiz ve
namuslu halka gerçek durumu bildirmek gibi önlemlerin bir an önce al›nmas› çok önem-
lidir.

Bu millet hainlerinin ‹ngilizle iflbirli¤i yapaca¤›n›n da göz önüne al›narak gerekti¤in-
de ulusal varl›¤›m›z› tehlikeye sokacak olan yabanc› askerlerine de karfl›l›k verilece¤inin ön-
görülmesi gereklidir.

‹zlenip yakalanmalar› için al›nan önlemlerin bildirilmesini rica ediriz.
Mustafa Kemal

BELGE, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1919
‹vedidir
Say›
125

Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Kurmay Baflkan› Halit Beyefendiye
1 - Malatya durumunu biliyorsunuz. Hainlerin izlenip yakalanmalar› için Kolordunuz-

dan amir verilmifl olmas› çok yerindedir. Üçüncü Kolordu Aziziyedeki iki bölüklü atl› ala-
y›na en kestirme yoldan anayola ç›karak Malatyaya yürümek emrini verdi. On Beflinci Ko-
lorduya Mamahatundaki atl› alay›n› Harputa göndermesini yazd›k. Bildi¤iniz gibi S›vastan
ayr›ca kat›rlara bindirilmifl bir birlik evvelki akflam Malatyaya do¤ru yola ç›kar›ld›.

2 - ‹çiflleri Bakan› ile Harput valisinin elde edilen flifreli haberleflmelerinden Ali Ga-
lip Beyle yardakç›lar›n›n önemli kuvvetler toplayarak S›vas üzerine yürümek gibi bir vatan
hainli¤i girifliminde bulunmak istedikleri kesinlikle anlafl›lm›fl oldu¤u için o kuvvetlerin ye-
tiflmesini beklemeye gerek kalmad›. Bu alçaklar›n ivedilikle izlenip yakalanmalar› ve Kürt-
lük ak›m›na elveriflli durum oluflmas›na olanak b›rak›lmamas› için Kolordunuzca her türden
önlemin al›nmas› çok önemlidir.

Al›nacak önlemlerle o bölgede baflgösteren Kürtlük ak›m›n›n büsbütün önlenmifl ola-
ca¤› aç›kt›r.

3 - Kaçan vali ve mutasarr›f yerine güvenilir namuslu iki kiflinin h›zla atanmas› çok ge-
reklidir. Biz Malatyadaki jandarma komutan›n› da uygun bulmaktaysak da Diyarbak›r
mektupçusuna güvenmemekteyiz. Her halde bu iki göreve Kürtlük ak›m›n› kökünden sö-
kecek, millî birlik u¤runda bilgili, canla baflla çal›flacak kimselerin ivedilikle atanmas› çok
gereklidir. Son duruma göre bu konuda ‹stanbul hükûmetinin oy ve onay›n› almak elbette
sözkonusu olamaz. Bu konudaki düflüncenizi ve al›nacak önlemlerin bildirilmesini bekle-
mekteyiz.

Mustafa Kemal
BELGE, 69.
fiifre S›vas, 10/9/1919
Çok ivedidir
Say›
33

Erzurumda On Beflinci Kolordu Komutanl›¤›na
Harput Valisi Ali Galip Beyle Malatya Mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› Mister Nowil ve yar-

dakç›lar› askerin Harputtan Malatyaya do¤ru yola ç›kt›¤›n› duyunca bu sabah Kâhta do¤rultu-
sunda kaçm›fllard›r. Bunlar›n o yak›nlardaki Bedir A¤an›n yan›na giderek Kürtleri toplay›p kar-
fl› sald›r›ya kalk›flacaklar› ve belki Maraflta ‹ngiliz kuvvetlerinden de yard›m alacaklar› kesinlikle
anlafl›lm›flt›r. On Üçüncü Kolordu izlemelerini emretmifl ve Üçüncü Kolordu da kuvvetlerini ola-



On Üçüncü Kolordu takiplerine emir vermifl ve Üçüncü Kolordu da mümkün oldu¤u kadar
kuvvetlerini cenuba do¤ru indirmifltir. Vaziyetin tamamen millet lehine olarak temini ve bu
hainlere k›p›rdanacak bir f›rsat verilmemesi için azami tesirin gösterilmesi lüzumu tabii bu-
lundu¤undan Mamahatundaki süvari alay›n›n Harput istikametine tahriki taraf›m›zdan ten-
sip edilmekte oldu¤unu arzederiz.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 70.

SURET 1
Dahiliye Naz›r› Adil Beyefendiye

Zat› âlilerile Mamuretilâziz Valisi Galip Bey aras›nda teati olunan telgraflar Kongre he-
yetince elde edilmekle aynen makam› vilâyete tevdi edildi. Bu telgraflar›n suretlerini zire derce-
diyor››m. Verdi¤iniz emir, Galip Beyin deruhde etti¤i vazife, do¤rusu behtü hayretimi mucip ol-
du. Bir taraftan bendenizin infisalimin asl› olmad›¤›n› tebli¤ ile flahs›m› i¤fal ve bir badirei uz-
maya ilka ediyorsunuz. Di¤er taraftan da müslümanlar› biribirine k›rd›rmak için tertibat› cina-
yetkâranede bulunuyorsunuz. Sizi bu türlü tertibata sevkeden sebep nedir. Bir türlü anlayam›-
yorum. Buraca padiflah›na isyan etmifl bir kütle mi vard› ki eflk›yadan mürekkep bir kuvvei te-
dibiye göndermeye ihtiyaç görüyorsunuz. Ve böyle vahi teflebbüsat› hainanenin mümkünilicra
olaca¤›na nas›l kanat edebiliyorsunuz. Evvel ve âhir arzetti¤im veçhile dahili vilâyette muhilli
sükûn ve asayifl ufak bir hareket bile yoktur. Maksad›n›z Mustafa Kemal Pafla ile Rauf Beyi
tutmak ve Kongreyi da¤›tmak ise buna imkân olmad›¤›n› evvelce arzetmifltim. fiimdi yine bu ifl
için ahali aras›nda mukatele açmaya, memleketi atefle vermeye, büsbütün elden ç›karmaya se-
bep olmak ve binnetice vatan ve millete karfl› ihanet cürmü teflkil eder. Bendeniz öyle anl›yo-
rum ki, zat› âliniz h›rs› cah ile hakikati göremiyorsunuz ve hakikati söyliyenleri sevmiyorsunuz.
Anlar› susturmak, ezmek istiyorsunuz. Bilerek yahut bilmiyerek düflmanlar›n ekme¤ine ya¤ sü-
rüyor ve memleketi felâkete sürüklüyorsunuz. fiu hal ve vaziyeten bulunan bir nâz›ra art›k iti-
mad›m kalmad›. Bugüne kadar her mes'uliyeti flahsan deruhde ederek idarei umur ettim, fakat
bu dakikadan itibaren bendeniz makam› vilâyette iken Harput ve Malatya müslümanlar›n›n S›-
vas müslümanlar› ile ve buradaki anas›r› gayrimüslime ve ecnebîye ile mukatele etmeleri gibi
hazin ve hunin bir manzaraya tahammül edebilecek kadar vicdans›z olmad›¤›mdan buna mü-
saade edemiyece¤im. Bu baptaki mesuliyetin tamamen size raci oldu¤unu arzederim Efendim.

10/9/1335
S›vas Valisi

Reflit
SURET 2

Dahiliye
S›vas Valii sab›k› Reflit Pafla Hazretlerine

C: Kongrenin orada aktedece¤ini bildirdi¤iniz içtimaattan Düveli ‹tilâfiyece emsali sa-
b›kas› gibi hâs›l olacak suitesirat› azîme ve bundan vatan ve milletçe tahaddüs edebilecek
mazarrat› vahime flayan› endifle oldu¤undan bu baptaki telgrafnamei valâlar›na cevaben na-
zar› dikkati âlinizi vaktile celp ve bu teflebbüsün sureti münasibede men'i esbab›n›n istihsa-
lini dirayet ve hamiyeti aliyelerine terketmifltim. ‹ki fl›kk› muhtevi olan cevapnamei malûmu
valâlar› üzerine Galip Beyin icray› memuriyeti hususuna Meclisi Vükelâ kararile iradei seni-
yei cenab› hilâfetpenahi flerefsudur buyuruldu. Vatan ve milletin maruz oldu¤u mehaliki azî-
meyi tefldit etmekte olan harekât› vak›adan sarf›nazar edilmesi hakk›nda evvel ve âhir icra
olunan tebligat ve tekidat› nazar› dikkate almayarak muktezay› siyasete münafi, vatan ve
milletimiz hakk›nda cidden mehaliki dai harekâtta ›srar edenler taraf›ndan Galip Beye taar-
ruza k›yama kadar var›lma mülâhazas›na binaen mücerret böyle bir münasebetsizli¤in
men'i vukuu için Galip Beyin lüzumu kadar muhaf›z ile birlikte azimet etmesi muvaf›k› ih-
tiyat görülmüfltü ve birkaç muhaf›z ile gitmek istiyen Galip Beye böyle bir taarruza maruz
kalmamak için muhaf›zlar›n ihtiyaten tezyit ve m›ktar› yüz, yüz elliye iblâ¤› tavsiye olun-
mufltu. Bu kadar cüz’î bir m›ktar maksad› vaz›han tayine kâfildir. Bunu tefsir ve tevile imkân
yoktur. Galip Beyden suretini nakletti¤iniz yolda bir telgrafname de al›nmam›flt›r. Bu bapta
zat› valâlarile teati etti¤imiz telgraflarla mütalea ve suretini nakleyledi¤iniz telgrafnamem
dikkatle k›raat olundu¤u halde bu defa yazd›¤›n›z telgrafnamenin ne kadar nabeca ve flahsî mes-
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bildi¤ince güneye do¤ru kayd›rm›flt›r. Durumun tümüyle millet yarar›na olarak sonuçland›-
r›lmas› ve bu hainlere k›p›rdanacak bir f›rsat verilmemesi için en büyük etkinli¤in gösteril-
mesi gereklili¤i do¤al bulundu¤undan Mamahatundaki atl› alay›n›n Harputa do¤ru yola ç›-
kar›lmas›n›n bizce uygun görülmekte oldu¤unu bildiririz.

Mustafa Kemal
BELGE, 70.

ÖRNEK 1
‹çiflleri Bakan› Adil Beyefendiye

Sizinle Elaz›¤ Valisi Galip Bey aras›nda karfl›l›kl› çekilen telgraflar Kongre kurulunun
eline geçmekle olduklar› gibi valili¤e verildi. Bu telgraflar›n örneklerini afla¤›ya yaz›yorum.
Verdi¤iniz emir, Galip Beyin ald›¤› görev, do¤rusu beni flafl›rtt›. Bir yandan benim görev-
den al›nd›¤›m›n do¤ru olmad›¤›n› bildirerek beni aldat›yor ve tehlikesi büyük bir duruma
sokuyorsunuz. Öbür yandan da müslümanlar› biribirine k›rd›rmak için cinayet düzenleri
kuruyorsunuz. Sizi bu türden düzenlere iten nedir. Bir türlü anlayam›yorum. Burada padi-
flah›na karfl› ayaklanm›fl bir kütle mi vard› ki eflk›yadan oluflan bir bast›r›c› güç gönderme-
ye gereksinim duyuyorsunuz. Ve böyle bofl ve haince giriflimlerin baflar›l› olabilece¤ine na-
s›l inan›yorsunuz. Ötedenberi söyledi¤im gibi ilde dinginli¤i ve iç güveni bozacak bir davra-
n›fl bile yoktur. Amac›n›z Mustafa Kemal Pafla ile Rauf Beyi yakalamak ve Kongreyi da¤›t-
mak ise bunun yap›lam›yaca¤›n› daha önce bildirmifltim. fiimdi yine bu ifl için halk aras›nda
birbirini öldürmeye yol açmaya, memleketi atefle vermeye, büsbütün elden ç›karmaya ne-
den olmak ve sonunda vatan ve millete karfl› ihanet suçunu oluflturur. Ben öyle anl›yorum
ki, siz koltuk tutkusu yüzünden gerçe¤i göremiyorsunuz ve gerçe¤i söyliyenleri sevmiyorsu-
nuz. Onlar› susturmak, ezmek istiyorsunuz. Bilerek ya da bilmiyerek düflmanlar›n ekme¤i-
ne ya¤ sürüyor ve memleketi y›k›nt›ya sürüklüyorsunuz. Bu durumda bulunan bir bakana
art›k güvenim kalmad›. Bugüne kadar her sorumlulu¤u kendim üstlenerek iflleri yürütmeye
çal›flt›m, fakat bu dakikadan sonra ben valilikte bulundukça Harput ve Malatya müslüman-
lar›n›n S›vas müslümanlarile ve buradaki müslüman olmayan halk ve yabanc›lar ile birbir-
lerini öldürmeleri gibi ac›kl› ve kanl› bir duruma katlanabilecek kadar vicdans›z olmad›¤›m-
dan buna izin veremiyece¤im. Bu konudaki sorumlulu¤un tümüyle size ait oldu¤unu bildi-
ririm Efendim.

10/9/1919
S›vas Valisi

Reflit
ÖRNEK 2

‹çiflleri Bakanl›¤›
Eski S›vas Valisi Reflit Pafla Hazretlerine

K: Kongrenin orada yap›laca¤›n› bildirdi¤iniz toplant›lardan ‹tilâf Devletlerinde bun-
dan öncekinde oldu¤u gibi do¤acak büyük kötü etki ve bundan vatan ve millete gelebilecek
a¤›r zarar kayg›land›r›c› oldu¤undan bu konuda telgraf›n›za karfl›l›k olarak önceden dikkati-
nizi çekmifl ve bu giriflimin uygun bir yoldan önlenmesini yetenek ve yurtseverli¤inize b›rak-
m›flt›m. ‹ki seçenek içeren yan›t›n›z üzerine Galip Beyin görevlendirilmesi konusunda Ba-
kanlar Kurulu karar›yla Padiflah buyru¤u ç›kar›ld›. Vatan ve milletin karfl› karfl›ya bulundu-
¤u büyük tehlikeleri artt›rmakta olan bu olaydan vazgeçilmesi konusunda ötedenberi yap›-
lan bildirimleri ve bunlar› yineleyen yaz›lar› dikkate almayarak politika gereklerine ayk›r›,
vatan ve milletimiz için gerçekten tehlikeler do¤urucu davran›fllarda direnenler taraf›ndan
Galip Beye sald›rmaya kalk›flmaya kadar var›lmas› düflüncesi üzerine salt böyle bir münase-
betsizli¤in önlenmesi için Galip Beyin gerekti¤i say›da koruyucu ile birlikte gitmesi uygun
görülmüfltü ve birkaç koruyucu ile gitmek istiyen Galib Beye böyle bir sald›r›ya u¤ramamak
için önlem olarak koruyucular›n art›r›larak say›lar›n› yüz, yüz elliye ç›karmas› sal›k verilmifl-
ti. Bu kadar az bir say› amac› aç›kça belirleyen bir kan›tt›r. Bu yorumlan›p sapt›r›lamaz.
Galip Beyden örne¤ini verdi¤iniz yolda bir telgraf da al›nmam›flt›r. Bu konuda sizinle kar-
fl›l›kl› yaz›flt›¤›m›z telgraflarla içindeki düflünceleri ve örne¤ini gönderdi¤iniz telgraf›m dik-



le¤ini ve vicdan›n› pek iyi bildi¤iniz bir hadîmi kadimi millete karfl› kulland›¤›n›z tabirat›n ne
derece naseza oldu¤unu elbette teyakkun ve iradei seniyei cenab› hilâfetpenahî hükmü âlisi-
ne mutavaat lüzumunu takdir edersiniz. Hiç kimsenin uhdei inhisar›nda olmayan hamiyeti
vataniyeden nasibim lehülhamt hiç kimseden afla¤› de¤ildir.

10/9/1919
Dahiliye Naz›r›

Adil
SURET 3

Dahiliye Nâz›r› Adil Beyefendiye
C: 10 Eylûl 1335. Evvelâ infisalim hakk›ndaki iradei seniyei hazreti hilâfetpenahinin

resmen tebli¤ini rica ederim. Saniyen sureti mevsukada haber al›nd›¤›na göre valii lâhik Ga-
lip Beyin S›vasa beraber girmek üzere Malatyada birtak›m eflk›ya ve eflirray› bafl›na toplamak
ihanetinde bulundu¤u görülmesi üzerine mahallince derdestine teflebbüs olunmuflsa da refa-
katinde bulunan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil Malatya Mutasarr›f› Bedirhanilerden Halil ve maz-
har› teshilât olmalar› için taraf› devletlerinden yedlerine vesika verilen Kâmuran ve Celâdet
ve Diyarbekirli Cemil Paflazade Ekrem Beylerle beraber Kâhta istikametine do¤ru firar et-
mifller ve el'an takip edilmekte bulunmufllard›r. fiu hale göre Galip Beyin buraya vürudu vak-
te muhtaç ve belki meflkûk oldu¤undan bu hakay›k› hakipayi flahaneye arzettikten sonra az-
lim hakk›nda flereftaallûk buyurulacak iradei seniyenin flay›n› itimat bir nâz›r taraf›ndan res-
men tebli¤ile beraber bundan sonra kat'iyyen mes'uliyet kabul edemiyece¤ime mebni iradei
hilâfetpenahiye mutavaatan iflten çekilmek üzere kime tevdii vekâlet edece¤imin gene o nâz›r
taraf›ndan emrü ifl'ar›na müsaade buyurulmas›n› istirham ederim Efendim.

S›vas Valisi
Reflit

VES‹KA, 71 
Malatya 
Zata mahsustur

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir
Firarî zevat› malûmenin 10/11, 9, 1335 gecesini Rakada geçirdikleri ve 11/12, 9, 1335 ge-

cesini de Rakan›n yar›m saat yak›n›nda bir köyde bir afliret reisinin yan›nda geçirecekleri an-
lafl›lmakla maruzdur.

11/9/1335 Alay 15 K. Binbafl›
‹lyas 

VES‹KA, 72.
Ankarada K.O. 20 Kumandan Vekâletine

Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Diyarbekirde K.O. 13 Kumandan› Miralay Cevdet Beye

Malatya firarilerinin 10/11 Eylûl gecesini Malatya kurbinde Raka 11 /12 gecesini Rakaya
yar›m saatlik bir köyde bir afliret reisinin nezdinde geçirdikleri Malatyadan haber al›nm›flt›r. 

12/9/1335 Mustafa Kemal
VES‹KA, 73.

Malatya, 11/9/1335
Yüzbafl› Faruk Beyin avdetinden evvel validen ayr›lan ve geç olarak merkeze gelenin

(ismi yok) ifadesi berveçhiati maruzdur. "Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin mevki-
lerine avdet edip ailelerile birlikte istiyecekleri istikamete hareket etmek üzere serbestçe mem-
lekete girmelerine ve kendi flah›slar›na hiçbir suretle müdahale ve taarruz edilmiyece¤ine da-
ir taraf›mdan teminat› kaviye talep etmekte olduklar› flimdi yanlar›na gidip gelmifl olan biri-
si vas›tasile haber gönderecekleri ve binaenaleyh selâmeti memleket nam›na bunlar›n bu su-
retle vaki olan tekliflerini kabul etmek muvaf›k olup olmad›¤›" hakk›ndaki emrinizin intiza-
r›nda bulundu¤umuz maruzdur.

‹lyas

942 943

katle okunursa bu defa yazd›¤›n›z telgraf›n ne denli yersiz ve kiflisel tutumunu ve vicdan›n›
pek iyi bildi¤iniz eski bir ulus hizmetlisine karfl› kulland›¤›n›z deyimlerin ne denli yak›fl›ks›z
oldu¤unu elbette kavrar ve halife hazretlerinin yüksek emrine uymak gere¤ini anlars›n›z.
Hiç kimsenin tekelinde olmayan yurtseverlikteki benim pay›m Tanr›ya flükür hiç kimseden
afla¤› de¤ildir. 

10/9/1919
‹çiflleri Bakan›

Adil
ÖRNEK 3

‹çiflleri Bakan› Adil Beyefendiye
K: 10 Eylûl 1919. Önce görevden al›nmakl›¤›ma iliflkin halife buyru¤unun resmî olarak

bildirilmesini rica ederim. ‹kincisi güvenilir kaynaklardan haber al›nd›¤›na göre yeni vali Ga-
lip Beyin S›vasa birlikte girmek üzere Malatyada birtak›m eflk›ya ve haydutlar› bafl›na topla-
mak ihanetinde bulundu¤u görülmesi üzerine orada yakalanmas›na giriflilmifl ise de yan›nda
bulunan ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil Malatya Mutasarr›f› Bedirhanilerden Halil ve kolayl›k olsun
diye kendilerine sizin belge verdi¤iniz Kâmuran ve Celâdet ve Diyarbak›rl› Cemil Paflazade
Ekrem Beylerle birlikte Kâhta yönünde kaçm›fllar ve flu anda izlenmektedirler. Bu duruma
göre Galip Beyin buraya gelmesi zamana ba¤l› ve belki kuflkulu oldu¤undan bu gerçekleri
padiflaha sunduktan sonra iflden ç›kar›lmam konusundaki padiflah buyru¤unun güvenilir bir
bakan taraf›ndan resmî olarak bildirilmesiyle birlikte bundan sonra kesinlikle sorumluluk
kabul edemiyece¤imden halife buyru¤una boyun e¤erek çekilmek için kime vekâlet verece-
¤im gene o bakan taraf›ndan bildirilmesine izin verilmesini dilerim Efendim.

S›vas Valisi
Reflit

BELGE, 71.
Malatya 
Kifliye özel

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir
Bilinen kaçaklar›n 10/11, 9, 1919 gecesini Rakada geçirdikleri ve 11/12, 9, 1919 gecesi-

ni de Rakan›n yar›m saat yak›n›nda bir köyde bir afliret bafl›n›n yan›nda geçirecekleri anla-
fl›lmakla durum bildirilir.

11/9/1919 Alay 15 K. Binbafl›
‹lyas

BELGE, 72.
Ankarada K.O. 20 Komutan Vekilli¤ine

Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Pafla Hazretlerine
Diyarbak›r'da K.O. 13 Komutan› Albay Cevdet Beye

Malatya kaçaklar›n›n 10/11 Eylûl gecesini Malatya yak›n›nda Raka 11/12 gecesini Ra-
kaya yar›m saatlik bir köyde bir afliret bafl›n›n yan›nda geçirdikleri Malatyadan haber al›n-
m›flt›r.

12/9/1919 Mustafa Kemal
BELGE, 73.

Malatya, 11/9/1919
Yüzbafl› Faruk Beyin dönmesinden önce validen ayr›lan ve geç olarak merkeze gele-

nin (ismi yok) verdi¤i bilgi afla¤›da sunulur. "Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin
yerlerine geri dönüp ailelerile birlikte istiyecekleri yöne gitmek üzere serbestçe memlekete
girmelerine ve kendilerine hiçbir yolda kar›fl›lmamas› ve sald›r›lmamas› için benden kesin
güvence istemekte olduklar› flimdi yanlar›na gidip gelmifl olan birisi arac›l›¤›yla haber gön-
derecekleri ve böylece ülke esenli¤i ad›na bunlar›n bu yolda yapt›klar› önerilerini kabul et-
menin uygun olup olmad›¤›" hakk›ndaki emrinizi beklemekte oldu¤umuz bilginize sunulur.

‹lyas



VES‹KA, 74.
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

Ali Galip ve Mutasarr›f› Sab›k Halil ve hempalar›n›n millete karfl› h›yanet ve denaetle-
rinin tahakkuk eylemesi üzerine bu meseleyi merkumun ile münasebete giriflerek de¤il yaln›z
ve ancak padiflah›m›za do¤rudan do¤ruya arz› hakayik eylemek suretile halletmek için bu
dakikada bütün Anadoluda tekmil valiler, mutasarr›flar, kumandanlar ve millet telgraf ba-
fl›nda bulunuyorlar ve hükûmeti merkezîyeyi Ali Galip ve hempalarile fleriki h›yanet addede-
rek tahtie etmektedirler. Böyle bir anda baflka bir sureti hal varidi hat›r olamaz. Bu hususta
zât› âlilerinin azamî fliddet ve ciddiyet göstereceklerinden eminiz. Mutasarr›f vekili Tevfik
Beyden ve Topçu Alay Kumandan› Münir Bey ve Süvari Alay Kumandan› Cemal Bey arka-
dafllar›m›z›ndan da ayn› suretle hareket bekleriz. Ciheti askerîye ve mülkîyece en son al›nm›fl
olan tedabiin izah buyurulmas›n› rica ederiz. Bu adamlar›n aileleri hüsnü suretle taht› muha-
fazada bulundurulmal›d›rlar. Taraftaran› bilâtereddüt ve derhal taht› tevkife al›nmal›d›rlar,
zerre kadar mümanaat ve fesada cür'et edenler bilâ merhamet derhal idam olunmal›d›rlar.

Hilâfet ve saltanat›n masuniyeti ve hukuk ve mukaddesat› millet bugün bu tarzda hare-
kete âmirdir.

Umumî Kongre Heyeti
VES‹KA, 75.

12/9/1335 
Saat 1:40

Malatyada On Beflinci Alay Kumandan› ‹lyas Beye
fiimdi mahallinden verilen malûmat› mevsuka fludur: ‹ngilizlerin elyevm Urfada üç yüz,

Ay›ntapta üç yüz elli, Maraflta yüz neferleri vard›r. Binaenaleyh size bir ‹ngiliz f›rkas›ndan
bahsedenlerin beyanat›, vatan ve millet hainlerinin yalan›n› naklederek maneviyat›n›z› k›r-
mak, alçakl›kt›r. Hakikat› mezkûrenin icap edenlere tefhimi münasip olur.

Mustafa Kemal
VES‹KA, 76.

Malatya, 11-12/9/1335
C tele: 1 - fiart dermeyan eden Vali Galip, Mutasarr›f Halil Rami Beylerdir. 2 - S›vastan

gönderilen zabitler hâlâ gelmemifltir. 3 - H›sn›mansur ve Siverekten hareket eden bölüklerden
malûmat yoktur. 4 - ‹çtima etmekte oldu¤u bildirilen süvari alay›n›n sürati mümkine ile Malat-
yaya tahrikine emir ve delâlet buyurulmas› müsterhamd›r. 5 - Zevat› malûmenin aflair muave-
netile Malatyaya taarruzu halinde mukavemeti fledide ibraz edilmesi sureli kat'iyede kararlafl-
t›r›lm›flt›r. 6 - Yar›n 12/9/1335 de Bedir A¤aya buradan aflair rüesas›ndan bir Kürt heyeti gön-
derilecektir. Heyet, Bedir A¤ay› ikna ve dairei itaate irca etmek için çal›flacakt›r. 7 - Eldeki kuv-
vet, Malatyay› uzun müddet bir Kürt taarruzuna karfl› mukavemete kâfi de¤ildir. Bunun için
sürati mümkine ile kuvayi muavine sevkine delâlet buyurulmas› ekiden müsterhamd›r.

‹lyas 
VES‹KA, 77.
- Mühim iflleriniz oldu¤u için ayr›labilirsiniz. Kongrenin henüz müçtemi ve muhabera-

ta devam etmekte bulunmas›ndan icab›nda bir fleyi tebli¤ edebilmek için telgrafhanede bir za-
bit terketmenizi rica ederiz.

- Süvari Yaveri Cemil Bey emrinize intizaren bekliyor.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 78.
Tel Malatya, 14/9/1335
Müstaceldir
738
300

S›vas Kongre Heyeti Muhteremesine 
1 - Buraca yap›lan tedabiri acile ve gerekse Rakaya izam olunan heyeti nas›han›n içtima

etmifl olan aflair ve rüesas›na yapm›fl olduklar› telkinat neticei hasenesi olmak üzere bine karip
içtima etmifl olan bütün aflairin tamamile da¤›t›lmas›na muvaffak›yeti tamme hâs›l olmufltur.

944 945

BELGE, 74.
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

Ali Galip ve Eski Mutasarr›f Halil ve yardakç›lar›n›n millete karfl› hainlik ve alçakl›k-
lar› kesinlikle anlafl›lmas› üzerine bu sorunu onlarla iliflkiye geçerek de¤il yaln›z ve ancak
padiflah›m›za do¤rudan do¤ruya gerçekleri bildirmek yoluyla çözümlemek için bu dakika-
da bütün Anadoluda tüm valiler, mutasarr›flar, komutanlar ve millet telgraf bafl›nda bulu-
nuyorlar ve ‹stanbul hükûmetini Ali Galip ve yardakç›lar›yla hainlik orta¤› sayarak suçlu-
yorlar. Böyle bir anda baflka bir çözüm yolu düflünülemez. Bu konuda sizin çok sert ve cid-
dî davranaca¤›n›za güveniyoruz. Mutasarr›f vekili Tevfik Beyden ve Topçu Alay Komuta-
n› Münir Bey ve Atl› Alay Komutan› Cemal Bey akradafllar›m›z›n da t›pk› böyle davranma-
lar›n› bekleriz. Sivil ve askeri yönetimce en son al›nm›fl olan önlemlerin aç›klanmas›n› rica
ederiz. Bu adamlar›n ailelerine iyi davran›larak göz alt›nda bulundurulmal›d›rlar. Yandafl-
lar› duraksamadan ve gecikmeden tutuklanmal›d›r, az›c›k karfl› koyan ve kar›flt›r›c›l›¤a kal-
k›flanlar ac›maks›z›n hemen idam olunmal›d›rlar.

Halifeli¤in ve padiflahl›¤›n korunmas› ve milletin hak ve kutsal de¤erleri bu yolda dav-
ranmay› zorunlu k›l›yor.

Genel Kongre Kurulu
BELGE, 75.

12/9/1919
Saat 1:40

Malatyada On Beflinci Alay Komutan› ‹lyas Beye
fiimdi yerinden verilen sa¤lam bilgiler flöyledir: ‹ngilizlerin bugün Urfada üç yüz, Ga-

ziantepte üç yüz elli, Maraflta yüz erleri vard›r. Böyle oldu¤una göre size bir ‹ngiliz tüme-
ninden sözedenlerin lâflar›, vatan ve millet hainlerinin yalan›n› aktararak moralinizi boz-
mak, alçakl›kt›r. Bu gerçe¤in gerekenlere duyurulmas› uygun olur.

Mustafa Kemal
BELGE, 76.

Malatya, 11-12/9/1919
K tele: 1 - Koflul ileri süren Vali Galip, Mutasarr›f Halil Rami Beylerdir. 2 - S›vastan

gönderilen subaylar daha gelmemifltir. 3 - H›sn›mansur ve Siverekten yola ç›kan bölükler-
den bilgi yoktur. 4 - Toplanmakta oldu¤u bildirilen atl› alay›n›n olabildi¤ince h›zla Malat-
yaya gönderimesi için emir verip yard›mc› olman›z› dilerim. 5 - Bilinen kiflilerin afliretlerin
yard›m›yla Malatyaya sald›rmalar› durumunda sertlikle karfl› koyulmas› kesin olarak karar-
laflt›r›lm›flt›r. 6 - Yar›n 12/9/1919 da Bedir A¤aya buradan afliret bafllar›ndan bir Kürt grubu
gönderilecektir. Heyet, Bedir A¤ay› sözdinler duruma getirmeye çal›flacakt›r. 7 - Eldeki
kuvvet, Malatyay› uzun süre bir Kürt sald›r›s›na karfl› korumaya yeterli de¤ildir. Bunun için
olabildi¤ince h›zla yard›mc› kuvvetlerin gönderilmesine arac› olman›z› yeniden dilerim.

‹lyas
BELGE, 77
- Önemli iflleriniz oldu¤u için ayr›labilirsiniz. Kongre hâlâ toplant› durumunda olup

haberleflmeyi sürdürdü¤ünden gerekti¤inde bir fleyi bildirebilmek için telgrafhanede bir su-
bay b›rakmay› rica ederiz.

- Atl› Yaveri Cemil Bey emirlerinizi bekliyor.
Mustafa Kemal

BELGE, 78.
Tel Malatya, 14/9/1919
‹vedidir 
748 
300

S›vas Kongresi Say›n Kuruluna
1 - Buraca al›nan ivedi önlemler ve gerek Rakaya gönderilen ö¤üt grubunun toplan-

m›fl olan afliretlere ve onlar›n bafl›ndakilere yapm›fl olduklar› telkinlerin iyi bir sonucu ol-
mak üzere toplanm›fl olan bine yak›n afliret üyelerinin tümüyle da¤›t›lmas› baflar›lm›flt›r.



2 - Buradan firar eden, birtak›m tasniat vaitlerile aflair rüesas›n› elde ve Ekrad› bafl›na
cem ve binnetice arzusuna muvaffak olamayan Ali Galip ve Halil Rami Beyler art›k bu teda-
bir ve yap›lan tergip ve teflvikat neticesi memleketi terketmek zarureti karfl›s›nda bulundukla-
r› cihetle buradan gönderilen Pütürge Kaymakam› Sab›k› Rag›p Beyle Kâhta aflair reisi Ha-
c› Bedir A¤an›n himayelerile ve Kâhta tarik›yle Urfaya gitmek üzere bugün Rakadan hare-
ket etmifllerdir.

3 - Bafl›na toplam›fl oldu¤u birtak›m hazele ile buraya gelerek Türk ve Kürt unsurlar›
aras›na tohmu nifak saçmak istiyen ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil, âmiri olan Miralay Mösyö Bell-
den ald›¤› emir ve talimat üzerine yar›na alessabah Gözene tarik›yle ve yine jandarmalar›m›-
z›n himayesi ile merkezi livaya u¤rat›lmaks›z›n Gözene nahiyesi üzerinden müreffehen El-
bistana hareket edeceklerdir.

4 - Salifülarz ittihaz k›l›nan tedabiri hasene neticesi olmak üzere bütün vakayi tabiatile
izale ve emnü asayifl iade ve memleketin her taraf›nda sükûneti tamme berkemal bulundu¤u
berayi malûmat maruzdur.

Malatya Mutasarr›f Vekili
ve Jandarma K.

Binbafl›
Tevfik

VES‹KA, 79.
Tel S›vas, 15/9/1335

S›vas Heyeti Merkeziyesine (tezkere).
15, 20, 13 üncü Kolordulara.

Ni¤dede 11 inci F›rkaya.
15, 5 inci F›rkalara.

Trabzon, Bitlis, Diyarbekir, Erzurum, Van, Kastamonu, Konya, Ankara vilâyetlerine.
Kayseri, Erzincan, Bolu, Canik, Afyon Karahisar, Kütahya, Yozgat, K›rflehir

Mutasarr›fl›klar›na
Firarî Harput Valisi Ali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve hempalar› Bedirhaniler-

den Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade Diyarbekirli Ekremin hükûmeti merkezîyenin ta-
limatile amali meflruai millîyi söndürmek, S›vasta toplanan Umumî Kongreyi da¤›tmak
maksad› hainanesile bidayette eflk›ya derdesti için muavenet talebi bilâhare firarlar› esnas›n-
da Malatya ve civan›n›n Ermenistan olaca¤› ve hatta Harputtan hareket eden askerimizin
gûya Ermeni askerleri bulundu¤u gibi ifsadat ve i¤falât› cinayetkâraneleri neticesinde civar-
da toplanm›fl olan bir k›s›m Ekrad›n Malatyadan gönderilen heyeti nas›ha taraf›ndan ken-
dilerine hakikat›n tefhimi üzerine firarîlere lânethan olarak tamamen da¤›ld›klar› ve h›yane-
ti vatanîyeleri bütün millet taraf›ndan anlafl›lan firarîler art›k aflair içinde bar›namayacakla-
r›n› anlad›klar›ndan ‹ngilizlere s›¤›nmak üzere Urfaya kaçt›klar›, Kürtleri makma› mukad-
desi hilâfetten ay›rarak ‹ngiliz esaretine sokmak maksadile propaganda yapmakta olup fi-
rarîlerle beraber Malatyadan kaçan ‹ngiliz Binbafl› mahut Mister Nowilin de jandarmalar›-
m›z›n nezareti alt›nda Elbistana do¤ru sevkedildi¤i mahallinden bildirilmekle tamimi keyfi-
yet olunur.

Heyeti Temsilîye
VES‹KA, 80.

Vilâyetimiz Valisi firarî Galip ve ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil ve rüfekayi flerirelerinin 
Malatyadan firarlar›ndan sonra da¤ bafllar›nda yekdi¤erile muhaberesi

‹ngiliz Binbafl›s› Nowil taraf›ndan mektup
Beyda¤›nda Vali Galip Beye
Refakatimde bulunan zevat ile Ay›ntap üzerinden Halebe avdet etmek üzereyim. S›vas hare-

keti üzerine civar vilâyata sirayet eden flurifl teskin ve bu hususta Dersaadetle muhaberede bulun-
mak azminde oldu¤unuza vâk›f›m. Bu itibar ile zât› âlilerinin Dersaadetle vukubulacak muhabe-
rat›n›z› bizzat temin etmek emelindeyim. Halbuki zât› âlilerinin Urfadan Dersaadetle muhabere et-
meniz imkan› mefkuttur. Çünkü Urfadan Dersaadete ve hükûmeti Osmanîyenin emrine amade
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2 - Buradan kaçan, birtak›m uydurma sözlerle afliret bafllar›n› elde etmeyi, Kürtleri ba-
fl›na toplamay› ve sonuç olarak iste¤ini gerçeklefltiremiyen Ali Galip ve Halil Rami Beyler
art›k önlemler, ö¤ütlemeler ve özendirmeler sonucu ülkeden ayr›lmak zorunlu¤u karfl›s›n-
da bulunduklar›ndan buradan gönderilen eski Pütürge Kaymakam› Rag›p Beyle Kâhta afli-
retleri bafl› Hac› Bedir A¤an›n koruyuculuklar› alt›nda ve Kâhta yoluyla Urfaya gitmek üze-
re bugün Rakadan yola ç›km›fllard›r.

3 - Bafl›na toplam›fl oldu¤u birtak›m alçaklarla buraya gelerek Türk ve Kürt halk ara-
s›nda arabozuculuk etmek istiyen ‹ngiliz Binbafl›s› Nowil, üstü olan Albay Bell’den ald›¤›
emir ve direktif üzerine yar›n sabah erkenden Gözene yoluyla ve yine jandarmalar›m›z›n
koruyuculu¤u alt›nda sancak merkezine u¤rat›lmaks›z›n Gözene buca¤› üzerinden rahatça
Elbistana do¤ru yola ç›kacaklard›r.

4 - Al›nd›¤› bildirilen olumlu önlemler sonucu olarak bütün olaylara do¤all›kla son ve-
rildi¤i ve güvenlik yeniden kurularak memleketin her yan›nda tam bir dinginlik bulundu¤u
bilgi için sunulur.

Malatya Mutasarr›f Vekili
ve Jandarma K.

Binbafl›
Tevfik

BELGE, 79.
Tel S›vas, 15/9/1919

S›vas Merkez Kuruluna (yaz›)
15, 20, 13 üncü Kolordulara.

Ni¤dede 11 inci Tümene.
15, 5 inci Tümenlere.

Trabzon, Bitlis, Diyarbak›r, Erzurum, Van, Kastamonu, Konya, Ankara valiliklerine. 
Kayseri, Erzincan, Bolu, Samsun, Afyon, Kütahya, Yozgat, K›rflehir

Mutasarr›fl›klar›na
Kaçak Harput Valisi Ali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve avaneleri Bedirhaniler-

den Kâmuran, Celâdet ve Cemil Paflazade Diyarbak›rl› Ekremin, ‹stanbul hükûmetinin di-
rektifiyle ulusun hakl› isteklerini söndürmek, S›vasta toplanan Genel Kongreyi da¤›tmak
haince amac›yla bafllang›çta eflk›ya yakalamak için yard›m iste¤i sonra da kaç›fllar› s›ras›n-
da Malatya ve yöresinin Ermenistan olaca¤› ve dahas› Harputtan yola ç›kan askerimizin
sözde Ermeni askerleri oldu¤u yolundaki k›flk›rt›c›, aldat›c› suçlu davran›fllar› sonunda yö-
rede toplanm›fl olan bir k›s›m Kürtlerin Malatyadan gönderilen ö¤üt grubu taraf›ndan ken-
dilerine gerçe¤in anlat›lmas› üzerine kaçaklara lânet ederek bütünüyle da¤›ld›klar› ve vatan
hainlikleri bütün millet taraf›ndan anlafl›lan kaçaklar art›k afliretlerin içinde bar›namaya-
caklar›n› anlad›klar›ndan ‹ngilizlere s›¤›nmak üzere Urfaya kaçt›klar›, Kürtleri kutsal hali-
felikten ay›rarak ‹ngiliz tutsakl›¤›na sokmak amac›yla propaganda yapmakta olup kaçaklar-
la birlikte Malatyadan kaçan bildi¤iniz ‹ngiliz Binbafl› Mister Nowil'in de jandarmalar›m›-
z›n gözetimi alt›nda Elbistana do¤ru gönderildi¤i yerinden bildirilmifl olup durum duyuru-
lur.

Temsilci Kurul
BELGE, 80.

‹limiz Valisi kaçak Galip ve ‹ngiliz Biflbafl›s› Nowil ve hay›rs›z arkadafllar›n›n
Malatyadan kaçt›ktan sonra da¤ bafllar›nda birbirleriyle haberleflmeleri

‹ngiliz Binbafl›s› Nowil taraf›ndan mektup
Beyda¤›nda Vali Galip Beye
Yan›mda bulunanlarla Gaziantep üzerinden Halebe dönmek üzereyim. S›vas ifli üzerine

komflu illere bulaflan kar›fl›kl›¤› yat›flt›rmak ve bu konuda ‹stanbulla haberleflmek istemek kara-
r›nda oldu¤unuzu biliyorum. Bu nedenle sizin ‹stanbulla yap›lacak haberleflmelerinizi ben kendim
sa¤lamak istemekteyim. Oysa sizin Urfadan ‹stanbulla haberleflmenize olanak yoktur. Çünkü Ur-



bulunan yegâne telgraf hatt› S›vastan geçmekte olup bununla muhabere etmeniz mümkün de-
¤ildir. ‹stanbul ile muhabereye müsait ikinci Halep telgraf hatt› ise ‹ngilizlerin elindedir. Bir-
likte Ay›ntaba azimet ve bendeniz orada ‹ngilizlerin vas›tasile ‹stanbula kadar hatt› serbest
ve emrinize amade bulundurmay› vazife telâkki etti¤imi arz ve takdimi ihtiramat eylerim.

Major Nowil
Kâhta Kaymakaml›¤›na (Tahrirat)

‹rtikâp eyledikleri ceraimi cinaîye ve mezalimi mütenevvia neticesi olarak orduyu ma¤-
lûp, menkûp bir hale düflüren ittihat ve terakki sanadidi bir vakittenberi kendilerini kanunu
adaletin pençei kahr›ndan kurtarmak mecburiyetile memlekette ihtilâl ç›karmaya, ortal›¤› ka-
r›flt›rmaya çal›fl›yorlard›. Erzurumda vatanperverane birtak›m müddeayat› kâzibe ile meyda-
na at›l›p kongre nam› alt›nda mukarrerat ittihaz eden eflhas› ittihadiye bu kere de S›vasta
kongre aktederek asayifli memleketi tehdide, efkâr› ecanibi tehyice bafllamalarile ‹tilâf Hükû-
metleri kuvayi iflgaliye sevketmeden iflbu kongrenin men'ile mürettiplerinin istisaline lüzum
görülmüfl ve iflbu vazife uhtei senaveriye ihale buyurulmufltu. Bermucibi iradei seniye flu mü-
him vazifei vatanîyenin ifas›na âzimiken Mustafa Kemal avenesi kumandas›nda bulunan
mu¤fel bir k›s›m askerin ittihatç› zabitler kumandasile Malatyaya gelmekte oldu¤unu ve bizi
tevkife memur bulundu¤unu haber alarak Mutasarr›f Beyle Hac› Bedir A¤ay› bilistishap
Beyda¤›na çekildim. Maksad›m iradei seniye ahkâm› münifesini infaz ve huruç alessultan fe-
zahatine mütecasir olan ba¤ileri istisal ile vatan ve milletin maruz bulundu¤u mehaliki izale-
dir. Halifei ziflan efendimize sad›k aflairden lüzumu kadar kuvvet ihzar etmekteyim. Baflka
keyfiyete vâk›f aflairden lüzumu kadar kuvvet ihzar etmekteyim. Baflka keyfiyete vâk›f ola-
rak k›taat› askerîye kumandanl›klar›nda bulunan bu gibi ba¤ilerin teflebbüsat›na mümanaat
ve senakârlar›na her hususta muavenet lüzumu beyan olunur. Berveçhibalâ hakayik›n ilâni-
le ahalinin, hainlerin i¤falât›na kap›lmamas›n› temin lâzimeden olup hilâf›ndan hareket veya
izhar› cebanet müstelzimi mücazatt›r.

Mamuretülâziz Valisi
Galip

Huzuru Devletlerine
Büyük vatanperverimiz Paflay› Mükerrem ve Muhteremimiz Efendimiz; Mamuretülâ-

ziz valii sab›k› Kayserili firarî Galip ve rüfekay› fleriresinin Malatyadan firarlar›ndan sonra
kuvveden file ç›kamayan teflebbüsat› hainaneleri her ferdi müslimin tel'in ve nefretini mucip
ahvalden oldu¤u varestei izaht›r. Elde edilip leffen takdimi huzuru samileri k›l›nan ve pek
büyük bir vesikai denaet ve ihanet olan tahrirat suretleri muvaf›k görüldü¤ü takdirde ‹radei
Millîye Ceridei muhteremesine derç ve ilân› temenniyat› mahsusasile mingayrihaddin arz› ih-
tiramat ve tazimat eylerim Efendimiz Hazretleri.

23 Teflrinievel 1335 Mamuretülâziz Vilâyeti
Ajans Muhabiri

(Okunm›yor)
VES‹KA, 81.

K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Urfa hakk›nda al›nan malûmat hulasaten berveçhiatidir:
1 - Elâziz valii sab›k› Ali Galip Bey Urfada ‹ttihat ve Terakki mensubininden fieyh

Müslim Efendinin hanesinde misafir olmufl ve esnay› muhasabede Müslim Efendi Galip Be-
yin fikrini terviç etmemifltir. Ertesi günü Galip Bey ‹ngiliz kumandan›na müracaatle ‹ngiliz
siyaseti aleyhinde bulundu¤undan bahs ile Müslim Efendiyi tevkif ettirerek Halebe sevket-
mifltir. Mumaileyh elyevm Halepte mevkuf imifl. Galip Bey üç gün Urfada kalm›fl, badehu
Halebe gitmifl,. Malatya Mutasarr›f› sab›k› Halil Rami de takriben on gün evvel Halebe git-
mifl.

2 - Urfan›n flimalinde belediye hastanesi kurbinde ‹ngilizler taraf›ndan Ermeni eytam-
hanesi olarak infla olunan bina hitama ermek üzere imifl.

Harekât, 2605, 11/10/1335 K.O. 13 Kumandan›
Cevdet

948 949

fadan ‹stanbula ve Osmanl› hükûmetinin emrine uyan tek telgraf hatt› S›vastan geçmekte
olup bununla haberleflemezsiniz. ‹stanbul ile haberleflmeye elveriflli ikinci Halep telgraf
hatt› ise ‹ngilizlerin elindedir. Birlikte Gaziantepe gitmeyi ve ‹ngilizlerin arac›l›¤›yla ‹stan-
bula kadar hatt› aç›k ve sizin emrinize haz›r bulundurmay› ödev sayd›¤›m› bildirir, sayg›lar
sunar›m.

Binbafl› Nowil
Kâhta Kaymakaml›¤›na (Resmî Yaz›)

‹flledikleri cinayet suçlar› ve türlü k›y›mlar sonucunda orduyu yenik, gözden düflmüfl
duruma getiren ittihat ve terakki ileri gelenleri bir süredir kendilerini kanun ve adaletin ezi-
ci pençesinden kurtarmak zorunlu¤uyla memleketi ayakland›rmaya, ortal›¤› kar›flt›rmaya
çal›fl›yorlard›. Erzurumda yurtseverce birtak›m yalanc› savlarla meydana at›l›p kongre ad›
alt›nda kararlar alan ittihatç›lar bu kez de S›vasta kongre yaparak ülke düzenini tehlikeye,
yabanc› kamuoyunu kuflkuya düflürmeye bafllamalar› üzerine ‹tilâf Hükûmetleri iflgalci güç-
ler göndermeden bu kongrenin önlenmesi ve onu düzenleyenlerin yakalanmas› gerekli gö-
rülmüfl ve bu görev bana verilmiflti. Padiflah›n buyru¤u gere¤i bu önemli vatan ödevinin ya-
p›lmas›na kesin karar vermifl iken Mustafa Kemalin yardakç›lar› emrinde bulunan aldat›l-
m›fl bir k›s›m askerin ittihatç› subaylar›n komutas›nda Malatyaya gelmekte oldu¤unu ve bi-
zi tutuklamakla görevlendirildi¤ini ö¤rendim ve Mutasarr›f Beyle Hac› Bedir A¤ay› yan›ma
alarak çekildim. Amac›m padiflah›n iradesinin ulu hükümlerini yerine getirmek ve padifla-
ha karfl› ayaklanma suçunu iflleyen asileri yakalayarak vatan ve milletin karfl› karfl›ya bulun-
du¤u tehlikeleri gidermektir. fianl› halifemize ba¤l› afliretlerden gere¤i kadar kuvvet haz›r-
lamaktay›m. Baflka durumu ö¤renerek askerî birliklerin komutanl›klar›nda bulunan bu gi-
bi asilerin giriflimlerini engellemek ve bana her konuda yard›m edilmek gerekti¤ini bildiri-
rim. Yukar›ki gerçekler her yana duyurulup, halk›n hainlerin aldatmalar›na kap›lmamas›n›
sa¤lamak gerekli oldu¤undan buna ayk›r› davranmak ya da korkakl›k göstermek cezaland›-
r›lmay› gerektirir.

Elaz›¤ Valisi
Galip

Yüksek Huzurunuza
Büyük yurtseverimiz ulu ve sayg›de¤er Paflam›z Efendimiz; eski Elaz›¤ valisi Kayseri-

li kaçak Galip ve fesatç› arkadafllar›n›n Malatyadan kaç›fllar› sonucu gerçekleflemeyen ha-
ince giriflimlerinin her müslümanda lânet ve nefret uyand›ran davran›fllardan oldu¤unu söy-
lemeye gerek yoktur. Elde edilip iliflikte sundu¤um ve pek büyük bir alçakl›k ve ihanet bel-
gesi olan yaz›lar›n örnekleri uygun görürseniz say›n ‹radei Milliye gazetesinde yay›mlama-
s› dile¤iyle haddim olmayarak sayg› ve ba¤l›l›k ve duygular›m› sunar›m Efendimiz Hazret-
leri.

23 Ekim 1919 Elaz›¤ ili
Ajans Muhabiri

(Okunmuyor)
BELGE, 81.

K.O. 3 Komutanl›¤›na
Urfaya iliflkin olarak al›nan bilgi özetle afla¤›da oldu¤u gibidir:
1 - Eski Elaz›¤ valisi Ali Galip Bey Urfada ‹ttihat ve Terakki üyelerinden fieyh Müs-

lim Efendinin evinde konuk olmufl ve görüflme s›ras›nda Müslim Efendi Galip Beyin düflün-
cesini uygun bulmam›flt›r. Ertesi günü Galip Bey ‹ngiliz komutan›na baflvurarak ‹ngiliz po-
litikas›na karfl› bulundu¤undan söz edip Müslim Efendiyi tutuklatm›fl ve Halebe göndert-
mifltir. Bu kifli flimdi Halepte tutuklu imifl. Galip Bey üç gün Urfada kalm›fl, sonra Halebe
gitmifl. Eski Malatya Mutasarr›f› Halil Rami de yaklafl›k on gün önce Halebe gitmifl.

2 - Urfan›n kuzeyinde belediye hastanesi yak›n›nda ‹ngilizler taraf›ndan Ermeni ye-
timler yurdu olarak yap›lan bina bitmek üzere imifl.

Harekât, 2605, 11/10/1919 K.O. 13 Komutan›
Cevdet


